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اومیکرون در اومیکرون در 
کشور کشور 33 قله اى قله اى

مى شود؟مى شود؟
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22 پروژه شاخص عمرانى
در نجف آباد

در حال ساخت است
3

پیاده روسازى
در «خیابان 17شهریور» 

کربکند
3

آغاز استحکام بخشى
آبشار نیاسر 

دستگاه هاى مهم اما اضافه!

پروژه غیرقانونى بن-بروجن 
نباید تطهیر شود

3

3

       

چگونه از 
سردرد کافئینى 
جلوگیرى کنیم؟

یکشنبه ها روز تصادف در اصفهان است!
3
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هفته اول لیگ برتر 
زیر ذره بین 

در یک تجزیه و تحلیل علمى که بیش از 170 سال 
تحقیق را مورد بررســى قرار داد، گروه تحقیقاتى 
پنج عالمت رایج با سردرد ناشى از ترك کافئین 

را شناسایى کردند که شامل خستگى، 
تاثیر منفى بر...

قطار لیگ بیست و دوم فوتبال ایران در حالى ایستگاه 
اول را پشت سر گذاشــت که واگن شماره یک آن را 
شاگردان «ژوزه مورایس» قرق کردند و آخرین واگن 
هم ســهم یاران آبى پوش هموطن پرتغالى او شــد. 
نکته جالب آنجاست که سپاهان و استقالل در فصل 
گذشته در پایان هفته نخست این رقابت ها به ترتیب 
با اختصــاص دادن واگن هاى ســوم و چهارم قطار 
شماره 21 لیگ به خودشــان، دیوار به دیوار همدیگر 

قرار داشتند.
فصل گذشته صدرنشین هفته اول مسابقات سربازان 
ژنرال بودند که با چهار گل زده در بازى نخست بهترین 
خط آتش لیگ را نیز از آن خود کرده بودند؛ عنوانى که 
امسال نفت مسجد سلیمان با ســه گل آن را به خود 

اختصاص داد. مهاجمان این تیم جنوبى در...

مانور نجات از تله کابین مانور نجات از تله کابین 
در اصفهان برگزار شددر اصفهان برگزار شد
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فرمانده انتظامى استان: بیشترین تصادفات بین ساعت 22 تا 24 بوده است 

جزئیات عالقه غول ترکیه 
به جذب طارمى

رسانه ترکیه اى از دلیل عالقه باشگاه فنرباغچه براى جذب 
مهاجم ملى پوش کشورمان خبر داد.

نشریه «فاناتیک» ترکیه خبر داد مدیران باشگاه فنرباغچه 
این روزها درگیر هستند تا یک مهاجم خارجى را به خدمت 

بگیرند تا خط حمله را تقویت ...
8

در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

دعوت 
از سرمایه گذاران 
براى سرمایه گذارى

 در منطقه 12

یکى «امام قلى خان» را توجیه کند!
اندر احواالت ما و پرتغالى ها و چیزى به نام دیپلماسى ورزش
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مهاجم پرسپولیس مهاجم پرسپولیس 
آبى پوش مى شودآبى پوش مى شود

خرید روزانه 82 میلیارد تومان نان 10 عادتى که موجب کمر درد مى شوندجهان نما درباره حریفان هفته دوم سپاهان و ذوب آهنسالمت گوشى هاى هوشمند حافظه را تقویت مى کنند یا تضعیف؟ورزش تکنولوژى

زمان برگزارى : روز شنبه مورخ 1401/06/05 ساعت 8 الى 12
مکان برگزارى : خیابان نیکبخت شرقى ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان

نشانى پارکینگ : ( خیابان میر - خیابان شیخ صدوق شمالى - قبل از چهارراه وکال 
-  کوچه 43 - پارکینگ دادگسترى ) _  (خیابان آب 250 -  پارکینگ هایپرمى)

 داوطلبان هیئت مدیره : مجید ابن النصیــر _ احمد ایزدى _ محمدرضا دافعیان _ 
شهریار دانشمند _ سید على رضا دوامى _ سیدامیر سید حنائى _ الناز صائبى – 
روح اله صدردین کرمى – حمیدکفاشیان اسماعیلى – زهرا سادات مویدى – نادر 

مالحسینى 
 داوطلبان بازرسان: على حبیبى خوراســگانى _ امیر طوطیان اصفهانى _ مرتضى 

کشانى
اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان اصفهان

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه
صنف پارچه فروشان شهرستان اصفهان
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170 سال مى که بیش از
رار داد، گروه تحقیقاتى
 ناشى از ترك کافئین 

ل خستگى، 
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م که عادت 10

شهردار نجف آباد با بیان اینکه جهاد تبیین یک ضرورت اساسى فضاى رسانه اى کشور 
است، گفت: سه راهى در شهر نجف آباد به نام خبرنگار نامگذارى شد.

عبدالرسول امامى شهردار نجف آباد در آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه مدیریت 
شهرى اظهار داشــت: روز خبرنگار روز اندیشه، صداقت و امانت است، این روز وقتى 

ارزشمند مى شود که همه با هم  در جهت امیدبخشى در جامعه تالش کنیم.
وى افزود: اگر رســانه ها و دقت آن ها نباشد، نمى توان بســیارى از کارها را در حوزه 
مدیریت شهرى انجام داد، این رسانه ها و خبرنگاران هستند که مى توانند به عنوان نیرو 

و بازوى کمکى در راستاى پیشبرد اهداف شهردارى کمک حال ما باشند.
امامى گفت: جهاد تبیین یک ضرورت اساســى فضاى رســانه اى کشــور است و 
خبرنگاران مى توانند با الگو گرفتن از جریان ســاز نهضت عاشورا حضرت زینب(س) 
ضمن بیاننقادانه و راهگشاى مسائل و مشکالت و چالش هاى شهر نجف آباد، بیش از 
پیش در به تصویر کشیدن و معرفى خدمات شهرى و تالش براى تقویت امید به آینده 

در آحاد جامعه، پیشگام باشند.
 در پایــان ایــن مراســم بــا تجلیــل از خبرنــگاران، ضمــن نامگــذارى 

ســه راهى در شــهر نجف آباد بــه نــام خبرنــگار از  تابلو ســه راه خبرنــگار نیز 
رونمایى شد.

 در 4 شهر و 5 روستا در منطقه نجف آباد، خدمات 32 گانه آبفا به صورت غیر حضورى 
ارائه مى شود.

مدیر آبفا نجف آباد گفت: از ابتداى سال جارى با متمرکز شــدن ادارات آبفا در مرکز 
نجف آباد، خدمات ازطریق سامانه 2251 و دفاتر پیشخوان در اختیار مردم منطقه نجف 

آباد قرار مى گیرد.
جواد کاظمى افزود: در حال حاضر 51 دفتر پیشــخوان دولت در ســطح شــهرها و 
روستاهاى منطقه نجف آباد خدمات آبفا را به مردم ارائه مى دهند که این امر با همکارى 

شوراى شهرها و دهیارى ها در روستاها عملیاتى شده است.
وى هدف از اجراى طرح را ســرعت بخشــیدن خدمــات به مردم دانســت و اظهار 
داشــت: این پروژه به منظور ارائه ســریع خدمــات و انجام کلیه امور بــدون نیاز به 
حضور فیزیکى در ادارات اجرایى شــده که اســتقبال قابل توجه مــردم منطقه را به

 همراه داشته است.
مدیر آبفا نجف آباد به دســتاوردهاى اجراى این طرح پرداخت و تصریح کرد: کاهش 
محسوس مراجعه حضورى ارباب رجوع به ادارات ،کاهش ترددهاى غیرضرورى شهرى 
و ترافیک ، افزایش سرعت و دقت رسیدگى به امور مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، 

افزایش سالمت ادارى و کاهش فساد ادارى از طریق شفاف سازى فرآیندهاى ادارى، 
فراهم آوردن فرصت هاى بهتر براى کارمندان در جهت ارتقاى علمى و حرفه اى خود 
و دسترسى سریع، آسان و به موقع مردم به خدمات مورد نیاز ادارى در 42 ساعت شبانه 

روز، 7 روز هفته و تمامى روزهاى سال است.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان 
مالیات در این اســتان وصول شد و پیش بینى امســال وصول 31 هزار میلیارد تومان 

مالیات است.
به گزارش روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان، عباس مزیکى مدیرکل 
امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه پارسال حدود 20 هزار میلیارد تومان مالیات 
در این استان وصول شد، اظهار داشت: پیش بینى امسال وصول 31 هزار میلیارد تومان 

مالیات است.
وى افزود: هم اکنون 18 خدمت مالیات همچون شــماره اقتصادى، خالصه پرونده، 
ارائه اظهارنامه و صورت معامالت و پرداخت الکترونیکــى و ابالغ در درگاه خدمات 

الکترونیکى مالیات به نشانى my.tax.gov.ir ارائه شده است. 
مزیکى با اشاره به ماده 11 قانون پایانه هاى فروشگاهى تأکید کرد: هم اکنون در اجراى 
این قانون که از شهریور اجرایى مى شود، مؤدیان مکلفند پذیرنده هاى بانکى خود را در 

سامانه الکترونیکى مالیات الصاق کنند.

به مناسبت ماه محرم 4500 بسته معیشتى بین نیازمندان در کاشان توزیع شد.
فرمانــده ســپاه ناحیه  مقاومت بســیج کاشــان گفــت: به مناســبت مــاه  محرم 
4500 بســته کمــک مومنانــه در میــان خانواده هــاى کم برخــوردار در کاشــان

 توزیع شد.
کریم اکبرى بیان داشــت: در راســتاى کمک مومنانه و پویش همدالنه، 4500 بسته 
معیشتى با هدف حمایت از خانواده هاى نیازمند با مشــارکت خیران در این شهر تهیه 

وبین نیازمندان توزیع شد.
وى افزود: این بسته ها شــامل برنج، مرغ، انواع اقالم ضرورى بوده که ارزش ریالى هر 

بسته  بیش از 600 هزار تومان است. 
فرمانده ســپاه ناحیــه  مقاومت بســیج کاشــان گفــت: تاکنــون  4 مرحله کمک 
مومنانــه بــه ارزش بیــش از 10 میلیارد تومــان در این شهرســتان تهیــه و توزیع

 شده است.

ارائه خدمات غیر حضورى آبفا در منطقه نجف آباداز سه راه خبرنگار در نجف آباد رونمایى شد

پیش بینى وصول 31 هزار میلیارد تومانى مالیات در استان اصفهان

توزیع 4500 بسته معیشتى در  کاشان
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یک اپیدمیولوژیستیک اپیدمیولوژیست
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛
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قیمت برنج کمتر از
 80 هزار تومان مى شود؟

خرید روزانه
 82 میلیارد تومان نان

خبرخوان
کتک کارى شدید تهرانى ها

  برترین ها|میزان مراجعه افراد به پزشکى 
قانونى به علت نزاع در پایتخــت افزایش یافته 
است. نکته قابل تأمل در آمار، رشد 9000 نفرى 
زنان درگیر نزاع در سال 1400 نسبت به سال قبل 

از آن است.

اعتراض مبتکرانه 
  خبر فورى |شهروندى از شــهر جلفا از 
توابع استان آذربایجان شرقى در اعتراض به قطع 
مکرر آب در گرماى تابستان و ناکارآمدى مدیران 
استانى، در حیاط اداره آب این شهرستان شروع به 

حمام کردن کرد.

پر درآمدترین استان
  اقتصادآنالین| بر اساس گزارش مرکز 
آمار متوســط درآمدهاى خانوارهاى شهرى در 
سال گذشته حدود 112 میلیون و 421 هزار تومان 
بوده اســت. تهرانى ها با متوســط درآمد ساالنه 
159 میلیون و 884 هزار تومــان، پردرآمدترین 
و کرمانى ها با متوسط درآمد ساالنه 71 میلیون و 
128هزار تومان کم درآمدترین خانوارهاى شهرى 

کشور در سال گذشته بودند. 

رکورد عجیب
 محسن چاووشى  

  عصر ایران |محسن چاووشــى، خواننده 
معروف پاپ در صفحه شــخصى خــود آمارى 
از فعالیت هــاى خیرخواهانه اى کــه انجام داده، 
ارائه کرد و نوشــت: مجموع کمک هاى مردمى 
دریافت شده تاکنون، منجر به آزادى 1556 زندانى 
جرائم غیرعمد، تأمین هزینه درمان 1250 بیمار، 
تأمین دیه 75 زندانى محکوم بــه اعدام و تأمین 
کمک هزینه 25 مســکن شده است. همچنین به 
آگاهیتان مى رسانیم که آزادى 851 زندانى جرائم 
غیرعمد با همکارى ستاد دیه کشور و آزادى 705 
زندانى دیگر با همراهى انجمن حمایت زندانیان 

بوده است.

پست  همسر «لوکادیا» 
درباره حجاب

«یورگن لوکادیا»، ستاره هلندى    برترین ها|
جدید پرسپولیس در هنگام ورود به ایران همسر و 
فرزندان خود را هم به تهران آورد که این موضوع 
مورد توجه قرار گرفت. همسر این ستاره هلندى 
پس از مشــاهده حضور هواداران پرسپولیس در 
صفحه اینستاگرامش، پستى منتشر کرد و نوشت: 
من به شما و فرهنگتان احترام مى گذارم و تا زمانى 
که اینجا حضور دارم بــا افتخار حجابم را رعایت 

مى کنم. بیایید باهم مهربان باشیم.

این 13میلیون زن 
  دنیاى اقتصاد |  نایب دبیر ستاد راهبرى 
خانواده و جمعیت حوزه هاى علمیه کشور گفت:  
13 میلیون و 100 هزار خانم در کشور متأهلند و 
تمایلى به فرزند آورى ندارند و از این تعداد بیش از 
سه میلیون نفر از نظر اقتصادى شرایط مناسبى 

دارند، اما همچنان راضى به فرزندآورى نیستند.

باز هم تویى «صیانت»؟!
  روزیاتو | از یکى دو روز گذشته دسترسى 
به اینستاگرام براى شمار زیادى از کاربران ایرانى 
با اختالل شدیدى همراه شده است. این در حالى 
است که از سوى ســرورهاى جهانى اینستاگرام 
اختاللى دیده نمى  شود و با استفاده از نرم  افزارهاى 
تغییر آى پى، مشــکل مذکور برطرف مى شود. 
وزارت ارتباطــات تاکنون واکنشــى به این خبر 
نداشــته اما کاربران این اتفاق را اقدامى دیگرى 
در راستاى اجراى چراغ خاموش طرح صیانت در 

کشور مى دانند.

درخواست هاى سخت
  انتخاب |  «لورا روزن»، خبرنگار آمریکایى که 
تحوالت پرونده هســته اى ایران را دنبال مى کند، در 
توییتى نوشــت که یک مقام اتحادیه اروپا تأیید کرده 
پاســخ ایران به متن پیشــنهادى براى احیاى برجام 
دریافت شده. روزن به نقل از این مقام اتحادیه اروپا که 
نامش را فاش نکرد نوشت که ایران «فقط در مورد رفع 
تحریم ها» واکنش نشان داده که تعبیر آن شاید این 
باشد که ایران باقى پیشــنهادها را پذیرفته است. این 
مقام گفت: «اما آنها درخواســت هاى سختى در مورد 

تحریم ها دارند.»

رئیس فایزر، کرونا گرفت!
رئیس شــرکت فایزر از ابتــالى خود به    مهر|
ویروس کرونــا علیرغم دریافت چهار دوز واکســن 
تولیدى این شــرکت خبر داد. «آلبــرت بورال» روز 
دوشنبه گفت که تست کروناى وى مثبت بوده و داراى 
عوارض خفیفى اســت. بورال که 60 ســال سن دارد 
اعالم کرد که دوره درمان خود را علیه ویروس کرونا 

آغاز کرده است.

افشاگرى عجیب 
هادى بیگى نژاد، عضو کمیسیون    تجارت نیوز |
انرژى مجلس گفت: در بودجه مشــخص و اعالم شد 
که ارز 4200 حذف شود، منتها دولت در نظر داشت تا 
زیرساخت کاالبرگ ایجاد نشــده یارانه ها را پرداخت 
نکند. اما به قدرى جنجال و ناامیدى رسانه اى به وجود 
آمد که دولت گفت، من یارانه را نقدى به شما مى دهم تا 
زیرساخت ها آماده شود. این فشار و هجمه رسانه اى بود 

که دولت را مجبور به این تصمیم کرد.

اسباب بازى  به قیمت خانه!
  تجارت نیوز |بررســى ها از وضعیــت بــازار 
اسباب بازى نشان مى دهد قیمت بعضى از محصوالت 
به میلیارد رســیده اســت. این در حالى است که هنوز 
خانه هایى با کمتر از نرخ یک میلیارد تومان پیدا مى شود. 
گرچه در ســایت هایى مانند دیجى کاال لوکس ترین 
اسباب بازى ها در محدوده هشــت میلیون تومان قرار 
دارند، اما در برخى فروشــگاه هاى آنالین محصوالتى 
نظیر ربات یا ماشین کنترلى و شــارژى تا بیش از یک 
میلیــارد و 300 میلیون تومان هم قیمــت خورده اند. 
همچنین نمونه هایى از لگو هــم وجود دارد که تا 100 

میلیون تومان فروخته مى شود. 

امام جمعه باید به روز باشد
  خبرگزارى حوزه |حجت االسالم والمسلمین 
سید حســن عاملى، امام جمعه اردبیل گفته است: امام 
جمعه باید تالش کند به روز باشد و براى این به روزبودن، 
مهارت هایى الزم اســت. باید گفتمان و ادبیات، به روز 
باشد،  خطرات و تهدیدهایى که ما امروز داریم و مواردى 
که با زبان روز و متناســب با نیاز مخاطب نیازمند بیان 

هستند، باید مدنظر قرار بگیرد. 

ماجراى گل آلودى کوهرنگ
  برترین ها| با وجود اینکــه وزارت نیرو گفته بود 
مشکل آب شــهرکرد تا دو روز دیگر حل مى شود اما 
حجم گل و الى چشمه کوهرنگ تقریباً دو برابر شده و 
فعًال قابل تصفیه نیست.  حاال وزارت نیرو در تالش است 

تا آب چاه ها را به خطوط لوله آب شهرکرد وصل کند.

کشف 22 هزار لیتر 
سوخت قاچاق

  پانا|  رزمندگان ناوتیپ 412 ذوالفقار منطقه چهارم 
نیروى دریایى سپاه با اشــراف اطالعاتى در عملیاتى 
موفق شدند یک فروند شناور حامل 22 هزار لیتر سوخت 
قاچاق را در سواحل بندر پارسیان در آب هاى خلیج فارس 
شناسایى و توقیف کنند. این رزمندگان ماه گذشته هم ، 
شناورى متخلف، حامل بیش از یک تن مواد مخدر را 

کشف و توقیف کرده بودند.

نایــب رئیــس انجمن برنــج گفــت: بــا توجه به 
پیــش بینــى 10 تــا 20 درصــدى تولیــد و رکود 
بازار بــرآورد مى شــود که قیمــت برنــج در بازار

 کاهش یابد. 
احمد اشــراقى گفت: هم اکنون خرید و فروش برنج 
راکد اســت چرا که کشــاورزان خواهــان عرضه با 
قیمت باالترى هســتند و تاجــران و کارخانه داران 
با این نرخ حاضر به خرید نیســتند. بــه گفته او، هم 
اکنون کشاورزان خواســتار عرضه برنج با نرخ 80 تا 
90 هزار تومان هســتند که معامله بــا این  نرخ انجام

 نمى شود.

اشراقى مى گوید: با افزایش عرضه محصول طى10 تا 
15 روز آینده پیش بینى بهترى مى توان در خصوص 
قیمت برنج در بازار داشت، اما آنچه مسلم است قیمت 
هر کیلو برنج براى مصرف کننده به کمتر از 120 هزار 

تومان مى رسد.
نایب رئیس انجمــن برنج گفت: با توجه به شــرایط 
مناسب بارش پیش بینى مى شود که تولید برنج نسبت 
به سال قبل 10 تا 20 درصد افزایش یابد که همین امر 
بازار را به تعادل و ثبات مى رساند، حال اینکه به کمتر 
از 80 هزار تومان مى رســد، االن نمى توان برآوردى 

داشت.

مشــاور وزیر امــور اقتصــادى و دارایى با اشــاره 
به گذشــت بیش از 90 روز از شــروع اجراى طرح 
هوشمندســازى یارانه آرد و نان تأکید کرد: بیش از 
70 میلیون کارت بانکى یکتــا در این 90 روز خرید 
نان را از بســتر کارتخــوان هاى هوشــمند انجام 
داده اند، روزانه حدود 82 میلیــارد تومان خرید نان 
توســط مردم انجام مى شــود یعنى به طور متوسط 
حدود هزار تومان مبلغ ســرانه خرید نان هر ایرانى 

در روز است.
محمد جالل اضافه کرد: این عدد را براى نخســتین 
بار سامانه هوشمند یارانه نان نشــان داده است و بر 

اســاس اطالعات این ســامانه تعداد تراکنش هاى 
مربوط به نان به بیش از 8/5 میلیون تراکنش روزانه 
رسیده است و در مجموع تا کنون بیش از 4/5 میلیون 
قرص نان با حجم آرد مصرفى بیش از 670 هزار تن 

در سامانه ثبت شده است.
جالل توضیح داد: که امروز با پاالیش تراکنش به عدد 
فروش ماهانه 2 هزار و 400 میلیارد تومان در سراسر 
کشور رسیده ایم. وى گفت: برآورد ما این است که 72 
هزار نانوایى کشــور تجهیز شده اند و  2500 نانوایى 
به دلیل نقــص یکى از 5 مؤلفــه اطالعاتى هنوز به 

کارتخوان مجهز نشده اند.

 FBI حتمًا تا حاال در جریان کامل اخبار مربوط به حمله
به یکى از خانه هاى «دونالد ترامپ» قرار گرفته اید. اما 
 FBI احتماًال این را نمى دانستید که یکى از دالیل هجوم
به منزل ترامپ، پیدا کردن کدهاى اتمى او بوده است. 

واشنگتن پست روز پنج شنبه (11 اوت) گزارش داد که 
حمله FBI به خانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا هجوم برده که تا حدى براى پیدا کردن اســناد 
اتمى او بوده است. موضوعى که باعث شد رسانه هاى 
مختلف ادعا کنند ترامــپ احتماًال هنوز هم به صورت 
غیرقانونى، کدهاى اتمى را براى خود نگه داشته باشد.

منابع ناشناس به نقل از «واشنگتن پست»، نتوانستند 
مشخص کنند که FBI به دنبال چه نوع «اسناد اتمى» 
در حمله به ملک «مار – آ – الگو» ترامپ در فلوریدا بوده 
است. FBI نیز هنوز به صورت رسمى اعالم نکرده که 
چه اسنادى را به دست آورده است. طبق گزارش ها، هر 
سندى که مربوط به برنامه اتمى ایاالت متحده آمریکا 
یا ظرفیت هسته اى دیگر کشورها باشد، مى تواند براى 
امنیت بین المللــى خطرناك تلقى شــود. براى مثال 
کشورى دیگرى مى تواند افشاى اسرار هسته اى خود 

را یک تهدید بزرگ بداند.
از این نظر، شــاید کشــف کدهاى اتمــى آمریکا در 
منزل ترامپ، چندان براى FBI و ســازمان امنیت ملى 
نگران کننده نباشــد. حتى اگر ترامپ به کدهاى اتمى 
دسترسى داشت، باز هم نمى توانست یک حمله  اتمى 
را آغاز کند. زیرا این کدها اغلب تغییر مى کنند و عمًال 

کدهاى اتمى ترامپ از دور خارج مى شوند.

کدهاى اتمى دقیقاً چیست؟
دو مجموعه کد براى آغاز حمله اتمى مورد نیاز اســت: 
کدهایى که توســط خدمه پرتاب براى فعال کردن و 
شلیک تسلیحات هسته اى استفاده مى شود و کدهایى 
که شــخص رئیس جمهور براى صــدور مجوز چنین 
حمله اى استفاده مى کند. به گفته مؤسسه «بروکینگز»، 
رئیس جمهور به مجموعه اول دسترسى ندارد. آنها در 

پایگاه هاى نظامى و در پنتاگون نگهدارى مى شوند.
کدهاى اتمى که رئیس جمهور در اختیار دارد به عنوان 

کدهاى طالیى نیز شناخته مى شوند. آنها هویت رئیس 
جمهور و صالحیت او براى دستور حمله اتمى را تأیید 
مى کنند. این کدها بر روى «بیسکوییت» چاپ شده اند: 
یک ورقه پالستیکى با ابعادى مانند کارت اعتبارى. به 
گفته «بلومبرگ»، اگر رئیس جمهور تصمیم بگیرد که 
اجازه حمله را صادر کند، یک مقام ارشــد نظامى «کد 
چالش» را با صداى بلند مى خواند که احتماًال چند حرف 
از الفباى نظامى باشد. رئیس جمهور «بیسکوییت» را 
بررسى کرده و کدى را پیدا مى کند که با حروف ذکر شده 
توسط فرمانده آغاز مى شود و سپس بقیه حروف کد را 

مى خواند تا هویت رئیس جمهور تأیید شود.
بیسکوییت بخشى از کیت اســت که در زبان عامیانه 
با اســم «فوتبال» یا «فوتبال هســته اى» شــناخته 
مى شود، اما به صورت رسمى به آن «کیسه اضطرارى» 
رئیس جمهور مى گویند. ضمنًا این کیسه حاوى «کتاب 

سیاه» است که گزینه هاى رئیس جمهور براى حمله را 
فهرست کرده است. مثًال همه چیز را نابود کنید یا فقط 
به یک یا دو شــهر حمله کنید و البته سایر روش هاى 
اضطرارى. این کیف توســط یکى از دســتیاران که 
همیشــه در نزدیکى رئیس جمهور قــرار دارد، حمل 

مى شود.
فوتبال هســته اى، قدرتمندترین سالح رئیس جمهور 
آمریکاســت که مى تواند یک کشور را با خاك یکسان 
کند. آتالنتیک در سال 2010 گزارش داد که اگر رئیس 
جمهور در شرایط اضطرارى هســته اى به بیسکوییت 
دسترسى نداشته باشد، مسئولیت انجام حمله هسته اى 
بر عهده معاون بعدى رئیس جمهور که داراى کدهاى 
شناسایى پشتیبان و فوتبال پشتیبان است، خواهد بود. 
به گزارش آتالنتیک، این پروســه به گونه اى طراحى 
شده که در صورت کشته شدن یا ناتوانى رئیس جمهور 

هم قابلیت اجرا دارد. اما اگر رئیس جمهور ســالم باشد 
و به طور رسمى شناسایى نشــود، احتماًال فرایند حمله 
به تأخیر مى افتد و هرج و مــرج بوروکراتیک به وجود 

خواهد آمد.
به طور معمول و در جریان مراسم تحلیف، فوتبال از یک 
رئیس جمهور عزل شده به رئیس جمهور بعدى منتقل 
مى شود. در آن زمان کدهاى طالیى هم تغییر مى کنند؛ 
با این حال، از آنجایى که ترامپ در مراسم تحلیف «جو 
بایدن» شــرکت نکرد، ارتش طرح جایگزینى را ارائه 
کرد که شامل یک کیســه اضطرارى براى ترامپ در 
هنگام خروج از کاخ ســفید و پرواز به فلوریدا و تحویل 
یک کیسه اضطرارى دیگر به دستیار بایدن در مراسم 
تحلیف مى شد. گزارش شده که کدهاى ترامپ در ظهر 
روز تحلیف منقضى و بالفاصلــه کدهاى اتمى بایدن 

فعال شدند.

FBI در خانه «ترامپ» دقیقاً دنبال چه بود؟

«بیسکوییت»، «فوتبال» و «کتاب سیاه» هسته اى

نگرانى هــا از بابــت نابود شــدن یکى از 
مشــهورترین مومیایى هاى جهان درست 
نیســت. اگر چه بدن مومیایى بانــو داى به 
دلیل قرار گرفتن در معرض اکسیژن، در حال 
فساد و تجزیه بود اما این مومیایى که به طرز 
ترسناکى سالم و بى نقص است با قرار گرفتن 
در وضعیتى حفاظت شــده در موزه اســتان 
هونان چین نگهدارى مى شــود و احتماًال به 

این زودى ها از بین نرود.
جسد مومیایى شده 2200 ساله متعلق به یک 
نجیب زاده چینى، معروف به «شین ژوى» یا 
«بانو داى» یک پدیده شــگفت انگیز است. 
هنگامى که جسد او کشف شد، آنقدر خوب 
حفظ شــده بود که انگار با جسد فردى که به 

تازگى فوت کرده، روبه رو بودیم.
شــین ژوى یا بانو داى، بین سال هاى 178 
تا 145 قبــل از میالد در حدود 50 ســالگى 
درگذشت. اشــیاء  و گنجینه هاى داخل قبر 
مومیایى، نشــان مى داد که او زنى ثروتمند 
با جایگاه ویژه اجتماعى بوده اســت. در سال 
1971 آرامگاهى متعلق به دوران سلســله 

«هان» به طور تصادفى توســط کارگرانى 
که در حال حفر پناهگاه حمله هوایى بودند، 
کشف شد.هنگامى که بدن مومیایى او براى 
اولین بار معاینه شد، پوســت هنوز مرطوب 
و خاصیت االستیک داشــت، مفاصل هنوز 
انعطاف پذیــر بودند و تمام اجــزا تا مژه ها و 
موهاى سوراخ بینى دست نخورده باقى مانده 
بودند. حتى خون هــم هنوز در رگ هاى این 
مومیایى باقى مانده بود. آسیب شناسان 138 
دانه خربزه هضم نشده را در مرى، معده و روده 

او پیدا کردند. گویا بانو داى، یک ساعت قبل از 
مرگش خربزه خورده بود!

اندام هاى مومیایى هنوز دست نخورده و سالم 
باقى مانده بودند. حتى تا رشته عصب واگ ریه 
که به نازکى یک تار مو است. لخته هاى خون 
در رگ هاى او پیدا شد و شــواهدى از حمله 
قلبى – عروق کرونر و همچنین مجموعه اى 
از دیگر بیمارى هاى مزمن مانند دیابت، فشار 
خون باال، کلسترول باال، بیمارى کبد و سنگ 
کیسه صفرا یافت شد. «لیدى داى» در سن 
50 سالگى به دلیل چاقى، عدم ورزش و رژیم 

غذایى افراطى بر اثر حمله قلبى درگذشت.
بانوى داى یکى از بهترین و بى نقص ترین 
مومیایى هاى کشف شــده در تاریخ است. 
گفته مى شود دلیل این است که بدن او در 20 
الیه ابریشم پیچیده شده بود و ضمنًا 80 لیتر 
مایع ناشناخته در تابوت او یافت شد که اسیدى 
مالیم با مقدارى منیزیم در خود جاى داده بود. 
این زن ثروتمند پس از مرگش در چهار الیه 
تابوت قرار گرفت که در داخل قبرى 12 مترى 

با پوشش خاك رس دفن شده بود.

معاون حقوقى و نظارت گمرك از کشف بزرگ ترین محموله مواد مخدر 
شیشــه به وزن یکهزار و 118 کیلو گرم در جداره تانکر سوخت کامیون 

افغان در روز دوشنبه خبر داد.
فریده زبیدى، معاون حقوقى و نظارت گمرك در خصوص کشــف این 
محموله بزرگ اظهار کرد: در روز 24 مرداد مشخص شد که در قسمت زیر 
تانکر کامیون ورودى از افغانستان در گمرك ماهیرود مقدار 540 کیلوگرم 
مخدر شیشــه به صورت حرفه اى جاسازى شده و ضمن کشف موضوع، 
کامیون توقیف و مواد مکشوفه همراه با گواهینامه رانندگى متهم صادره 
از افغانستان، گذرنامه،گواهینامه بین المللى و... براى طى مراحل قانونى 
در اختیار مقامات قضایى و نماینده اداره اطالعات استان خراسان جنوبى 

قرار گرفته است.

وى افزود: گزارش واصله از گمرك ماهیرود در خراسان جنوبى، حاکى از 
آن است که مربى سگ هاى موادیاب این گمرك، در حین انجام وظیفه و 
به هنگام کنترل و بازرسى یک دستگاه کامیون تانکرى بنز آکتروز سفید 
رنگ، به رانندگى تبعه افغانســتان با در نظر گرفتن شاخص هاى خطر و 
استفاده بهینه از سگ موادیاب موفق به کشف جاسازى حرفه اى 540کیلو 

و 700گرم شیشه از این کامیون شد.
زبیدى در ادامه گفت: در این کشف حرفه اى و بسیار ظریف، قاچاقچیان 
تعداد 535 بســته حاوى ماده مخدر را به صورت بسته طولى مخصوص، 
طراحى و در فضاهاى ذیل تانکر قرار داده بودند که با استفاده از دستگاه 
برش، جوشکارى و سنگ فرز، قسمت هاى زیرین تانکر برش زده شده و 

جاسازى حرفه اى نمایان و کشف شد.

معاون حقوقى و نظارت گمرك ایران توضیح داد: در ادامه بررســى هاى 
دقیق گمرك ماهیرود، مشخص شــد که کامیون بنز آکتروز دیگرى به 
رنگ قرمز، که همسفر کامیون اول بوده و پس از کنترل دقیق تر مشخص 
شد که این کامیون نیز داراى جاسازى ســنگین مواد مخدر است. لذا با 
هماهنگى ستاد گمرك جمهورى اسالمى ایران تانکر برشکارى شده و در 
نتیجه تعداد 594 بسته دیگر به وزن 578کیلو و 100 گرم شیشه کشف شد.
معاون گمرك ایران تأ کید کرد: اخیراً کشــف مواد مخدر صنعتى به ویژه 
مخدر شیشه و هروئین از مبدأ افغانســتان افزایش یافته و کشف هزار و 
118کیلوگرمى مخدر شیشــه حدنصاب جدیدى از میزان کشف این نوع 
مواد مخدر شیشه کشــف در یک روز را از لحاظ میزان به خود اختصاص 

داده که تا کنون سابقه نداشته است.

کشف بزرگ ترین محموله شیشه

یک اپیدمیولوژیســت با بیان 
اینکــه در حال حاضــر از قله 
موج هفتــم عبــور کرده ایم، 
گفت: با این حال ممکن است 
قله دیگرى هم ایجاد شــود و 
واریانت اومیکرون را که تاکنون 
در کشــور ما دو قله داشته، سه 
قله اى کند؛ البتــه در این باره 
نمى تــوان اظهارنظــر قطعى 

داشت. 
مسعود یونسیان گفت: از حدود 16 الى 17 روز پیش روند موارد جدید بیمارى در کشور نزولى 
شــده بود، اما طى هفته اخیر این روند نزولى متوقف شــده و همچنان نگرانى هایى به دلیل 
مسافرت ها و جابه جایى هاى جمعیتى در ایام اخیر وجود دارد که البته هنوز براى مشاهده اثر 
آن زود است. وى گفت: قله اول ما در موج اول با اومیکرون رخ داد، قله دوم با انتشار BA 5 رخ 
داد و حاال ممکن است برحسب شرایط اعم از جابه جایى هاى جمعیتى، رفتارهاى جمعیتى و 
میزان رعایت پروتکل ها قله سومى هم در پیش داشته باشیم که باید دید در آینده چه مى شود. 
یونسیان  تأکید کرد: بنابراین با اینکه در حال حاضر از قله موج BA 5 عبور کردیم، اما نمى توانیم 
بگوییم که موج هفتم به طور کامل تمام شده و همه چیز به حالت عادى بازگردد، هر لحظه 

ممکن است با تغییر رفتار، روند صعودى داشته و قله دیگرى را هم تجربه کنیم.

«بانو داى»؛2200 سال بعد اومیکرون
 در کشور 3 قله اى مى شود؟
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روند صدور گذرنامه در 
اصفهان 5 برابر شد

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: روند 
صدور گذرنامه طى دو ماه اخیر در استان اصفهان پنج 
برابر شده است. سرهنگ محمدحسین اسماعیلى با بیان 
اینکه در این بازه زمانى درخواســت صدور 235 هزار 
گذرنامه ثبت شده است، افزود: شایعه مبلغ گذرنامه یک 
میلیون تومانى صحت ندارد و افزایش میزان هزینه براى 
گذرنامه را نداشته ایم. وى اضافه کرد: از زمان درخواست 

تا صدور گذرنامه بین چهار تا پنج روز به طول مى کشد.

از پیک گذشتیم
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با بیان اینکه 
از پیک بار سراســرى عبور کرده ایم گفت: براســاس 
برنامه ریزى هاى انجام شده، محدودیت برق صنایع تا 
پانزدهم شهریورماه اعمال مى شود اما اگر در اثر خنک تر 
شــدن هوا، مصرف برق بیش از این نیز کاهش یابد، 
محدودیت مصرفى صنایع نیــز کاهش خواهد یافت. 
سیدمحمدرضا نوحى اضافه کرد: از پیک بار سراسرى 
عبور کرده ایم و در روزهاى آینده با خنک تر شدن هوا 
در سایر شهرستان ها مصرف برق در شبکه سراسرى 

کاهش مى یابد.

هنگام ثبت نام پول ندهید
مدارس حق ندارند هنگام ثبت نــام دانش آموزان پول 
بگیرند. مسئول اداره ارزیابى عملکرد اداره کل آموزش و 
پرورش استان گفت مدارس شاهد و تیزهوشان بر اساس 
تعرفه ابالغى موظف به دریافت شهریه هستند و مدارس 
هیئت امنایى نیز با در نظر گرفتن هزینه هاى جارى مبلغ 
شهریه را پیشنهاد و پس از تصویب در شوراى آموزش 
و پرورش شهرستان ابالغ مى شود. مصطفى درستکار 
افزود این تعیین شهریه، توســط اولیاى دانش آموزان 
مى تواند به صورت اختیارى پرداخت شود و هیچ اجبارى 

در پرداخت شهریه نیست.

تغییر 
مدیر روابط عمومى ارشاد

طى حکمى از سوى مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان «نرجس گلشــن» به عنــوان مدیر 
روابط عمومى این اداره کل منصوب شــد. پیش از این 
«محمدتقى خلیل زاده» ســال ها عهده دار این سمت 
در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
بود. نرجس گلشــن پیش از این مشــاور امور بانوان 
مدیرکل این اداره در سال هاى 1399 و 1400، مسئول 
برنامه ریزى آموزشى هنرستان هنرهاى زیباى دختران 
و کارشناس دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان 

اصفهان بوده است.

تخریب 25 رشته قنات اردستان
سرپرست جهاد کشــاورزى شهرستان اردستان اظهار 
کرد: بارش هاى شدید و وقوع سیل که اوایل مرداد در 
شهرستان اردستان رخ داد باعث وارد شدن آسیب جدى 
به بیش از 25 رشــته قنات و تخریب این قنات ها شد. 
اسحاق شفیعى  گفت: میزان خسارت ابتدایى حدود 2/5 

میلیارد تومان برآورد مى شود.

کنترل
10 میلیون متر مکعب سیالب 

ابوطالب امینى، معــاون آبخیــزدارى اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهــان در خصوص 
اینکه بارش هــاى اخیر چه کمکى بــه منابع طبیعى 
کرده اســت، عنوان کرد: در مکان هایى که ما کارهاى 
ساده آبخیز دارى داشــتیم مثل میمه، برخوار، سمیرم، 
دهاقان و شــهرضا، تاثیر قابل مالحظه اى را کنترل و 
جلوگیرى از تخریب ســیالب و تقویت سفره ها داشته 
است. مقدار آبى که ما توانستیم در بند دستگن، پخش 
سیالب مرق و دنبى برخوار، وزوان میمه و دیگر نقاط 
استحصال و کنترل سیالب داشــته باشیم، برآوردى 

نزدیک به 10 میلیون متر مکعب است.

خبر

تفاهم نامه همکارى شــرکت کنتــرل ترافیک تهران با 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان امضاء 

شد.
بنا براعالم روابط عمومى شرکت کنترل ترافیک تهران، 
این تفاهم نامه به منظور "انجام همکارى و مشارکت جهت 
تبادل اطالعات و تجربیات طرفین در طرح ها و پروژه هاى 

حمل و نقل هوشمند" امضاء شده است.
علیمردانى مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در این 
باره گفت: در طول مدت همکارى، ضمن اجراى مطالعات 
مورد نیاز براى طراحى و اجراى سیستم هاى حمل و نقل 
هوشمند در شهر اصفهان، در زمینه نظارت و مدیریت بهره 

بردارى سیستم هاى هوشــمند حمل و نقل در این شهر 
مشاوره داده خواهد شد.

وى تصریح کرد: تحلیــل و ایجاد ارزش افــزوده بر روى 
داده ها و اطالعات جمع آورى شــده از سامانه هاى نظارتى 
و حمل و نقل هوشــمند ITS  شــهر اصفهان، شناسایى 
سیستم هاى حمل و نقل هوشمند مورد نیاز در سطح ملى و 
جهانى، ایجاد بستر مورد نیاز جهت تسهیل استفاده از خدمات 
ارائه شده (استفاده از حمل و نقل عمومى ، خرید مجوز ورود به 
طرح ترافیک، استفاده از پارکینگ طبقاتى و حاشیه اى و ...) 
توسط شهردارى تهران براى شهروندان اصفهانى و بالعکس 

از اهداف دیگر این تفاهم نامه مى باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى درباره 
برخى اخبار نسبت به بهره بردارى از فاز اضطرارى طرح بن- 
بروجن، گفت: بهره بردارى از فاز اضطرارى طرح بن-بروجن 

حرف دقیقى نیست.
مهدى طغیانى توضیح داد: یک ســرى ایستگاه هاى پمپاژ 
در اســتان چهارمحال و بختیارى در دهه هفتاد و هشــتاد 
مجوز بارگذارى و برداشــت آب گرفته اند و به نوعى این ها 
تخصیص هاى غیرمجاز هستند و ما امروز معترض به تمام 
برداشت هاى مجاز و غیرمجاز باالدست زاینده رود هستیم، 
بنابراین از محــل پمپاژ ها و آبى که براى باغات اســتفاده 
مى شود مانند طرح باغات «عمان ســامانى»، امکان دارد 

بخشى از آن را در خط لوله بن-بروجن انداخته باشند تا بتوانند 
مشکالت گل آلود بودن آب شرب شهرکرد را مرتفع کنند.

طغیانى تأکید کرد: این موضوع و همین میزان برداشت آب 
هم براى ما قابل قبول نیست. البته اینکه آب را براى شرب 
شهرکرد استفاده کنند، قابل قبول است، اما اینکه بخواهند از 
این شرایط به عنوان فرصتى براى تطهیر پروژه غیرقانونى 
بن-بروجن استفاده شود، اصًال قابل قبول نیست و بالفاصله 
که مشکل سرچشمه کوهرنگ برطرف شود، ما براى قطع 
کردن برداشت این آب وارد عمل مى شویم، چراکه از پمپاژ 
آب باغات حق استفاده و بهره بردارى از خط لوله بن-بروجن 

را ندارند.

پروژه غیرقانونى بن-بروجن 
نباید تطهیر شود

کمک شهردارى تهران به 
اصفهان براى کنترل ترافیک

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه در زمینه 
کنترل جرایم در اســتان اصفهان در چهار ماه امســال 
عملکرد خوبى را داشــتیم، افزود: در ایــن بازه زمانى در 
حوزه پلیس آگاهى در زمینه برخورد با باندهاى ســرقت 
1/5 درصد افزایش و در دســتگیرى سارقان 2/7درصد 

رشد داشته ایم.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با بیان اینکه 3/7 درصد 
افزایش سرقت هاى خرد در اســتان در چهار ماه امسال 
را داشته ایم، ابراز داشت: در این زمینه همه دستگاه هاى 
مســئول باید توجه داشته باشــند، در این زمینه شرکت 
مخابرات، بــرق و … باید در دفاع از بیت المال بیشــتر 
دقت داشته باشــند، در این زمینه هنوز نتوانسته ایم روند 
هدفمندى براى برگزارى جلسات پیشگیرانه داشته باشیم 
و از این رو دســتگاه ها در این زمینه اطالعى از وظایف 
خود ندارند. ســردار میرحیدرى تصریح کرد: استاندارى 
باید در این راستا جلســه هماهنگى را برگزار کند و خأل 

را برطرف کند.
وى با بیان اینکه چهارباند اصلى در زمینه ســرقت ها در 
استان اصفهان دستگیر شــده اند، ادامه داد: 51 درصد 
کشف وقوع سرقت هاى مسلحانه را نیز داشتیم که عملکرد 

موفقى بوده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه در زمینه 
جعل و کالهبردارى شــاهد 16/6 درصد کاهش جعل 
بوده ایــم، اضافه کرد: در زمینه کالهبردارى نیز شــاهد 

8/4درصد افزایش بوده ایم. 
وى با اشــاره به افزایش 50 درصد وقوع قتل در استان 
اصفهان تصریح کرد: کشــف به وقــوع قتل 31 درصد 
افزایش یافته است. ســردار میرحیدرى با بیان اینکه 50 
درصد قتل ها مربوط به نزاع بوده اســت، ابراز داشت: در 
این زمینه خانواده ها باید به سالمت روانى فرزندان توجه 
بیشترى داشته باشــند. وى افزود: 26 درصد از قتل هاى 

استان خانوادگى و 7 درصد مسائل اخالقى بوده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به کاهش 23 
درصدى تجاوز به عنف گفت: کشف به وقوع جرم نیز در 

این زمینه 33 درصد کاهش یافته است.
وى گفت: 394 ســایت در زمینه خرید و فروش سالح 
شناسایى شده است که با 239 مورد برخورد و فیلتر شده 
است. فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به شناسایى 
320 سایت فروش داروى غیرمجاز نیز گفت: با همه این 

سایت ها برخورد شده است.

وى با بیان اینکه در ســال جارى 11 تن و 776 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر را در استان کشف کرده ایم، ادامه داد: 187 
خودرو، 15 دســتگاه موتورسیکلت و 11 قبضه سالح در 
ارتباط با مواد مخدر کشف شده است. سردار میرحیدرى 
با بیان اینکه 9 تن از مواد مخدر تریاك بوده است، گفت: 

حشیش و هروئین در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
وى در خصوص عملکرد پلیس راهور نیز ابراز داشت: در 
بحث درون شهرى 20 درصد کاهش تلفات تصادفات درون 
شهرى را داشتیم، در زمینه موتورسیکلت و عابران پیاده که 
اغلب افراد سالمند هستند شاهد افزایش تلفات هستیم که 

باید همه نهادها براى کاهش تلفات همکارى کنند.
وى افزود: خودروى سوارى با 35 درصد و موتورسیکلت 
با 29 درصد بیشــترین ســهم در تصادفات را داشته اند، 
بیشــترین علت تصادف عدم توجه به جلو و بیشــترین 
تصادفات بین ســاعت 22 تا 24 بوده اســت و بیشترین 

تصادفات در روز یکشنبه رخ داده است.
وى در خصوص تصادفات جرحى برون شــهرى نیز ابراز 
داشت: شاهد کاهش 18 درصدى مجروحان بوده ایم و کل 
تصادفات جرحى 15 درصد کاهش داشته ایم اما در زمینه 

56 درصد افزایش تصادفات خسارتى بوده ایم.

یک شنبه ها 
روز تصادف در اصفهان است!

آغاز استحکام بخشى آبشار نیاسر 
نصف جهان  رئیس اداره میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى شهرستان کاشان از استحکام 
بخشى آبشار نیاسر خبر داد. دانایى نیا گفت: بررسى و 
پیگیرى هاى اولیه این کار از ماه هاى قبل آغاز شده 
اســت تا پس از انجام مطالعات و استفاده از نظرات 
کارشناسى درباره چگونگى روش استحکام بخشى 

این اثر طبیعى تاریخى تصمیم گیرى شود.
وى افزود: اســتحکام بخشى آبشــار نیاسر براى 
ســاده ترین اقدامات بودجه هاى میلیــاردى نیاز 
دارد ولى بــا توجه بــه وضعیت پرخطــر فعلى و 

احتمال سقوط ســنگ از باالى آن و کاربرى هاى 
غیرمجاز در اطراف آن، پیشــنهادهایى براى ایجاد 
محدودیت هایى مانند پرواز ممنوع کردن این منطقه

 را داده ایم.
وى در بخش دیگرى از سخنانش از پیگیرى هایى 
براى مرمت و بازسازى خانه هاى تاریخى منسوب 
به «محتشم کاشــانى»، شــاعر مرثیه سرا و خانه 
«عبدالرزق خان» حاکم کاشان در دوران زندیه که 
این شهر را بعد از زلزله 1192 هجرى مجدداً احیاء و 

بازسازى کرد، خبر داد.

پیاده روسازى در «خیابان 17شهریور» کربکند
نصف جهان  شهردار دولت آباد از آماده سازى «تاالر 

شهردارى» جهت بهره بردارى خبر داد.
محمد حسن یارى با اشاره به آغاز عملیات آسفالت 
معابر این شــهر گفــت: روکش آســفالت خیابان 
جانبازان، ترمیم و لکه گیرى آسفالت خیابان هاى 
بلور و شیشــه، قپانچى، فاتح 3 و خیابان شــاهین 
انجام شده است و  ترمیم آسفالت کوچه هاى خیابان 
اباذرغربى، اجراى روکش آســفالت خیابان میثم و 
انجام عملیات زیرسازى، ترمیم و اجراى پیاده رو در 

خیابان 17شهریور محله کربکند نیز در حال انجام 
و اتمام است.

وى در ادامه به اتمام آسفالت کوچه نیلوفر در محله 
زمان آباد(امامزاده نرمى) اشاره و عنوان کرد: آسفالت 
کوچه خادم در خیابان آزادگان شمالى نیز انجام شده 
است و اصالح روشــنایى و تعویض سرچراغ هاى 
پارك شهرك امام حســین(ع) و پارك روبه روى 
شهردارى نیز توسط واحد زیباسازى شهردارى دولت 

آباد نیز به اتمام رسیده است.

هواى اصفهان روزهاى پایانى مرداد خنک مى شود
کارشــناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان از 
روند کاهشى دماى هواى اســتان در روزهاى پایانى 
مردادماه خبرداد. حجت ا... على عســگریان با بیان 
اینکه دماى هواى استان از روز چهارشنبه هفته جارى 
روند کاهشى دارد، افزود: کاهش دما در ساعات صبح 
در روزهاى پنجشنبه و جمعه انتظار مى رود به طورى 
که کمینه دماى هواى شــهر اصفهــان به 17 درجه 
سانتیگراد باالى صفر مى رســد؛ همچنین بیشینه ها 
طى روزهاى آینده کاهش خواهد یافت و هواى استان 

تا اواسط هفته پیش رو خنک مى شود. 
کارشــناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تا پایان هفته جارى نیز جوى آرام 
پایدار حاکم است و آســمان مناطق مختلف استان 

صاف تا کمى ابرى پیش بینى مى شود.
على عسگریان اضافه کرد: وزش باد به نسبت شدید 
تا شــدید در نیمه شرقى اســتان در روز چهارشنبه با 
خیزش گردوخاك و کاهش کیفیت هوا و شــعاع دید 

همراه است.

نگاه روز

مریم محسنى

دســتگاه هاى تعیین نوبــت در برخــى ادارات صرفًا 
کارکردى دکورمانند پیدا کرده است.

نفس استفاده از این دســتگاه ها، آسایش ارباب رجوع 
همزمان با ایستادن صف انتظار رســیدگى به پرونده 
اش اســت اما بعضى از کارمندان برخى ادارات از این 

دستگاه ها استفاده درست نمى کنند. 
ارباب رجوعى را در نظر بگیرید که صبح اول وقت نوبت 
مورد نظرش را از یکى از این دستگاه ها گرفته و حاال 
در صف انتظار نشسته تا کارمند محترم با فشردن یک 
دکمه، شماره ثبت شده روى برگه نوبت او را اعالم کند تا 

به پرونده اش رسیدگى شود. اما این کارمند چنین کارى 
انجام ندهد و سرش گرم رسیدگى به پرونده هاى معوقه 
باشد. مدت ها هم بگذرد و ارباب رجوع به خیال اینکه 
باید تا چند دقیقه دیگر هم منتظر بنشیند زمان را بگذراند 

اما هیچ خبرى نشود.
در این صورت آیا نباید پرسید که پس این دستگاه و این 
نوبت گرفتن اساسًا قرار است چه دردى از ارباب رجوع 
درمان کند؟ اگر قرار به معطل ماندن در صف اســت 
که با وجود این دســتگاه هم هدر رفتن وقت همچنان 
پابرجاســت، پس چه نیازى به این همه سیمکشى و 

نصب دستگاه است؟!

22 پروژه شاخص عمرانى در نجف آباد 
در حال ساخت است

نصف جهان شــهردار نجف آبــاد از تخصیص 55 
میلیارد ریال براى اجراى عملیات آسفالت 22 هزار 
مترمربعى بلوار جانبازان این شهر خبر داد و گفت: در 
این معبر بالغ بر چهار هزار و 365 تن آسفالت ریزى 

انجام شده است.
عبدالرســول امامــى افــزود: امســال 2805 تن 
آسفالت ریزى در معابر امیر آباد انجام شده است که 
بخشى از آن شامل «بلوار شهید بهشتى» به مساحت 
6120 متر مربع، «خیابان آبشار» به مساحت 3730 

مترمربع و در تعدادى از خیابان هاى فرعى نیز 6300 
مترمربع است. وى ادامه داد: در این منطقه همچنین5 
میلیارد ریال براى لکه گیرى معابر هزینه شده است.

امامى همچنین به 22 پروژه شــاخص عمرانى در 
دست ساخت این شهردارى در نجف آباد اشاره کرد 
و بیان داشت: در این زمینه، عملیات اجرایى فاز اول 
ساختمان باغ بهشت وافع در باغ بانوان به مساحت 
2300 مترمربع در حال احداث است که تاکنون 95 

درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

مدیر ســد زاینده رود با بیان اینکه سرجمع بارش ها و 
سیالب هاى مردادماه براى سد زاینده رود 14/3 میلیون 
مترمکعب آورد آب داشت، گفت: با توجه به اینکه 21 
درصد ســد زاینده رود آب دارد، احتمــاًال برنامه ریزى 
منابع و مصارف این سد براى سال آبى آینده با توجه به 

پیش بینى ها به صورت محتاطانه انجام شود.
سیدمجتبى موسوى نائینى در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اثر سیالب هاى اخیر بر وضعیت سد زاینده رود، اظهار 
کرد: رودخانه زاینده رود در دو نوبت سیالبى شد؛ یکى 
بارندگى و ســیالب 6 مردادماه بود کــه نزدیک 13 
میلیون مترمکعب آورد آب به ســد زاینده رود داشت و 
دیگرى سیالب 16 مردادماه که 1/3 میلیون مترمکعب 

آورد آب به سد زاینده رود داشت.
وى گفت: سرجمع بارش ها و ســیالب هاى مردادماه 
براى سد زاینده رود 14/3 میلیون مترمکعب آورد آب 

داشت. مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه ورودى سد 
زاینده رود در زمان بارش ها و سیل به صورت لحظه اى 
حتى به  200 مترمکعب بر ثانیه رســید گفت: ورودى 
متوسط روزانه ســد زاینده رود در زمان وقوع سیالب 

حدود 50 مترمکعب ثانیه بود.
وى با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود 256 میلیون 
مترمکعب است، اظهار کرد: حجم سد زاینده رود نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته 13 درصد و نسبت به 

متوسط بلندمدت 70 درصد کاهش داشته است.
وى درباره بارش ها و سیالب هاى اخیر و تأثیر بر ذخیره 
سد زاینده رود، توضیح داد: این بارش ها کمک کرد تا 
مصرفى که در بخش هاى مختلــف داریم از ورودى 
تأمین شود و کاهش ذخیره ســد زاینده رود را به تأخیر 

انداخت.
موسوى با اشاره به میزان بارش ها از ابتداى سال آبى 

جارى در سرشاخه هاى رودخانه زاینده رود، گفت: میزان 
بارش ها در این مدت زمانى در ایستگاه کوهرنگ 1265 
میلیمتر است که سال گذشته در همین بازه زمانى 822 

میلیمتر و در بلندمدت 1355 میلیمتر بود.
وى با تاکید بــر اینکه بعد از ایــن بارش ها بالفاصله 
کاهش ورودى بــه ســد را داشــتیم، بنابراین براى 
حفظ ذخیره ســد زاینده رود در محدوده 200 میلیون 
مترمکعب، باید مصارف در بخش هاى مختلف مدیریت 
شود، چراکه مدل هاى هواشناسى براى پاییز و زمستان 

پیش رو، پیش بینى خوبى براى بارش ها نکرده اند.  
وى تاکید کرد: اگرچه طى شش ماه نخست سال آبى 
جارى بارش ها خوب بود، اما در شش ماه دوم با وجود 
باران هاى سیل آســا در اغلب نقاط کشور و در حوضه 
زاینده رود بارش مناسبى نداشتیم و این شرایط مدیریت 

منابع آبى موجود را سخت کرد.

بارش هاى اخیر کاهش ذخیره سد زاینده رود را به تأخیر انداخت 

بازرس کل استان اصفهان گفت: مسئله آب و کشاورزى، 
محیط زیست، فرونشست زمین و مسائل فرهنگى واجتماعى 
از مهم ترین مسائل استان اصفهان و کشور محسوب مى شود 
که باید به طور جدى به آنها پرداخت و بارگزارى جدید روى 

زاینده رود باید متوقف شود.
سید محمد مهدى طباطبایى  مهریزى پیرامون طرح هاى 

نیمه  تمام تامین و انتقال آب گفت: از یک طرف طرح  هاى 
تامین و انتقال آب مدت هاســت که معطل مانده و از طرف 
منابع آبى استان بدون اســتفاده و بهره بردارى به خارج از 
استان و نهایتًا به دریا مى ریزد؛ در نتیجه براى بهره بردارى 
بهینه از آب در استان به مدیریت موثر نیاز داریم. یکى دیگر 
از مشــکالت زاینده رود بارگزارى هاى جدید است که باید 

متوقف شــود. طباطبایى مهریزى تصریح کرد: مطالبات 
کشاورزان منطقى است و باید همه در جهت احقاق حق آنها 
تالش کنیم، امروز فالت مرکزى ایران با مشکل آب مواجه 
است و مسئولین امر در تصمیمات خود باید این مشکالت را 
هم در نظر بگیرند و با توجه به شرایط کنونى، استثناهایى در 

این خصوص قائل شوند.

طرح  هاى  انتقال آب به اصفهان را معطل گذاشته اند

دستگاه هاى مهم اما اضافه!

مسابقه ملى «زیورى براى اصفهان» برگزار مى شود
مدیر پژوهش، خالقیت و فناورى هاى نوین شهردارى 
اصفهان گفت: مسابقه ملى «زیورى براى اصفهان» با 
رویکرد استفاده از نمادهاى شــهر اصفهان در صنایع 

دستى و زیورآالت برگزار مى شود.
مرتضى نصوحى گفت: شبکه شهرهاى خالق جهان با 
تأکید بر نقش صنایع خالق در اقتصاد محلى، به دنبال 
توسعه رشته هاى فرهنگى از طریق صنایع خالق است.

نصوحى با بیان اینکه براى سه برگزیده نخست مسابقه 
به ترتیب مبالغ 200، 100 و 50 میلیون ریال جایزه در 
نظر گرفته شده است، ادامه داد: عالوه بر گواهى حضور، 
به تمام شرکت کنندگان کتاب مجموعه آثار نیز اهدا 
خواهد شــد. او آخرین مهلت ثبت نام براى شرکت در 
مسابقه ملى زیورى براى اصفهان را 31 مردادماه 1401 

اعالم کرد.
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اینســتاگرام براى مطابقت با ریلز هاى تمام صفحه، به زودى قابلیت عکس هاى 
بلند و تمام صفحه را آزمایش خواهد کرد.

ممکن است اینستاگرام طراحى مجدد اپلیکیشــن خود را متوقف کرده باشد، اما 
این بدان معنا نیست که این شــرکت تمرکز خود را بر ارائه محتواى تمام صفحه 

متوقف مى کند.
بر اســاس گزارش ورج آدام موســرى، مدیر عامل این شــرکت، تأیید کرد که 
اینستاگرام آزمایش عکس هاى فوق العاده بلند و در اندازه 9:16 را یک یا دو هفته 
دیگر آغاز خواهد کرد. این حرکت ظاهر این شــبکه اجتماعى را به «تیک تاك» 

شبیه تر خواهد کرد.
موســرى گفت: شــما مى توانید ویدیو هاى تمام صفحه را به اشتراك بگذارید، 
اما نمى توانید همیــن کار را براى تصاویــر انجام دهید؛ بنابرایــن فکر کردیم
 شــاید باید مطمئن شــویم که این قابلیت را بــراى تصاویر هم در دســترس

 قرار دهیم.

 در حال حاضر، اینستاگرام هنگام نمایش تصاویر عمودى از اندازه 4:5 پشتیبانى 
مى کند. اما ارائه پشتیبانى از عکس هاى باریک تر و بلندتر (اندازه 9:16) به کاربران 

کمک مى کند تصاویرى تمام صفحه را به اشتراك بگذارند.
بازطراحى اینستاگرام که مشابه تیک تاك است، توسط عکاسان مورد انتقاد قرار 
گرفت، زیرا همه کاربران را مجبور مى کرد عکس هــار را در یک قاب 9:16 به 
اشتراك بگذارند. فید جدید همچنین شــیب هاى همپوشانى را به پایین پست ها 

اضافه مى کند تا متن راحت تر خوانده شود.
داده هاى خودشرکت نشان مى دهد که طراحى اصالح شده اینستاگرام به قدرى 
مورد استقبال قرار نگرفته که بســیارى از کاربران که کمتر از این برنامه استفاده 

مى کنند. 
موســرى پیش از این گفته بود کــه بایــد از طراحى قبلى خود عقب نشــینى 
کنند و با ســازماندهى مجدد، بفهمند کــه مى خواهند به کــدام هدف حرکت 

کنند.

شبیه سازى هارد دیسک یک راه عالى براى ایمن نگه داشتن اطالعات شما در صورت 
خراب شدن کامپیوتر یا نیاز به تعویض هارد دیسک است.

در این مطلب به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک هارد دیسک را در رایانه شخصى 
کلون کنید.قبل از اینکه بتوانید یک هارد دیسک را روى رایانه خود شبیه سازى کنید، باید 
مطمئن شوید که هارد دیسک به درستى آماده شده است. این شامل فرمت کردن درایو و 

اطمینان از نصب صحیح سیستم عامل و درایور هاى آن است.
پس از آماده شدن درایو، مراحل زیر را براى شبیه سازى هارد دیسک دنبال کنید:

Disk Utility .1 را باز کنید.2. هارد دیسکى را که مى خواهید کلون کنید از لیست درایو هاى 
Disk Utility انتخاب کنید.3. روى دکمه Clone کلیک کنید.4. در قسمت Name یک 

نام براى دیسک کلون شده خود وارد کنید.5. براى ادامه روى OK کلیک کنید.6. دیسک 
کلون شده ایجاد و در Disk Utility فهرست مى شود.

 کلونینگ همچنین به شما این امکان را مى دهد که داده هاى خود را بین رایانه هاى مختلف 
منتقل کنید.

براى شبیه سازى هارد دیسک در رایانه شخصى، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. هارد دیسک قدیمى خود را با استفاده از درایو USB خارجى یا کابل FireWire به مک 
خود وصل کنید.Disk Utility .2 را باز کنید و هارد دیسکى را که مى خواهید کلون کنید 
انتخاب کنید.3. روى تب Partition کلیک کنید و 1 گیگابایت را به عنوان اندازه پارتیشن 
جدید انتخاب کنید.4. روى دکمه Options کلیک کنید و مطمئن شوید که فرمت روى 
 OK و سپس Apply تنظیم شــده است.5. روى (Mac OS Extended (Journaled

کلیک کنید.6. فایل هاى مهم خود را در پارتیشن جدید کپى کنید و هارد دیسک قدیمى را از 
برق جدا کنید.7. از همه برنامه هاى باز خارج شده و کامپیوتر خود را مجددا راه اندازى کنید.8. 
هنگامى که صفحه راه اندازى را مشاهده کردید، Disk Utility را از لیست گزینه ها انتخاب 

کنید و روى Restore from Backup Disk کلیک کنید.
 Restore 9. هارد دیسک کلون جدید ایجاد شده را از لیست دیسک ها انتخاب کنید و روى
کلیک کنید.10. پس از درخواست رمز عبور خود را وارد کنید و منتظر بمانید تا فرآیند بازیابى 

به پایان برسد.

شــبکه اجتماعى صوتى کالب هاوس (Clubhouse) کــه در دوران 
اوج پاندمى کووید محبوبیت زیادى پیدا کرده بــود، اکنون با راه اندازى 
محفل هاى خصوصى به نام "خانه ها" (Houses)، درصدد ایجاد تحوالتى 

در این پلتفرم است.
 امکانــات جدیــد کالب هاوس بــه هر شــخص یا گروهــى امکان 
مى دهد "خانــه" خود را در این پلتفــرم ایجاد کند. کاربــران مى توانند 
براى ایجــاد "خانه ها"، تقاضــا کنند اما کالب هاوس اعــالم کرده که 
موافقت با "خانه هاى" جدید، به آهستگى صورت مى گیرد تا این شرکت 
از بازخوردهــا، آموخته و ایــن محصوالت را مطابق بــا نظرات اصالح 

کند.
در صفحه ورود به کالب هاوس، آمده اســت: "خانه هــا" را راهروهاى 
خصوصى براى افراد مورد عالقــه تان بدانید. مى توانیــد هر زمان که 
بخواهید، از اتاقى به اتاق دیگر بروید، دوســتانتان را یافته و با آنها دیدار 
کنید. "خانه ها" معمــوال زمان مالقات منظمى دارنــد و هر فردى، چند 
دوســت انتخاب مى کند و "خانه ها" با انتخاب افرادى که به آنها اعتماد 
دارید، رشــد مى کنند. یا اگر مى خواهیــد مى توانید آنها را بســته نگه 

دارید.
ســخنگوى کالب هاوس در ایمیلى به وب ســایت تــک کرانچ گفت: 
این شــرکت محصول جدید خود را خصوصى تــر از "کالبها" مى داند 
زیرا "خانه ها" از طریق دعوت ســاخته مى شــوند و هر شخصى در یک 
"خانه" مى تواند یک اتاق را در داخل "خانــه" برنامه ریزى کند در حالى 

که "کالبها"، عمومى تر هســتند و به روى هر شخصى که براى ورود به 
آنها درخواست کند، باز هستند. این شرکت "خانه ها" را یک مهمانى شام 
با دوســتانتان مى بیند و "کالبها"، رویدادها و برنامه هایى هستند که در 

شهرتان برگزار مى شوند.
پل دیویسون، مدیرعامل کالب هاوس، این تغییر را در یک رشته توییت 
اعالم و خاطرنشان کرد هر "خانه"، هویت، فرهنگ و مقررات نظارت بر 
محتواى خاص خود را دارد. این پلتفرم با تقسیم کالب هاوس به کالب 
هاوس هاى زیاد، قادر خواهد بود به چند مســئله رســیدگى کند. کالب 
هاوس به بیش از یک گروه خدمات رســانى مى کند و همه نمى خواهند 
راجب یک موضوع مشابه صحبت مى کنند که به معناى دشوار بودن یافتن 

اتاق هاى مناسب اســت. وى حتى گفت محفل ها باید بتوانند به محفل 
هاى جدیدى تقسیم شوند.

در صفحه ورود براى ایجاد یــک "خانه"، از کاربران نــام و نام کاربرى 
کالب هاوس خواسته مى شــود. ســپس کاربران باید نام "خانه" خود 
و توصیــف آن براى دیگــران را انتخــاب کرده و مشــخص کنند چه 
کسانى را مى خواهند به عنوان اعضاى تشــکیل دهنده "خانه"، دعوت 

کنند.
صوت زنده در دوران پاندمى که مردم سراســر جهان به دلیل قرنطینه، 
در خانه محبوس شــده بودند، محبوبیت یافت. تب کالب هاوس باعث 
شــد توییتر و ِمتا، محصوالت مشــابه را راه اندازى کنند. اما با برداشته 
شدن محدودیت هاى کرونایى و امکان برگزارى رویدادهاى حضورى، 
کالب هاوس به دنبال راه هــاى جدیدى براى حفــظ کاربرانش بوده 
اســت. این شــبکه اجتماعى صوتى اخیرا بازى هــاى درون برنامه اى 
راه اندازى کرده و قابلیت چت متنى را در اتــاق هاى صوتى خود افزوده

 است.
 امکانات جدید کالب هاوس، واضح اســت که با هدف حفظ کاربران و 
احتماال جذب کاربران جدید، عرضه مى شود. کالب هاوس با راه اندازى 
محفل هاى خصوصــى، به دنبال رقابت با پلتفرمهایى مانند دیســکورد 
اســت. معرفى "خانه ها"، ممکن اســت کاربران را با وعده دسترســى 
به گروه هاى کوچکتر و گزینش شــده، ترغیب کنــد به کالب هاوس 

برگردند.

مطالعات جدید نشــان مى دهد هنگامى که از یک دستگاه 
دیجیتال به عنوان یک حافظه خارجى کمک بگیریم حافظه 
 UCL مى تواند عملکرد بهترى داشته باشد.مطالعه دانشگاه
نشان مى دهد که تلفن هاى همراه هوشمند به جاى اینکه 
باعث تنبلى یا فراموشى افراد شوند، به بهبود حافظه کمک 
مى کنند. این تحقیق نشــان داد که دستگاه هاى دیجیتال 
به افراد کمک مى کننــد تا اطالعات مهــم را ذخیره و به 
خاطر بسپارند همچنین در این فرایند فضاى حافظه براى 

یادآورى چیز هــاى اضافى و کمتر مهم آزاد مى شــود. 
دانشــمندان علوم اعصاب قبًال ابراز نگرانى 
کرده بودند که استفاده بیش از حد از فناورى 

مى تواند منجر به از بین رفتن توانایى هاى 
شــناختى و ایجاد زوال عقل شود. با این 
حــال، یافته هاى جدید نشــان مى دهد 
که اســتفاده از یک دستگاه دیجیتال به 
عنوان حافظه خارجى نــه تنها به افراد 
کمک مى کند تا اطالعات ذخیره شده 
در دستگاه را به خاطر بسپارند، بلکه به 
آن ها کمک مى کند تا اطالعات ذخیره 

نشده را نیز به خاطر بسپارند.

آزمایش محققان براى 
بررسى تأثیرات گوشى هاى 

هوشمند بر حافظه
براى نشان دادن این موضوع، 
محققان یک آزمایشى را ایجاد 

کردند که مى توان آن را روى تبلت یــا رایانه دیجیتالى با 
صفحه لمسى ایجاد کرد. این آزمایش توسط 158 داوطلب 
بین 18 تا 71 سال انجام شد. براى شرکت کنندگان 12 دایره 
شماره دار روى صفحه، نمایش داده مى شوند و باید به خاطر 
داشته باشند که برخى از این دایره ها را به چپ و برخى را به 
راست بکشند. به هر تعداد که این افراد دایره هایى را به یاد 
آوردند امتیاز بیش ترى کسب خواهند کرد. براى کشیدن 
دایره به سمت راست "ارزش باالترى" تعیین شده بود، به 
این معنى که یادآورى کشیدن یک دایره به این سمت 
10 برابر بیشتر از به خاطر آوردن کشیدن یک دایره به 

سمت دیگر ارزش دارد.
شــرکت کنندگان این آزمایــش را 16 بار انجام 
دادند. آن هــا مجبور بودنــد از حافظه خود براى 
به خاطر ســپردن نیمى از 
چرخه آزمایش اســتفاده 
کنند و به آن ها اجازه 
داده شد که براى 

نیمى دیگــر اطالعاتى را روى دســتگاه دیجیتال تنظیم 
کنند تا یادآورى راحت تر انجام شــود. نتایج نشان داد که 
شرکت کنندگان تمایل داشــتند از دستگاه هاى دیجیتالى 
براى ذخیره جزئیات اطالعات با ارزش استفاده کنند و این 
کار عملکرد این افراد را تا 18 درصد بهبود بخشید. حافظه 
آن ها براى حلقه هاى کم ارزش نیز تا 27 درصد بهبود یافته 
بود، حتى در افرادى که هرگز یادآورى براى حلقه هاى کم 

ارزش تنظیم نکرده بودند.
نویسنده ارشد این تحقیق، دکتر سام گیلبرت (عضو موسسه 

علوم اعصاب شناختى UCL) گفت: "ما مى خواستیم 
بررســى کنیم که چگونه ذخیره اطالعات در 
یک دستگاه دیجیتال مى تواند بر توانایى هاى 
حافظه تأثیر بگذارد. ما متوجه شدیم که وقتى 
افراد مجاز به استفاده از یک حافظه خارجى 

بودند، دستگاه به 
آن هــا کمک 

تــا  کــرد 

اطالعاتى را که در آن ذخیره کرده بودند به خاطر بسپارند. 
این موضوع براى ما تعجب آور بود، اما ما همچنین دریافتیم 
که دســتگاه هاى دیجیتال، حافظه افراد را براى اطالعات 

ذخیره نشده نیز بهبود مى بخشد."
به نظر مى رســد زمانى که افراد مجبور بودنــد به تنهایى 
اطالعات را به خاطر بسپارند، از ظرفیت حافظه خود براى 
به خاطر سپردن مهمترین اطالعات استفاده مى کردند. اما 
هنگامى که افراد مى توانستند از دســتگاه هاى دیجیتالى 
کمک بگیرند، اطالعات بســیار مهم را در دستگاه ذخیره 
مى کردند و به جاى آن از حافظه خود براى اطالعات 

کمتر مهم استفاده مى کردند.

تأثیرات گوشى هاى هوشمند 
بر حافظه

تایج نشــان مى دهد که ابزار هاى حافظه 
خارجى مى توانند براى حافظه موثر باشند 
به طور مثال استفاده از یک دستگاه حافظه 
خارجى مى تواند حافظه ما را براى اطالعاتى 
که هرگز ذخیره نکرده ایم بهبود بخشــد. 
اما باید مراقب باشــیم که از مهمترین 
اطالعات پشتیبان تهیه کنیم. در غیر 
این صورت، اگر دستگاهى که از آن 
براى حفظ اطالعات مهم کمک 
گرفته ایم، چیزى جز اطالعات 
کم اهمیــت در حافظه مان 

باقى نمى ماند.

اینستاگرام ویژگى تصاویر تمام صفحه را 
آزمایش مى کند

نحوه شبیه سازى هارد دیسک در 
رایانه شخصى

گوشى هاى هوشمند
 حافظه را تقویت مى کنند یـــا تضعیف؟

کالب هاوس از اتاق به خانه رسید
توئیتر باگ امنیتى این شبکه اجتماعى که اطالعات 5.4 میلیون حساب کاربرى را فاش کرده بود، برطرف کرد.

توئیتر ادعا مى کند یک آسیب پذیرى امنیتى که به عوامل تهدیدکننده اجازه داده بود اطالعات 5.4 میلیون کاربر 
توئیتر را جمع آورى کنند و براى فروش در انجمن هاى جرایم سایبرى قرار دهند را برطرف کرده است.

 این آسیب پذیرى به هر کسى اجازه مى داد تا شــماره تلفن یا آدرس ایمیل یک کاربر شناخته شده را وارد کند و 
بفهمد که آیا این شماره با حساب توئیتر موجود مرتبط است یا خیر. یک آسیب پذیرى که احتماال مى تواند هویت 

حساب هاى مستعار را فاش مى کند.
در بیانیه کوتاهى اعالم شد اگر شخصى یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن را به سیستم هاى توئیتر ارسال کند، 
سیستم هاى این شبکه اجتماعى به او مى گویند که آدرس هاى ایمیل یا شماره تلفن ارسال شده به کدام یک از 

حساب هاى توئیترى متصل است.
توئیتر اعالم کرد پس یک گزارش یافتن بخش هاى آسیب پذیر توسط یک محقق امنیتى که براى افشاى آن 
6 هزار دالر جایزه دریافت کرد، این باگ را در ژانویه و شش ماه پس از کشف اولین مورد گزارش هاى اشکال در 

سیستم، برطرف کرده است.
بر اساس گزارش ها این آسیب پذیرى براى کاربرانى که حساب هاى خصوصى یا مستعار دارند، یک تهدید جدى 
ایجاد مى کند. این آسیب پذیرى مشابه آسیب پذیرى است که در اواخر سال 2019 کشف شد و به یک محقق 

تطبیق دهد.امنیتى اجازه داد 17 میلیون شــماره تلفن را با حساب هاى توئیتر 
این آخرین حادثه امنیتى است که براى توئیتر در سال هاى 
اخیر رخ داده است. در ماه مى، پس از اینکه شرکت توئیتر 

از شماره تلفن ها و آدرس هاى ایمیلى که کاربران براى تنظیم 
احراز هویت دو مرحله اى ثبت کرده بودند، براى ارائه تبلیغات 

هدفمند سوء استفاده کرد، این شرکت با پرداخت 150 میلیون دالر با 
کمیسیون تجارت فدرال موافقت کرد.

با نزدیک شــدن به زمان عرضه نســل جدید گوشى  هاى 
هوشمند اپل، شایعاتى درباره قیمت نسخه پایه آیفون 14 

در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است.
شــایعات حاکى از آن هستند که نســل جدید گوشى هاى 
هوشمند آیفون مانند نسل قبلى خود، با قیمت پایه 799 دالر 
وارد بازار هاى جهانى مى  شــود. طبق ادعاى منابع خبرى 

مختلف، کمپانى اپل هیــچ برنامه اى جهت افزایش قیمت 
آیفون 14 ندارد. باید به این موضوع اشــاره کرد که هدف 
اصلى اپل براى عرضه نسل جدید گوشى هاى آیفون خود، 

در واقع افزایش آمار خرید این محصول است.

دلیل ثابت ماندن قیمت نسخه پایه آیفون 
14 نسبت به نسل قبل

چند سالى اســت که بازار  جهانى گوشــى هاى هوشمند با 
مشکالت اساسى دست و پنجه نرم مى کند و این موضوع 
اخالل بزرگــى در روند فروش کمپانى هــاى بزرگ تولید 
کننده گوشى ها و گجت هاى هوشــمند ایجاد کرده است. 
باتوجه به این موضوع، شرکت اپل در حال سازگار شدن با 

وضعیت فعلى است و به همین جهت تصمیم گرفته قیمت 
نسخه پایه آیفون 14 را تغییر ندهد. همچنین، خالى از لطف 
نیست که بگوییم منبع این خبر یکى از نهادهاى بزرگ مالى 
در ایاالت متحده اســت.اینگونه که گزارش شده، به نظر 
مى رسد تصمیم نهایى در ارتباط با قیمت نسخه پایه آیفون 
14، توسط مدیران عالى رتبه این کمپانى گرفته شده است.

باید به این موضوع اشــاره کنیم که اخیرا شــایعه شده که 
شــرکت اپل در مراحل تولید و عرضه محصوالت خود با 
مشکل افزایش هزینه مواجه شده است. در حال حاضر هیچ 
منبعى به صورت قطعى نمى تواند این شایعات را تایید کند؛ 
چرا که کمپانى اپل از قوانین  سخت گیرانه اى براى برخورد با 
افرادى که سیاست هاى تجارى این کمپانى را مى فروشند 

پیروى مى کند.نسل جدید گوشى هاى هوشمند آیفون شامل 
 Pro ۱۴ و آیفون Max 14 آیفون ،Pro 14 آیفون 14، آیفون
Max مى شود. نســخه هاى پرو این محصول از چیپست 

Bionic A۱۶ پشــتیبانى مى کنند در حالى که نسخه هاى 

بدون پسوند پرو همچنان از چیپســت Bionic A۱۵ بهره 
مى برند. دو مدل Pro و Pro Max ایــن محصول از یک 
بریدگى قرص شــکل و پانچ هول دایره شکل براى قرار 
گیرى دوربین و سیستم تشخیص چهره پشتیبانى مى کنند.

گفته مى شــود کــه iPhone 14  و iPhone Pro  ۱۴ به 
نمایشــگر 6,1 اینچى مجهز خواهند و براى نســخه هاى 
بزرگ تر iPhone Max 14  و  iPhone Pro Max ۱۴، پنل 

نمایشگر 6,7 اینچى در نظر گرفته شده است.

گوگل فوتو برنامه رسمى گالرى اندروید است و داراى 
ویژگى هاى بسیار غنى اســت. این برنامه به کاربران 
اجازه مى دهد تا عکس ها را در فضاى ابرى مشاهده، 

ویرایش و پشتیبان گیرى کنند.
گوگل اخیراً گوگل فوتو را بــا گزینه هاى حفظ حریم 
خصوصى پیشرفته مانند پوشه هاى قفل شده، امکان 
مخفى کردن عکس هــا و موارد دیگر به روزرســانى 

کرده است.
در این راهنما، ما همه چیز را در مورد اســتفاده از پوشه 
قفل شده براى ایمن نگه داشتن عکس ها و فیلم هاى 
شخصى خود و دور از چشــم کنجکاو به شما خواهیم 

گفت.
نحوه عملکرد ویژگى پوشه قفل شده در 

گوگل فوتو:
پوشه قفل شده گوگل فوتو از تصاویر و 
ویدیوهاى ذخیره شــده شما محافظت 

مى کند. از رمز عبور قفل صفحه دستگاه 
شما براى محافظت از موارد ذخیره شده 
استفاده مى کند. رمز عبور مى تواند اثر 
انگشت یا پین شــما باشد که در قفل 

صفحه استفاده مى شود. موارد موجود 
در پوشه قفل شده در شبکه عکس، خاطرات، جستجو 
یا آلبوم ها نشان داده نمى شــوند و براى سایر برنامه 
هاى دستگاه شــما که به عکس ها و ویدیوهاى شما 
دسترسى دارند، قابل دسترسى نخواهند بود. در اینجا 
یک راهنماى گام به گام براى ایجاد یک پوشــه قفل 

شده است.
1.برنامه گوگل فوتو را در تلفن هوشمند خود باز کنید.

2.روى گزینه "librery" موجود در گوشه سمت راست 
پایین صفحه خود ضربه بزنید.

3.بر روى بخش "Utilities" ضربه بزنید.
 Set " موجود در بخش " Get started " 4.روى گزینه

up Locked Folder " ضربه بزنید.

5.شما به برخى از دســتورالعمل هاى پوشه قفل شده 
هدایت خواهید شد. روى دکمه « Set up » موجود در 

گوشه سمت راست پایین صفحه ضربه بزنید.
6.قفل صفحه خود را تنظیم کنید.

7.براى افزودن تصاویر یا ویدیوها به پوشــه قفل شده 
خود، روى دکمه « Set up » ضربه بزنید.

8.به گالرى گوشى هوشمند خود هدایت خواهید شد. 
تصویر یا ویدیویى را که مى خواهید مخفى کنید 
انتخاب کنید و روى «move» ضربه بزنید. شما 
مى توانید چندین عکس 
یا ویدیو را در یک زمان 

انتخاب کنید.
براى تایید عمل،  .9
روى  دوبــاره 
"move" ضربه 

بزنید.

تلگرام یک برنامه چت قوى است، اما کامل نیست. 
در اینجا چند نکته وجود دارد که باید قبل از استفاده 

از تلگرام براى پیام هاى خود در مورد آنها فکر کنید.
 دالیل مختلفى براى اســتفاده از تلگرام وجود دارد، 
از همگام سازى راحت چند دســتگاهى آن گرفته تا 
استیکرهاى سرگرم کننده و سایر ویژگى هاى چت و 
در حالى که تلگرام در سال هاى اخیر محبوبیت خود را 
به شدت افزایش داده است، برخى از جنبه هاى منفى 

برنامه نیز وجود دارد که باید در نظر گرفت.
بیایید به برخى از دالیلى که ممکن اســت بخواهید 
به دلیل آن ها از تلگرام دور شــوید نگاهى بیاندازیم. 

همه آنها براى همه صدق نمى کنند، اما خوب است 
که نقاط ضعف هر اپلیکیشــنى را که به آن تکیه مى 

کنید را بدانید.
این لیست دالیلى نیســت که شما را متقاعد کند که 
بالفاصله استفاده از تلگرام را متوقف کنید. در عوض، 
این مجموعه اى از مالحظات است که هنگام انتخاب 
استفاده از سرویس باید در نظر داشته باشید. برخى از 
این نکات ممکن است براى شما مشکلى نداشته باشند 
یا مى توانید با تنظیمات مناسب آنها را اصالح کنید. 
اگر تصمیم به ترك تلگرام دارید، مطمئن شوید که از 

یک برنامه پیام رسانى امن استفاده مى کنید.

توییتر آسیب پذیرى امنیتى خود را رفع کرد

قیمت نسخه پایه آیفون 14 مشخص شد

ارائه دالیلى براى ترك تلگرام

نحوه محافظت از عکس ها و ویدیوها در گوگل فوتو

دوارد بازار هاى جهانىمىشــود. طبق ادعاى منابع خبرى
14 نس
چند سا
مشکال
اخالل
گ کننده
باتوجه

ى بر ى ی ر ین ر
فى و کمتر مهم آزاد مى شــود. 

ب قبًال ابراز نگرانى
ش از حد از فناورى 

فتن توانایى هاى 
عقل شود. با این 
شــان مىدهد 
گاه دیجیتال به 
ـه تنها به افراد 
ت ذخیره شده 
پارند، بلکه به 
العات ذخیره 

ند.

ن براى 
شى هاى 

ضوع،
یجاد 

ب بو یین رى رزشب ر ب یر
این معنى که یادآورى کشیدن یک دایره به این سمت 
آوردن کشیدنیک دایره به  10 برابر بیشتر از به خاطر

سمت دیگر ارزش دارد.
6شــرکت کنندگان این آزمایــش را 16 بار انجام 
دادند. آن هــا مجبور بودنــد از حافظه خود براى 
نیمى از  ســپردن به خاطر
چرخه آزمایش اســتفاده 
کنند و به آن ها اجازه 
داده شد که براى

بو ر یم رزش
نویسنده ارشد این تحقیق، دکتر سام گیلبرت (عضو موسسه 

") گفت: "ما مى خواستیم UCLعلوم اعصاب شناختىL

بررســى کنیم که چگونه ذخیره اطالعات در 
یک دستگاه دیجیتال مى تواند بر توانایى هاى 
حافظه تأثیر بگذارد. ما متوجه شدیم که وقتى 
افراد مجاز به استفاده از یک حافظه خارجى

بودند، دستگاه به 
آن هــا کمک 

تــا  کــرد 

ز و ى ر ى
کمک بگیرند، اطالعات بســیار
مى کردند و به جاى آن از حا
کمتر مهم استفاده مى

تأثیراتگ
بر حافظه

تایج نشــان مى
خارجى مى توانند
مثال استف بهطور
خارجى مى تواند حا
ن که هرگز ذخیره
اما باید مراقب
اطالعات پش
این صورت
براى حف
گرفته
کم ا
باق

رر در شده

ویر و
فظت 

ستگاه 
 شده 
د اثر 
فل 

جود 
، خاطرات، جستجو 
 و براى سایر برنامه 
ها و ویدیوهاى شما 
خواهند بود. در اینجا 
اد یک پوشــه قفل 

7.براى افزودنتصاویر یا ویدیوها به پوشــه قفلشده 
pخود، روى دکمه « Set up » ضربه بزنید.

8.به گالرى گوشى هوشمند خود هدایت خواهید شد. 
تصویر یا ویدیویى را که مى خواهید مخفى کنید 
انتخاب کنید و روى «move» ضربه بزنید. شما 
مى توانید چندینعکس
ویدیو را در یک زمان یا

انتخاب کنید.
براى تایید عمل، .9

روى  دوبــاره 
"move" ضربه

بزنید.

کاربرانى که حساب هاى خصوصى یا مستعار دارند، یک تهدید جدى 
9یب پذیرى است که در اواخر سال2019 کشف شد و به یک محقق 

تطبیقدهد. را با حساب هاى توئیتر
تر در سالهاى 
شرکت توئیتر 

ربران براى تنظیم 
 براى ارائه تبلیغات 

0اخت 150 میلیون دالر با 
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طبق تحقیقات انجام شده ورزش منظم مى تواند خطر ابتال 
به بیمارى مزمن کلیوى را در افراد داراى شرایط اجتماعى-

اقتصادى پایین کاهش دهد.
محققان بر این باورند ، افرادى با شرایط اجتماعى-اقتصادى 
پایین تر که به طور منظم ورزش مى کنند، مى توانند خطر ابتال 
به بیمارى مزمن کلیوى را به میــزان قابل توجهى کاهش 
دهند.بیمارى مزمن کلیه با کیفیت پایین زندگى و افزایش 

خطر مرگ مرتبط است.
درمان آن با هزینه هاى باالى مراقبت هاى بهداشتى همراه 
است، با دیابت و فشار خون باال عوامل اصلى که در ایجاد این 

بیمارى نقش دارند.
اگرچه افــراد داراى شــرایط اجتماعى-اقتصادى پایین در 
معرض خطر بیشــترى براى بیمارى مزمن کلیوى هستند، 
اما مشخص نیست که آیا ســطوح باالى آمادگى جسمانى 
مى تواند تأثیر وضعیت اجتماعى-اقتصادى پایین بر بیمارى 

مزمن کلیوى را کاهش دهد یا خیر.
این مطالعه که توسط دانشگاه بریســتول رهبرى شد و در 
مجله آمریکایى پزشکى منتشر شــد، به دنبال پاسخ به سه 

سوال بود.
آیا وضعیت اقتصادى-اجتماعى پایین با افزایش خطر ابتال 

به بیمارى مزمن کلیوى مرتبط است؟
آیا سطوح باالى آمادگى جســمانى با کاهش خطر بیمارى 

مزمن کلیوى مرتبط است؟
آیا سطوح باالى آمادگى جسمانى مى تواند با اثرات وضعیت 
اقتصادى-اجتماعى پایین بــر بیمارى مزمن کلیوى مقابله 

کند؟
این تیم تحقیقاتى 2099 مرد 42 تا 61 ســاله بدون سابقه 
بیمارى کلیــوى را انتخاب کردند و وضعیــت اجتماعى-

اقتصادى آن ها را با استفاده از پرسشنامه هاى خود، بر اساس 
درآمد، تحصیالت، شغل، استاندارد زندگى و شرایط مسکن 

ارزیابى کردند.
آمادگى جســمانى با استفاده از تســت ورزش بر روى یک 
ارگومتر دوچرخه، که کار و انرژى فرد را در حین تمرین بدنى 

اندازه گیرى مى کند، ارزیابى شد.
سپس شرکت کنندگان در یک دوره 20 ساله براى ابتال به 

بیمارى مزمن کلیوى تحت نظر قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج نشان داد که مردان با وضعیت 
اجتماعى-اقتصــادى پایین خطر ابتال بــه بیمارى مزمن 
کلیوى بیشترى دارند و آن هایى که سطح آمادگى جسمانى 
باالیى داشتند، خطر ابتال به بیمارى مزمن کلیوى را کاهش 
مى دادند. خطــر ابتال به بیمارى مزمن کلیــوى در افرادى 
که هم وضعیت اجتماعى-اقتصادى پایینى داشــتند و هم 
سطح آمادگى جسمانى پایینى داشتند به طور قابل توجهى 

افزایش یافت.

با این حال، به نظر نمى رسد که این خطر در افرادى با وضعیت 
اجتماعى-اقتصادى پایین و ســطح آمادگى جسمانى باال 

وجود داشته باشد.
شواهد قابل توجهى وجود دارد 

که نشان مى دهد فعالیت بدنى 
منظم یا ورزش مى تواند خطر 
ابتال به بیمارى را کاهش دهد.

نتایج این مطالعه نشــان مى دهد 
که افــرادى بــا وضعیت 
دى  قتصــا ا عى- جتما ا

پایین تر که بــه طور منظم 
ورزش مى کنند، مى توانند به میزان قابل 

توجهى خطر ابتال به بیمارى مزمن کلیوى 
را کاهش دهند.

فعالیت بدنى مى تواند از بسیارى 
از پیامد هاى سالمتى محافظت 
کنــد، اما بــه طور گســترده 

گزارش شــده اســت که اکثر 
مردم دستورالعمل هاى توصیه شده 

فعالیت بدنى را رعایــت نمى کنند.. دکتر 
ستور کوناتسور، مدرس ارشــد در سنتز 

شواهد، دانشکده پزشــکى بریستول: 

علوم سالمت ترجمه (THS) و نویسنده اصلى گفت: فعالیت 
بدنى منظم یک استراتژى قدرتمند است که مى تواند خطر 
ابتال به بیمارى را در تمام سیســتم هاى بدن انسان از جمله 
کلیه ها کاهش دهد. علیرغم اینکه مزایاى فعالیت بدنى به 
طور گسترده ترویج مى شود، ورزش منظم هنوز در سراسر 
جهان کم اســت. براى ارتقاى مشارکت در فعالیت بدنى در 
همه جمعیت ها صرف نظر از ســن، جنسیت، ناتوانى و 
وضعیت اجتماعى-اقتصادى، باید کار هاى بیشترى 

انجام شود.
افراد بــا وضعیت اجتماعى-اقتصــادى پایین به 
احتمال زیاد به منابع فعالیت بدنى دسترسى ندارند. 
تیم تحقیقاتى پیشنهاد مى کند که نیاز فورى براى 
سیاســت گذاران/ذینفعان براى ســرمایه گذارى در 
منابعى وجود دارد که فعالیت بدنى را در همه بخش ها ارتقا 
مى دهد و نابرابرى ها در توانایى مشارکت در فعالیت بدنى 

را برطرف مى کند.
هیچ دستورالعمل فعالیت بدنى منتشر شده فعلى 
براى پیشگیرى از بیمارى مزمن کلیوى 
وجود ندارد، اما این دستورالعمل براى 
افرادى کــه در معرض خطر 
باالى دیابت و یا فشــار خون 

باال هستند وجود دارد.

1- داشتن حالت بدنى بد
وضعیت بد بدن یکى از عوامل مقصر اصلى کمردرد است. 
خمیده نشستن به کمر فشار وارد مى کند و مى تواند منجر 
به درد و اسپاسم به دلیل تغییر در انحناى طبیعى ستون 

فقرات شود. 
حالت خمیده داشــتن هنــگام کار با رایانــه مى تواند 
منجر به "تغییر در وضعیت طبیعى ســتون فقرات مان" 
شــود. اگر این وضعیــت در طوالنى مــدت افزایش 
یابد مى تواند منجر به کمر درد به دلیل فشــار طوالنى 
مــدت وارد شــده بــر دیســک هاى ســتون فقرات 
شود. کار از خانه مى تواند به نشستن در این حالت دامن 

بزند.
 برخى از افراد مبتال به کمردرد که در دو سال گذشته از 
روى کاناپه کار کرده اند دچار درد قابل توجهى در قسمت 

پایین و باالى کمر شده اند.
خمیده بودن بدترین عادتى است که در جامعه امروزى 
داریم، زیرا این کار باعث آســیب به ستون فقرات کمر 
مى شود که اجازه نمى دهد بقیه ستون فقرات در موقعیت 
مفید بیو مکانیکى قرار بگیرد. این وضعیت باعث مى شود 
مفاصل محدود شوند و ماهیچه ها در تالش براى جبران 
سفت شوند و منجر به ایجاد درد و التهاب در امتداد ستون 

فقرات شوند.

ه  نــگا -2
کردن به گوشى تلفن همراه هوشمند

نگاه کردن به گوشــى تلفن همراه هوشــمند یا تبلت 
مى تواند منجر به درد و ناراحتى در قسمت باالى کمر و 
گردن شود. موقعیت مناسب جایى است که گوش ها در 
مرکز شانه ها قرار مى گیرند این مى تواند باعث شود که 
ستون فقرات و ماهیچه هاى قسمت باالیى پشت بیش از 

حد کار کنند تا از جلوتر رفتن سر جلوگیرى کنند.

3- نشستن روى صندلى هاى غیر حامى
نشستن طوالنى مدت اغلب روى صندلى هایى با حمایت 
ضعیف و بسیار ناراحت کننده قطعا مى تواند عامل مهمى 
در ایجاد کمردرد باشد. به همین خاطر بهتر است روى 
مبلمان ادارى ارگونومیک بنشینید و اگر تمام روز پشت 
میز کار مى کنید اســتراحت هاى کوتاه مدت مى تواند از 

کمردرد جلوگیرى کند.
مبلمان ارگونومیک به محصوالتى اطالق مى شود که در 
طراحى و تولید آن اصول ارگونومى تناسب بدن به درستى 
رعایت شده باشند و مطابق با اصول و استاندارد ابعادى 
بدن افراد جامعه کار 
طراحى و تولید 
آن انجام شده 

باشد.
از ویژگى هاى 
مبلمان ارگونومیک 
مى توان بــه موارد 
ذیــل اشــاره کرد: 
حرکت طبیعى بدن انسان را 
محدود نکند بلکه بیش تر تقویت 
کند، به راحتى تنظیم شود، قابلیت 
اســتفاده مهم تر از زیبایى باشد 
و درد مفاصــل، اســتخوان ها و 

عضالت را کاهش دهد.

4-عدم اســتراحت 
کوتاه مدت

دلیلى وجود دارد که ساعت اپل 
به شما یادآورى مى کند 
کــه هــر یک 
ســاعت از 
جــاى خود 

بلند شوید. این استراحت هاى 
کوچک مى تواند به کمر شما کمک کند. کارمند 
معمولى امروزى از یــک لپ تاپ اســتفاده مى کند و 
ســاعت ها را روى صفحه کلید مى گذرانــد که باعث 
خستگى در عضالت پشتیبان ســتون فقرات مى شود. 
بهتر اســت وقفه هاى کوتاهى شامل کشش هاى ساده 

براى عضالت پشت، گردن و قفسه سینه انجام شود.

5- راه رفتن بدون تکیه گاه قوس یا قوس 
پا

نحوه راه رفتن شما مى تواند بر احساس کمر شما تاثیر 
بگذارد. پا ها باید در یک الگوى منحنى حرکت کنند. از 
پاشنه تا انگشتان باید به حالت قوس درآیند و از هر یک 
از عضالت ذاتى پا براى برداشتن هر قدم استفاده کنند. 
به همین خاطر است که کمردرد در کسانى که کف پاى 
صاف دارند بیش تر دیده مى شود، زیرا فاقد قوس طبیعى 

بدن حین راه رفتن هستند.

6- به اندازه کافى راه نرفتن
ستون فقرات انسان براى حرکت طراحى شده است بین 
زمانى که ما در خواب مى گذرانیم و اضافه شدن هشت 
ساعت از یک روز کارى در وضعیت نشسته براى بسیارى 
از افراد امرى معمول است. در نتیجه، جاى تعجب نیست 
که ســتون فقرات ما از درد فریاد مى زند. بسیارى از ما 
بیش تر ســاعت هاى روز را بدون حرکت مى گذرانیم. 
براى رفع این مشکل ورزش کردن و پیاده روى پیشنهاد 
مى شود. ورزش و عمل ساده پیاده روى ستون فقرات را 
تغذیه مى کند و باعث تقویت عضالت اطراف آن مى شود. 
اگر شما فردى هســتید که اغلب کم تحرك است و با 
کمردرد مبارزه مى کند ســعى کنید هر روز دســت کم 
30 دقیقه پیاده روى کنید. این یک راه آسان براى ایجاد 

قدرت به منظور محافظت از کمر است.

7- فراموش کردن کشش
آیا پشت شما پس از تمرین احساس سفت شدگى و درد 
کرده است؟ کشــش مى تواند کمک کند. کشش هاى 
روزانه یــک راه عالى بــراى جلوگیــرى از کمردرد و 
اسپاسم است. نیازى نیســت که یوگا باشد، اما باید هر 
روز کمر، پاها، بازو ها و گــردن خود را دراز کنید. تقویت 
عضالت مرکزى بــه کاهش خطر آســیب یا درد کمر 

کمک مى کند.

8- درگیر نکردن هسته خود
رکز یا   Core اصطالح متداولى است که براى توصیف 
ماهیچه هایى که ستون فقرات، شکم، کمر و پایین کمر 
را کنترل مى کنند به کار مى رود. یک هسته قوى براى 
سالمت مطلوب کمر مهم است. ســعى کنید کار هاى 
اصلى بیش ترى مانند دوچرخه سوارى و یا تکنیک ساعد 
یا حرکت حشره مرده را در ورزش و نرمش روزنه منظم 

خود بگنجانید.
تقویت عضــالت مرکزى براى کاهــش کلى کمردرد 
کلیدى اســت. این امر مى تواند به جلوگیرى از کمردرد 
کمک کند، زیرا استرس را از دیسک و مفاصل مى کاهد.

مطمئن شوید که از فرم مناسب بدن براى جلوگیرى از 
افزایش فشار بر ستون فقرات استفاده مى کنید. هنگام خم 
شدن به جلو از عضالت پا استفاده کنید. براى مثال، انجام 
یک حرکت اسکات براى پایین آمدن به سمت زمین یا 

برداشتن چیزى را در دستور کار قرار دهید.
کاستن از بار فشار روى ســون فقرات اهمیت دارد. یک 
حالت صاف پشت یا قوس پشت به سمت عقب مى تواند 

براى ستون فقرات بسیار مفید باشد.

9- استفاده از بالشت اشتباه
بالشت هاى مناسبى پیدا کنید که پشت شما را در هنگام 
خواب نگه مى دارد. این شامل بالشتى مى شود که گردن 
شما را موازى با تشــک نگه مى دارد و با موقعیت خواب 

خاص شما سازگار مى شود. 
بالشت هاى کانتور دهانه رحم "بســیار موثر" هستند، 
زیرا هنگام خوابیدن به پهلو بیش تر گردن شــما را باال 
برده و زمانى که به پشــت مى خوابید کمتر گردن شما 

را باال مى برند.
اگر تشــک ســفت ترى دارید از یک بالشت ضخیم تر 
اســتفاده کنید، زیرا بالشــتک کم ترى براى فرو رفتن 
شانه هاى شما وجود دارد و بنابراین فضاى بیشترى بین 
تشک و سرتان وجود دارد. اگر تشک ممورى فوم است 
به یک بالشت نازك تر براى جبران فرورفتن شانه تان در 

تخت نیاز دارید.

10- اضطراب داشتن
آیا مى دانســتید که اضطراب یا استرس مى تواند باعث 
کمردرد شود؟ افراد مى توانند استرس خود را در قسمت 
پایین کمر یا گردن خود حمل کنند. استرس نقش بسیار 
زیادى در ارتباط ذهن و بدن دارد که بر احساس ما حاکم 

است.

محققان استرالیایى در یافته هاى جدید خود راه درمان 
آلرژى به مصرف بادام زمینى را کشف کرده اند.

به گفته محققان اســترالیایى، تغییــرات رخ داده در 
سیستم ایمنى مى تواند باعث بهبودى آلرژى افراد به 

بادام زمینى شود.
پتانسیل توسعه درمان هاى جدید و متمرکزتر براى 
آلرژى اکنون بــه لطف شناســایى تغییرات کلیدى 
ایمونولوژیکى که امکان بهبود آلرژى به بادام زمینى را 

در کودکان را فراهم مى کند، امکان پذیر است.
محققان براى اولین بار کشف کرده اند که شبکه هاى 
ژنى خاصى پس از مصرف بادام زمینى فعال مى شوند. 
این تحقیق که توسط موسســه تحقیقات کودکان 
مرداك و موسســه تلتون کیدز انجام شد و طى آن 
محققان کشف کردند که برنامه ریزى مجدد این شبکه 
به طور موثرى پاسخ ایمنى آلرژیک را که باعث آلرژى 

غذایى مى شود، خاموش مى کند.
پروفسورمیمى تانگ، از موسسه تحقیقات کودکان 
مرداك و رهبر این مطالعه گفت: این اولین مطالعه اى 
است که در آن محققان ارتباط و اتصال پیچیده ژن 
به ژن را در زمینه بهبود بالینى آلرژى به بادام زمینى 
شناســایى کرده اند. تاکنون تغییــرات ایمنى که به 
بهبودى آلرژى به بادام زمینى منجر مى شــود تا حد 
زیادى ناشناخته بوده اند. مطالعات قبلى بدون این که 
بررسى کنند که چگونه ژن ها با یکدیگر تعامل دارند، 
بیشتر بر بررسى سطوح بیان ژن متمرکز شده بودند 
؛ اما ژن ها به صورت مجــزا کار نمى کنند. در عوض، 
پاسخ هاى بیولوژیکى توسط تعداد زیادى از ژن هایى 
که با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند، کنترل مى شوند.

او گفت: بنابراین منطقى است که به این تعامالت با 
دقت بیشترى نگاه کنیم. آنچه ما دریافتیم تفاوت هاى 
عمیق در الگو هاى اتصال شــبکه بین کودکانى که 
آلرژى داشتند و کودکانى که در حال بهبودى بودند، 

بــود. هنگامى که این شــبکه هاى ژنى را 
قبل و بعد از ایمونوتراپى در این دو دسته 
کودکان، مقایسه کردیم، برخى تغییرات را 

مشاهده کردیم.
 این مطالعه محققان 62 کودك ساکن ملبورن 

مبتال به آلرژى به بادام زمینى، در سنین یک تا 10 
سال را در یک آزمایش کنترل شــده تصادفى مورد 
بررسى قرار دادند. به آن ها دارونما یا پروبیوتیک داده 
شد که شامل ایمونوتراپى خوراکى بود. پس از 18 ماه 
درمان در 74 درصد از بیمارانى که درمان ترکیبى را 
دریافت کردند، بهبودى مشــاهده شد و این در حالى 
بود که این میزان در بیمارانى که دارونما دریافت کرده 

بودند، تنها چهار درصد بود.
PRT 120، یکى از دارو هاى شــرکت بیوتکنولوژى 
اســترالیایى "پروتا تراپتیکس" بود. این شــرکت بر 
تجارى سازى درمان ایمونوتراپى آلرژى براى کودکان 

مبتال به آلرژى بادام زمینى تمرکز دارد.

بهترین و موثرتریــن ویتامین ها و مــواد معدنى که 
براى سالمت و رشد مو مفیدند، در این مطلب معرفى 
کرده ایم تا با گنجاندن آن ها در رژیم غذایى تان مو هایى 

سالم و زیبا داشته باشید.
مانند بقیه اعضاى بدن، مو هاى شما براى سالم و قوى 
بودن به ویتامین ها و مواد معدنى خاصى نیاز دارند. اگر 
به هر دلیلى منابع غذایى و ویتامین ها به مو ها نرسد، 

ممکن است ریزش موهارا تجربه کنیم.
ویتامین هــا و مــواد معدنــى که در رشــد مو نقش 

دارند:
ویتامین A: موجود در سیب زمینى شیرین، هویج، 

کدو تنبل، اسفناج، شیر، تخم مرغ و ماست
ویتامین هاى گروه B، به ویژه بیوتین: موجود 
در زرده تخم مرغ، جگر، ماهى قزل آال، آووکادو، آجیل 

و دانه ها و محصوالت لبنى
ویتامین C: موجود در مرکبات، توت فرنگى و فلفل 

دلمه اى

ویتامین D: موجود در ماهى هاى چرب، زرده تخم 
مرغ و غذا هاى غنى شده مانند شیر و آب پرتقال

ویتامین E: منابع خوب شــامل تخمه آفتابگردان، 
بادام، اسفناج و آووکادو (یکى از مزیت هاى ویتامین 
E بهبود رشد و توسعه مویرگ ها و عروق خونى است)

آهن: موجــود در صدف، تخم مرغ، گوشــت قرمز، 
عدس و اسفناج

روى: منابع خوب شــامل صدف، گوشت گاو، تخم 
کدو تنبل و عدس

اگــر دریافــت مــواد مغــذى الزم از غذا هایى که 
مى خورید دشوار است، ممکن است بخواهید از مولتى 
ویتامین هایى که حاوى این ویتامین ها و مواد معدنى 

هستند استفاده کنید.  ت کنید.
درست اســت که ویتامین ها در سالمت مو هاى شما 
نقش دارند، با این حال مهم است که قبل از مصرف هر 
گونه مکمل، به ویژه بیوتین، با پزشک خود مشورت 

کنید.

در یک تجزیه و تحلیل علمى که بیش از 170 سال تحقیق را مورد 
بررســى قرار داد، گروه تحقیقاتى پنج عالمت رایج با سردرد ناشى 
از ترك کافئین را شناســایى کردند که شامل خستگى، تاثیر منفى 
بر خلق و خوى، مشکل در تمرکز، عالئم شبیه آنفلوآنزا مانند حالت 

تهوع، درد عضالنى و آخرین مورد آن سردرد بود.
 محققان به بررسى فیزیولوژى علت سردردهاى مرتبط با کافئین 
پرداختند. آنان دریافتند قطع مصرف روزانــه کافئین باعث ایجاد 

تغییراتى در جریان خون در مغز مرتبط با سردرد مى شود.

محققى در این زمینه اظهار کرد: نوشــیدن مداوم کافئین مى تواند 
باعث وابستگى بدن به این ماده شود. با مصرف کمتر کافئین سردرد 

مى تواند با تطبیق بدن با کمبود کافئین ایجاد شود.
اما سردرد کافئینى منحصر به ترك کافئین نیست بلکه این سردردها 

مى تواند با مصرف کافئین نیز مرتبط باشد.
کارشناســان نکاتى در مورد چگونگــى کمک بــه جلوگیرى از 
ســردردهاى کافئینى دارند؛ صرف  نظــر از اینکــه روز خود را با 
قهوه یا بدون قهوه ســپرى کنید. اگرچه هیچ درمان یکسانى براى 

سردرد کافئینى وجود ندارد، متخصص تغذیه تناسب اندام مى گوید 
هیدراتاسیون کلیدى است.

وى به عاشقان قهوه پیشنهاد مى کند به جاى اینکه بدن خود را در 
زمان سردرد با مایعات پر کنند، قبل از نوشیدن قهوه آب مصرف کنند 
و در حالى که قهوه خود را مى نوشند، به هیدراته کردن ادامه دهند. 
انجام این کار ممکن اســت به جلوگیرى از ســردردهاى کافئینى 

کمک کند. 
عالوه بر این مصرف آگاهانه کافئین مى تواند به کاهش احتمال بروز 

سردرد کمک کند. اگر شما کسى هستید که به دلیل مصرف بیش از 
حد کافئین دچار سردرد مى شوید، سعى کنید یک یا 2 فنجان قهوه 

روزانه را کاهش دهید.
اگر دچار ســردردهاى کافئینى هستید، از مصرف داروهاى مسکن 
بدون نسخه اجتناب کنید. اگر این کار را زیاد انجام دهید، ممکن است 

دچار سردردهاى ناشى از مصرف بیش از حد دارو شوید.
عالوه بر این نتایج مطالعه اولیه نشان داد مصرف استامینوفن همراه 

با مقادیر زیادى کافئین ممکن است منجر به آسیب کبدى شود. 

10 عادتى که موجب کمر درد مى شوند
کمردرد مى تواند ناشى از عادات متعدد در سبک هاى مختلف زندگى باشد مانند کار کردن پشت میز، نگاه کردن به صفحه گوشى تلفن همراه هوشمند و موارد دیگر.

کمردرد ناخوشایند و متاسفانه بسیار رایج است. طبق گفته انجمن پزشکى عصبى – عضالنى و الکترودیاگنوستیک آمریکا از هر 5 بزرگسال 4 نفر در مقطعى از زندگى خود دچار کمردرد مى شوند. اگر شما 
یکى از نزدیک به 65 میلیون آمریکایى هستید که کمردرد را گزارش کرده اند یا یکى از 16 میلیون بزرگسال مبتال به کمردرد مداوم هستید مى دانید که تا چه اندازه کمردرد مى تواند ناتوان کننده باشد.

 با این وجود، اغلب اوقات دشوار است که علت دقیق کمردردتان را مشخص کنید. آیا این به خاطر ساعت ها گذراندن وقت پشت لپ تاپ یا خوابیدن در وضعیتى عجیب بوده است؟ آیا تمیز کردن زمین یا 
کار در باغ باعث اوج گرفتن آن شده است؟ کمردرد شما حتى مى تواند ترکیبى از عوامل مختلف باشد. بنابراین، چگونه آن را متوقف مى کنید؟

از درد هاى مبهم و تقریبا مداوم تا تکان هاى شدید درد که با حرکت ظاهر مى شوند، کمردرد از وضعیتى ناراحت کننده تا ناتوان کننده متغیر است. ممکن است بدون این که متوجه شوید آن را بدتر کنید. نحوه 
نشستن و انجام سایر فعالیت هاى رایج مى توانند احساسى که در کمر شما وجود دارد را تعیین کند.

آیا تا به حال به پایان روز رسیده اید و احساس درد یا درد در کمر خود کرده اید و مطمئن نیستید که چه چیزى باعث آن شده است؟ این یک اتفاق رایج است. در واقع، بیشتر موارد کمردرد ناشى 
از زمین خوردن یا آسیب ناگهانى نیست و در اکثر موارد از یک آغاز ناشناخته رخ مى دهند.

در ادامه مجموعه اى از عاداتى را مى بینید که ممکن است به کمردرد شما بیانجامند.
رنکردنهسته خود گ د 8

ى شو
د مى شوند. اگر شما 

توان کننده باشد.
یا تمیز کردن زمین یا 

د آن را بدتر کنید. نحوه

ردرد ناشى 

اگر از درد کلیه رنج مى برید بیشتر ورزش کنید

 وجود دارد 
یت بدنى 
اند خطر 
شدهد.

ـان مى دهد 
عیت 
ى د

 منظم
وانند به میزان قابل

بیمارى مزمن کلیوى 

 از بسیارى 
محافظت

ســترده 
ت که اکثر 

ى توصیه شده 
ـت نمى کنند.. دکتر
س ارشــد در سنتز

:::ول: شــکى بریست

کلیه ها کاهش دهد. علیرغم
طور گسترده ترویج مى شود،

جهان کم اســت. براى ارتقاى
همه جمعیت ها صرف نظر
وضعیت اجتماعى-اقتص

انجام شود.
افراد بــا وضعیت اج
احتمال زیاد به منابع
تیم تحقیقاتى پیشنه
سیاســت گذاران/ذینف
منابعى وجود دارد که فعالیت
ممممى دهد و نابرابرى ها در توا

را برطرف مى کند.
یهیچچ دستورالعمل
براى پیشگی
وجود ند
ا
ب
باال

کدام ویتامین ها و مواد معدنى 
به رشد موهایتان کمک مى کنند؟

چگونه از سردرد کافئینى جلوگیرى کنیم؟

کشف راه درمان آلرژى به 
مصرف بادام زمینى

مصرف برخى از ماهى ها مى تواند سبب زوال عقل 
در افراد شود.

در حالى که ماهى به عنوان یکــى از اجزاى مهم 
رژیم غذایى مدیترانه اى محسوب مى شود، با این 
حال در گوشت آن رگه هایى از جیوه یافت مى شود. 
در برخى از ماهى این عنصر بیش از بقیه ماهى ها 
وجود دارد و باید بدانید مصرف این ســم عصبى 
مى تواند به مغز شما فشار وارد سازد. جیوه که از آن 
به عنوان «عامل نگرانى براى سالمت عمومى» 

یاد مى شود، غالبا در هوا، آب، و خاك وجود دارد.
سازمان جهانى بهداشــت (WHO) در خصوص 
جیوه مى گویــد حتى مقدار اندکــى از این عنصر 
مى تواند به بروز مشکالت جدى از جمله از دست 
رفتن حافظه – که نشانه اصلى زوال عقل است – 

منجر شود.
دیلى اکسپرس به نقل از «حســین عبده» ناظر 
داروســاز در «مدیســین دایرکت» (داروخانه اى 
آنالین براى گرفتن مشاوره و دریافت سریع دارو 
در انگلیس) مى نویســد: انواع مشخصى از ماهى 

داراى مقادیر زیادى جیوه است.
جیوه یک «ســم عصبى» (نوروتوکسین) است 
که یک عامل بالقوه زوال شــناختى در افرادى که 
در معرض آن قرار مى گیرند، محســوب مى شود؛ 
بنابراین ایــن احتمال وجــود دارد خوردن ماهى 
که داراى جیوه فراوان اســت، بتواند به زوال عقل 

کمک کند.

البته بایــد بدانید در صورتى خطــر زوال عقل در 
این مورد به شــکلى قابل توجه افزایش مى یابد 
که فرد به شــکل منظم، ماهى حاوى مقادیر زیاد 
جیوه را مصرف کند. براى همین، مهم است افراد 
با ماهى هایى که داراى مقادیر زیاد جیوه هستند، 
آشنا شده تا از مصرف بیش از حد آن اجتناب ورزند.

«حســین عبده» ناظر داروســاز در «مدیســین 
دایرکت» مى گوید: بایستى گفته شود ماهى هایى 
که داراى مقادیر زیاد جیوه هســتند، از ماهى هاى 
رایــج در ســوپرمارکت ها و رســتورانها، مانند 
ماهى هاى سالمون و ساردین نیســتند؛ بنابراین 
مردم نبایستى از این نوع ماهى ها اجتناب ورزند؛ چرا 
که پروتئین، امگا-3 و اسید هاى چربى که در این 
نوع ماهى ها است، براى سالمتى ما بسیار ارزشمند 

به حساب مى آید.
به نوشته این نشریه، ماهى هایى که مقادیر زیادى 
جیوه دارند، معموال ماهى هاى شکارچى در اب هاى 
شــور مانند اره ماهى، کوسه، «شــاه ماهى خال 
خالى» (با ماهى خال خالى که داراى مواد مغذى 
فراوان است، نبایستى اشتباه گرفته شود) هستند. 

ماهى هایى که باید
 مراقب مصرف آنها باشید

ىجبرن شبر ر یچ و و و ل
سفت شوند و منجر به ایجاد درد و التهاب در امتداد ستون 

فقرات شوند.

رعایت شده باشند و مطابق با اصول و استاندارد ابعا
افراد جامعه بدن
طراحى و تو
ش آن انجام

باشد.
از ویژگى ه
مبلمان ارگونو
مى توان بــه م
ذیــل اشــاره ک
حرکت طبیعى بدن انسا
محدود نکند بلکه بیش تر تقو
ککند، بهراحتى تنظیم شود، قاب
ب اســتفاده مهم تر از زیبایى
و درد مفاصــل، اســتخوان

عضالت را کاهش دهد.

4-عدم اســتراح
کوتاه مدت

که ساعت دلیلى وجود دارد
ببببه شما یادآورى مى
کــه هــر

ســاعت
جــاى

کنترل مى شوند.
 این تعامالت با 
فتیم تفاوت هاى 
ین کودکانى که 
 بهبودى بودند، 

 ژنى را 
سته 
ت را 

ن ملبورن 
0ین یک تا 10

ه تصادفى مورد 
 پروبیوتیک داده 
8د. پس از 18 ماه 
رمان ترکیبى را 
د و این در حالى 
ما دریافت کرده 

ت بیوتکنولوژى 
ین شــرکت بر 
ىبراى کودکان

د.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
راى شماره 140160302026005638 مورخ 1401/04/16 هیأت سه مالکیت آقاى کمال 
مشتاقیان به شناسنامه شــماره 1392 کدملى 1285480546 صادره اصفهان فرزند کاظم 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 161,79 متر مربع پالك شماره 173 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان متقاضى 
طبق قولنامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى تقى زاده که به موجب سند 7701 

مورخ 52/03/13 دفتر خانه 83 به نامش در جریان ثبت مى باشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26 – م الف: 

1358732 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/182

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003156- تاریخ: 1401/04/26- برابر راى شماره 3156 مورخ 
1401/04/26 به شماره کالسه 0311 آقاى/ خانم محمدرضا بیداد ورنوسفاادرانى به شناسنامه 
شــماره 4816 کدملى 1142276198 صادره فرزند ولى اله در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 195,30 مترمربع پالك شماره 279 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 247593 مورخ 1400/11/24 دفترخانه 73 و 

مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض 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 نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/15/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26- م الف: 
1358235 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/5/185

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003616- تاریخ : 1401/05/26- برابر راى شماره 3616 مورخ 
1401/05/20 به شماره کالســه 0606 آقاى/خانم نســرین زهتابیان به شناسنامه شماره 
1130368491 کد ملى 1130368491 صادره فرزند احمدرضا نســبت به یک باب خانه به 
استثا بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 106,61 متر مربع پالك شماره 1322 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند انتقال قطعى شماره 28486 

مورخ 77/08/19 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10- م الف: 
1364112 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود 

حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /5/241

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب دکان پالك  شماره 93 فرعى واقع در  دهق چهار اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على مومنى فرزند اسداهللا در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 
1401/06/17  ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز وساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30) 
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 05/26/ 1401 – م الف:1365033 - سرپرست اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت - نصراله علینقیان/5/243
 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
راى شــماره 140160302026005367 مورخ 1401/04/12 هیــأت چهار مالکیت آقاى 
اکبر گندم کاران دلیگانى به شناسنامه شماره 2 کد ملى 5110403791 صادره فرزند هاجى 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162,83 متر مربع پالك شماره 
86 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
منقضى به موجب قولنامه عددى مع الواسطه از مالک رسمى فاطمه گندم کار دلبگانى که به 
موجب سند 7464 مورخ 1350/08/08 دفتر خانه یک اصفهان به نامش در جریان ثبت مى 

بوده خریدارى شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10 - م الف: 

1364895 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/244 

مانور نجات از تله کابین، توســط اکیپ نجات در ارتفاع و 
کوهستان سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان برگزار شد.مسئول نجات در ارتفاع و کوهستان 
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: حدود 35 نجاتگر و 15 مدیر ارشد عملیاتى از 
نفرات سازمان آتش نشــانى در این مانور درگیر شدند و 
مطابق هماهنگى هاى صــورت گرفته محل کابین ها به 

منظور برگزارى این مانور از پیش تعیین نشده بود.
محمدرضا صفدریان افزود: برگزارى این مانور پیرامون سه 
کابین محبوس شده در خط تله کابین صفه پیش بینى شده 
که محل و زمان دقیق توقف آن براى تیم هاى امدادرسان 

آتش نشانى مشــخص نبود، بدین صورت که گروه هاى 
نجات آتش نشانى به دنبال توقف تله کابین به دلیل نقص 

فنى به استفاده از طناب ملزم خواهند شد.
مسئول نجات در ارتفاع و کوهستان آتش نشانى شهردارى 
اصفهان با بیان آنکه تمامى مراحــل این عملیات براى 
نخســتین بار به صورت مانیتورینگ رصد شده، تصریح 
کرد: در مانور ویژه تله کابین انجام عملیات کار با طناب با 
پیشرفته ترین تجهیزات نجات در ارتفاع را شاهد بودیم.

صفدریان اظهار داشت 10 دستگاه خودرو سبک و سنگین 
آتش نشــانى در قالب پنج اکیپ عملیاتــى در این مانور 

شرکت کردند.

استاندار اصفهان از افتتاح و بهره بردارى از سومین مرکز 
ماده 16 اصفهان به منظور نگهدارى معتادان متجاهر تا 

یک ماه آینده در کالنشهر اصفهان خبر داد.
در زمان حاضر تنها 2 مرکز ماده 16 به منظور نگهدارى 
معتادان متجاهر با ظرفیت 450 نفر در استان وجود دارد.  
مرکز ماده 16 مراکزى است که معتادان متجاهر پس از 
دســتگیرى، حداقل بین 3 تا 6 ماه در آنجا نگهدارى و 
بازپرورى مى شوند و در این مدت ضمن ترك اعتیاد، با 

حرفه آموزى براى بازگشت به جامعه آماده شوند.
ســید رضا مرتضوى افزود: بهره بردارى از این مرکز در 
راستاى نشست اخیر وزیر کشور با استانداران و تأکید بر 

اینکه به فوریت و با برنامه ریزى جامع و عملیاتى، تا پایان 
شهریور نســبت به جمع آورى معتادان متجاهر از سطح 

شهرها اقدام شود، صورت مى گیرد.
وى اظهار داشــت: تعداد مراکز ماده 16 در استان به سه 
مرکز افزایــش خواهد یافت تا ظرفیت بیشــترى براى 
جمع آورى این دســته از معتادان از سطح شهرها فراهم 
شود.وى بابیان اینکه حضور معتادان متجاهر در سطح 
شهرها ازلحاظ ظاهرى و ازنقطه نظر روحى و روانى براى 
مردم خوشایند نیست، گفت: ایجاد کمپ هاى نگهدارى و 
بازپرورى و انتقال این افراد به این مکان ها تأثیر بسیارى 

در بهبود این افراد و اصالح چهره شهرها دارد.   

مانور نجات از تله کابین 
در اصفهان برگزار شد

احداث مرکز جدید نگاهدارى 
براى معتادان متجاهر 

مرگ یک نفر
 بر اثر آتش سوزى 

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان از فـوت یک نفـر بر اثـر حادثه 
حریق یـک منـزل مسـکونى در اصفهـان خبـر داد. 
سرآتشـیار فرهاد کاوه آهنگران افزود: در سـاعت 17 
و 55 دقیقه دوشـنبه یک مورد حریق در طبقه چهارم 
منزل مسکونى چهار طبقه واقع در خیابان سروش به 
سازمان آتش نشانى اصفهان اعالم شد که بالفاصله 
آتش نشانان از سه ایسـتگاه آتش نشانى با تجهیزات 
کامل به محل حریق اعزام شـدند. وى اظهار داشت: 
حریق مذکور در طبقـه چهارم رخ داده بـود و  موجب 
محبوس شـدن یـک نفـر از سـاکنان این منـزل در 
محاصره دود و آتش  شـده بود. با مهار حریق توسـط 
آتش نشـانان و در پى عملیات جسـتجو در دود، یک 
خانم 60 ساله بدون عالئم حیاتى کشف و به محوطه 
خارج از محل حریق منتقل شد. وى خاطرنشان کرد: 
این خانم حادثه دیـده بر اثر دودگرفتگـى بدلیل عدم 

امکان فرار از محوطه جان خود را از دست داد.

آبرسانی به مسکن محرومین 
آبرسـانی به مسـکن محرومین روستاي جشـوقان از 
توابع تودشـک منطقه کوهپایه انجام شداین عملیات 
با لوله پلـی اتیلن قطر63 میلیمتر بـه طول حدود 600 
متر به صورت امانی انجام گردید. با انجام این عملیات 
42 خانوارمـی تواننـد از نعمت آب سـالم و بهداشـتی 

برخوردار شوند.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفــت: 55 درصد از منابــع بانکى کل کشــور در 
اســتان تهران تمرکز یافته، در حالى که تنها 5/5 
درصد(معادل یک دهم منابــع تهران)، به اصفهان 
بعنوان دومین استان صنعتى کشور اختصاص داده 

شده است.
امیررضــا نقش، در جلســه کارگروه ویــژه پروژه 
فعال ســازى ظرفیت هاى تولید و احیاء واحدهاى 
راکد اســتان اصفهان افزود: اکنون بیش از نیمى از 
منابع بانکى کشــور در اســتان تهران تمرکز یافته 
که این امر نگرانى هایى را در سایر استان ها بوجود 

آورده است.
وى ادامه داد: خراسان رضوى با اختصاص 5 درصد 
از منابع بانکى در مقام سوم کشــور از این نظر قرار 
دارد در حالى برخى از استان ها تنها یک دهم درصد 
از منابع بانکى کشور را در اختیار دارند که این مساله 
نشانه نبود توازن منابع بانکى میان استان ها است که 

باید بطور جدى پیگیرى شود.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
با تاکید بر پایین بودن منابع بانک ها در اســتان ها 
اظهار داشت: ما بدنبال آن هستیم که منابع بانکى 
از استان خارج نشــود و با همکارى مدیران بانکى 
مى کوشیم تا نسبت منابع و مصارف خود را به سطح 
متوسط کشور برسانیم.وى خاطرنشان کرد: نسبت 
منابع و مصارف بانکى در استان 25 درصد کمتر از 

متوسط کشورى است که باید اقدامات جدى در این 
زمینه انجام شود.

نقش گفت: 82 جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولید در 9 ماهه گذشــته در استان برگزار و بیش از 
هزار و 300 پرونده در آن بررســى شده است.وى با 
اشاره به اجرایى شدن بیش از 80 درصد از مصوبات 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان 

کرد: حــدود 50 درصد از حجم پرونده هاى ســتاد 
تسهیل اســتان در ماه هاى گذشــته به مشکالت 
واحدهاى صنعتى بــا بانک ها اختصاص داشــت 
که با همکارى خــوب بانک ها با این ســتاد، این 
آمار در زمان حاضر به زیر 20 درصد رســیده است.
معــاون اســتاندار اصفهان تصریح کرد: مشــکل 
تامین مالى و سرمایه در گردش در صدر مشکالت 
واحدهاى تولیدى استان اصفهان قرار دارد که دلیل 
اصلى آن مشــکالت اقتصادى و افزایش نرخ ارز و 

مواد اولیه است.
نقش افزود: ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید از 
ظرفیت قانونى برخوردار بوده و طبق دستور دادستان 
کل کشور ُمصوبات این ستاد نافذ و الزم االجراست.

وى افزود: بر اساس آمار، اصفهان از شرایط ویژه اى 
نسبت به سایر استان ها برخوردار است و صنعتى ترین 
استان کشور محسوب مى شــود و به همین نسبت 
نیــز بــا مشــکالت و موانع بیشــترى ســروکار

 دارد.

انتقاد معاون استاندار از نبود توازن منابع میان استان هاى کشور

مسئول برپایى اولین مجلس عزاى سهم اندك اصفهان از منابع بانکى
امام حسین (ع) به زبان انگلیسى گفت: 
هیئت انگلیسى زبانان نه فقط در ماه 
محرم، بلکه در ســایر مناسبت ها به 
دنبال اجــراى برنامه هاى فرهنگى 
و مذهبى اســت که این اقدام نوعى 
فعالیت ابداعى و نو در استان اصفهان 

است.
محمدرضا حضوربخش در گفت وگو با 
ایمنا اظهار کرد: آیین سخنرانى، مداحى و روضه خوانى امام حسین 
(ع) تا روز پنجشــنبه _بیســت وهفتم مردادماه_ در منزل آیت ا... 
خادمى در خیابان جامى اصفهان برپا اســت و همه عالقه مندان و 

زبان دانان مى توانند در این مجلس شرکت کنند.
به گفتــه وى، ایده اصلى مجلس روضه خوانى براى امام حســین 
به زبان انگلیسى از یک آموزشــگاه زبان انگلیسى ایجاد شد. این 
مؤسســه رویکردى فرهنگى و دینى در فرآیند آموزش زبان دارد 
و تالش مى کند عالوه بر آموزش زبان دوم به مســائل زیرساختى 

فرهنگى و دینى بپردازد.
این کارشناس و سخنران دینى مسلط به زبان انگلیسى تصریح کرد: 
تالش شده است با همکارى این آموزشگاه برنامه اى اختصاصى 
و متفاوت براى مخاطبان انگلیســى زبان ترتیب داده شــود. این 
ایده به مرور شــکل بهترى پیدا کرده و تالش شده است عالوه بر 
فراگیران زبان در موسسه ها و آموزشگاه ها، دانشجویان بخش ها 
و دانشکده هاى زبان اصلى، طلبه هاى زبان دان و همچنین ارتباط 
با گردشگران در حوزه گردشگرى ورود کنیم.حضوربخش تصریح 
کرد: مخاطبان این رویداد در مجموع به نوعى با زبان انگلیســى 
ارتباط دارند و عالوه بر آن یک سرى فعالیت هاى دینى و فرهنگى 

نیز انجام مى دهند و در این عرصه ها نیز فعال هستند. 

برگزارى نخستین روضه
 به زبان انگلیسى در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف 24 دستگاه ماینر قاچاق به 
ارزش 6 میلیارد ریال در عملیات ماموران انتظامى این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین بســاطى اظهار داشت: در پى کســب خبرى مبنى بر 
نگهدارى و استفاده غیرمجاز از دستگاه هاى استخراج ارز دیجیتال توسط 
فردى در منزل شــخصى خود در یکى از محله هاى اصفهان، بالفاصله 

بررسى موضوع جهت دستگیرى متهم یا متهمان و کشف تجهیزات قاچاق 
در دستور کار ماموران فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان قرار گرفت.
وى ادامه داد: مأموران کالنترى 23 این فرماندهى پس از انجام مجموعه 
اقدامات هوشمندانه و فنى و کسب اطمینان از صحت و سقم موضوع ضمن 
هماهنگى با مقام قضائى به محل اعزام و طى بازرسى به عمل آمده موفق 

به کشف تعداد 24 دستگاه ماینر غیر مجاز قاچاق که فاقد مدارك قانونى و 
معتبر گمرکى بود شدند. فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
ارزش کاالى قاچاق کشف شــده بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه 6 
میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى معرفى شد.

کشف 24 دستگاه ماینر قاچاق از یک منزل 

آگهى تغییرات
 شرکت ســفیر الکترونیک ایرانیان 
سهامى خاص به شماره ثبت 44726 
و شناســه ملى 10260626489 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - رضا حاج هادیان به شماره ملى 
1280316373 به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیئــت مدیره، بهــرام حاج 
هادیان به شماره ملى 1283433095 
به عنــوان رئیــس هیئــت مدیره و 
مرتضى حاج هادیان به شــماره ملى 
1280316381 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر است. - 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1361467)

آگهى تغییرات
 شــرکت گیتى مدار ســپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 44431 و شناســه ملى 
10260623336 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: عبارت ذیل به موضــوع فعالیت 
شــرکت الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
گردید:انجام کلیه عملیات فنى و مهندسى از قبیل 
طراحى، نظارت، اجرا، تولید، نصــب و راه اندازى، 
مشاوره و نظارت، در زمینه اتوماســیون، تعمیر و 
نگهدارى سیســتم هاى الکترونیکى و الکتریکى، 
مخابراتى، نرم افزارى، امنیتى و بهینه سازى مصرف 
انرژى، لوازم اندازه گیرى، مودم، شبکه هوشمند و 
اینترنت اشیاء، مطالعه، طراحى، تحقیقات، پژوهش، 
مشاوره، انتقال تکنولوژى، نصب، راه اندازى، تعمیر 
و نگهدارى، تولید، ســاخت و پشــتیبانى در زمینه 
تجهیزات رایانه اى، برنامه نویســى، شــرکت در 
استعالم ها، مناقصات و مزایده هاى داخلى و خارجى 
در زمینه فعالیت شرکت، خرید و فروش، صادرات و 
واردات مواد اولیه و محصوالت مجاز مرتبط با فعالیت 
شرکت، اخذ تسهیالت بانکى جهت تحقق اهداف 
شــرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 
با کسب مجوز از مراجع ذیصالح ثبت موضوع ذیل 
به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
.پس از اخذ مجوزهاى الزم بنا به ضرورت از مراجع 
ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1362231)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى توزیع کنندگان سیمان صفاهان 
نجف آباد شــماره ثبــت 2697 و شناســه ملى 
10861381830 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/05/24 
و نامه شــماره3758 مورخ1400/07/21 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرســتان نجف اباد : 
صورتهاى مالى سال 1399 مشــتمل برترازنامه، 
عملکرد ســود و زیان به تصویب رســید . مهدى 
سجادى بشماره ملى 1090959079 - مجید خلیلى 
بشــماره ملى 1091179808 - فضل اهللا خلیلى 
بشــماره ملى 1090916000 - مجتبى ابراهیمى 
بشــماره ملى 1091076162 - محمد پورحسن 
نجف آبادى بشــماره ملى1091477183 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره - رجبعلى حسینى بشماره 
ملى1090619431 و مهدى چاوشى نجف آبادى 
بشماره ملى1091198500 - حسینعلى قائیدامینى 
هارونى بشماره ملى1091007403 بعنوان اعضاى 
على البدل هیات مدیره براى مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند . ابوالفضل چوپان نژاد نجف آبادى بشماره 
ملى1090972938 بسمت بازرس اصلى - مرتضى 
بهرامى بشماره ملى 1091645922 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شــرکت 
انتخــاب گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1361478)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خــاص فانوس 
رادار ســپاهان بــه شناســه ملــى 
10260598448 و شماره ثبت 42078 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1401/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد على توکلى 
نیا به شــماره ملى 1288372310 و 
محمد کاجى اصفهانى به شــماره ملى 
1288420196 و هــادى زمانــى به 
شــماره ملى 1293289809 به سمت 
اعضــاى اصلى هیئت مدیــره تا تاریخ 
1403/04/25انتخــاب گردیدند على 
حقوقى به شماره ملى 1288381859 
به سمت بازرس على البدل و امیرحسین 
فشــارکى اصفهانى به شــماره ملى 
1292833459 به سمت بازرس اصلى 
تا تاریخ 1401/12/29انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1362967)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صنایع شــیمیایى قطره 
قطره اصفهان به شناسه ملى 10260343210 
و به شــماره ثبت 13305 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/12/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : * هیات مدیره کلیه اختیارات قانونى 
خود مندرج در ماده 34 اساسنامه را به مدیرعامل 
تفویض نمود .در ســمت ها و حق امضا تغییرى 
حاصل نگردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1362493)

آگهى تغییرات
 شــرکت گیتى مدار سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 44431 و شناســه ملى 
10260623336 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس 
اســتان اصفهان، شهرســتان اصفهان، بخش 
مرکزى، شــهر اصفهان، بهــار آزادى، خیابان 
سلمان، کوچه شهیدعلیرضا فدایى، پالك 52-، 
طبقه همکف، به کد پستى: 8173934631 تغییر 
یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1362232)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص صنایع شیمیایى 
پــارس افــق شــرق بــه شناســه ملى 
10260527937 و به شماره ثبت 32249 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
هیات مدیــره کلیه اختیــارات قانونى خود 
مندرج در ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل 
تفویض نمود . ضمنا در سمت ها و حق امضا 
تغییرى حاصل نگردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1362496)

آگهى انتقال
 شرکت ســهامى خاص کیان ذوب سپاهان به 
شناســه ملى 10103771768 و شماره ثبت 
2684 به موجب صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/04/15 مرکز اصلى شرکت 
از واحد ثبتى اصفهان بــه واحد ثبتى نجف آباد به 
نشانى استان اصفهان، شهرســتان نجف آباد، 
بخش مرکزى، روستاى شــهرك صنعتى نجف 
آباد2، شهرك صنعتى نجف آباد2، خیابان فارابى، 
خیابان 14، پالك 4، طبقه همکف به کدپســتى 
8585165817 انتقال یافت و در این اداره تحت 
شماره 2684 به ثبت رسید./ اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1362234)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص افق راه ماندگار به شناسه ملى 10260638107 و 
به شــماره ثبت 45786 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ســرمایه شرکت از مبلغ 
10000000000 ریال به مبلغ 60000000000 ریال منقسم به 600 سهم 
100000000 ریالى با نام عادى که تماما از محل مطالبات حال شده و از طریق 
صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1362819)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص ایرانیان باســتان زاینده رود به شناسه ملى 
14005594858 و شــماره ثبت 55615 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: هیئت مدیره 
کلیه اختیارات قانونى خود مندرج در ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل 
تفویض نمود. همچنین مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز مى 
باشد. ضمنا در سمت ها و حق امضا تغییرى حاصل نگردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1362497)
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شرزود تمیروف، بازیکن ازبکستانى 
پرســپولیس که لیســت مازاد 

کادرفنــى ایــن تیــم قرار 
گرفته، به زودى از این تیم 
جدا خواهد شد. تمیروف 

در اینستاگرام باشگاه 
پیکان را فالو کرده و 

به نظر مى رسد 
در ادامه فصل 
لباس آبى این 

تیم را برتــن خواهد 
کرد.

مهاجم پرسپولیس 
آبى پوش مى شود

پرتغالى هــا دریانوردان خوبى هســتند. در عصرى که 
اروپایى ها شــرق و غرب جهان را به اســتثمار خود در 
مى آوردند، پرتغالــى ها از نام آورترین اســتعمارگران 
دریانورد محسوب مى شدند. آنها 115 سال جزیره هرمز 
ما را اشغال و آن را مانند خانه خود فرض کردند. اگر شاه 
عباس به تخت سلطنت نمى نشست و اگر انگلیسى ها از 
اقدام او براى بیرون کردن رقیب از خلیج فارس حمایت 
نمى کردند، چه بسا حاال سرمربیان سپاهان و استقالل 
هر وقت الزم مى دیدند، براى تمدد اعصاب ســرى به 

خانه دومشان یعنى جزیره هرمز مى زدند!
در اردیبهشت سال 1001 شمســى، ایرانى ها سربازان 
امپراتورى پرتغــال را از خلیج فارس بیرون راندند. 400 
ســال بعد، در مرداد 1401  شمســى، همان ایرانى ها

 براى پرتغالى ها دســت مى زنند و هورا مى کشــند! 
مى شد حدس زد اگر جمعه هفته اول لیگ گوش تا گوش 
«آزادى» طرفداران زرد و آبى نشســته بودند، بیشترین 

تشویق نثار همین مهمانان سابقاً میزبان(!) مى شد. 
نسل ها عوض شده و شــرایط تغییر کرده است. ارتباط 
بین کشورها از قالب «مستعمره – اســتعمارگر» پیرو 
قاعده «تعامل در روابط بین الملل» عمل مى کند. امروز 
راه ایران- پرتغال چنان هموار شــده که سفارت ایران 
در لیســبون مى گوید در بُعد همکارى هاى بین المللى 
مراودات و رایزنى هاى قابل توجهى بین دو کشور جریان 
دارد. مهدى طارمى در وزارت خارجه پرتغال طرفدار دارد 
و مربیان پرتغالى با مساعدت وزارت خارجه ایران سر از 
رأس باشگاه هاى قدرتمند کشور در مى آورند. دیپلماسى 

ورزش، تاریخ روابط کشورها را از نو نوشته است. 

آن توپ ها کجا و این توپ ها کجا!
523 سال قبل «فرنانوگومش»، سفیر پرتغال به حضور 
شاه اسماعیل صفوى رسید و دو توپ جنگى به شاه هدیه 
داد. بزرگان عصر صفوى کًال به سالح هاى جدید زمانه 

خودشان عالقه داشتند و به توپ، بیشتر از همه. آن روز 
هم که سپاهیان شــاه صفوى در معیت امام قلى خان، 
جزیره هرمــز را از چنگ پرتغالى هــا آزاد کردند، اولین 
کارشــان غنیمت گرفتن توپ هاى جنگى دشمن بود. 
بعداً هم تعدادى از همین توپ ها را در میدان نقش جهان 
اصفهان به نمایش گذاشتند تا عبرتى شود براى دیگران.

عاقبت کار پرتغالى هــا در ایران از صدقه ســرى امام 
قلى خــان و یارانش در همان عهد و روزگار به ســرآمد 
و پرچم آنها در خاك ایران به زیر کشــیده شد اما حاال 
داستان ما و پرتغال دوباره باز تولید شده؛ گیرم در زمینى 

دیگر و با توپى دیگر.
اگر523 سال پیش به امام قلى خان مى گفتى که 523 
سال دیگر یک توپچى پرتغالى در «نقش جهان» کار با 
توپ را به اصفهانى ها آمــوزش مى دهد و همتایش در 
قریه تهران همین وظیفه را در قبال ساکنان خوش لهجه 
آنجا بر عهده دارد، احتماًال دهانش از شگفتى باز مى ماند 
که یعنى ما و ســربازانمان دو ماه و اندى هر چه در توان 
داشتیم رو کردیم تا توپ هاى پرتغالى را از خاك ایران دور 
کنیم؛ حاال شما مى روید از همان سرزمین براى نوادگان 
ما آدم توپچى مى آورید که ایرانى جماعت کار با توپ را از 

پرتغالى جماعت بیاموزد؟ آن هم در نقش جهان؟
و حاال شما باید با قسم و آیه سند بیاورید که این توپ و 
این توپچى و این نقش جهان، هیچ کارى با آن توپ و آن 
توپچى و آن نقش جهان ندارد. آن توپ، جنگى بود، این 
توپ، ورزشى. آن توپچى، افسر آفتاب سوخته هنگ بود، 
این توپچى، کراواتى و خوشتیپ (هرچند همانطور آفتاب 
سوخته مانند!). آن نقش جهان هم میدان بود، این نقش 
جهان، ورزشگاه. اصًال این یک چیز است و آن یک چیز 
دیگر؛ بى ارتباط با هم. داستان هم داستان تعامل است 
نه جنگ؛ روایت اســتعمارگرى از نوع قدیمى اش تمام 
شده و دیپلماسى به عرصه ورزش ورود کرده. اینها هم 
دیپلمات هاى ورزشى هستند که براى تحکیم روابط دو 
ملت از کاشانه شان در غرب دور زده اند و به سرزمین ما 

آمده اند. قرار هم نیســت ما مثل 523 سال قبل پوست 
پرتغالى ها را بکنیم و الخ.

معجزه یک دیپلماسى
دیپلماسى در ورزش تا حاال کم کار نکرده.یک روز همین 
چین و آمریکا که مى بینید هر روز براى هم شاخ و شانه 
مى کشند و آماده اند تا بمب ها و موشک هایشان را بر سر 
هم آوار کنند، با هم رابطه سیاسى نداشتند. اما «دیپلماسى 
پینگ پنگ» کارى کرد که حضور تیم تنیس روى میز 
آمریکا در چین، فضاى پرتنش میان آن دو کشور را از این 
رو به آن رو کند. بازى خود ما با آمریکا در جام جهانى را 
هم که یادتان هست. یا بازى ایران و عراق بعد از پذیرش 
قطعنامه 598 توسط ما به میزبانى کویت را که در سایه 
همین دیپلماسى ورزش مى خواست روابط ایران و عراق 
را تحت سایه بازى هاى «صلح و دوستى» دوباره برقرار 
کند؛ آنهم در حالى که جنگ 8 ساله تازه تمام شده بود و 
دو کشور عمًال با هم قهر بودند. چندین بار کشتى گرفتن 
ایرانى ها و آمریکایى ها وسط تشک هم هکذا. اینها همه 
نتیجه دیپلماسى ورزش است. کشورهایى که رابطه شان 
در حالت عادى تیره و تار است، در عالم ورزش انگار که 

هیچ مشکلى با هم ندارند.
یــک جــور دیگــرش هــم همــان کــه گفتیــم. 
اســتعمارگران ســابق حاال در مســتعمره سابقشان 
مهمان هــاى محبوبى شــده اند و نماینــدگان ما هم 
در کشــور آنهــا مهمــان هــاى محبوبى انــد. انگار 
هم نه انــگار چند قرن پیش ســایه یکدیگــر را با تیر 

مى زدیم.      
باور کنید دیپلماسى ورزش معجزه مى کند. همین چند 
روز پیش مورایس در یک گفتگوى تلویزیونى وقتى در 
برابر این سئوال شوخى گونه قرار گرفت که آیا پیشنهادى 
براى کریســتیانو رونالــدوى ناراضى از انگلیســى ها
 دارد، پاسخى داد که مو را به تن ایرانى جماعت سیخ مى 
کند: « من فکر مى کنم اصًال نمى توانیم رؤیاى داشتنش 

را هم داشته باشیم ولى مى تواند بیاید و 
تفاوت هایى ایجاد کند.»

مى تواند بیاید و تفــاوت ایجاد کند؟ چه 
کسى؟ رونالدو؟ یعنى این فوق ستاره تاریخ 
ورزش بیاید ایران و تفاوت ایجاد کند؟ مگر 
شدنى است؟ از منظر دیپلماسى ورزش، بله 
شدنى است. عجیب تر از این هم بود و شد.

اصًال خیالتان را راحت کنیــم. حاال که از 
دســت عمانى ها و روس ها و قطرى ها و 

ترك ها و چینى ها و جــوزف بورل و 
بقیه کارى برنیامد تا این 
«برجام» را به سرانجام 
برسانند، خدا را چه دیده 
اید؛ شاید قرار است گره 

به دســت مهدى طارمى 
باز شود و او از دوستانش در 

وزارت خارجه پرتغال بخواهد 
تا آنها پا پیش بگذارند و واسطه 

خیر شــوند بلکه گــره از کار این 
کالف سردرگم باز شود. به هر حال 

اروپایى زبــان، اروپایى و آمریکایى را 
بهتر مى فهمد و حاال هم که روابط 
ما و پرتغال در اعلى درجه خودش 
است،  اگر یک ایرانى این را از یک 
پرتغالى بخواهد که دیگر نور على 

نور است. 
یعنى ممکن اســت ما بــه یمن 
دیپلماســى ورزش و تالش هاى 

شبانه روزى مهدى طارمى(!)، حال 
خوش زندگى در دوران «پسا برجام» 
را هم تجربه کنیم؟! پاسخ دیپلماسى 
ورزش به این پرسش، یک کلمه 

است: بله.

01 کاپیتان سابق سپاهان
 از ایران رفت

05

در هفته سوم لیگ ستارگان قطر یک بازى برگزار شد. در 
این دیدار الوکره که امید ابراهیمى را 77 دقیقه در ترکیب 
خود داشت به مصاف ام صالل رفت و توانست با 4 گل به 
پیروزى دســت پیدا کند. امید ابراهیمى در این بازى یک 
پاس گل داد. الوکره با پیروزى که در این بازى به دست آورد 

7 امتیازى شد و موقتا به صدر جدول رده بندى صعود کرد.

پاس گل ابراهیمى

اندر احواالت ما و پرتغالى ها و چیزى به نام دیپلماسى ورزش

یکى «امام قلى خان» را توجیه کند!

02

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن طــى برنامه ریزى انجام 
شده از سوى کادرفنى، در سالن بدنسازى سراج ذوب آهن 
تمرینات بدنى خود را انجام دادنــد. ذوب آهن که مقابل 
پرسپولیس در دیدار نخست فصل جدید به تساوى بدون 
گل رســید، در هفته دوم لیگ برتر روز جمعه در تبریز به 

مصاف تراکتور خواهد رفت.

گاندوها در سالن
 وزنه زدند

03

فصل 2023-2022 رقابت هاى ســرى A در همین ابتدا 
یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رساند. شبکه آمارى 
اوبتا اعالم کرد که هفته نخست رقابت هاى سرى A بدون 
کسب تســاوى در هیچ بازى به پایان رســید که این یک 
رکورد در 50 سال اخیر به شــمار مى آید. در تاریخ رقابت 
هاى سرى A تنها 4 بار هفته نخست بدون کسب تساوى 
در هیچ بازى به پایان رســیده اســت که آخرین بار آن به 
50 سال قبل برمى گردد. در فصل هاى (1933-1934)، 
(1935-1934) و(1972-1971) هم هفته نخست بدون 
تساوى به پایان رسید و همه بازى ها برنده و بازنده داشت.

A رکورد در سرى
 بعد از نیم قرن!

مهران موسوى خوانسارى

هادى عقیلى، کاپیتان اســبق تیم فوتبال ســپاهان که 
محبوبیت باالیى بین هــواداران این تیــم دارد، یکى از 
نفراتى بود که باشگاه قصد داشت از او در کادرفنى سرمربى 
خارجى این تیم استفاده کند و پیش از انتخاب سرمربى، با او 
صحبت هایى در این خصوص شده بود و قرار بود نظر نهایى 
را سرمربى ســپاهان بدهد. بعد از انتخاب ژوزه مورایس، 
باشگاه موضوع دستیار ایرانى را با او مطرح کرد ولى سرمربى 
پرتغالى اعالم کرد فعًال برنامه اى براى این کار ندارد و به 
همین دلیل حضور عقیلى در کادرفنى منتفى شد. از همین 

رو وى ایران را به مقصد آمریکا ترك کرد.

قطار لیگ بیســت و دوم فوتبال ایران در حالى ایستگاه اول را 
پشت سر گذاشت که واگن شــماره یک آن را شاگردان «ژوزه 
مورایس» قرق کردند و آخرین واگن هم سهم یاران آبى پوش 
هموطن پرتغالى او شــد. نکته جالب آنجاســت که سپاهان و 
استقالل در فصل گذشته در پایان هفته نخست این رقابت ها به 
ترتیب با اختصاص دادن واگن هاى سوم و چهارم قطار شماره 21 

لیگ به خودشان، دیوار به دیوار همدیگر قرار داشتند.
فصل گذشته صدرنشین هفته اول مسابقات سربازان ژنرال بودند 
که با چهار گل زده در بازى نخست بهترین خط آتش لیگ را نیز 
از آن خود کرده بودند؛ عنوانى که امسال نفت مسجد سلیمان 
با سه گل آن را به خود اختصاص داد. مهاجمان این تیم جنوبى 
در 30 بازى فصل گذشته تنها 14 بار موفق به گشودن دروازه 
حریفان شده بودند؛ یعنى میانگین کمتر از نصف یک گل براى 
هر مسابقه! آنها فصل گذشته را در حالى به پایان رساندند که پس 
از فجرسپاسى، بدترین آمار را در گلزنى از خود برجاى گذاشتند. 
درست نقطه مقابل این تیم هم آبى پوشان قهرمان قرار داشتند 
که با 39 گل زده بعد از پرسپولیس و سپاهان بهترین عملکرد را در 
این مورد داشتند اما استقاللى ها در فصل جارى در گام نخست 
در گشودن سنگر حریف ناکام ماندند. این درحالى است که گزاف 
نیست اگر مدعى شویم مدافع عنوان قهرمانى در فصل جارى 
به اندازه کل تیم هاى لیگ برترى مهاجم دارد، آنهم مهاجمانى 

ستاره و نام آشنا.
البته این فقط آبى پوشان پایتخت نیستند که در هفته اول موفق 
به گلزنى نشــدند بلکه رقیب دیرینه آنها هم در نخستین دیدار 
نتوانست راهى به دروازه حریف اصفهانى خود پیداکند. شاگردان 
گل محمدى قدم اول را در لیگ بیست و دوم نه چندان مطمئن 
برداشــتند و در برابر ذوب آهن 10 نفره متوقف شدند در حالى 
که فصل گذشته شــروع طوفانى در لیگ داشتند و با سه گلى 
که به فوالدخوزســتان زدند در رتبه دوم پس از گل گهرى ها 
قرار گرفتند، هم در جدول رده بنــدى و هم از لحاظ گل زده در 

بازى نخست.
از دیگر تفاوت هاى نخستین حرکت هاى قطار 22 روى ریل 
رقابت هاى لیگ نسبت به سال گذشــته هم مى توان به این 
مورد اشاره کرد که در فصل پیش شش تیم در اولین دیدار طعم 

شکست را چشیدند و امسال پنج تیم که از بین آنها باخت 2 بر 
صفر استقالل برابر سپاهان بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، 
چرا که با این نتیجه نه تنها شاگردان «ریکاردو ساپینتو» در دوئل 
حساس این سرمربى پرتغالى مغلوب یاران همقطار هموطن او 
در سپاهان شدند بلکه رکورد شکست ناپذیرى استقالل پس از 

378 هفته شکست.
با همه اینها بعضى از اتفاقاتى که امید داشــتیم با شنیده شدن 
سوت به حرکت درآمدن بیست و دومین قطار لیگ ایران دیگر 
شاهد تکرار آن نباشیم، باز هم در هفته نخست به وقوع پیوست و 
از شواهد امر پیداست که به این زودى ها هم قرارنیست از آسمان 
فوتبال کشورمان رخ برتابد، مثل ســریال اشتباهات داورى به 

خصوص علیه برخى تیم ها مانند ذوب آهن.
سبزپوشــان اصفهان که طى فصول گذشــته بخاطر همین 
خطاهاى داورى بارها متضرر شــده بودند، در اولین مصافشان 
در فصل جارى که در فوالدشهر برگزار شد در برابر مهمان خود 
پرسپولیس، مدافع کلیدى خود را به همین دلیل از دست دادند. 
نادر محمدى، بازیکن تازه وارد گاندوها در حالى با دریافت کارت 
قرمز در این بازى اولین اخراجى لیگ 22 هم لقب گرفت که به 
زعم اکثر کارشناسان داورى مستحق این عنوان نبود. نکته مهم 
آنکه این تنها اشتباه قاضى این دیدار نبود و موعود بنیادى فر چند 

دقیقه بعد از ده نفره کردن تیم تارتار، پنالتى مسلم سبزپوشان 
اصفهان را هم ندید تا به این ترتیب بازهم ذوبى ها بابت اشتباهات 

داورى امتیاز از دست بدهند. 
برخى معتقدند که در بازى گل گهر با تراکتور هم یک صحنه 
منجر به پنالتى به نفع ســربازان امیر توسط داور مسابقه گرفته 
نشــده اما قلعه نویى که امسال برخالف گذشــته ترجیح داده 
در مورد مســائل داورى حرفى نزند، صحبت در این باره را به 
کارشناســان واگذار کرد. البته تیم او برخالف ذوب آهن تارتار 
موفق شــد با دو گل از تیم «قربان بردیف» عبور کند. به این 
ترتیب، این سرمربى کارکشــته فوتبال ایران که تا پایان لیگ 
بیست و یکم موفق به کسب 999 امتیاز با تیم هاى مختلف شده 
بود پس از برترى 2 بر یک تیمش برابر تراکتور در هفته نخست 
لیگ 22 موفق شــد با عبور از امتیاز 1000، چهاررقمى شدن 
امتیازهایش به عنوان یک مربى را در لیگ جشن بگیرد. پربیراه 
نیست اگر بگوییم این براى اولین بار در تاریخ لیگ برتر است 
که یک رکــورد در هفته اول این رقابت ها به نام کســى ثبت 
مى شود. هیچ بعید نیست که صاحب این عنوان که پیش از این 
هم لقب پرافتخارترین مربى لیگ برتر را به خود اختصاص داده 
بود، اسبش را زین کرده باشد براى کسب موفقیت هاى دیگر در 

این دوره از رقابت ها؛ این بار با نماینده سیرجان.

هفته اول لیگ برتر زیر ذره بین 

از رکوردزنى ژنرال تا شکست رکورد آبى ها
کارشناس فوتبال کشــورمان مى گوید: ذوب آهن بازى قابل قبولى را در مقابل 
پرسپولیس به نمایش گذاشت و موقعیت هاى خوبى هم براى گل زنى هم داشتند 
و مورایس یک آسیب شناسى خوبى در خصوص بازیکنان و نحوه بازى سپاهان 

در فصل گذشته انجام داده بود.
مجتبى توتونى در ارتباط با بازى ذوب آهن برابر تراکتور در هفته دوم لیگ برتر 
هم گفت: قربان بردیف تیم خوبى را امسال جمع کرده است و تراکتور مى خواهد 
تیمى متفاوت تر از سال گذشته باشد و مطمئن باشید که تیم بهترى را نسبت به 

سال قبل خواهید دید.
وى خاطرنشان کرد: بازى تراکتور و ذوب آهن فکرمى کنم، بازى سختى براى 
ذوب آهن خواهد بود و همه اینها بر مى گردد به تفکرات سرمربى و کادر فنى که 
آنالیز خوبى از تراکتور داشته باشند و بتوانند از نقاط ضعف حریف تبریزى خود براى 

رسیدن به برترى استفاده کنند.
این کارشناس فوتبال کشورمان همچنین در خصوص بازى سپاهان و نساجى از 
هفته دوم در ورزشگاه نقش جهان که دیگر حکم ورزشگاه خانگى براى نساجى 
دارد، یاورآور شد: نساجى جزو چند تیم خوب ایران بوده که توانست فصل گذشته 
هم خوب کار کند.انگیزه هاى فوق العاده باالیى براى موفقیت دارند. هیچ بازى را 
نمى توان راحت دانست. فوتبال بازى ذهن است، اگر بازیکنان را مربیان و کادر 
فنى از نظر ذهنى آماده کنند، نباید اینگونه فکر کنند چون بازى با اســتقالل را 
نتیجه گرفتند بازیهاى بعدى راحت است و باید با نهایت جدیت و دقت به مصاف 

نساجى بروند.

درباره حریفان هفته دوم سپاهان و 
ذوب آهن

رسانه ترکیه اى از دلیل عالقه باشگاه فنرباغچه براى جذب مهاجم ملى پوش 
کشورمان خبر داد.

نشریه «فاناتیک» ترکیه خبر داد مدیران باشــگاه فنرباغچه این روزها درگیر 
هستند تا یک مهاجم خارجى را به خدمت بگیرند تا خط حمله را تقویت کنند.

طبق گزارش این رســانه ترکیــه اى در حالى که مدیریت باشــگاه فنرباغچه 
نمى تواند بودجه اى براى جذب ابوبکر و ماکسى گومز اختصاص دهد، مهدى 

طارمى به عنوان هدف نقل و انتقاالت نشان داده مى شود.
مشکالت مالى گریبان گیر فنرباغچه اســت. این باشگاه ترکیه اى اخیرا اللهیار 

صیادمنش مهاجم ملى پوش کشورمان را با مبلغ 4 
میلیون یورو به هال سیتى انگلیس فروخت.
مبلغ فروش صیادمنش تاحدودى مشکالت 
مالى فنرباغچه را مرتفع کــرد ولى نه به 
اندازه جذب بازیکنان سرشناس. به همین 
خاطر باشــگاه ترکیه اى بــه دنبال جذب 

طارمى با مبلغ پایین تر است.
طارمى در سومین فصل حضورش 

در لیــگ پرتغــال طوفانى 
شــروع کرد و در بازى 

اولش دبــل کرد و 
بازیکن  بهترین 

زمین انتخاب 
شد.

جزئیات عالقه غول ترکیه 
به جذب طارمى

لى مى تواند بیاید و 
د.»

اوت ایجاد کند؟ چه 
این فوق ستاره تاریخ 
فاوت ایجاد کند؟ مگر
بله  دیپلماسى ورزش،
ر از این هم بود و شد.

ت کنیــم. حاال که از 
روس ها و قطرى ها و

 جــوزف بورل و
ا این 
جام 
یده 
گره

ارمى 
نش در 

ل بخواهد 
د و واسطه 

ـره از کار این 
شود. به هر حال 

یى و آمریکایى را 
ال هم که روابط 
درجه خودش 
 این را از یک 
على نور یگر

ما بــه یمن 
 و تالش هاى 

طارمى(!)، حال 
ن «پسا برجام» 
سخ دیپلماسى
ش، یک کلمه 

05

«الویس کامسوبا»، وینگر 26 ساله و استرالیایى سپاهان که 
مدتى است قراردادش را با این باشگاه به امضا رسانده، به دلیل 
عدم دریافت ITC در هفته نخســت مقابل استقالل موفق 
نشد بازى کند. در این راستا خبر رسید با وجود پیگیرى هاى 
باشگاه، همچنان ITC کامسوبا، وینگر خارجى سپاهان صادر 
نشده است و باید دید ITC او تا بازى با نساجى مى رسد یا خیر.

سپاهان در انتظار
 ITC کامسوبا

04

ف، بازیکن ازبکستانى 
که لیســت مازاد
ــن تیــم قرار 
دى از این تیم 
شد. تمیروف 

م باشگاه 
 کرده و 

سد 
ل 
ن

ن خواهد

جم پرسپولیس 
ش مى شود
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ر هی یر ى ی ر ینب چ رب یر ن ریب ى
4نش مهاجم ملى پوش کشورمان را با مبلغ4

 یورو به هال سیتى انگلیس فروخت.
روش صیادمنش تاحدودى مشکالت 
نرباغچه را مرتفع کــرد ولى نه به 
جذب بازیکنان سرشناس. به همین 
اشــگاه ترکیه اى بــه دنبال جذب 

 با مبلغ پایین تر است.
ى در سومین فصل حضورش 

گ پرتغــال طوفانى 
در بازى  ع کرد و

دبــل کرد و
بازیکن  ن 

نتخاب 

خبرنگار نشریه معتبر تلگراف هلند درباره آینده هافبک ایرانى 
فاینورد صحبت کرد.

از دو سه روز پیش در رسانه هاى هلند اخبارى مبنى بر عالقه 
باشگاه اوترخت براى جذب علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم 

ملى کشورمان و عضو باشگاه فاینورد مطرح مى شود.
در همین رابطه « Jeroen Kapteijns» خبرنگار نشــریه 
معتبر تلگراف هلند در تحلیل آینــده کاپیتان تیم ملى ایران 
نوشت: اف سى اوترخت به دنبال علیرضا جهانبخش است اما 

هیچ پیشنهادى رسمى به دست فاینورد نرسیده است.
به نظر مى رسد این اخبار تنها در حد رسانه ها است و چیزى 

رســمى وجود ندارد. عالقه اوترخت بــه کالیبر ملموس تر 
از جهانبخش اســت و به صورت جدى به دنبال جذب این 
بازیکن است ولى مسائل مالى مانع از محقق شدن این انتقال 

شده است.
جهانبخش بعد از دوره ناموفق در لیگ برتر انگلیس به همراه 
برایتون دوباره به لیگ هلند برگشت و فصل گذشته به فاینتور 
پیوست. ســتاره ایرانى در لیگ هلند هم موفق ظاهر نشده و 

به یک بازیکن نیمکت نشین در فاینورد تبدیل شده است.
در همین حال سایت «fr12.nl» هلند هم خبر داد باشگاه اف 
ســى اوترخت به علیرضا جهانبخش هافبک ایرانى فاینورد 

عالقه مند است و هنک فریزر سرمربى این تیم دوست دارد 
این بازیکن ایرانى را جذب کنــد؛ هرچند تیمش هنوز براى 
مهاجم 29 ســاله تعیین تکلیف نکرده است. جهانبخش در 
بیشتر فصل گذشــته به عنوان بازیکن تعویضى بازى کرد و 
تابستان امسال شــاهد افزایش رقابت با جاوایرو دیلروسون، 
اوساما ادریسى، ایگور پیکســائو و محمد تاابونى در ترکیب 

تیم بود.
 به نظر مى رسد فاینورد با انتقال قرضى جهانبخش مخالفت 
نخواهد کرد. این مهاجم تابستان گذشته با مبلغى حدود یک 

میلیون یورو از برایتون انگلیس به فاینورد پیوست.

تحلیل هلندى ها از آینده کاپیتان تیم ملى

مرضیه غفاریان
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تولید برق نیروگاه اصفهان تا پایان تیرماه امسال بیش از 62 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: 95درصد از سهم تولید برق 
در کشور بر عهده نیروگاه هاى حرارتى است که این نیروگاه همراه با نیروگاه هاى 

کشــور براى تولید انرژى الکتریکى در پیک تابســتان با تمام توان به تولید برق 
مى پردازد.

مهندس عباس کریمى با اعــالم این خبر افزود: با توجه بــه اوج مصرف برق در 
فصل تابستان، کلیه واحدهاى مولد برق شرکت مدیریت تولید برق اصفهان شامل 
نیروگاه بخارى اصفهان با 5 واحد مولد برق و نیروگاه گازى هسا با 2 واحد مولد برق 

و مجموع توان اسمى تولید 982 هزار کیلووات هم اکنون در مدار تولید قرار دارد.
کریمى افزود: واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه اصفهان تا پایان تیرماه امسال 
بیش از یک میلیارد و 246 میلیون و 782هــزار کیلووات انرژى الکتریکى خالص 
تولیدى را به شبکه سراسرى برق کشــور تحویل داده که این مقدار تولید برق در 
نیروگاه اصفهان بیش از 62 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 

است.
وى در ادامه بیان داشت: از این میزان تولید برق، 427 میلیون و680 هزار کیلووات 

ساعت در تیرماه تولید و به شبکه سراسري منتقل شده است. 
وى در پایان گفت: با بهره بردارى تصفیه خانه فاضــالب، اکنون انرژى تولیدى 
سالیانه این نیروگاه به دو برابر رسیده است همچنین با اجراى طرح برج خنک کننده 

خشک تا 85 درصد در مصرف آب نیز صرفه جویى خواهد شد.

80 واحد کشاورزى و دامدارى گازدار و به تعداد مشترکان گاز استان افزوده شد.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 7 هزار و 
527 واحد کشاورزى در استان، مشترك گاز طبیعى هستند، گفت: از این میزان 2 

هزار و 674 واحد مربوط به گلخانه هاى استان مى شود.
ابوالقاسم عسکرى گازرسانى به بخش کشــاورزى را به عنوان یکى از طرح هاى 

اولویت دار این شرکت نام برد.

وى چشمگیر هزینه سوخت مصرفى و حذف هزینه هاى جانبى به ویژه حمل و نقل 
سوخت مایع، سودآورى و رونق فعالیت هاى کشاورزى با توجه به ارزان بودن گاز 
طبیعى نسبت به دیگر سوخت ها و همچنین افزایش کیفیت محصوالت تولیدى با 
توجه به پاك بودن گاز را فواید گازرسانى براى کشاورزان و صاحبان مراکز تولیدى

 دانست.

در راســتاى تولید محصوالت با ارزش افــزوده باال،تولیــد ذوبC 60 مطابق با 
دســتورالعمل تولید ذوب هاى کیفى در برنامه مدیریت فوالدسازى کارخانه قرار 
گرفت و 7000 تن از این نمونه ذوب،در اواخر خــرداد و تیرماه تولید و به مدیریت 

نورد شرکت تحویل داده شد. 

سیاوش خواجوى مدیر بخش فوالدسازى ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: 
بدین منظور چدن با شرایط فنى مناسب،کنورتورها با شرایط دمش و نسوز نرمال 
و همچنین پاتیل هاى فوالد با مکانیزم دمش از کف و داراى نسوز با شرایط فنى 

ایده آل، برنامه ریزى شد.
وى افزود : با توجه به کاربرد این فوالد در شرایط حساس و استراتژیک ،در فرایند 
ذوب آن گوگرد،فسفر و اکسیژن فعال در ســطح پایین قرار گرفت و ذوب پس از 
تخلیه از کنورتور در ریخته گرى،سرباره گیرى شد و در کارگاه LF مجدداً سرباره 

سازى شده و اکسیژن آن زیر PPM 20 تنظیم گردید.   
مدیر بخش فوالدسازى ذوب آهن اصفهان ادامه داد : با توجه به درخواست مشترى 
(تهیه ذوب با4K پایین) پس از تهیــه در LF   به VD منتقل گردید و قبل از ریخته 
گرى،عملیات گاز زدایى روى آن انجام شد و حدود 7000 تن ذوب  C 60 مطابق با 

درخواست مشترى تحویل گردید.
خواجوى گفت : براى افزایش کیفیت ذوب از روش ریخته گرى اسالید گیت و با 
پوشش کامل، ذوب در تاندیش و حفاظت با روش گاز خنثى استفاده شد و در نهایت 

شمش   C60به مدیریت نورد شرکت تحویل داده شد.

افزایش 62 درصدى تولید برق در نیروگاه اصفهان

گازرسانى به 80 واحد کشاورزى در استان اصفهان

شمشC 60 در ذوب آهن اصفهان تولید شد

ساسان اکبرزاده 
«منطقه 12 شــهردارى اصفهان از بزرگ ترین مناطق اصفهان و 
عمدتًا منطقه صنعتى و آلوده اســت و زندگى در این منطقه بسیار 
سخت و دشوار بوده و آلودگى این منطقه بر فضاى سبز آن اثرگذار 

مى باشد.» 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان در گپ و گفت با خبرنگاران این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: وسعت منطقه 12 شهردارى اصفهان 
شش هزار و 745 هکتار و محدوده آن هزار و 787 هکتار است که 
جمعیتى بالغ بر 146 هزار نفر را در برداشــته که قسمت اعظم آن 

مهاجرین هستند. 
على اکبر رسالت بودجه منطقه 12 شهردارى اصفهان در سال جارى 
را حدود 390 میلیارد تومان خواند که نسبت به سال گذشته افزایش 
دارد. وى ادامه داد: امسال ما در حوزه شهرسازى مجوز 144 پروانه 
ساخت را صادر کردیم و با بازشدن شرایط براى افزودن به ارتفاعات، 
ســرمایه گذاران مى توانند از این موقعیت بهره گیرند. همچنین در 
حوزه عمران شهرى بودجه خالص ما 830 میلیارد تومان مى باشد. 
این درحالى اســت که ما میدان علیخانى را با هزینه 6500 میلیارد 
ریال به صورت مشارکت، تملک کرده که در آینده نزدیک در اختیار 
مردم قرار مى گیرد که مرکزى تجارى- ادارى و در حقیقت نگین 

منطقه است. 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان با دعوت از همه سرمایه گذاران 
براى حضور در پروژه هاى عمرانى شهردارى به صورت مشارکتى 
افزود: در محدوده شــهردارى منطقه 12، ظرفیــت فراوانى براى 
انجام فعالیت هاى عمرانى به صورت مشارکتى با بخش خصوصى 

وجود دارد. 
رسالت گفت: اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان با مشارکت منطقه 7 
با هزینه اجرایى 26 میلیارد تومان و آزادسازى 22 میلیارد تومان، از 

دیگر طرح هاى حوزه فعال شهرى به حساب مى آید. 

وى بزرگراه معلم، خیابان صنعتگــران و خیابان امام خمینى(ره) با 
بودجه 53 میلیارد ریال اجرایى و 2500 میلیارد ریال تملک، مخزن 
پساب شهرك نگین در هزار مترمکعب با هزینه شش میلیارد ریال، 
آسفالت و ترمیم معابر در 41 هزار مترمربع و... را از جمله طرح هاى 
آماده بهره بردارى دانســت و گفت: کار در حوزه شهرى با توجه به 
وسعت در منطقه 12 شــهردارى اصفهان کار سختى است. البته 
فضاى سبز در این منطقه باالست و رســیدگى به نظافت فضاى 
سبز، درحالى که براى هر فرد ســرانه آن 21 مترمربع است سخت 

به نظر مى آید. 
رسالت با بیان اینکه در منطقه 12 شــهردارى اصفهان، 42 پارك 
ملى وجود دارد افزود: ده پــارك در این منطقه از پارك هاى بزرگ 
مى باشد. مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان در ادامه خاطرنشان 

کرد: در منطقه 12 روزانه 65 تن زباله تر و 13 تن ضایعات فضاى 
سبز باید جمع آورى شود. 

رسالت سپس به برنامه هاى مناسبتى، ملى و مذهبى در منطقه 12 
شهردارى اصفهان اشاره کرد و گفت: غالب برنامه هاى مناسبتى، 
ملى و مذهبى به صورت مشــارکتى بــا مجموعه هاى فرهنگى و 
اجتماعى سطح منطقه انجام مى شود و در بیشتر موارد این مشارکت 
به صورت تســهیل و حمایت انجام شده اســت. مثًال برنامه هاى 
مشارکتى عید غدیر امسال با پوشش تمام محالت، سطح منطقه و 
مشارکت در برنامه هاى مذهبى با بیش از 30 مجموعه به مبلغ 120 
میلیون تومان صرفه جویى در بودجه ها و هزینه هاى جارى داشتیم. 
همچنین در فرهنگسرا و مراکز فرهنگى وابسته به منطقه با توجه 
به محرومیت و فقر شــهروندان، هزینه به کمترین قیمت کاهش 

داده شده است. 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان توســعه عدالت فرهنگى را از 
اهداف جارى فرهنگى برشــمرد و گفت: توجــه ویژه به محالت 
محروم، جلوگیرى از آســیب هاى اجتماعى، افزایش شور و نشاط 
اجتماعى و آموزش هاى فرهنگى هنــرى همواره مدنظر ما بوده و 
خواهد بود تا افزایش شور و نشاط و امید به زندگى را در مردم افزایش 
دهیم. که در این راستا با دستور شهردار و شوراى اسالمى به مساجد 

و مناطق فرهنگى، کمک هاى مالى خوبى شده و خواهد شد. 
رسالت عنوان کرد: در ســال جارى 120 عنوان برنامه و 420 اجرا 
در منطقه 12 صورت گرفته که 52 هزار مخاطب داشته است و این 
برنامه ها با مشارکت مســاجد و مراکز فرهنگى و همکاران انجام 

شده است. 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان با بیان اینکه با انجام پروژه معلم 
به فرزانگان مشکل حمل ونقل و ترافیک برطرف خواهد شد گفت: 
مناسب سازى بخشى از خیابان ها و... از دیگر فعالیت هایى است که 

انجام خواهد شد. 
رسالت ادامه داد: یکى از سیاست هاى شورا در دوره جدید پیگیرى 
محله محورى در محالت بوده است که محمودآباد و عاشق آباد در 

این حوزه مطرح و بودجه هم براى آنها در نظر گرفته شده است. 
وى ادامه داد: عاشق آباد 16 هزار نفر جمعیت دارد که قسمت اعظم 
آن بافت فرسوده مى باشــد که تملک برخى از خیابان هاى آن در 

حال انجام است. 
محمودآباد نیز با پنج هزار و 516 نفــر جمعیت با 81 هکتار، داراى 
کارخانجات سنگبرى است که فاصله آن تا اصفهان طوالنى است و 
امروز محله محورى آن خوب شده و فضاى سبز و کارهاى عمرانى 
در آن انجام پذیرفته اســت. همچنین دفع آب هاى سطحى و... در 

حال انجام است که امید است تا پایان سال جارى به اتمام برسد. 
مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان گفت: شــعار ما «توسعه و 

ســرمایه گذارى» بوده و از ســرمایه گذاران دعــوت مى کنیم در 
پروژه هاى مشارکتى با ما شرکت کنند تا شاهد اقدامات بسیار خوب 

در منطقه باشیم. 
رسالت با اشــاره به یکى از اقداماتى که 50 سال مغفول مانده بود 
گفت: زمین هاى «على آباد کلنگان» از زمین هاى خریدارى شده 
ارتش در گذشته بود که داراى مالکین زیاد بود و موضوعى بود که 
تاکنون حل نشــده بود و امروز کارها در این منطقه به خوبى پیش 
مى رود و ما از همه کسانى که در این منطقه زمینى دارند مى خواهیم 
به تعاونى مســکن ارتش مراجعه کرده و بــا معرفى نامه ارتش به 
شهردارى منطقه 12 مراجعه کنند تا بتوانیم به آنها مجوز بدهیم. این 
درحالى است که ما در این منطقه فاز یک و دو نداریم و 70 هکتار 
زمین است. بنابراین کســانى که مى خواهند در این منطقه زمین 

بخرند و یا خرید و فروش کنند به ما و یا اداره ثبت مراجعه کنند. 
وى با تشــریح برخى دیگر از پروژه هاى عمرانــى در منطقه 12 
شهردارى اصفهان مى گوید: ما در شهردارى منطقه 12، میز خدمت 
را براى سهولت در انجام فعالیت هاى مراجعین دایر کردیم و تکریم 
ارباب رجوع همواره مدنظر است و براى منطقه 12 آینده اى بسیار 

خوب رامتصور هستیم. 
رسالت در پاســخ به ســئو الى در زمینه آلودگى محمودآباد گفت: 
محمودآباد گفته مى  شود در حال توسعه است اما محیط زیست باید 
ورود کند چرا که محمودآباد دهکده اى ســنگى است که مردم در 
آن کار مى کنند و محیط بسیار آلوده است و شهردارى تا زمانى که 
قانونى بودن آن حل نشــود فقط مى تواند از ســاخت و ساز در آن 
جلوگیرى کند تا رأى دیوان نظر دهد که جزو اصفهان هست یا نه. 
وى از مدیــرکل راه و شهرســازى اصفهــان نیــز خواســت 
تــا بــا انتقــال پایانــه امیرکبیــر بــه علویجــه بــه ترافیک 
کمــک کــرده و از شــیب پیــدا کــردن خیابــان امیرکبیــر

 جلوگیرى شود. 

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان مطرح کرد؛ 

دعوت از سرمایه گذاران براى سرمایه گذارى در منطقه 12


