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زینبیه را دریابید

ابن سینا در خطر فرو ریختن
3

نگذارید شهر بلعیده شود
3

اصفهان داراى بیشترین 
خیریه درکشور

افزایش قیمت بنزین در 
دولت و مجلس مطرح نیست
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چرا عسل بهترین 
آنتى بیوتیک طبیعى

است؟

32 هنرستان جدید در اصفهان احداث مى شود
3
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پروسه تولید 
اثر هنرى شبیه 

میدان جنگ است 

بــراى مبــارزه بــا عفونت هــاى 
تنفسى، مشــکالت گلو، آنفلوآنزا یا 
سرماخوردگى، بهترین کار این است 

که عسل را با آب لیمو یا پرتقال 
مخلوط کنید و شب ها...

یک دهه هشتادى تمام عیار و متفاوت با دیگر همسن 
و ســاالنش. قرارمان در کتابخانه هنرستان هنرهاى 
زیباســت؛ جایى که او وقتى وارد مى شــود با اندوه 
مى گوید این آخرین بار است که به این جاى دوست 
داشتنى وارد مى شوم. کیاناز شاطریان، دخترى که بعد 
از اعالم نتایج کنکور توانست بین 5 نفر اول بدرخشد 
و بر باالترین سکوى کنکور هنر در کشور قرار بگیرد؛ 
آرزویش این است که یک روز بتواند تألیف و تدریس 

کند...

«  صفــر»
تعداد روزهاى داراى هواى پاك اصفهان 
در نیمه نخست امسال؛ 
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مدیرکل نوسازى مدارس اصفهان با اشاره به سیاست حرفه آموزى آموزش و پرورش اعالم کرد؛

مصائب کثیر عیسى آل کثیر؛ 
خودخواسته یا جبرزمانه؟

فوتبال است دیگر، یک روز تو را به اوج مى رساند و تیتر یک رسانه ها 
مى شوى اما یک روز به خودت مى آیى مى بینى دیگر کسى سراغت 
را هم نمى گیرد. این اتفاق براى بعضى ستاره هاى آسمان این حرفه، 

خودخواسته مى افتد و بعضى هم به جبر زمانه...
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در صفحه6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

رتبه اول کنکور هنر در گفتگوى 
اختصاصى با «نصف جهان»:

776 واحد قلع و قمع 
تغییر کاربرى غیر مجاز 

از ابتداى سال

5

بیرانوند در جام جهانى بیرانوند در جام جهانى 
رکورد مى زندرکورد مى زند

جذب سربازان داراى مدرك فنى توسط امدادخودرو ایران iOS  یا اندروید؛ کدام انتخاب بهترى است؟جهان نما فقط براى گراز مجوز شکار صادر شده استتکنولوژى 10 تکنیک براى پیاده روىاستان سالمت

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى:

مردم اصفهان براى امام حسین(ع) 
کم نمى گذارند
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از کلیه سهامداران شرکت  فرآورده هاى لبنى دربند تیران سهامى 
خاص جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده 

شرکت دعوت مى شود تادرجلسه که در ساعت 15مورخ 1401/07/08 
در محل شرکت تشکیل مى گردد حضور به هم  رسانند .

دستور جلسه :
1-اصالح ماده 4 اساسنامه (آدرس شرکت )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
سهامداران شرکت فرآورده های لبنی دربند تیران 

شماره ثبت :۳۲۸

 تاریخ چاپ :۱۴۰۱/۰۶/۲۷

رئیس هیأت مدیره شرکت رئیس هیأت مدیره شرکت 

شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر در نظردارد قسمتى از عملیات 
اجرایى پروژه شهرك حمل ونقل خمینى شهر واقع در خمینى شهر ضلع 
شرقى کمربندى آزادگان شامل عملیات اجراى اساس ،آسفالت وجدول 
گذارى وسایر عملیات مرتبط را از طریق مناقصه به واجدین شرایط واگذار 

نماید .
شرکت هاى متقاضى جهت دریافت اســناد مناقصه ،از تاریخ انتشار به 
مدت 14روز به نشانى :خمینى شهر ،بلوار شهید بهشتى شمالى ،چهارراه 
پاسداران ،پایانه حمل ونقل کاالى خمینى شهر ،دفتر شرکت پایانه سازان 

راه مهر خمینى شهر مراجعه نمایند .
شماره تماس :09913225646         

آگهی مناقصه

 شرکت پایانه سازان راه مهر خمینی شهر  شرکت پایانه سازان راه مهر خمینی شهر 

نه بوق دارند، نه صندلى اما نفس مى کشند

چرخ خودروهاى فرسوده همچنان مى چرخد
دیدگاه
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محله زینبیه یکى از مناطق قدیمى اصفهان اســت که 
از لحاظ امکانات رفاهى و شهرسازى در مضیقه بوده ...
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افزایش قیمت بنزین در دولت 
و مجلس مطرح نیست

آموزش «فارسى»
 با استفاده از کتاب داستان

خبرخوان
فرهادى دوباره داور شد 

اصغر فرهادى، ریاست    سینماسینما |
هیئت داوران بخش اصلى فستیوال فیلم «زوریخ» 
را بر عهده دارد. هجدهمین دوره فستیوال بین المللى 
فیلم زوریخ از سى و یکم شهریور تا دهم مهر ماه در 
کشور سوئیس برگزار مى شود. اصغر فرهادى پیش 
از این یکى از داوران بخش اصلى فستیوال کن و 
برلین بوده و نیز به عنوان رئیس هیئت داوران در 
جشنواره هایى چون فستیوال پوسان کره جنوبى، 
فستیوال فیلم استانبول، آسیا پاسفیک (استرالیا)، 
فستیوال فیلم بوسنى، فستیوال بین المللى بمبئى 
هند، فستیوال ایروان (ارمنستان) و... حضور داشته 

است.

رنگ  هاى جدید پژو 207 
ایران خــودرو با هدف جلب    گجت نیوز |
رضایت مشتریان قصد دارد این هاچ بک محبوب را 
در 6 رنگ جدید به بازار عرضه کند. پژو 207 به دلیل 
مصرف سوخت کمتر به عنوان یکى از هاچ بک هاى 
محبوب و پرفروش بازار ایران محسوب مى شود. 
ایران خودرو قصد دارد آن دسته از رنگ هایى که 
بیشتر مورد استقبال مشتریان قرار گرفتند را به پالت 

رنگى این خودرو اضافه کند. 

به پایان کرونا
نزدیک شده ایم

مدیــر کل    خبرگزارى صداوسیما |
ســازمان جهانى بهداشــت گفت: به پایان کرونا 
نزدیک شــده ایم. «تدروس آدهانوم»، مدیر کل 
سازمان جهانى بهداشت گفت: تعداد مبتالیان به 
کرونا در جهان کمترین میزان از اســفند دو سال 
پیش است. وى افزود: خط پایان کرونا قابل مشاهده 
است، اما مثل مشاهده خط پایان دو ماراتن معنى 
اش ایستادن نیست بلکه باید تالش بیشترى به 

عمل آوریم تا به این خط پایان برسیم.

تعیین زنگ
30 دقیقه اى نماز 

بخشــنامه 12بندى توسعه و ترویج    مهر |
فرهنگ اقامه نماز در مدارس کشور از سوى وزیر 
آموزش و پرورش ابالغ شد. بر این اساس در راستاى 
تفاهمنامه منعقد شده با ســتاد مرکزى اقامه نماز 
کشور در طلیعه بازگشایى مدارس تقویت و توسعه 
فرهنگ اقامه نماز یکى از مهمترین اولویت هاى 
وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلى جدید 
خواهد بود. در این بخشنامه به تعیین زنگ نماز در 
متن برنامه رسمى روزانه مدارس در تمام دوره ها 
و پایه هــاى تحصیلى به مدت 30 دقیقه اشــاره 

شده است.

دردسر جدید خانواده ها
ارقام باالى ســرویس مدارس    تسنیم |
حتى براى مسافت هاى کوتاه این روزها به یکى 
از دردسرهاى جدید خانواده ها تبدیل شده است. در 
همین ارتباط محمد رضا ولیزاده، رئیس اداره توسعه 
انجمن هاى اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه عدم نظارت بر نرخ نامه سرویس 
مدارس یکى از دغدغه هاست، گفت: حداقل انتظار 
این اســت در خودروى حمل و نقل دانش آموزان 

اتفاق ضدتربیتى رخ ندهد.

 براى چند روز
ذخیره خونى داریم؟

  ایلنا | سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: تا 
امروز دانشمندان در هیچ کجاى دنیا موفق نشده اند 
جایگزینى براى خون پیدا کنند به همین دلیل نیاز به 
خون یک نیاز خاص تر است.  صداقت با بیان اینکه 
ایران جزو معدود کشورهاى جهان است که یک 
شبکه ملى خون رسانى در سراسر کشور دارد، گفت: 
خون رسانى به مراکز درمانى در سراسر کشور توسط 
این شبکه مدیریت مى شود  و  کشور امروز به اندازه 

10 روز ذخیره خون و فرآورده خونى دارد. 

ادامه تصدى زاهدى وفا
بر وزارت کار

ســخنگوى دولــت از موافقــت    تسنیم |
رهبر معظم انقالب اســالمى با تصــدى زاهدى 
وفا بر وزارت کار خبر داد. علــى بهادرى جهرمى، 
سخنگوى دولت در صفحه شخصى خود در توییتر 
نوشت: «نامه معرفى وزیر رفاه 9 شهریور به مجلس 
تحویل شده اســت که به علت تعطیالت مجلس 
متعاقبًا در دستورکار قرار مى گیرد. با توجه به پایان 
مهلت سه ماهه سرپرســتى، رئیس جمهور از رهبر 
انقالب درخواست کردند تا جلســه رأى اعتماد به 
سرپرســت کنونى امکان فعالیت داشته باشند که 

مورد موافقت معظم له قرار گرفت.» 

زمان دیدار دبیر کل با رئیسى 
آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان    تسنیم|
ملل با بیان اینکه پرســش هاى دشوارى روى میز 
مذاکرات وین قرار دارد، خواستار حل و فصل همه 
مسائل از ســوى همه طرف هاى برجام شد. دبیر 
کل سازمان ملل همچنین گفت که با آیت ا... سید 
ابراهیم رئیسى، رئیس جمهورى اسالمى ایران در 
حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع عمومى سازمان ملل 

دیدار و درباره برجام گفتگو خواهد کرد.

اصًال چه اشکالى دارد؟
عباس ســلیمى نمین،    روزنامه مستقل |
روزنامه نگار و فعال سیاسى اصولگرا در رابطه با حضور 
فرزندان مسئوالن دولت در خارج از کشور مى گوید: 
این نوع بحث ها، بحث هاى جنجالى و عوام فریبانه 
است. مگر بد است یک کســى براى کسب علم به 
کشور دیگرى سفر کند؟! نباید این نخبه ها و نوابغ را 
در این بحث هاى عوام فریبانــه بیاندازیم که چرا باید 
فرزند فالن مســئول در آمریکا یا هر کشور دیگرى 
حضور داشته باشد؛ اصًال چه اشکالى دارد؟ این نشانه 
انقالبى گرى نیست که بگوییم در هر صورتى رفتن به 
کشورهاى اروپایى و آمریکا، غلط است؛ خیر اصًال هم 

اشتباه نیست.

«زلنسکى» تصادف کرد 
رئیس جمهور اوکرایــن از یک تصادف    مهر |
رانندگى در کیف جان ســالم به در برد. گفته شده در 
این حادثه رئیس جمهور اوکراین آسیب جدى ندیده 
است، هرچند راننده خودروى دیگر به درمان نیاز دارد. 
در بیانیه سخنگوى زلنسکى آمده است: «در کیف، یک 
خودرو با خودروى رئیس جمهور اوکراین و خودروهاى 
اسکورت برخورد کرد. پزشکان همراه رئیس دولت به 
راننده خودرو کمک اضطرارى کردند. رئیس جمهور 
نیز توسط یک پزشک معاینه شد و هیچ آسیب جدى 
مشاهده نشــد. مأموران نیروى انتظامى تمام شرایط 

حادثه را بررسى مى کنند.»

مذاکرات در بن بست است
«جوزپ بورل»، مســئول سیاست    تسنیم |
خارجى اتحادیه اروپا در مصاحبه با خبرگزارى فرانسه 
گفت: مذاکرات براى احیاى توافق هســته اى در بن 
بست قرار دارد. وى گفت: متأسفم که با توجه به اوضاع 
سیاسى در ایاالت متحده و بسیارى از جهت گیرى ها 
که به جمع بندى نرســیده،  اکنون در نوعى بن بست 

قرار داریم.

 90 درصد برنمى گردند!
ن  کنــو   روزنامه جمهورى اسالمى| تا
90 درصد افــرادى که با ویزا از افغانســتان به ایران 
آمده اند برنگشــته اند و قصد برگشــت هم ندارند. 
دســت اندرکاران امور افغانســتان در کشــورمان 
مى گوینــد: در جمع افرادى که با ویــزا و گذر افغانى 
وارد ایران مى شوند پاکســتانى و افراد غیرافغانى از 
سایر کشورها هم هستند که در افغانستان به راحتى 
به آنان و شاید هم هدفمند گذر افغانى داده شده است. 
به همین دلیل، مسئوالن ایرانى باید به شدت مراقب

این افراد باشند.

عضو کمیسیون انرژى مجلس با اعالم اینکه افزایش 
قیمت بنزین به هیچ عنوان نــه در دولت و نه مجلس 
مطرح نشده اســت، گفت: دولت به دنبال راهکارهاى 
غیرقیمتى مانند کنترل جایگاه ها در مرزها و مدیریت 
کارت هاى سوخت است. رمضانعلى سنگدوینى در مورد 
افزایش قیمت بنزین گفــت: در بحث بنزین مهمترین 
مسئله این است که ما باید بهینه سازى مصرف سوخت 
را داشته باشیم و خودروهاى کم مصرف تولید کنیم. در 
کنار این حمل و نقل عمومى را توســعه دهیم؛ چراکه 
اگر مردم در حمل و نقل عمومى مشکل نداشته باشند، 

مصرف نسبت به حال حاضر کاهش مى یابد.

سنگدوینى ادامه داد: تعداد زیادى از جمعیت ما که در 
دهک هاى پایین جامعه هســتند از خودروى شخصى 
برخوردار نیستند و وقتى خودروى شخصى نداشته باشند 
از سوخت و یارانه سوختى بنزین استفاده نمى کنند، باید 
این ســاماندهى و درست شــود که حداقل آنهایى که 
خودرو ندارند و دهک هاى پایین جامعه هستند، از این 

قضیه برخوردار شوند.
عضو کمیسیون انرژى مجلس تأکید کرد: باید دولت در 
این رابطه الیحه بدهد تا این افراد نیز از یارانه سوخت 
بهره مند شوند اما در مسئله بنزین گران کردن بنزین به 

هیچ وجه مطرح نبوده و نیست.

سرپرســت معاونت آموزش ابتدایى وزارت آموزش و 
پرورش جزئیاتى از برگزارى جشن شکوفه ها را بیان کرد 
و گفت: امسال تقارن روز جشن شکوفه ها و بازگشایى 
مدارس را با ایام اربعین و مناسبت هاى ماه صفر داریم. 
مى توان از این فضا استفاده و فضاى مدرسه را به فضاى 

مردمى تبدیل کرد. 
معصومه نجفى پازوکى گفت: خوب است که در جشن 
شکوفه ها موکب هایى مانند موکب قصه گویى، نقاشى 
و پذیرایى در مدارس دایر شود. سرود «سالم فرمانده» 
را هم بچه ها شنیده اند و مى توان آن را در فضاى مدرسه 
پخش کرد. به عبارت دیگر در این صورت، آن اتفاقاتى 

که بچه ها در روز اول مدرســه از مادر به ســختى جدا 
مى شدند و گریه مى کردند را دیگر نخواهیم داشت.

نجفى اضافه کرد: کتاب فارسى دانش آموزان کالس 
اولى، حجم محتواى خواندنى باالیى ندارد و پیش بینى 
کردیم از همــان هفته اول کــه دانش آموز مى خواهد 
آموزش ببیند، معلم آموزش خود را با دو کتاب داستان 
همراه کند. اگر معلم آموزش را با داســتان پیش ببرد و 
20 هفته براى آموزش نشــانه ها داشته باشیم، در واقع 
دانش آموز 40 کتاب داســتان را خوانده و تحلیل کرده 
که باعث مى شود حجم محتواى خواندنى دانش آموز

 بیشتر شود.

الدن ایرانمنش
پیرمردها هنوز هم ماشــین هایى که با آنها نوســتالژى 
داشــته اند را در خیابــان ها مــى بینند. این ماشــین 
ها همچنــان خیابان هــا را گز مى کننــد. خودروهاى 
فرســوده اى که با اینکه وقت خوابیدنشــان شــده، اما 
همچنان بیدارند و مثال ماشــین هایى شــده اند که نه 
بوق دارند و نه صندلى! زهــوار دررفته هاى دودزایى که 
هنوز در خیابان ها جوالن مى دهند و شهرها را به سرفه 

انداخته اند.
ایــن قصــه اى تلخ، تکــرارى و نــخ نما شــده براى 
خروج خودروهاى فرســوده در کشــور اســت. بحثى 
کلیشه اى که کمتر کســى به اخبار مربوط به آن توجه 
نشــان مى دهد و هر بــار در قالب قوانیــن، روى کاغذ 
مى آید، بر روى میزهاى نمایندگان مى نشیند و بعد دوباره 

به بایگانى فرستاده مى شود.
با اینکه قرار بود، با خروج ســاالنه خودروهاى فرسوده، 
معضل خاکسترى شدن هواى کالنشهرها کمى کاهش 
یابد، اما آمارها چیز دیگرى مى گویند. این روایت تلخى 
از چندین هزار خودرو فرســوده در کشور است که گرچه 
از ســن قانونى شــان گذشــته، اما همچنان چرخشان

 مى چرخد.

ماشین هاى پیر و از کار افتاده
در کشورهاى توسعه یافته ســن فرسودگى یک خودرو 
تا حدود 5 سال اســت. این عدد در کشور ما چندین برابر 
مى شــود و گاهى تا 50 ســال به باال هم مى رسد. سن 
فرسودگى خودروها البته به عوامل زیادى بستگى دارد، 
به عنوان مثال عمر مجاز یک تاکسى خیلى زودتر از یک 
وسیله شخصى به پایان مى رسد. از سوى دیگر فرهنگ 
و شــرایط اقلیمى هم عاملى بر نوع فرسودگى خودروها 

هستند.
بنابراین، سن فرسودگى وســایل نقلیه یک معیار نسبى 
اســت که با توجه به شــرایط اقتصــادى، تکنولوژى و 
فرهنگى در جوامع مختلف متفاوت است، چراکه این سه 

وضعیت از عوامل تعیین کننده آن هستند.
کارشناســان مــى گویند در حــال حاضر عمــر مفید 
خودروهاى تولید داخل در حدود 10ســال است، چراکه 
خودروهاى جدیــدى که این روزها تولید مى شــوند، از 

کیفیت مورد نیاز برخوردار نیستند.
این در حالى است که در کشور ما تعداد وسایل نقلیه اى 
که میزان سن آنها از 30 سال بیشتر باشد، بسیار زیاد است، 
همچنین تعداد وسایل نقلیه اى که در سال هاى اخیر از 

رده خارج شده اند نیز نسبت به تعداد خودروهاى شماره 
گذارى شده بسیار ناچیز است. این مسئله شامل تاکسى 
هاى فرسوده هم مى شــود، خودروهایى که این روزها 
حجم عظیمى از حمل و نقل را به دوش دارند و آنقدر پیر 

شده اند که نگذارند،کالنشهرها نفسى تازه کنند.

مهرى بر پایان پاکى هوا
هزاران خودرو که عمرشان به ته رســیده، در خیابان ها 
صف کشیده اند، تا ابطال آیین نامه اجرایى ماده 8 قانون 
هواى پاك، مهر پایانى برپاکى هواى کالنشهرها باشد. 
به این ترتیب تعیین سقف سنى براى خودروهاى فرسوده 
دیگر وجود ندارد و طبعًا یکى از راه هاى اصلى ممانعت از 

تردد فرسوده ها بسته مى شود.
لغو این آیین نامه اما در حالى اتفاق افتاد که در بســیارى 
از کشورها براى خودروها سن فرسودگى تعیین مى شود. 
قوانین ســختگیرانه به ویژه از ناحیه مالیات گیرى براى 
تردد این خودروها لحاظ مى شــود. در اثــر این قوانین، 
هزینه استفاده از خودروهاى فرســوده باال مى رود و در 
نتیجه مالکان آنها ترجیح مى دهند محصوالت نو تهیه 
کنند. البته دولت ها در کنار مقررات ســختگیرانه هزینه 
زا، یکسرى مشوق نیز در نظر مى گیرند تا انگیزه مالکان 

خودروهاى فرسوده براى جایگزینى آنها افزایش یابد. 

نکته دیگر در مورد تعیین ســن فرســودگى خودروها و 
جایگزینى آنها، به مصرف ســوخت مربوط مى شــود. 
هرچه سن خودرو باال برود، میزان مصرف سوخت آن نیز 
افزایش خواهد یافت کــه این موضوع از منظر اقتصادى 

به صرفه نیست.
اما در کشور ما این موضوع برعکس است، به این خاطر 
که خودروسازها به مصوبات دولت تن نمى دهند و همین 
عاملى شده که بسیارى از مراکز اســقاط خودرو به کما 
بروند. طرح ممنوعیت تردد خودروهاى فرســوده، براى 
اولین بار اواخر دهه 70 از سوى مسئوالن محیط زیست 
وقت مطرح شد، اما به دلیل اینکه امکان اجراى آن نبود، 

هیچوقت اجرایى نشد.

بازپرداخت هاى منطقى
فراهم نشدن زمینه رقابت و کاهش کیفیت خودروهاى 
داخلى و توقــف ورود خودروهاى خارجــى هم بر این 
مشکالت اضافه کرد. به گفته حمید صادقى، کارشناس 
خودرو، بسیارى از مالکان این خودروها به دالیل مختلف 
از جمله گرانى و کمبود نقدینگى تمایلى به اسقاط خودرو 
خود ندارند. از ســوى دیگر هزینــه خودروهاى جدید و 
تمهیدات نامناسب از ســوى برخى از دستگاه ها و عدم 
حمایت دولت براى دادن وام به صاحبان این نوع خودروها 

باعث شده که کمتر تالشى براى اسقاط خودروهایشان 
انجام دهند.

فرهــاد 65 ســاله از جملــه صاحبان یــک خودروى 
فرسوده اســت که چندان تمایلى به اســقاط و قراضه 
کردن خودرویــش ندارد. به نظــر او اگــر وام هایى با 
بازپرداخت هاى منطقى به خودروهاى فرسوده تعلق مى 
گرفت، بسیارى از اقشار جامعه مى توانستند با گرفتن این 

مزایا، خودروهایشان را تعویض کنند .
اما با این تفاسیر و با گرانى هاى حباب وار و غیرمنطقى 
خــودرو، اگــر ماشــین هایمــان را از دســت بدهیم،

 نمــى توانیم جایگزینى بــراى آن پیــدا کنیم. حمایت 
دولتى ها به اعتقاد احمد حسینى، کارشناس اقتصاد اکثر 
مالکان خودروهاى فرســوده بهره مندى از وام، کاهش 
هزینه هاى ســوخت و تعمیرات نگهدارى را مدنظر قرار 
مى دهند و اعتقــاد دارند که با کاهش این مشــکالت 

مى توانند به اسقاط خودروهایشان اقدام کنند.
ایــن اقتصــاد دان ادامه مى دهــد: کلید بــرون رفت 
از مشــکالت مربوط به خودروهاى فرســوده در دست 
دولت اســت و بنابراین مى توان با ایجاد شرایط مناسب 
و مطلوب براى مالکان این نــوع خودروها و افزایش وام 
اعطایى دولت، براى اسقاط خودرو قفل این مشکالت را

 باز کرد.

نه بوق دارند، نه صندلى اما نفس مى کشند

چرخ خودروهاى فرسوده همچنان مى چرخد

به تازگى گزارش اقلیمى جدیدى منتشر شده که حاکى 
از آن است خاورمیانه و شــرق مدیترانه حدوداً 2 برابر 
متوســط جهانى گرم تر خواهند شد که همین موضوع 
روى زندگى بیش از 400 میلیون نفر و اقتصادهاى این 

مناطق تأثیر خواهد گذاشت.
این گزارش اقلیمى که طبق داده هاى مربوط به ســال 
1981 تا 2019 میالدى تهیه شده نشان مى دهد در هر 
دهه در سراسر منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه به طور 

متوسط 0/45 درجه سانتیگراد دما افزایش پیدا کرده که 
این میزان از متوسط جهانى دما (0/27 درجه در هر دهه) 
بسیار بیشتر اســت. نتایج این مطالعه مناطقى از یونان 
و مصر در غرب تا لبنان، عراق و کشــورهاى بحرین، 
کویت، امارات و ایران در خلیج فارس را شامل مى شود.

محققان در این گزارش هشــدار دادند اگــر اقدامات 
فورى براى تغییر این شــرایط انجام نشود، این مناطق 
با موج هاى شــدید گرمــا، افزایش ســطح آب دریا و 

خشکســالى طوالنى مواجه خواهند شد. در واقع بدون 
تغییرات فورى دماى این مناطق تــا پایان قرن جارى 
حدود 5 درجه سانتیگراد دیگر افزایش پیدا خواهد کرد و 
چنین دمایى براى بسیارى از ساکنان این مناطق تحمل 

ناپذیر خواهد بود.
محققان این مقاله هشدار دادند اگر اقدامات فورى انجام 
نشود، خاورمیانه تا چند دهه آینده از اروپا که به عنوان 
بزرگ ترین منتشــر کننده گازهاى گلخانه اى اســت، 

سبقت خواهد گرفت.
«جورج زیتیس» ، نویســنده اصلى این گزارش عنوان 
کرد مناطق بســیار خشــک به دلیل ادامه روند فعلى 
افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش ســطح آب دریا نیز 
براى زیرساخت ساحلى و کشاورزى چالش هاى جدى 
را به همراه خواهد داشت. طى چند سال آینده مى توان 
بیشترین آثار چنین شــرایطى را در منطقه پرچمعیت 

دلتاى نیل مصر هم مشاهده کرد.

 خاورمیانه به زودى دیگر قابل سکونت نیست!

تفاهمنامه همکارى شــرکت امدادخودرو ایران و 
معاون نیروى انسانى ستاد کل نیروهاى مسلح براى 
جذب ســربازان داراى مدارك فنى مرتبط با خودرو 

به امضا رسید.
طبق این تفاهمنامه تمامى ســربازانى که در حین 
خدمت در حوزه فنى و خدماتى مورد نیاز امداد خودرو 

ایران مهارت کسب کرده و گواهینامه دریافت کرده 
باشند، مى توانند به عنوان امدادگر خودرو در شهرها 

و جاده هاى بین شهرى مشغول کار شوند.
معاون نیروى انسانى ســتاد کل نیروهاى مسلح و 
فرمانده قرارگاه مرکــزى مهارت آموزى کارکنان 
وظیفه  گفــت: در فصل جدید همــکارى میان دو 
مجموعه قادر خواهیم بود سربازانى که دوره خدمت 
وظیفه را به پایان رســانده اند و در رشته هاى برق و 
مکانیک خودرو توانمند هســتند را از سوى قرارگاه 
به شرکت امدادخودرو ایران معرفى کنیم تا پس از 
تکمیل مهارت هایشان، زمینه ورود این عزیزان به 

ناوگان امدادخودرو ایران فراهم شود.

 رفتار تبعیض آمیــز «Booking.com» با 
مهندســان ایرانى  در فضاى مجــازى جنجال 

بسیارى به پا کرده است.
 این شرکت پیشــنهاد کار به بسیارى مهندسان 
ایرانى را پس گرفته است در حالى که برخى از این 
افراد در مراحل پایانى استخدام قرار داشتند که با 

این رفتار تبعیض آمیز روبه رو شدند. تحریم هاى 
آمریکا علیه ایران و کشورهایى چون کوبا و سوریه 

دلیل این رفتار عنوان شده است.
این عمل با اعتراض کارمندان «بوکینگ دات کام» 
نیز روبه رو شده است و کارمندان شرکت، کارزارى 
براى اعتراض به این سیاســت تبعیض آمیز راه 
انداخته اند. شگفت اینکه این شرکت پیش از این 
تعدادى زیادى از مهندسان ایرانى را بدون مشکل 

استخدام کرده است.
بوکینگ دات کام شــرکتى اســت که اطالعات

 محل هاى اقامتــى را در اختیار مخاطبانش قرار 
مى دهد.

 جذب سربازان داراى مدرك فنى توسط 
امدادخودرو ایران

جنجال رفتار یک شرکت اروپایى
 با مهندسان ایرانى
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اصفهان داراى بیشترین خیریه 
در کشور 

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: این 
استان بیشــترین خیریه و نیکوکار را در کشور دارد که 
ظرفیتى قابل توجه را بوجود آورده اند. عباس مقتدایى 
افزود: این اســتان بویژه در مدرسه ســازى نیز از جمله 
پیشتازان در بین دیگر استان ها به شمار مى رود.  وى ادامه 
داد: احداث مدارس یا بطور کلى اماکن عام المنفعه براى 
سرمایه گذاران خیر ماندگارى خواهد داشت و سال هاى 

سال همگان از آن نیکوکار بخوبى یاد مى کنند. 

نیکوکاران8500 کالس ساختند
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان گفت: در این 
اســتان هزار و 500 نیکوکار مدرسه ساز فعالند و  در 22 
سال گذشته هشت هزار و 500 کالس درس معادل هر 
روز یک کالس ساخته اند.  مجتبى مالاحمدى با اشاره 
به شکسته شدن احداث کالس درس در ماه قبل تصریح 
کرد: توافق 150 کالس درس در یک ماه قبل منعقد و 
شمارى ساخته شــد که معادل پنج کالس به ازاى هر 

روز است.  

اعزام 15 دستگاه ون به مرز  
محمد پرورش، مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: با توجه به آغاز 
موج بازگشت زائران اربعین حسینى (ع) از کشور عراق، 
تعداد 15 دستگاه از ون هاى تاکسیرانى اصفهان عازم 
مرز مهران شد تا تردد زائران به ویژه زائرانى که به کشور 

بازمى گردند، تسهیل شود.

مجبوریم...
رئیس اتحادیه کتاب  و لوازم التحریر اصفهان پیرامون  
ممنوعیت فروش لوازم التحریر خارجى مغایر با فرهنگ 
ایرانى_اسالمى متذکر شد: ما به استفاده از لوازم التحریر 
منقش به تصاویر اسالمى_ایرانى عالقه مند هستیم اما 
بخش عمده لوازم التحریر موجود در بازار خارجى هستند 
که از تصاویر کارتونى استفاده مى کنند، از طرف دیگر 
متاســفانه تولیدکنندگان داخلى تولیدات زیادى ندارند 
که با فرهنگ ایرانى_اسالمى ما هم خوانى داشته باشد 
و وقتى در بازار محصول دیگرى نباشد، ما هم مجبوریم 

آنچه که وجود دارد را خرید و فروش کنیم.

جشنواره اى با موضوع  
اربعین

 به گزارش روابــط عمومى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان، اولین جایزه بزرگ فیلم و عکس 
اربعین استان اصفهان توسط ســتاد بازسازى و توسعه 
عتبات استان اصفهان برگزار مى شود. در فراخوان این 
جشنواره آمده از فیلم ها و عکس هاى برگزیده مربوط به 
راهپیمایى هاى اربعین حسینى تجلیل و تقدیر خواهد شد.

اورژانس در مترو
اورژانس استان اصفهان با همکارى شرکت مترو اصفهان 
اقدام به برگزارى غرفه آمــوزش همگانى احیاى قلبى 
تنفسى و آشنایى با اورژانس پیش بیمارستانى در ایستگاه 
مترو دروازه دولت کرده است.  این غرفه تا امروز یکشنبه 
27 شــهریور ماه در دو نوبت صبح( 10 تا 12 )و عصر

 (16 تا 20 ) پذیراى عالقمندان مى باشد.

حضور و غیاب قاچاقى 
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهر از کشف 
دستگاه هاى حضور و غیاب قاچاق به ارزش 7 میلیارد 
ریال در عملیات مأموران این فرماندهى خبر داد. سرهنگ 
علی صادقی بیان داشت: مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان شاهین شهر به یک دستگاه اتوبوس مشکوك 
و براي بررسی هاى بیشتر آن را متوقف کردند. پس از 
هماهنگی بــا مرجع قضایی به بازرســى از این خودرو 
پرداخته که  تعداد 16 دستگاه مخصوص اسکن چهره و 
حضور و غیاب قاچاق را که فاقد مدارك قانونی و معتبر 

گمرکی بودند، کشف کردند.

خبر

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار 
کرد: بالغ بر 336 قلم دارو از ســوى کارخانه هاى تولید 
دارو، شرکت هاى پخش دارو و داروخانه هاى خصوصى 

(از مسیر انجمن داروسازان) براى زائران کربال اهدا شد.
محمــود اعتبــارى افــزود: داروهایــى همچــون 
آنتى بیوتیک هاى خوراکى و تزریقى، داروهاى گوارشى 
مانند داروهاى ضداسهال، ضدتهوع، داروهاى ضددرد و 
ضدالتهاب خوراکى، داروهاى تزریقى، موضعى و ملزومات 
مصرفى پزشکى مانند انواع سرنگ، انواع ماسک، پدهاى 
الکلى، محلول هــاى الکلى، محلــول بتادین، باندهاى 

پانسمان و سوختگى از جمله اقالم اهدایى است.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: این داروها و ملزومات اهدایى با هزینه اى بالغ بر یک 
میلیارد و 900 میلیون ریال تهیه شد و در اختیار موکب ها 

و تیم هاى پزشکى مستقر قرار گرفت.
اعتبارى خاطرنشان کرد:مقرر شد که تأمین اقالم دارویى 
و ملزومات پزشکى مورد نیاز موکب هاى پزشکى اربعین 
توسط حوزه معاونت غذا و دارو انجام گیرد، در همین راستا 
پس از مشخص شدن فهرســت اقالم موردنیاز و برآورد 
میزان آن ها براساس سنوات گذشته، با کارخانه هاى تولید 
دارو، شرکت هاى پخش دارو و داروخانه هاى خصوصى 

(از مسیر انجمن داروسازان) ارتباط برقرار شد.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: مــردم عــراق در اربعین بى نظیر هســتند و تمام 
هستى شان را آوردند، در کمال اخالص براى اربعین تالش 

مى کنند و حرکت بى نظیرى اتفاق مى افتد.
محمدرضا جان نثارى با بیان اینکه توفیق شد که در مراسم 
پیاده روى اربعین حضور داشته باشم، اظهار داشت: این شور 
حسینى و عالقه همه به امام حسین(ع) است که آنان را به 

کربال مى کشاند.
جان نثارى با اشــاره به اقدامات مردم اصفهان در مراسم 
اربعین بیان کرد: مردم اصفهان بى نظیر هستند و در تعداد 
موکب هایى که در کل اربعین فعالیت مى کنند، اصفهانى ها 

هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفى بى نظیر هستند، مردم 
اصفهان براى امام حسین(ع) کم نمى گذارند.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: در اربعین هر کســى هر کارى از دستش بر بیاید 
براى امام حســین(ع) انجام مى دهد، از کسى که یک 
جعبه دستمال دست مى گیرد تا افرادى که یک موکب 
خیلى بزرگ برپــا مى کنند و باید گفــت رحمت خدا بر 
این افراد که اربعین را چنین پر شــور برپا کردند؛ این ها 
قشنگى هاى این ســفر و برنامه است که نمى شود آن را 
به تصویر کشید و هر کسى به اندازه خودش برداشتى از 

این صحنه ها دارد.

مردم اصفهان براى 
امام حسین(ع) کم نمى گذارند

336 قلم دارو براى 
زائران کربال اهدا شد

رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى 
تا بیستم شهریورماه، تعداد روزهاى هواى پاك در استان 

اصفهان «صفر» بوده است.
بابک صادقیان درباره اینکه براســاس آمارها طى سال 
گذشته روزهاى قابل قبول و سالم (زرد) 121 روز، ناسالم 
براى گروه هاى حساس (نارنجى) 51 روز و ناسالم براى 
عموم (قرمز) نیز ســه روز در اســتان اصفهان ثبت شده 
است، اظهار کرد: امســال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته روزهاى ســالم و قابل قبول صد روز و ناسالم 
براى گروه هاى حساس 68 و ناســالم براى عموم هفت 
روز برآورد شده که تعداد روزهاى ناسالم (نارنجى) براى 
گروه هاى حساس و نیز ناسالم (قرمز) براى عموم افزایش 

داشته است.
وى افزود: آمار کیفى ســنجش هوا در اســتان براساس 
میانگین غلظت ذرات معلق زیر 2/5 میکرون ثبت مى شود 
که ایــن ذرات به دلیل عمق نفوذپذیــرى باال مى توانند 
مشکالت بهداشتى و سالمتى بسیارى را ایجاد کنند که 
جزئیات و عوارض حاصل آلودگى آن را باید از ســازمان 

مرکز بهداشت استان پیگیرى کنید.
رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه امسال نسبت 
به سال گذشته شرایط آلودگى هوا در اصفهان نامناسب تر 
است، گفت: از ابتداى ســال جارى تا بیستم شهریورماه، 
تعــداد روزهاى داراى هــواى پاك در اســتان اصفهان 

«صفر» بوده است.
وى تصریح کرد: از ابتداى سال گذشته تا دوازدهم تیرماه 
1400 و بازه زمانى 105 روز ســال جارى تعداد روزهاى 
هواى پاك در اســتان اصفهان نیز «صفر» بوده است، از 
فروردین سال گذشته تا تیرماه 1400 تعداد روزهاى قابل 

قبول یا هواى سالم 76 روز بوده و طى بازده زمانى 105 
روز نخست امسال تعداد این روزها 46 روز ثبت شده است.

صادقیان تعداد روزهاى بسیار ناســالم را از ابتداى سال 
گذشته تا دوازدهم تیرماه 1400 یک روز و طى سال جارى 
پنج روز اعالم کرد و افــزود: در این بــازه زمانى، تعداد 
روزهاى هواى ناسالم براى گروه هاى حساس (نارنجى) 

28 روز و امسال 54 روز ثبت شده است.
وى درباره نگران کننده بــودن شــرایط آلودگى هوا در 
اصفهان، گفت: طى یک دهه اخیر با پدیده گردوغبار روبه رو 
هستیم و وضعیت کیفى هوا از سال گذشته تاکنون به دلیل 
خشکسالى هاى متوالى، وزش بادهاى نسبتاً شدید تا شدید 
با فعالیت کانون هاى داخلى استان و استان هاى همجوار در 

مناطق مختلف استان اصفهان وخیم تر شده است.
رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان ادامه داد: زمان هایى که 
کانون هاى داخلى فعال نیســتند از سمت غرب و جنوب 
غرب کشور به دلیل پدیده گردوغبار در کشورهاى عراق 
و سوریه متأسفانه کشور ما با پدیده گردوغبار و ریزگردها 
روبه رو مى شــود که زبانه هاى این غبارها شاید تا مرکز 
کشور هم کشیده شوند، اما شدت آن بیشتر در استان هاى 

غربى و جنوب غربى است.
وى با بیان اینکه امسال تعداد روزهاى ناسالم به دلیل پدیده 
گردوغبار بیش از زمان مشــابه سال گذشته است، اظهار 
کرد: با خشکسالى هاى متوالى و کاهش محسوس نزوالت 
جوى رطوبت سطحى خاك به حداقل رسیده است و عالوه 
بر فعال شــدن کانون هاى گردوغبار داخل اســتان، این 
الیه هاى سطح خاك با وزش باد در معرض وزش باد قرار 
مى گیرند که اقدامات صنعتى، معدنى، کوره هاى آجرپزى 
و معادن گچ و خاکى در ناحیه سجزى به دلیل تغییر بافت 
و دســت کارى خاك، مزید بر علت افزایش ریزگردهاى 

داخل استان شده اند.
صادقیان با بیان اینکه اکنون شــهرهاى کاشان، نطنز، 
آران و بیدگل جــزو کانون هاى گردوغبار داخل اســتان 
هستند اما مناطق سجزى و قسمت وسیعى از شمال شرقى 
نائین به عنوان حادترین این کانون هاى شناخته شده اند، 
تاکید کرد: 14 کانون بحران فرســایش بادى در استان 
شناسایى شد و در سال هاى گذشته تاکنون با هدف تثبیت 
بیابان زدایى، پیشگیرى از تشــدید گردوخاك و کنترل 
شن هاى روان نهال کارى، نصب بادشکن غیرزنده و زنده 
و مالچ پاشى در مناطق بیابانى توسط سازمان منابع طبیعى 

استان انجام شده است.
وى ادامه داد: طى خشکســالى هاى متوالى و پیشرفت 
عرصه هاى درگیر کانون هاى فرســایش بادى، شــاید 
تاکنون این میزان اقدامات هم از نظر ســرعت توسعه و 
هم تکاپــوى جلوگیرى از این پدیده خاص پاســخ گوى 
دغدغه هاى داخل اســتان در مواجهه با پدیده گردوغبار 
نبوده، بنابراین الزم است اعتبارات ویژه اى در نظر بگیریم 

هرچند پیگیرى هایى الزم را انجام دادیم.
رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان افزود: اگر هر شهروندى 
خود را موظف بداند که در ساعات اوج آلودگى هوا از تردد 
در سطح شهر خوددارى کند در آینده نزدیک مراجعات ما 

به مراکز درمانى کمتر خواهد شد.
وى اظهار کــرد: توصیه مى شــود در وضعیت روزهاى 
آلودگى هوا براى تمام گروه ها به ویژه کودکان و سالمندان، 
شهروندان جهت حفظ سالمت خود از تردد غیرضرورى در 
فضاى باز خوددارى کنند، چراکه در شرایط هواى ناسالم 
تمام افراد به خصوص گروه هاى حســاس با قرار گرفتن 
درازمدت در معرض هوا ممکن اســت دچار پیامدهاى از 

آلودگى هوا بیشترى شوند.

تعداد روزهاى داراى هواى پاك اصفهان در نیمه نخست امسال؛ 

«صفر»

ابن سینا در خطر فرو ریختن
نصف جهان  محله ابن ســینا از جمله محالت بسیار 
کهن اصفهان به شمار مى رود و این در حالى است که 
گاهى گودبردارى هاى غیر اصولى در این منطقه اتفاق 

مى افتد که باعث نگرانى مردم مى شود.
گودبردارى غیراصولى عالوه بر ایجاد خسارات مالى، 
امنیت جانى مردم را نیز به خطر مى اندازد و مسئوالن 
شــهرى وظیفه دارند تا تمام تالششان را در راستاى 

تأمین امنیت مردم به کار ببرند. این محله قدیمى به 
این خاطر که پر از بافت هاى فرســوده است و هر بار 
ساخت و ساز در آن انجام مى شود نیاز به دقت بیشترى 
در گودبردارى ها دارد تا خسارات جبران ناپذیر اتفاق 
نیافتد. در این منطقه همچنین خانه هایى وجود دارد که 
نیاز به ایمن سازى دارد به این خاطر که با هر لرزشى 

ممکن است فرو بریزند.

نگاه روز

مریم محسنى
محله زینبیه یکى از مناطق قدیمى اصفهان اســت که 
از لحاظ امکانات رفاهى و شهرسازى در مضیقه بوده و 

مردم این محله از این موضوع گالیه مند هستند.
آنها گالیه هاى فراوانى از وضع موجود و عدم رسیدگى 
مسئوالن شهرى به این محله دارند و عنوان مى کنند 
که به این خاطر که در این محله معموًال اقشار ضعیف 
زندگى مى کنند، بنابراین مدیریت شــهرى باید به این 

محله بیشتر بها بدهد.
شاهد این مدعا هم کوچه پس کوچه هاى کم عرض و 
معبر با آسفالت هاى نامناسب است که شرایط تردد در 

این محله را سخت کرده است.
از سویى دیگر در برخى از بخش هاى این محله معتادان 
متجاهر باعث از بین رفتن امنیت و آسایش شهروندان 
شده اند و باعث احســاس ناامنى در ساکنان این محله 

شده است.

زینبیه را دریابید

نگذارید شهر بلعیده شود
نصف جهان  محله هاى خوش نشــین مرکز شهر 
به علت گرانقیمت بــودن زمین هاى آن در حال از 

دست دادن شکل اولیه خود هستند.
یکــى از ایــن خیابان ها اردیبهشــت اســت که 
تا چنــدى پیش به علت داشــتن درختــان انبوه 
در دو طرف خیابــان و بافت قدیــم و تاریخى که 
داشــت مورد توجه و شــهره بود امــا اکنون این 
خیابان به علــت گران شــدن بى رویــه قیمت 
زمیــن در آن در حال از دســت دادن بافت خود و 

تبدیل شدن به خیابانى با ســاختمان هاى عظیم 
بلند مرتبه است.

مدیریت شــهرى باید در این زمینه تدابیر الزم را 
بیاندیشد تا از بلعیده شدن شهر توسط سازه هایى 
که همخوانى چندانى با بافت قدیم اصفهان ندارد 
جلوگیرى کرده و نســبت به زیبایى شــهر توجه 
بیشترى داشــته باشد تا با ســاختمان هاى مدرن 
که همخوانى با شکل سنتى اصفهان ندارد احاطه 

نشویم.

تالش مدیریت شهرى نجف آباد براى تکمیل پروژه ها
نصف جهــان  مدیــر منطقه 4 شــهرى نجف آباد 
«یزدانشهر» با تأکید بر تالش همه جانبه مدیریت 
شهرى نجف آباد براى انجام و تکمیل پروژه هاى 
عمرانى گفت: کسب رضایت مردم با تحقق وعده ها 
و انجام پروژه هــاى فرهنگــى و عمرانى محقق 
مى شود. سید هاشم حســینى با بیان اینکه در همه 
نقاط شــهر، جریان خدمت جارى اســت و مردم 
شاهد رشــد و توسعه شهر هســتند گفت: خدمات 

مدیریت شهرى به ویژه در حوزه عمرانى براى مردم 
محسوس و مشهود اســت و خوشحال هستیم که 

دستاوردهاى خوبى در این حوزه کسب کرده ایم.
 وى با اشاره به سرعت و کیفیت مطلوب پروژه هاى 
عمرانى، خاطرنشــان کرد: تمــام تالش مدیریت 
شهرى کسب رضایت مردم است و این مهم با تحقق 
وعده ها و انجــام پروژه هاى فرهنگــى و عمرانى 

محقق خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزى شهرستان اصفهان گفت: 776 واحد قلع و قمع تغییر کاربرى غیر مجاز از 
ابتداى سال تا کنون طى 9 مرحله انجام شد.

در نهمین مرحله قلع و قمع تغییر کاربرى اراضى کشاورزى در سال جارى، 109 مورد تخریب 
کاربرى غیر مجاز اراضى کشاورزى در دهستان جى و قهاب، اراضى جیالن آباد و فیروز آباد 

بامداد انجام گردید.
وى افزود: این قلع و قمع در راستاى اجراى تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى 

و باغات و جلوگیرى از تغییر کاربرى غیرمجاز در اراضى کشاورزى در 24 شهریور انجام شد.
احمدى با بیان این خبر یادآور شد: اراضى با قابلیت کشاورزى در شهرستان اصفهان محدود 
هستند که به منظور حفظ امنیت غذایى کشور تعداد 776 مورد تغییر کاربرى غیر مجاز از ابتداى 
سال در شهرستان اصفهان تخریب و 617 جریپ از اراضى کشاورزى آزاد و انشاا... به چرخه 

تولید برمى گردد.
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان اصفهان هشدار داد: با کسانى که به منظور کسب درآمد بیشتر 
اقدام به دیوارکشى یا ســاخت باغ ویال مى کنند به شــدت برخورد مى کنیم و از شهروندان 
شهرستان اصفهان درخواست کرد از طریق سامانه 131 جهاد کشاورزى، این مدیریت را در 
حفظ و حراست از باغات و اراضى زراعى همراهى کنند و مراتب هرگونه تخلف را به سرعت به 

اطالع تالشگران جهاد کشاورزى برسانند.

776 واحد قلع و قمع تغییر کاربرى
 غیرمجاز از ابتداى سال

وقوع 845 حادثه در شاهین شهر طى 6 ماه
نصف جهــان  رئیس سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى شاهین شهر گفت: از ابتداى سال 
جارى تاکنون 845 حادثه در شهر اتفاق افتاده است.

آتشــپاد مجتبى رســتمى به ضــرورت آموزش 
شهروندى در راستاى پیشــگیرى از حوادث اشاره 
نمود و افزود: در ســال جارى تاکنون بیش از هزار 

نفر در سطح ادارات و آموزشگاه ها از آموزش هاى 
اطفاى حریق و حوادث سازمان بهره مند شده اند.

رســتمى به برگزارى ســه دوره آمــوزش آتش 
نشانان داوطلب در سال جارى در راستاى آموزش 
شهروندى اشاره کرد و گفت: امسال بیش از 200 نفر 
موفق به اخذ گواهینامه آتش نشان داوطلب شده اند.

32 هنرستان جدید در اصفهان احداث مى شود
مدیرکل نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: نــگاه کنونى آموزش و پــرورش فن آموزى و 

حرفه آموزى است و بر همین اساس 32 باب هنرستان 
جدید در این منطقه با کمک خیران مدرسه ساز احداث 

مى شود.
مجید نسیمى افزود: ســاخت این مجموعه ها تا سال 

1404 هدف گذارى شده اســت تا بتوانیم بخشى از 
کمبود منطقه را جبران کنیم.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز 
مــدارس اصفهان تصریــح کرد: 
از آنجا که اعتبــارات دولتى براى 
ساخت اماکن آموزشى جدید کافى 
نیســت از توانمنــدى نیکوکاران 

استفاده شده است.
نســیمى اظهارداشــت: ایــن 
هنرســتان هــا در جــوار صنایع 
ساخته مى شــود تا از کارخانه ها و

 مجموعه هــاى تولیدى به عنوان 
کارگاه و محیط هاى آموزشى عملى استفاده شود.

وى اضافه کرد: این نوع آموزش در کنار صرفه جویى 
در هزینه ساخت کارگاه، سبب افزایش مهارت آموزى 

به هنرجویان خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: هنوز هیچ دستورالعملى براى 
صدور پروانه شکار پرندگان و چهارپایان از سوى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان صادر نشده است.
 اکبر عســکریان زاده گفت: برخى خبرها مبنى بر صدور پروانه شکار شایعه است که 
برخى شــکارچیان این اخبار را پخش مى کنند. وى افزود: آخرین پروانه شکار براى 
چهارپایان حالل گوشت در سال 1392 در نطنز صادر و آخرین پروانه شکار پرندگان 
به مدت دو ماه در آذرماه 1398 صادر شد. امسال هنوز مشخص نیست که پروانه شکار 

صادر شود یا خیر؟ 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان نطنز، گفت: فقط براى گراز که براى 
محصوالت کشاورزى و مزارع زیانبار است مجوز شــکار به منظور تعدیل این گونه 
جانورى براى میرشــکاران صادر مى کنیم. میرشکاران شکارچى هایى هستند که از 
طریق بخشدارى به اداره محیط زیست معرفى مى شوند که در نهایت صالحیت این 

شکارچیان باید از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأیید شود.
عسکریان زاده خاطرنشــان کرد: معموًال براى این میرشــکاران به مدت یک تا دو 
ماه مجوز شکار گراز از ســوى اداره حفاظت محیط زیست صادر مى شود. بیشتر این 

میرشکاران جزو  ارامنه هستند و از گوشت این حیوان استفاده مى کنند.

فقط براى گراز مجوز شکار 
صادر شده است
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مشکالت و اختالفات میان ایالن ماسک و توییتر 
به نظر پایانى ندارد. 

مدیرعامل تســال بار دیگر این شبکه اجتماعى را 
دوباره مورد حمالت لفظى خود قرار داده اســت 
و مى گویــد: «90 درصد از کامنت هاى حســاب 
کاربــرى اش در این شــبکه اجتماعــى جعلى

 هستند.»
 ایالن ماسک پیش تر نیز ادعا کرده بود که حدود 
20 درصد از از کل کاربران تییتر جعلى هستند. او 
ســپس اتهامات بیشــترى نیز درباره جعلى بودن 
حســاب هاى کاربــرى در توییتر با به اشــتراك 

گذاشتن «اســکرین شــات »هایى از پاسخ هاى 
یک حســاب کاربرى جعلــى که با نــام چانگ 
پنگ ژائو، بنیانگــذار و مدیر عامــل صرافى ارز
 دیجیتال بایننس ســاخته شــده اســت، مطرح 

کرد.
ماســک عالوه بــر به اشــتراك گذاشــتن این 
اسکرین شــات، نوشــت که حــدود 90 درصد 
از کامنت هایى کــه ذیل توییت هاى او نوشــته 
مى شــوند، جعلى هســتند و توســط روبات ها یا 
پروفایل هــاى هرزنامه که در وب ســایت هاى 
شــبکه هاى اجتماعى شــایع هســتند، ارسال 

شده اند.

ماســک پس از مطرح کــردن ادعاهایى در این 
زمینه کــه بیــش از 5 درصــد از پروفایل هاى 
توئیتر جعلى هســتند قرار داد خریــد 44 میلیارد 
دالرى شــبکه اجتماعــى توییتر را لغــو کرده

 بود.
ایالن ماســک البته مدعى شده است که او در هر 
صورت مى خواسته قرار داد خرید توییتر را اجرایى 
کند، اما گردانندگان این شــبکه اجتماعى زمینه 
دسترســى او به اطالعات در این شبکه اجتماعى 

را فراهم نکردند.
اوایــل ایــن مــاه، دن وودز، رئیــس بخــش 
اطالعــات جهانى در شــرکت امنیت ســایبرى 
اف 5، نیز در گفت و گویى با نشــریه اســترالین 
مدعى شــد کــه شــرکت او دریافته اســت که 

حدود 80 درصــد از پروفایل هــاى توییتر جعلى 
هستند.

 ماسک نیز به این گفت و گو اســتناد کرده و آن 
را در توییتر به عنوان مســتندات خود انتشار داده 

است.
 در پى انتشــار متن این گفتگو، ایالن ماسک از 
توئیتر به دلیل ارائه اطالعات نادرســت در طول 
زمان اجرایى شــدن قرارداد تصاحب این شرکت 

انتقاد کرد.
توییتر و ماســک در حال حاضر درگیر یک نبرد 
حقوقى به دلیل لغو قرار خرید این کمپانى هستند. 
توییتر از ایالن ماســک به دلیل لغو یکجانبه این 
قرار داد درخواست غرامت مالى دارد. این دادگاه در 

17 اکتبر 2022 آغاز مى شود.

80 درصد از 
پروفایل هاى 
توییتر 
جعلى هستند!

برنامه واتســاپ براى بهبود عملکرد خود به دنبال 
فعال سازى قابلیت نظرسنجى درون برنامه اى است.

طبق گزارش ها، واتســاپ در حال کار بر روى یک 
ویژگى جدید به نام نظرسنجى درون برنامه اى است. 
پلتفرم متا قصــد دارد از این قابلیــت براى دریافت 
بازخورد در مورد ویژگى ها، محصوالت و موارد جدید 
استفاده کند. واتساپ درخواست ارسال بازخورد خود 
را در یک چت امن براى کاربران ارسال مى کند و از 
کاربران مى خواهد که نظرشان را بیان کنند. کاربران 
این امکان را خواهند داشت که چنین درخواست هایى 

را رد کنند.
اپلیکیشــن واتســاپ اشــاره مى کند که اطالعات 
بازخورد کاربــران از این نظرســنجى را خصوصى 
نگه مى دارد. گزارش ها ادعا مى کنند که واتســاپ از 
قابلیت نظرســنجى فقط براى جمع آورى بازخورد 
استفاده مى کند. اطالعاتى در مورد اینکه چه زمانى 
این ویژگى در دســترس کاربران قرار مى گیرد، در 
دسترس نیست. با این حال، انتظار مى رود این قابلیت 
در ابتدا براى تعداد محدودى از کاربران در دسترس 

قرار گیرد.

اینســتاگرام در بحبوحه انتقاد عمومــى از افزایش 
پست هاى پیشــنهادى در صفحه کاربران، راه هاى 
بیشــترى براى تغییر پست هاى پیشــنهادى براى 

کاربران عرضه مى کند.
 اینســتاگرام گزینه جدیدى را امتحان مى کند که به 
کاربران اجازه مى دهد از کلیــدواژه و ایموجى براى 
غیرفعال کــردن بعضى موضوعــات و جلوگیرى از 
ظاهر شدن آنها در پســت هاى پیشنهادى، استفاده 

کنند.
با این تغییر، پست هایى که حاوى کلیدواژه هاى مورد 
نظر کاربر هستند که ممکن اســت شامل ایموجى، 
حرف و عبارت باشــد و در کپشــن یا هشتگ پست 
آمده اســت، فیلتر خواهند شد. اینســتاگرام در یک 
پســت وبالگ اعالم کرد کاربران مى توانند از این 
قابلیت براى متوقف کردن مشاهده محتوایى که به 
آن عالقه اى ندارند، استفاده کنند. کاربران مى توانند 
فیلتر کلمات را از تنظیمات اپلیکیشــن، تنظیم کنند. 
این شــرکت خاطرنشــان کرد کاربــران مى توانند 
پست هاى پیشنهادى را به طور کامل غیرفعال کنند.

اینستاگرام همچنین ســرگرم آزمایش راه جدیدى 
براى حذف پست هاى ناخواســته از بخش اکسپلور 
اپلیکیشن اســت و با این تغییر، کاربران مى توانند به 
صورت همزمان، چندین پست را انتخاب کرده و آنها 

را به عنوان پســت هایى که عالقه اى به آنها ندارند، 
مشــخص کنند. با این انتخاب، پســت هاى مذکور 
مخفى مى شــوند و توصیه هاى مشابه در آینده فیلتر 

خواهند شد.
هر دو گزینه رضایت خاطر کاربرانى را فراهم خواهند 
کرد که از کیفیت پســت هاى پیشنهادى اینستاگرام 
عصبانى بودند، به خصوص که این اپلیکیشن براى 
رقابت بیشتر با تیک تاك، تعداد پست هاى پیشنهادى 
که در صفحه خانگــى کاربران ظاهر مى شــوند را 
افزایش داده است. آدام موســرى، مدیر اینستاگرام، 
ماه گذشــته گفته بود این شــرکت تعداد پست هاى 
پیشــنهادى را کاهش خواهد داد و تســت فید تمام 
صفحه، را متوقف مى کند. هر دو تغییر به شدت منفور 
بودند و انتقادها از تالشــهاى این شرکت براى کپى 

بردارى از تیک تاك را به دنبال داشتند.
 فارغ از انتقادات، مدیــران ِمتا به وضوح اعالم کرده 
اند که قصد دارند فیدهاى فیس بوك و اینســتاگرام 
را از محتواى دوســتان به پست هایى تغییر دهند که 
با اســتفاده از هوش مصنوعى، بــه کاربران توصیه 
مى شــوند. گزینه هاى کنترل جدید به اینســتاگرام 
کمک خواهند کرد کیفیت این پیشــنهادها را بهبود 
داده و آنها را در بلندمدت براى کاربران خوشــایندتر 

کنند.

انتخاب سیستم عامل مناســب براى کاربران همواره 
محل تامل بوده اســت و معموال افــراد بین انتخاب 

اندروید و iOS مردد مى شوند.
گوگل و اپل در طول این سال ها آنقدر از یکدیگر وام 
گرفته اند که این دو سیســتم عامــل موبایل بیش از 
هر زمان دیگرى شبیه هم هســتند. در بیشتر موارد، 
آن ها برنامه هاى یکســانى دارند و داراى بسیارى از 
ویژگى هاى مشابه هستند؛ و در حالى که این دو پلتفرم 
براى ارائه پیشــنهاد هاى عالى مشابه همگرا هستند، 
هنوز تفاوت هاى زیادى بین اندروید و iOS وجود دارد.

iOS سفارشى سازى اندروید در مقابل
اندروید همیشه گزینه هاى سفارشى سازى بیشترى را 
نسبت به iOS در اختیار کاربران قرار داده است، اگرچه 
اپل در آخرین نسخه هاى سیســتم خود جهش هاى 
بزرگى انجام داده است. گوشى هاى اندرویدى همیشه 
قادر به استفاده از ویجت هایى مانند جعبه هاى تقویم 
و نماد هاى آب وهوا بوده اند، در حالى که آیفون ها تنها 
در سال 2020 با معرفى iOS14 این قابلیت را داشتند.

اما اندروید در مورد شخصى ســازى دســتگاه شــما 
با پشــتیبانى از برنامه هــاى النچر ماننــد Nova و 
Evie فراتر مــى رود. آن ها ظاهر اندرویــد را کامال 

تغییر مى دهند و به شــما این امــکان را مى دهند که 
آیکون هاى بیشترى را در داك قرار دهید، والپیپر هایى 
داشته باشید که در طول زمان تغییر مى کنند، یا حتى از 
تند کشیدن ها و حرکات سفارشى براى حرکت در رابط 

تلفن استفاده کنید.
اندروید همچنین به شــما امکان مى دهد برنامه هاى 
پیش فرض را براى مواردى مانند ارسال ایمیل، مرور 
وب و پیمایش تنظیم کنید، بنابراین مى توانید با ضربه 
زدن روى پیونــدى در ایمیل، هــر مرورگرى را که 
مى خواهید انتخاب کنید، اما اپل نیز با این کار کنار آمده 
است. در آیفون، تنظیمات را باز کنید، مرورگر یا برنامه 
ایمیل دلخواه خود را پیدا کنید و روى هر گزینه اى که 
«پیش فرض» در آن وجود دارد ضربه بزنید. اولویت 

خود را انتخاب کنید.
اگر اســتفاده از برنامه پیام هاى خود اپــل در iOS را 
دوست ندارید باید بدانید که انتخاب سختى است، زیرا 
نمى توانید آن را جایگزین کنید. در اندروید، ده ها برنامه 
پیام رســان مختلف براى انتخاب دارید و مى توانید به 
راحتى آن ها را طورى تنظیم کنید که وظایف ارســال 

پیامک را از برنامه پیش فرض بر عهده بگیرند.
از صفحــه اصلى تــا صفحــه قفــل، از برنامه هاى 
پیش فرض و غیره انعطاف پذیرى بیشترى با اندروید 
دارید. البتــه همه افراد این گزینه هــا را نمى خواهند: 
بســیارى از کاربران از نحوه راه اندازى سیستم عامل 
اپل و برنامه هــاى بومى که بــا آن دریافت مى کنید 

کامال راضى هســتند. اما منصفانه اســت که بگوییم 
اگر مى خواهید گوشى خود را سفارشى کنید، اندروید 

بهترین انتخاب است.

iOS حریم خصوصى اندروید در مقابل
حفظ حریم خصوصى در اندروید و iOS موضوعى است 
که به شدت مورد بحث قرار گرفته است: هم گوگل و 
هم اپل قول مى دهند که منافع شــما را در نظر داشته 
باشند و شما استدالل هایى از هر دو طرف خواهید شنید 
که از نظر حفظ حریم خصوصى داده ها برتر هســتند. 
شما مى توانید با مطالعه سیاست هاى حریم خصوصى 

رسمى گوگل و اپل تصمیم خود را بگیرید.

جایى که اپل به وضوح خــود را متمایز مى کند، میزان 
پردازش داده اى اســت که بر روى دستگاه شما انجام 
مى دهد نه در فضــاى ابرى: این بدان معناســت که 
نسبت به گوگل در مورد عادات و ترجیحات شما کمتر 
مى داند، زیرا اطالعاتى مانند رســتورانى که هر هفته 

مى روید، قفل شده است.

گوگل اســتدالل مى کند که دانســتن بیشتر در مورد 
شــما و جایى که دوســت دارید هر هفته غذا بخورید 
به آن قدرت مى دهد تا زندگى شما را راحت تر کند، به 
طورى که وقتى در وب و همچنین در اندروید جستجو 
مى کنید، رســتوران نزدیک باالى نتایج جستجوى 
شما ظاهر مى شود. این به آن ها اجازه مى دهد خدمات 
شخصى سازى شده ترى را در دستگاه ها و برنامه هاى 
بیشــترى به راحتى ارائه دهند، اما همچنین شما را به 
هدف آسان ترى براى تبلیغات Google تبدیل مى کند.
در iOS، بسیارى از داده هایى که دستگاه شما به اپل 
ارســال مى کند مانند آنچه در جستجوى آن هستید و 
جایى که هستید، ناشناس هستند، بنابراین نمى توان 
آن ها را شخصا به شــما مرتبط کرد. در همین حال، 

گوگل خوشحال است که نمایه بزرگترى از شما ایجاد 
مى کند، اما مسئله این اســت که آیا به شرکت اعتماد 
دارید تا از داده هاى شما به همان اندازه که وعده داده 

است استفاده کند یا خیر.
در حالى که اپــل همچنین اطالعاتــى مانند مکان 
تلفن (به عنــوان مثال بــراى Find My iPhone) و 
برنامه هاى نصب شده (براى توصیه برنامه هاى جدید) 
را جمع آورى مى کند، طبق خط مشــى رازدارى خود، 
در داده هایى که جمع آورى مى کند، محدودتر اســت. 
همچنین امنیت بیشترى را در برنامه هاى خود ایجاد 
مى کند، ردیابى بین سایتى در Safari تعبیه شده است، 
در حالى که iMessage در هــر دو انتهاى مکالمه به 

شدت رمزگذارى شده است.
به طور کلى اگر حریم خصوصى براى شما در اولویت 
باشد، این یک پیروزى براى اپل است. برخى از کاربران 
با خوشحالى به گوگل اعتماد خواهند کرد و با تبلیغات 
مرتبط با مکان یا جســتجوى وب اخیر خیلى نگران 
نخواهند شد، اما شکى نیســت که کل مدل کسب و 

کار گوگل بر اساس شناخت هر چه بیشتر شماست.

اکوسیستم اپل در مقابل اندروید
انتخاب بین اندروید و iOS دیگر تنها یک انتخاب بین 
یکى یا دیگرى نیست: این انتخاب بین همه برنامه ها، 
ســرویس ها و ابزار هاى دیگرى است که مى توانید از 
گوگل و اپل دریافت کنید، به عنــوان مثال، اگر یک 
تلویزیون اپل در اتاق نشیمن خود دارید، با آیفون بسیار 

بهتر از تلفن اندرویدى کار مى کند.
بسیارى از برنامه هاى گوگل مبتنى بر وب هستند، به 
این معنى که مى توانید از آن ها در اندروید و ویندوز به 
همان راحتى در iOS و macOS استفاده کنید، برخى 
از این موارد به لطف سیاست حفظ حریم خصوصى با 
محدودیت کمترى که در باال ذکر کردیم امکان پذیر 

است. اگر جابه جایى زیادى بین دستگاه ها و پلتفرم ها 
انجام مى دهید، گوگل و اندروید ممکن است، بهترین 

گزینه باشد.
گفته مى شود، اگر تمام راه را در اکوسیستم اپل سرمایه 
گذارى کرده باشــید، با Mac و iPad در خانه و دفتر 
کار، مى توانید کار ها را سریع تر در آیفون انجام دهید. 
برنامه هایى مانند Safari و Pages مى توانند به طور 
خودکار سایت ها و اسناد را بین دستگاه ها تحویل دهند.

روابط نزدیک شما با یکى از این اکوسیستم ها ممکن 
 iOS است دلیلى باشــد که نمى توانید بین اندروید و
جابجا شوید. اما اگر تازه شــروع مى کنید یا دوباره از 
ابتدا شــروع مى کنید، باید همه چیز هایى را که همراه 
با سیســتم عامل هاى موبایل اپل و گوگل مى آیند در 

نظر بگیرید.
اگر گوگل از نظر داشــتن برنامه ها و ســرویس هاى 
خود در دستگاه هاى بیشترى برنده شود، اپل قطعا در 
بحث تقسیم بندى پیشتاز است، آى فون ها جدیدترین 
به روزرسانى ها را ســریع تر از دســتگاه هاى اندروید 
دریافــت مى کنند که به این معنى اســت که احتمال 
بیشترى دارد آخرین نرم افزار را روى گوشى هوشمند 

خود اجرا کنید.
این به دالیل مختلف مهم است: از محافظت در برابر 
تهدیدات امنیتى جدید تا دریافت جدیدترین و بهترین 
ویژگى ها در تلفن شــما. در زمان نگارش این مقاله، 
بیش از 72 درصد دستگاه ها بر روى iOS15 هستند، 
در حالى که از نوامبــر 2021 اندروید 11 تنها بر روى 
یک چهارم تمام دستگاه هاى سازگار در سراسر جهان 

اجرا مى شد.
گوگل با اجازه دادن به برخى به روزرسانى هاى سیستم، 
از جمله بسیارى از وصله هاى امنیتى، به طور جداگانه 
به عنوان بخشى از خدمات Google Play تالش کرده 
است تا آسیب هاى وارد شده را به حداقل برساند. عالوه 
بر این، برخالف اپل، گــوگل برنامه هاى خود (مانند 
جى میل و نقشــه هاى گوگل) را جدا از سیستم عامل 

به روزرسانى مى کند.
بخشى از مشکل، تعداد زیاد تولیدکنندگانى است که 
گوشى هاى اندرویدى تولید مى کنند. سامسونگ، وان 
پالس، ال جى، ایســوس، هوآوى و سایرین در مورد 
قیمت و طراحى، گستره وســیع ترى از گزینه ها را در 
اختیار کاربران قرار مى دهند، اما همه آن ها مى خواهند 
قبل از انتشار به روزرسانى هاى نرم افزار، چرخش خود 

را روى سیستم عامل بگذارند.
با این حال، کاربران گوگل پیکســل این مشــکل را 
ندارند و اگر به ســراغ یکى از این گوشــى ها بروید، 
مى توانید مشکل تکه تکه شدن را به حداقل برسانید، 
زیرا به محض ظاهر شدن نسخه هاى جدید اندروید را 

دریافت مى کنند.

iOS یا اندروید؛ 
کدام انتخاب بهترى است؟

واژه هاى خاص در پست هاى پیشنهادى 
اینستاگرام فیلتر مى شوند

قابلیت نظرسنجى درون برنامه اى
 به واتساپ مى رسد

       غول فناورى مستقر در کوپرتینو در مراسمى که به رویداد Far Out معروف است، از 
محصوالت جدید خود رونمایى کرد. این رویداد با حضور تیم کوك، مدیر عامل شرکت 
اپل در اپل پارك برگزار شد. در این مراسم عالوه بر سرى آیفون 14 از سایر محصوالت 
 Far Out اپل نیز رونمایى شد.غول فناورى مستقر در کوپرتینو در مراسمى که به رویداد
معروف است، از محصوالت جدید خود رونمایى کرد. این رویداد با حضور تیم کوك، 
مدیر عامل شرکت اپل در اپل پارك برگزار شد. در این مراسم عالوه بر سرى آیفون 
14 از سایر محصوالت این شرکت نیز رونمایى شد. محصوالتى نظیر سرى 8 اپل واچ، 

نسل دوم اپل واچ SE، اپل واچ اولترا و ایرپاد پرو2.

محصوالت جدید اپل چه ویژگى هایى دارند؟
اپل واچ سرى8:

اپل در رویداد فار اوت امسال از جدیدترین ساعت هوشمند خود رونمایى کرد. به نقل 
از دیجیاتو این محصول از نظر اندازه تفاوتى با نســل قبلــى اش ندارد و همچنان در 
مدل هاى 42 و 45 میلى مترى روانه بازار مى شــود. در این ساعت هوشمند با سنسور 
دماى بدن روبه رو هستیم که مى تواند دما را 0.1 درجه سلسیوس ردیابى کند. قیمت 

این محصول 399 دالر است.

آیفون 14 پرو و پرومکس:
 far Out آیفون 14 پرو و 14 پرومکس مهم ترین محصوالت معرفى شده در رویداد
امسال بودند. این گوشى هاى هوشمند، به تراشــه جدید Bionic A۱۶ مجهر شده و 

دوربین 48 مگاپیکسلى دارند. قیمت پایه آیفون 14، 999 دالر و آیفون14 پرومکس 
1099 دالر است. دوربین ســلفى با کیفیت و سیستم تشــخیص تصادف و ارتباط 

ماهواره اى در شرایط اضطرارى از آئشن هاى منحصر به فرد این محصوالت است.

اپل واچ اولترا:
اپل واچ اولترا یک ساعت هوشمند 49 میلى مترى است که بدنه اى از جنس تیتانیوم 

دارد. این محصول با قیمت پایه 799 دالر وارد بازار مى شود.

ایرپاد پرو2:
نسل دوم ایرپاد پرو نسبت به نسل پیشین خود پیشرف هاى قابل توجهى داشته است. 
از جمله این پیشرفت ها مى توان به حذف نویز و افزایش کیفیت صوتى این محصول 

اشاره کرد. گفتنى است ایرپاد پرو2 ب249 دالر قیمت دارد.

کارشناسان امنیت ســایبرى Fox-IT گزارش داده اند 
کاربران اندروید باید هرچه  زودتر نســبت به حذف دو 

اپلیکیشن خطرناك از روى دستگاه خود اقدام کنند.
برنامه ى آنتى ویــروس Mister Phone Cleaner و 
Kylhavy Mobile Security تاکنــون درمجموع 60 

هزاربار دانلود شده اند و هدف آن ها، سرعت اطالعات 
ورود به حساب هاى بانکى است که این کار را ازطریق 
نصب نسخه ى کامل تر بدافزار بدنام SharkBot انجام 

مى دهند.
این دو برنامه ابتدا در فروشگاه گوگل پلى منتشر شدند 
زیرا کد مخربى در آن ها وجود نداشــت که باعث شود 

گوگل آن ها را رد کند.
 Kylhavy Mobile و Mister Phone Cleaner

Security برنامه هاى کمکى هستند که براى انتقال 

بدافزار به گوشى هاى هوشمند اندرویدى ایجاد شده اند.
پس از نصب این برنامه ها، پیامى به کاربر نمایش داده 
مى شود که اعالم مى کند براى محافظت کامل تر دربرابر 
تهدیدات، بسته ى به روزرسانى را نصب کنند که درواقع 
این فرایند، روشى براى نصب SharkBot روى گوشى 

قربانیان است.
اگرچه این اپلیکشــین ها اکنون از فروشگاه گوگل پلى 

حذف شده اند، اما افرادى که آن ها را قبًال دانلود کرده اند 
باید هرچه  سریع تر نســبت به حذف آن ها اقدام کنند، 
در غیر این صورت، احتمال به خطــر افتادن اطالعات 
شخصى و حساب هاى حســاس ازجمله حساب هاى 

بانکى آن ها وجود دارد.
اولین بار در اواخر سال 2021 کشف و اولین برنامه هاى 
همراه با آن در ماه مارس ســال جارى در فروشــگاه 
اپلیکیشن گوگل شناسایى شد. شیوه  کار در آن زمان، 

 ،(Keylogger) ســرقت اطالعات ازطریق کى الگر
رهگیرى پیام هاى متنى، فریب کاربران با اســتفاده از 
حمالت هم پوشــانى صفحه براى افشاى اطالعات 
حســاس، یا دادن کنترل از راه دور دســتگاه آلوده به 
مجرمان ســایبرى با سوءاســتفاده از سرویس هاى 

دسترسى بود.
نســخه ى ارتقایافته اى به نام SharkBot2 در ماه مى 
مشاهده و Fox-IT در 22 آگوســت به طور تصادفى با 
نسخه 2.25 مواجه شد؛ آپدیتى که مى توانست ازطریق 
کوکى ها و ورود کاربر به حســاب هاى بانکى، سرقت 
 SharkBot2,25 کند. برنامه هاى تازه کشف شــده با
از خدمات دســترس پذیرى سوءاســتفاده نمى کنند و 
همچنین نیازى به ویژگى پاسخ مستقیم ندارند، زیرا این 
موارد مى تواند تأیید آن ها را براى انتشار رسمى در گوگل 

پلى سخت تر کند.

همین حاال 2 برنامه را از گوشى خود حذف کنیدرونمایى از همه شگفتانه هاى جدید اپل

شر شدند 
عثشود 

Kylhav

ى انتقال 
دشده اند.

یش داده 
ل تردربرابر

که درواقع 
ى گوشى

گوگل پلى 

5نسخه2.25 مواجه شد؛ آپدیتى که مى توانست ازطری
کوکى ها و ورود کاربر به حســاب هاى بانکى، سرق
harkBot2,25 5کند. برنامه هاى تازه کشف شــده با
از خدمات دســترس پذیرى سوءاســتفاده نمى کنند
ا همچنین نیازى به ویژگى پاسخ مستقیم ندارند، زیرا
موارد مى تواند تأیید آن ها را براى انتشار رسمى در گوگ

پلى سخت تر کند.

شدهاند.
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پیاده روى چیزى بیش از یک گشــت و گذار ساده است. 
پیاده روى با هر سرعتى که انجام گردد، راهى براى بهبود 
تناسب اندام، سوزاندن کالرى و کاهش خطرات سالمتى 

ناشى از عدم تحرك است.
پیاده روى با سرعت نســبتا باال که نوعى ورزش با شدت 
متوسط به شمار مى رود، مزایاى بیشترى براى سالمتى، 
تناســب اندام و کاهش وزن برایتان به ارمغان مى آورد. 
مى توانید با درست نگه داشتن باالتنه، حرکت بازو و سریع 
گام برداشتن، راه رفتن اصولى را یاد بگیرید. متخصصان 
براى کاهش خطرات سالمتى، 30 دقیقه پیاده روى سریع 

طى پنج روز در هفته یا بیشتر را توصیه مى کنند.
اگر هر روز بیشــتر از روز قبل پیاده روى کنید، از مزایاى 
سالمتى ناشى از افزایش تحرك و داشتن فعالیت بدنى 
بیشتر بهره مند خواهید شــد. پیاده روى مى تواند زندگى 

شما را به شیوه هاى دیگرى نیز غنى کند.
- با پاى پیــاده در محیط اطراف خــود کاوش کنید. به 
اتفاقاتى که در اطراف شما مى گذرد توجه کنید و اینگونه 
متوجه خواهید شــد که واقعًا هرگز دو بار در یک مسیر 
قدم نمى گذارید. همیشــه چیز هاى جدیدى براى دیدن 

وجود دارد.
- مکان هاى دلپذیر براى پیاده روى پیدا کنید. به دنبال 

مســیر هاى پیاده روى، 
راه هایى پــر درخت و 
ســبز و پیاده رو هاى 

جذاب باشید تا از فعالیت 
خود لذت ببرید.

- خانواده و دوستان را با 
خود همراه کنید. قدم 
زدن با دیگــران راهى 
عالــى بــراى ارتباط 

گرفتن است.
- هــر هفته بــه جاى 

رانندگى، چند سفر درون 
شهرى را پیاده طى کنید. 

بخشى از رفت و آمد خود را 
به محل کار یا مدرسه پیاده 
بروید. ماشین را در خانه 
بگذارید یا در استفاده از 
حمل و نقــل عمومى 
یک ایستگاه زودتر از 

مقصد پیاده شــوید و باقیمانده راه را پیــاده طى کنید و 
همچنین براى خرید اقالم کوچک به فروشگاه بروید که 
به این شیوه هم در پول خود صرفه جویى خواهید کرد و 
هم هدفى براى انجام کار هاى روزانه خود خواهید داشت.

حتى اگر مشغله کارى زیادى دارید در یک استراحت کوتاه 
کمى پیاده روى کنید. اگر انجام منظم پیاده روى در طول 
روز برایتان سخت است، 15 دقیقه پیاده روى در وقفه هاى 
استراحت حین کار یا پیاده روى در زمان استراحت ناهار را 
امتحان کنید. به شیوه خود براى رسیدن به تناسب اندام و 

سالمتى گام بردارید.
چه بخواهید به تازگى یک برنامه پیاده روى را شروع کنید 
و چه تا به حال به طور منظم پیاده 
روى کرده باشید، هر کس مى تواند 
با استفاده از تکنیک هاى درست 
راه رفتن و گام برداشتن سود ببرد. 
افراد مبتدى ابتدا باید با لباس و 
کفش مناسب براى خود آماده کنند.

در مرحله بعد، زمــان پیاده روى را 
افزایش دهید و تکنیک مناســب 

خود را تمرین کنید. 
اگر پیش تر کم تحــرك بوده اید 
یا درگیر یک بیمارى هســتید، با 
پزشک خود مشورت کنید تا بدانید 
آیا اقدامات احتیاطى وجود دارد که 

باید انجام دهید یا خیر.

سریع راه بروید
پیاده روى مى تواند به ســوزاندن 
چربى هاى اضافى بدن کمک کند. 
وقتى با ســرعت تند راه مى روید، 
بدن شما شــروع به ســوزاندن 
چربى هــاى ذخیره شــده براى 

کاهش وزن مى کند.

به یک برنامه منظم 
پایبند باشید

پیــاده روى براى بســیارى از 
بیمارى ها مفید است. پیاده روى 
به مدت 30 دقیقه در روز و پنج 
بار در هفتــه براى 

افراد مبتال به آرتروز و افراد مبتال به دیابت توصیه مى شود. 
پیاده روى منظم اغلب براى پیشگیرى یا مدیریت بسیارى 

از بیمارى ها توصیه مى گردد.

تمرین وضعیت بدنى درست
با رعایت وضعیت بدنى درست حین پیاده روى، حرکات 
صحیح بازو و پا، بیشترین بهره را از پیاده روى خود ببرید. 
از اشتباهات رایج حین راه رفتن خوددارى کنید تا بهترین 

نتیجه را بگیرید.

کفش مناسب بپوشید
شــما به کفش مناســب پیاده روى نیاز دارید. در حالى 
که تقریبًا با هر کفشــى مى توانید پیاده روى کنید، اما با 
کفش هاى ورزشى انعطاف پذیر که مناسب پاى شما و قدم 

زدن هستند، بهتر راه مى روید.

از برنامه رهگیرى ورزشى کمک بگیرید
گام شمار یا رهگیر تناسب اندام مى تواند به شما انگیزه دهد 
تا بیشتر راه بروید. چه از برنامه هاى جدید استفاده کنید و 
چه از یک گام شمار کمربندى قدیمى، اگر هر روز قدم هاى 
خود را پیگیرى کنید، بیشــتر راه خواهید رفت. اگر روزانه 
10000 گام را ثبت کنید، به میزان فعالیت توصیه شده در 

روز دست خواهید یافت.

گشت و گذار در فضاى سبز
پیاده روى مى تواند خلق و خوى شــما را بهبود بخشد، به 
خصوص زمانى که در خارج از منزل هســتید. قدم زدن 
در طبیعت مانند پارك، فضاى ســبز یــا جنگل مى تواند 
به کاهش استرس کمک کند و به شــما فرصت دهد تا 

راحت تر فکر کنید.

پیاده روى روى تردمیل را امتحان کنید
پیاده روى روى تردمیل یک تمرین عالى را فراهم مى کند. 
وقتى آب و هوا خوب نیست، همچنان مى توانید از تمرینات 
پیاده روى روى تردمیل لذت ببرید و از مزایاى پیاده روى 

بهره مند شوید

براى حضور در یک همایش تمرین کنید
مسابقات فقط براى دوندگان نیست. بسیارى از همایش ها 
از مسابقات جانبى راه پیمایى استقبال مى کنند، چه سریع 

و چه آهسته. شما مى توانید براى پیاده روى به میزان پنج 
هزار قدم (3.1 مایل)، ده هزار قدم (6.2 مایل)، نیمه ماراتن 

(13.1 مایل)، یا ماراتن (26.2 مایل) تمرین کنید.

با یک گروه قدم بزنید
پیاده روى با دوستان مى تواند یک فعالیت اجتماعى باشد. 
براى لذت بردن از پیاده روى نیــازى به یک تیم ندارید، 
اما اگر مى خواهید ایــن کار را انجام دهید، مى تواند راهى 
عالى براى ارتباط با دیگران باشــد. پیاده روى به تنهایى 
راه خوبى براى یک تمرین ســریع یا استراحت براى قدم 
زدن طوالنى تر اســت، اما همچنین مى توانید دوستانى 
براى همراهى در پیاده روى پیدا کنید یا به یک باشــگاه 

پیاده روى بپیوندید.

تمرینات خود را تغییر دهید
الزم نیست هر بار همانند قبل پیاده روى را انجام دهید. 
اگر سرعت و شــدت خود را تغییر دهید، مى توانید از انواع 
تمرینات پیاده روى لذت ببرید و از مزایاى تناســب اندام 

بیشترى بهره مند گردید.
در مراحل پیش رفته تر، هنگامى که در خانه، محل کار یا 
مدرسه بیشتر پیاده روى کردید، ممکن است انگیزه داشته 

باشید که پیاده روى چالش برانگیزترى داشته باشید.
در تعطیالت براى پیاده روى برنامــه ریزى کنید. نیازى 
نیســت الزاما تعطیالت و استراحت شــما به نشستن در 
ساحل یا عرشه یک کشتى تفریحى بگذرد. پیاده روى را 
به تعطیالت خود اضافه کنید و با نشاط و سرحال برگردید.

اگر در تمرینات پیاده روى تازه کار هســتید، با 10 تا 15 
دقیقه پیاده روى شروع کنید و زمان و سرعت پیاده روى 
خود را به تدریج افزایش دهید. هنگامى که احساس خوبى 
دارید، در طول هر گردش چند دقیقه زمان خود را افزایش 
دهید. به یاد داشته باشید، کسى که آهسته و پیوسته رود 
پیروز میدان است. هر میزان پیاده روى با هر سرعتى بسیار 
بهتر از نشستن اســت. بله، پیاده روى یک ورزش واقعى

 است!
اگر آموزش دیده به این فعالیت ادامه دهید، مزایاى بیشترى 
را تجربه خواهید کرد. مى توانید سریع تر راه بروید و از پستى 
و بلندى ها بگذرید. چیزى که دو ماه پیش غیرممکن به 
نظر مى رسید، دیگر کارى است که مى توانید بدون استرس 
انجام دهید. به اینکه چقدر مى توانید با پاى خود به سالمتى 

و شادابى برسید افتخار کنید.

10 تکنیک براى پیاده روى

یک قــاچ از پنیر تقریبًا 150 الــى 300 میلى  گرم 
کلســیم دارد و اکثر افراد با استفاده از پنیر؛ کلسیم 
بدن خود را تامین مى  کننــد و در نتیجه مى توانید 
بفهمید که این ماده چقدر خاصیت دارد و مى تواند 

براى سالمت استخوان هایتان مفید باشد.
پنیر در انواع مختلف و طعم هاى متنوع در سراسر 
دنیا وجود دارد و اکثر مردم به این خوراکى عالقه 
مند هســتند، اما مصرف زیاد پنیر براى بدن بسیار 

مضر و خطرناك است.
نوع پنیر، میزان مصرف در طول روز و مشــکالت 
جســمانى فرد مى تواند تعیین کند که او چقدر مى 

تواند از این ماده استفاده کند  .
اگر عدم تحمل الکتــوز دارید،  نبایــد خیلى پنیر 
بخورید، مخصوصًا پنیرهایى کــه الکتوز باالیى 

دارند.
اگر بیمارى قلبى دارید، بهتر اســت پنیر را نادیده 
بگیرید و از پنیر هایى استفاده کنید که سدیم خیلى 

پایین و چربى خیلى کمى دارند.
پنیر متشــکل از پروتئین، ویتامین و مواد معدنى 
است ؛ بنابراین حتمًا آن را به طور متعادل در رژیم 
غذایى خود جاى دهید اما هر ماده غذایى در صورتى 

که زیاد استفاده شود، معایبى هم دارد.

فواید مصرف پنیر به شکل و میزان صحیح:
رساندن پروتئین به بدن

در هر وعــده پنیر بین 5 تا 7 گــرم پروتئین وجود 
دارد. در صورتى که یک تخم مرغ 6 گرم پروتئین 
دارد و این موضوع نشان مى  دهد که پنیر تا چه حد 
پروتئین باالیــى دارد و مهمتر از همه این که مواد 

مغذى آن زیاد است و شما را سیر نگه مى دارد.

پنیر سفید - افزایش کلسیم بدن
یک قــاچ از پنیر تقریبًا 150 الــى 300 میلى  گرم 
کلســیم دارد و اکثر افراد با استفاده از پنیر؛ کلسیم 
بدن خود را تامین مى  کننــد و در نتیجه مى توانید 
بفهمید که این ماده چقدر خاصیت دارد و مى تواند 

براى سالمت استخوان هایتان مفید باشد.

تأمیــن ویتامیــن، مــواد معدنى و 
پروبیوتیک

اصال نباید تعجــب کنید، زیرا پنیــر حاوى مقدار 
زیادى ویتامین آ اســت که نه تنها براى سالمت 
چشــم اهمیت دارد، بلکه خواص آنتى اکسیدانى 
هم دارد. همچنین ویتامیــن ب 12 به عنوان یک 
ماده کلیدى در آن وجود دارد و حاوى فسفر است 
که به رشد عضالنى مى پردازد و وضعیت بدن شما 
را بهبود مى  بخشد . مهم تر از همه اینکه 

پروبیوتیک نیز دارد .

در دسترس بودن
بله شما مى توانید پنیر را داخل 
یک تکه نــان بگذارید و با 
خودتان هر جایى همراه کنید، 
حتى مى توانید با سبزیجات هم 

آن را اســتفاده کنید و در نتیجه ســرو کردن آن 
اصًال کار ســختى نیست و همیشــه در دسترس

مى باشد.

نان و پنیر - مناسب براى بعضى از افراد 
مبتال به عدم تحمل الکتوز

در باال اشاره کردیم کسانى که به الکتوز مقاومت 
دارند یا به عدم تحمل الکتوز دچار هســتند، باید 
پنیرى را اســتفاده کنند که الکتوز پایینى دارد. به 
عنوان مثال پنیر پارمســان، سوئیسى و چدار جزو 
گزینه  هایى هســتند که الکتوز کمى دارند. حتى 
پنیر موزارال و یا پنیر شیر بز هم الکتوز کمى نسبت 
به پنیر شــیر گاو دارد. پس این افراد هم خیلى در 
استفاده کردن پنیر محدودیت ندارند، زیرا پنیر ها 

خیلى متنوع هستند.
خوردن زیاد پنیر مضراتى براى شما به همراه دارد:

وارد کردن مقدار زیادى سدیم به بدن
یک قــاچ از پنیر 450 میلى گرم ســدیم دارد و  در 
نتیجه این مقدار بسیار باالست و باید مراقب باشید 
که خیلى در مصــرف آن زیــاده روى نکنید، زیرا 
اگر ســدیم باال برود، احتمال ابتال به مشــکالت 
جســمانى از جمله مشــکالت قلبى باالتر خواهد 

رفت .

پنیر و سبزى - وارد کردن مقدار زیادى 
چربى اشباع شده

چربى اشباع شده چربى است که نباید در مصرف آن 
زیاده  روى کنید. اما اگر هر روز پنیر بخورید، احتمال 
اینکه این ماده در بدن تان خیلى زیاد شود، افزایش 

پیدا مى  کند و این موضوع اصال خوب نیست.

ممکن اســت هنگام کشــیدن نخ  دندان یا حتى 
مســواك زدن، لثه ها دچار خونریزى شوند اما چرا 
لثه ها هنگام استفاده از نخ  دندان خونریزى مى کنند؟
 «نخ  دندان کشیدن، بخش مهمى از سالمت دهان 
و دندان است. استفاده روزانه از نخ  دندان عالوه بر 
مسواك زدن مى تواند به از بین  رفتن تجمع پالك 
قبل از تبدیل شدن آن به جرم کمک کند. اگر به  طور 
منظم نخ  دندان نکشید، ممکن است خط لثه شما 
تحریک، ملتهب و متورم شود. تشکیل باکترى ها، 
جرم ها و پالك ها در امتداد خط لثــه باعث ایجاد 
ظاهر ناسالم در لثه ها و عقب نشــینى آنها از روى 
دندان ها مى شــود. همچنین ممکن است هنگام 
کشیدن نخ  دندان یا حتى مسواك زدن، لثه ها دچار 
خونریزى شــوند اما چرا لثه ها هنگام استفاده از نخ  
دندان خونریزى مى کنند؟ موارد زیر مى تواند عامل 

خونریزى لثه ها باشد.

بیمارى پریودنتال
شایع ترین دلیل خونریزى لثه ها بیمارى پریودنتال 
اســت که اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود 
با درمان قابل برگشــت اســت. التهاب لثه ممکن 
است ناشــى از پالك باکتریایى یا جرم هایى باشد 
که در زیر بافت لثه گیر کرده  است. جرم گیرى لثه 
و پروفیالکســى (مصرف دارو براى جلوگیرى از 
بیمارى) و افزایش مراقبت هاى بهداشتى به بهبود 
وضعیت بیمار کمک مى کند. توجه داشته باشید که 
پریودنتال پیشــرفته مى تواند خطر ابتال به دیابت، 
بیمارى هاى قلبى، ریوى، ســکته مغزى و آرتریت 

را افزایش دهد.

تغییرات هورمونى
در دوره هایى مانند چرخه قاعدگــى، دوران بلوغ، 
باردارى، مصرف داروهاى ضد باردارى و یائسگى 
رخ مى دهد. افزایش ســطح هورمون هایى مانند 
پروژســترون مى تواند جریان خون را افزایش دهد 
و به التهاب یا خونریزى لثه منجر شود. هورمون ها 

همچنین مى توانند باعث ایجاد تغییراتى در 

رگ هاى خونى و پاسخ ایمنى بدن شوند که صرف  
نظر از باکترى ها و پالك موجود، باعث خونریزى 
لثه ها مى شــود. بهترین راه براى کنترل خونریزى 
لثه توجه به بهداشــت دندان ها به ویژه در نزدیکى 

خط لثه است.

شرایط پزشکى
برخى شرایط پزشــکى مانند کمبود ویتامین C یا 
K مى تواند باعث شــود لثه ها هنگام مسواك زدن 
یا کشیدن نخ  دندان خونریزى کنند. خونریزى لثه 
همچنین ممکن است نشانه یک بیمارى سیستمیک 
مانند دیابت باشد که به خوبى کنترل نشده یا هنوز 
تشخیص داده نشده است. ســایر شرایط پزشکى 
که مى تواند بر لثه ها تأثیر بگذارد شــامل لوسمى و 

هموفیلى است.

نخ  دندان کشیدن یا مسواك زدن به 
روش اشتباه

میزان نرمى موهاى مســواك مى تواند بر لثه تأثیر 
بگذارد. اســتفاده از مسواك ســخت یا واردکردن 
فشار زیاد ممکن اســت باعث خونریزى لثه شود. 
کارشناسان مسواك زدن حداقل دو بار در روز و هر 
بار به مدت دو دقیقه را توصیه مى کنند. نحوه استفاده 
از نخ  دندان هم روى لثه ها تأثیر مى گذارد. کشیدن 
نخ  دندان باید با مالیمت و در راســتاى انحناى هر 

دندان صورت بگیرد.

چه زمانى به پزشک مراجعه کنیم؟
لثه هاى شما ممکن است هرازگاهى خونریزى کند. 
اگر در استفاده از نخ  دندان تازه کار هستید، در چند 
هفته اول منتظر خونریزى باشید. بعد از مدتى این 
مشکل برطرف خواهد شد. خونریزى لثه در اغلب 
موارد مشکل جدى اى نیست اما اگر لثه هاى شما به  
طور مرتب خونریزى مى کنند، همچنین اگر متوجه 
دردهاى دهانى، تورم، لق شــدن دندان یا افزایش 
خونریزى لثه شــدید باید زودتر به دندانپزشــک 

مراجعه کنید.

نوشــیدنى ها یا شــیر هاى گیاهى که بــه عنوان 
جایگزینى براى شــیر لبنى اســتفاده مى شــوند، 

مشخصات تغذیه اى متفاوتى دارند.
محققان مى گویند افزایش آلرژى ها و عدم تحمل 
الکتــوز، عوامل محیطــى و گیاه خــوارى نیاز به 

جایگزین هاى غیر لبنى را ایجاد کرده است.
در این زمینه شیر هاى جایگزین لبنى مانند شیر هایى 
که از بادام، سویا و سایر گیاهان تهیه مى شوند، به 
طور گسترده اى محبوب شده اند و این نوشیدنى ها 
اغلب به عنوان جایگزین ســالم تر یا پایدارتر براى 
محصــوالت لبنى، توســط برخى افــراد مصرف 

مى شــوند، اما آیا این محصوالت ســالم تر از شیر 
گاو هستند؟

جایگزین هاى شیر با ترکیب یا استخراج مواد گیاهى 
در آب ساخته مى شوند. ســپس مواد گیاهى براى 
افزایش پایدارى فیزیکى و مانــدگارى محصول 
نهایى تحت همگن سازى و عملیات حرارتى قرار 
مى گیرند. اگرچه این نوشیدنى هاى گیاهى اغلب به 
عنوان جایگزینى براى شیر لبنى مصرف مى شوند، 

اما مشخصات تغذیه اى یکسانى ندارند.

متخصص ارتوپدى و عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى 
شــیراز ضمن ارائه تعریفى از حالت طبیعى ستون فقرات به بیان 

دالیل بروز آرتروز زودرس و راههاى پیشگیرى از آن پرداخت.
دکتر سید محمد طحامى گفت: ســتون مهره ها به عنوان یک 
ساختار اصلى، شکل ظاهرى بدن را حفظ مى کند و هرگونه تغییر 
که آن را از حالت طبیعى خارج کند، ناهنجارى ســتون مهره اى 

گفته مى شود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى شیراز قرار گرفتن در یک وضعیت 
یکنواخت به صورت نشسته و یا ایستاده و به صورت طوالنى مدت 
را در تخریب مفاصل و بروز «آرتروز زودرس» تاثیرگذار دانست.

او افزود: براى پیشگیرى از مواجهه با پیامدهاى بعدى، افزایش 
بیمارى هایى که در سیستم اســکلتى عضالنى ایجاد مى شود و 
در واقع آسیب عضالت، مفاصل و اســتخوان ها را به دنبال دارد 

باید جدى تلقى شود.
به گفته این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شیراز 
گفت: براى پیشگیرى از ایجاد اینگونه نابهنجارى ها نباید در یک 
وضعیت ثابت به صورت ایستاده یا نشسته در مدت زمان طوالنى 

قرار بگیریم، حتى اگر در وضعیتى صحیح باشد.
طحامى کاهش وزن، قرار نگرفتن طوالنى مدت در یک وضعیت 
ثابت، حفظ گودى هاى کمرى، اســتفاده از پشــتى و گردنى در 
هنگام نشســتن و حفظ زاویه 100 تا 120 درجه اى ستون مهره 
اى نســبت به اســتخوان ران روى صندلى را از جمله مهمترین 
راهکارهاى پیشــگیرانه از ابتال به دردهاى ســتون مهره ها یا 

آرتروز برشمرد.
او ارائه آموزش هاى الزم به کودکان و نوجوانان به دلیل استفاده 
زیاد و نادرست از رایانه و تلفن همراه را ضرورى دانست؛ چرا که 
باعث بروز نابهنجارى هاى اســتخوانى در دوران بزرگسالى مى 

شود.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شیراز تاکید کرد: 
یکى از بهترین راه هاى پیشــگیرى از آرتروز زودرس یا درمان 

آرتروز، تقویت عضالت مجاور مفاصل آسیب دیده است.

براى مبارزه با عفونت هاى تنفســى، مشــکالت گلــو، آنفوالنزا یا 
سرماخوردگى، بهترین کار این است که عسل را با آب لیمو یا پرتقال 

مخلوط کنید و شب ها، دو یا سه ساعت قبل از خواب مصرف کنید.
دانشمندان سعى مى کنند ثابت کنند که عسل بهترین آنتى بیوتیک 
طبیعى است. در این مطالعه، آن ها نشان مى دهند که عسل مى تواند 
مکمل خوبى براى برخى از آنتى بیوتیک هاى معمولى باشد هنگامى 

که در درمان عفونت ها استفاده مى شوند.
به نظر مى رسد که اى ماده غذایى حاوى باکترى هاى اسید الکتیک 
متعدد (LAB) است. این ها بســته به نوع باکترى که باید با آن مبارزه 

کنند مسئول عمل ضد میکروبى مورد نیاز هستند.
براى نشان دادن این موضوع، محققان 42 پاتوژن زخم را از 22 بیمار 

در آزمایشگاه با عسل درمان کردند. در نتیجه دریافتند که اثرات عسل 
مى تواند با اثرات تولید شده توســط آنتى بیوتیک هاى معمولى قابل 

مقایسه باشد.
این تحقیق با استفاده از عسل به عنوان درمانى براى التیام زخم بدن 
اسب هایى که بهبود نیافته بودند نیز استفاده شد. نتایج به دست آمده 

مثبت بود.
با این حال، براى دستیابى به این اثرات و فواید، عسل باید تازه و کامًال 
خالص باشد عســلى که در ســوپرمارکت ها عرضه مى شود، حاوى 
باکترى هاى اسید الکتیک زنده نیست. بنابراین، بسیارى از این مزایاى 

گفته شده در آن وجود ندارد.
محققان معتقدند که این یافته مى تواند در دنیاى پزشــکى بســیار 

مهم باشــد و ممکن اســت در آینده یک درمــان جایگزین براى 
آنتى بیوتیک هاى معمولى باشد.

عسل عالوه بر باکترى هاى اســید الکتیک (LAB)، غذایى مملو از 
پروبیوتیک ها و آنتى اکسیدان ها است که براى بدن بسیار مفید هستند، 

زیرا مى توانند به تنظیم ترانزیت روده و دفع سموم کمک کنند.
همچنین سرشــار از ویتامین A، ویتامین B۲، ویتامین B۳، ویتامین 
B۵ و ویتامین C و حاوى مواد معدنى ضرورى مانند کلسیم، منیزیم، 

پتاسیم، آهن، مس، ید و روى است.
با در نظر گرفتن فواید عسل از آن به عنوان آنتى بیوتیک براى موارد 

زیر استفاده شده است:
به لطف خواص ضد باکتریایى با ارگانیسم هاى مضرى مانند سالمونال 

و اى کوالى مبارزه مى کند.
همچنین به دلیل داشتن پروبیوتیک به هضم بهتر غذا کمک کرده و 
سیستم ایمنى را تقویت مى کند. همچنین مى تواند به کاهش برخى 
از عفونت هاى دستگاه تنفسى و همچنین سرماخوردگى و آنفوالنزا 
کمک کند همچنین مى تواند ترشح بزاق را افزایش دهد، که به نوبه 
خود به مرطوب شدن مجارى تنفسى کمک مى کند. از زمان هاى قدیم 
از عسل براى درمان زخم ها، جلوگیرى از عفونت و روند بهبودى آن 

استفاده مى شده است.
عسل مى تواند به ما در مرطوب کردن، تغذیه و مراقبت از پوست نیز 
کمک کند و در صــورت بروز ناراحتى هایى ماننــد خارش و قرمزى 

مى تواند تسکین دهنده باشد.

چرا عسل بهترین آنتى بیوتیک طبیعى است؟

خونریزى لثه؛ دالیل و درمان

دلیل آرتروز زودرس چیست هشدار به کسانى که هر روز پنیر مى خورند

 به گفته یک متخصص گوارش، فردى که مشکالت گوارشى 
دارد باید ســوپ را از رژیم غذایى خود حذف کند. ناتالیا شوســتوا، 

متخصص گوارش در روســیه گفت: اگر فردى به بیمارى هاى گوارشــى حاد مبتال نباشد مى تواند هر روز 
سوپ بخورد.

به گفته ناتالیا شوستوا سوپ سنتى، پخته شده با آب گوشت یا ماهى، با سبزیجات و غالت مختلف، ممکن 
است در بیمارى هاى حاد دستگاه گوارش منع مصرف داشته باشد. اگر فردى مبتال به گاستریت، پانکراتیت 

یا زخم معده تشخیص داده شود، این غذا باید از رژیم غذایى حذف شود.
او مى گوید: چنین غذا هایى تولید اســید کلریدریک را در معده تحریک مى کنند. در صورت بروز مشکل در 
دستگاه گوارش، برعکس، باید این اســید در معده کاهش یابد. نخوردن سوپ و غذاى آبکى به شما امکان 
مى دهد التهاب را تشدید نکنید. در این صورت، بهتر است سوپ هاى سنتى را با سبزیجات جایگزین کنید. 
غذا هایى که بدون سرخ کردن قبلى تهیه مى شوند. چنین غذا هایى رژیمى محسوب مى شوند، زیرا سرشار 
از فیبر هستند. مى توان آن ها را به عنوان یک رژیم غذایى سالم در هنگام کاهش وزن یا درمان توصیه کرد. 

براى افزایش ارزش غذایى سوپ سبزیجات، مى توانید حبوبات را به سوپ اضافه کنید.

چه کسانى نباید هر روز 
سوپ بخورند

ى ور ر یى ر ی ى ج و یى
که زیاد استفاده شود، معایبى هم دارد.
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اما مشخصات تغذیه اى یکسانى ندارند.

که مشکالت گوارشى
حذف کند. ناتالیا شوســتوا،

وز

شیر هاى گیاهى جایگزین مناسب براى شیر لبنى است؟

پروژســترون مى تواند جریان خون را افزایش دهد
و به التهاب یا خونریزىلثه منجر شود. هورمون ها

همچنین مى توانند باعث ایجاد تغییراتى در 

دردهاى دهانى، تورم، لق شــدن دندان یا افزایش
خونریزى لثه شــدید باید زودتر به دندانپزشــک

مراجعه کنید.

شیر هاى گیاهى جایگزین مناسب براى شیر لبنى است؟

 از روز قبل پیاده روىکنید، از مزایاى 
زایش تحرك و داشتن فعالیت بدنى 
هید شــد. پیاده روى مى تواند زندگى 

 دیگرىنیز غنى کند.
 محیط اطرافخــود کاوش کنید. به 
ف شما مى گذرد توجه کنید و اینگونه 
ـد که واقعًا هرگز دو بار در یک مسیر 
میشــه چیز هاى جدیدى براى دیدن 

پیدا کنید. به دنبال ر براى پیاده روى
وى،
ت و 
اى 

عالیت 

ا با ن را
قدم 
هى 
باط

جاى 
 درون 

ى کنید. 
د خود را 
سه پیاده 
ر خانه 
ده از 
مى
ز از ر

و چه تا به حال به طور
روى کرده باشید، هر کس
با استفاده از تکنیک ه
راه رفتنو گام برداشتن
افراد مبتدى ابتدا باید
کفش مناسب براى خود
در مرحله بعد، زمــانپ
افزایش دهید و تکنیک

تمرین کنید. خود را
تحــرك اگر پیش تر کم
یا درگیر یک بیمارى ه
پزشک خود مشورت کن
آیا اقدامات احتیاطى وج
باید انجام دهید یا خیر.

سریع راه برو
پیاده روى مى تواند به
چربى هاى اضافى بدن
ســرعت تندر وقتى با
س شما شــروع به بدن
چربى هــاى ذخیره ش
کاهش وزن مى کند.

به یک برنا
پایبند باشید

پپپپپپپپپپپپپپپپپیــاده روى براى بس
ببببببیببببببیبببیببیببببببیبیمارى ها مفید است
0به مدت 30 دقیقهد
بار در هف

ًا 150 الــى 300 میلى  گرم 
راد با استفاده از پنیر؛ کلسیم 

فواید مصرف پنیر به شکل و میزان صحیح:
رساندن پروتئین به بدن

هشدار به کسانى که هر روز پنیر
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3068 مورخ  1401/05/04 آقاى مرتضى آذرى فرزند مهدى ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 275/5   مترمربع قسمتى از پالکهاى شماره67/1 و 75 اصلى واقع در قطعه 10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/27 – م الف:1370475 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى6/135

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره نامه: 2027020323 – تاریخ ارسال نامه: 1401/0/06/08 - در اجراى ماده یک قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون 
مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027004508 مورخ 1401/04/29 زهره حاجى صباغ فرزند رضا 
بشماره شناســنامه 972 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285578481 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8 فرعى از اصلى 10354 اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/12 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/27- م الف: 1375098- مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/6/170

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شــماره 4789 و 4790 مورخ 1400/09/22  خانم ســمیرا حمیدى نجف آبادى فرزند 
محمدحسن نسبت به چهار دانگ مشاع و آقاى حسین پورسعیدى فرزند عبداله نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/65  مترمربع قسمتى از پالك شماره 594  
اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27 – م 
الف: 1373709 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/154

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 0522 مــورخ 1401/01/28 خانــم حدیثــه مهدیــه نجف آبــادى  فرزند 
باقر نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 91/88  مترمربع قســمتى از پالك 
شــماره 7 فرعى از 361 اصلى واقــع در قطعه 10 بخــش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/12 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/27 – م الــف: 1373759 حجــت الــه 
کاظــم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملــک نجف آبــاد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/162

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3132 مورخ 1401/05/05 آقاى محمد هنرمند نجف آبادى فرزند اسداله ششدانگ 
یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 126/20 مترمربع قســمتى از پالك شماره 392 اصلى واقع 
در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/27 – م الف: 
1373941 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/6/158

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3689 مورخ 1401/05/30 خانم فرشــته نوریان فرزند حســین ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 133/42  مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/27 – م الف: 1373681 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/164

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3007 مــورخ 1401/04/30 آقــاى حمید مصــدق فرزند على ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 135/65   مترمربــع قســمتى از پــالك شــماره 4 فرعــى 
از 1169 اصلــى و 1170 اصلى  واقــع در قطعه 7 بخــش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رســمى مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/12 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/27 – م الــف: 1373635 - حجــت الــه 
کاظــم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملــک نجف آبــاد ازطرف

 آفرین میرعباسى/6/156

دریا قدرتى پور
یک دهه هشتادى تمام عیار و متفاوت با دیگر همسن و ساالنش. قرارمان در کتابخانه 
هنرستان هنرهاى زیباست؛ جایى که او وقتى وارد مى شود با اندوه مى گوید این آخرین 
بار است که به این جاى دوست داشتنى وارد مى شوم. کیاناز شاطریان، دخترى که بعد 
از اعالم نتایج کنکور توانست بین 5 نفر اول بدرخشد و بر باالترین سکوى کنکور هنر در 

کشور قرار بگیرد؛ آرزویش این است که یک روز بتواند تألیف و تدریس کند.
تک فرزند خانواده وقتى مى خواهد از تشــویق کننده هایش بگوید، گوشه لبش جمع

 مى شود و با شوق خاصى مى گوید: «پدر و مادرم بهترین مشوق هاى من بودند.» کیاناز 
سال 82 به دنیا آمده و پدر و مادرش هیچکدام رشته تحصیلیشان مرتبط با هنر نبوده، 
آنها در شغل صنعتى مشغول به کارند و کیاناز شاطریان متولد اصفهان اکنون در حال 

طى کردن مراحل ثبت نام رشته نقاشى در دانشگاه تهران است. 

چه شد که نقاشــى را انتخاب کردى؟ قبًال گفته بودى که به 
مجسمه سازى عالقه مندى.

بگذارید از ابتدا بگویم. من از کودکى به نقاشى و کاردستى عالقه مند بودم و چون مادرم 
هم در این زمینه کار کرده بود مرا به این ســمت هدایت کرد. نقاشى از کودکى در من 
ریشه گرفت و بعدها که به کالس هاى باالتر رفتم این قضیه برایم عمیق تر، پررنگ تر و 
قوى تر شد تا جایى که سال هشتم تصمیم گرفتم هنر بخوانم. وقتى دانشگاه قبول شدم 

بین رشته نقاشى و مجسمه سازى مردد بودم که نهایتًا انتخابم نقاشى شد.
پس این انتخاب از همان دوران راهنمایى شکل گرفت.

در مقطع راهنمایى که بودم کســى موافق این موضوع نبود کــه هنر را ادامه بدهم به 
این علت که معدلم باال بود و همه مى گفتند حیف است و ترجیحشان این بود که رشته 
تجربى، ریاضى و یا انسانى بخوانم اما پدر و مادرم گفتند هر انتخابى که خودم مى خواهم 
داشته باشــم. خانواده ام با توجه به عالقه مندى من در این رشته از راهنمایى و کمک 
خود دریغ نکردند و کسب این رتبه را مدیون آنها هستم. گرچه این انتخاب براى آنها 
هم ســخت بود به این خاطر که بقیه مى گفتند کار ما اشتباه است. به قولى مى گفتند 
این بچه حیف مى شود. ولى خوشبختانه محکم ایستادند که چیزى که خودم دوست 
دارم را انتخاب کنم و این شد که به اینجا آمدم و وارد هنرستان شدم. ابتدا حسم این بود 
که مطالعاتم در این رابطه زیاد بوده اما وقتى وارد شدم به لطف دوستانم که اطالعات 
باالیى در وادى هنر داشتند به این نتیجه رسیدم که باید بیشتر تالش کنم و در فضایى 
قرار گرفتم که مجبور شدم بیشــتر بخوانم و دانشم را باال ببرم. از اینجا شروع کردم به 
مطالعه بیشتر و به واســطه همین موضوع به مطالعه پژوهش هنر و تئورى هنر عالقه 
مند شدم. هنرمندان بیشترى را شناختم و وقتى اواسط یازدهم کالس هایم شروع شد 
این موضوع به کنکورم هم سرایت کرد و باعث شد که من کنکورم را هم با همین حس 

و انگیزه ام بخوانم.
نقاشى را انتخاب کردى که چه شغلى در آینده داشته باشى؟

ببینید ماهیت هنر این شکلى است که شما قرار نیســت از یکجا حقوق ثابتى بگیرى. 
اصًال رویه به این شکل نیست و جواب نمى دهد. هنر یک شغل نیست. یک امر درونى 
است و من به عنوان یک شغل به آن نگاه نمى کنم. اما آنچه من همیشه دوست دارم 

تدریس است. دوســت دارم به عنوان مثال تاریخ هنر تدریس کنم و الزمه اش به هر 
حال ادامه تحصیل در مقاطع باالتر ارشد و دکتراست. راه نقاشى براى من آزادتر است و 
دوست دارم وابسته به خودم پیش برود و شغلم در مسیر جداگانه اى یعنى تدریس تئورى 

هنر و کارهاى پژوهشى هنر باشد.
فکر مى کنى در این رابطه چه آینده اى براى خودت ترســیم 

کرده اى؟ به کجا قرار است برسى؟
به نظر من نقاشى چند ویژگى دارد که منحصر به فردش مى کند. اوًال نقاشى بسیار قائم 
به ذات و قائم به فرد است و ارتباطى به محیط فرد ندارد و کامًال درونى است. حتى اگر 
هنرمند از محیط هم تأثیر بگیرد، باز از فیلتر خودش رد مى شود و این چیزى است که 
قابل پیش بینى نیست، یعنى اتفاقاتى در رویه کار آدم پیش مى آید که هیچوقت منشأ 
آن مشخص نیست و گاهى یک اتفاق در زندگى اتفاق دیگرى را رقم مى زند. اما این 
امیدوارى را دارم به واسطه اینکه به تالش و پشتکار اعتقاد دارم نه لزومًا به واسطه کار 

زیاد اما به واسطه تمرین زیاد مى توانم به موفقیت دست یابم. 
آدم هاى هنرمند با هنرشان غمگین و خوشحال مى شوند تو 

هم همینطور هستى؟
دقیقًا نقاشى هایم این را به خوبى نشــان مى دهد. وقتى به کارهایم نگاه مى کنم مى 
دانم که آنها را در چه زمانى کشیده ام و آیا غمگین بوده ام یا خوشحال. اما دید کسانى 
که به کار ما نگاه مى کنند جالب است؛آنها فکر مى کنند که پروسه تولید یک اثر هنرى 
آسان است. اما این پروسه بیشتر شبیه میدان جنگ است، یعنى یک تنش درونى است 
تا این قضیه شکل بگیرد و معتقدم اولین کسى که به کار هنرمند گیر مى دهد و آن را نقد 
مى کند، خودش است؛ بنابراین در خوشحال ترین حالت این کار برایمان ممکن است 

خیلى لذت داشته باشد اما خیلى خســته مى شویم به این خاطر که ذهن و مغز درگیر و 
در جنگ و جدل است. 

از غمگین ترین روزهاى زندگى ات بگو.
وقتى آدم ها به رشــته ما بى مهرى مى کنند غمگین ترین آدم دنیا مى شوم. رشته ما 
نه تنها در جامعه بلکه در آموزش عالى و ابتدایى هم مهجور اســت. گاهى اوقات یک 
آرتیست بخاطر جبرى که وجود دارد کارهایى مى کند که دوست ندارد. گاهى نه تنها 
شأن هنر بلکه شأن انسان هم زیرســئوال مى رود. این موضوع به خصوص وقتى در 
شرایطش قرار مى گیریم و بیشــتر آن را لمس مى کنیم برایمان سخت تر مى شود. 
اینکه شرایطمان با بچه هاى نظرى یکسان نیســت، اینکه کنکورمان شناور است و 
همه این دالیل باعث مى شود به این نتیجه برسید که چرا این اتفاقات فقط براى رشته 

هنر مى افتد؟
و شادترین روز زندگى ات؟

حس جالبى هست که تا انجامش نداده باشــید، درك نمى کنید. وقتى یک نقاشى که 
مى خواهم در سطل زباله بیاندازم، به چیزى که دوستش دارم، تبدیل مى شود و حس 
چند لحظه اى که از این طریق به من برســد و من از کارم خوشم مى آید، افتخارش از 

رتبه اول کنکور هم براى من بیشتر است.
دوست دارى اگر به مراحل باالتر رسیدى همینجا ادامه بدهى 

یا بروى خارج از کشور؟
به نظر من این دو مقوله متفاوت است، اینکه من چه چیزى دوست دارم و چه اتفاقاتى 
مى افتد. من دوست دارم کشور من بیشــتر به هنر بها بدهد و این با تالش امثال من 
اتفاق مى افتد. متأسفانه کسى قادر نیســت بیاید و این کار را انجام بدهد مگر ما که در 

این رشــته داریم کار مى کنیم و باید اینقدر تالش کنیم که بتوانیم دید عامه مردم را 
نسبت به این رشته تغییر دهیم و من تا جایى که بتوانم این تالش را خواهم کرد. برایم 
مهم نیســت که این تالش را داخل ایران انجام مى دهم یا در خارج و یا حتى در قطب 
جنوب (مى خندد) این مهم نیست که کجا این اتفاق مى افتد، ولى به نظر این تعهد باید 
باشد که بچه ها و نسل هاى بعد از من هم حداقل راحت تر از ما بتوانند هنر بخوانند و 

به هنرشان بها داده شود.
حاال که رشته ات شد نقاشى، از بین رنگ ها کدام رنگ را بیشتر 

مى پسندى؟
سئوال ســختى اســت، فکر کنم از بچگى تنها ویژگى که باعث مى شد برخى اوقات 
مسخره هم بشوم این بود که همه رنگ ها را دوست داشتم و نمى توانستم از بین آنها 

انتخاب کنم.
پس یک دنیاى رنگى دارى.

دنیاى من سبز است.
و نوع تفریحاتت؟

نقاشى بهترین تفریح من است و من یکســال به این خاطر که نتوانستم نقاشى کنم 
تفریحى هم نداشــتم. در این مدت هیچ جا نمى رفتم و فقط درس مى خواندم و پدر و 
مادرم فکر مى کردند فشار زیادى روى من است اما اینطور نبود. تنها مشکل من این بود 

که ذهنم آزاد نبود و نمى توانستم نقاشى بکشم.
و بعد از نقاشى؟

(مى خندد) کارهایى که مال سنین 80 سال به باالست؛ من از گلدوزى خوشم مى آید.
کارهایت بیشتر جوششى است یا کوششى و چقدر براى هر 

نقاشى اتود مى زنى؟
به نظر من تلفیقى از جفت اینهاست. برخى اوقات چند شــب فکر مى کنم و به جایى
 نمى رســم اما بعضى وقت ها هم یک کار ده دقیقه اى مى کشم و آن را بسیار دوست 
دارم. گاهى هم یکدفعه در زمان ناهار خوردن حسى به من دست مى دهد که همان موقع 

آن را مى کشم و هنوز خودم هم نمى دانم که این حس ها از کجا مى آید.
 فیلم هم مى بینى؟

بله.
و البد عالقه مندى ات بیشتر جنبه فیلم هاى هنرى و ژانرهنرى 

است.
من از فیلم هاى بیوگرافى هنرمندان خوشم مى آید اما نکته اى که هست این است که 
شما ته هیچ بیوگرافى هنرمندى بدون اشک و غم و غصه برنمى خیزید. اما فیلم هاى 
خوبى که از روى زندگى هنرمندان ساخته شده خیلى برایم جالب است چون همان هایى 

که خوانده اى به تصویر کشیده شده است.
50 سال دیگر کیاناز کجاست؟

دوســت دارم شــاگردانى داشــته باشــم که در زندگى شــان تأثیرگذار بــوده ام. 
آدم هایى باشند که یادشــان نداده باشــم که چه راهى را انتخاب کنند اما راهى را به 
آنها هدیه بدهم که در آن موفق عمل کنند. همان چیزى کــه دیگران به من دادند و 
به گردنشان حق دارم و این موهبت را به من هدیه دادند و من هم این بهترین هدیه را 

به دیگران بدهم.

رتبه اول کنکور هنر در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»: 

پروسه تولید اثر هنرى شبیه میدان جنگ است 

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان به شناسه ملى 10260524311 و شماره ثبت 31881 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/05 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و باالبردن مبلغ اسمى ســهام (طى گواهى شماره 88542 مورخ 1401/06/06 بانک ملت شعبه 
میدان شهدا اراك) از مبلغ 20000000000 ریال به مبلغ 40000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 40000000000 ریال نقدى است منقسم به 2000 سهم 20000000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1381505)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص زیســت فناوران نوین راد مهر به شناسه ملى 10260615329 و شــماره ثبت 43670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى علیرضا بهزادى مهر به شــماره ملى 1288387865، آقاى سعید قربانى زواره به شماره 
ملى 0075381516 و آقاى سیدعلى میرشاکرى به شماره ملى 1229744101 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/14 انتخاب 
گردیدند. آقاى محمدحسین سازش به شماره ملى 1290633606 به سمت بازرس اصلى و خانم ریحانه کوهیان به شماره ملى 1288440227 به 
سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1381451)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سانیار سازه سپهر راستین آســیا بشناسه ملى 14009406630 و شــماره ثبت 2283 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/05/10 محمود خلقى بشماره ملى 1288786891 و علیرضا خلقى بشماره ملى 1288321171 
و فریبا ایزدان بشماره ملى 1291050231 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . مرتضى خلقى بشماره ملى 
1288117043 و مجتبى کریمان بشماره ملى 4480116737 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1380639)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آریا مشعل چهارباغ به شناسه ملى 14009200778 و به شــماره ثبت 64821 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/04/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد سعیده غفورى ورزنه به شماره ملى 1271636190 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسماعیلى به شماره ملى 1292370238 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و اصغر غفورى ورزنه به شماره ملى 5659811590 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد سکینه محمودى زیارى به شماره ملى 1291864687 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال و صفیه کریم زاده به شماره ملى 4623296423 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1380643)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنایع نساجى بدر نصف جهان به شناسه ملى 10980281016 
و به شماره ثبت 60084 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شعبه شــرکت به آدرس استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزى، شهر تهران، بازار، کوچه بازار شهیدسعیدالذاکرین، 
کوچه بازارخیاطها، پالك 50، ساختمان جدید امیر کبیر، طبقه -1، واحد 666 کدپستى 
1163644763 تاســیس و امیرحســین کرباســى زاده اصفهانى به شماره ملى 
1286040280 به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1381503)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
اصل مدرك موقت تحصیلى (دانشنامه)

اینجانب پریسا اسماعیلى ماهانى فرزند على اکبر متولد 1357/02/07 داراى 
کد ملى 2991623438 در مقطع کارشناســى رشــته دبیرى تربیت بدنى 
بشماره صادره 34/20552 مورخ 1381/12/03 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشانى اصفهان ، خانه اصفهان خیابان 
گلخانه ، خیابان بنفشه میانى ، بن بست مداین پالك 9 طبقه دوم ارسال نمایند . 
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رئال مادریــد در دومین بازى خــود در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا به مصاف الیپزیگ رفت و توانست با دو گل 
به پیروزى دست پیدا کند. کارلو آنچلوتى با پیروزى که در این 
بازى به دست آورد شب تاریخى را در لیگ قهرمانان اروپا رقم 
زد. آنجلوتى دومین مربى در تاریخ لیگ قهرمانان اروپاست 
که توانسته 100 پیروزى را در این رقابت بزرگ تجربه کند. 
پیش از این هم سر «آلکس فرگوســن»، اسطوره شیاطین 
سرخ به عنوان نخستین مربى در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا 

100 پیروزى را در این رقابت بزرگ تجربه کرد.

صدمین پیروزى آنجلوتى
UCLدر 
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در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، بایرلورکوزن که 
سردار آزمون را روى نیمکت خود داشت در بایرآرنا از اتلتیکو 
مادرید اسپانیا میزبانى کرد. این مسابقه براى یاران سردار 
دراماتیک بود و آنها در دقایق پایانى دو گل زدند و سه امتیاز 
این بازى حساس را کسب کردند. سردار آزمون در دقایق 
پایانى فرصت بازى پیدا کــرد. مهدى مهدوى کیا بازیکن 
سابق تیم ملى که سابقه درخشــش در بوندس لیگا را نیز 
دارد از نزدیک بازى بایرلورکوزن را در ورزشگاه خانگى این 
تیم تماشا کرد. به همراه او هوتن شکیبا و بهرام افشارى دو 
بازیگر شناخته شده سینماى ایران نیز حضور داشتند و پس از 
بازى عکس چهارنفره جالبى را کنار سردار به یادگار گرفتند.

مهدوى کیا در کنار 
سردار آزمون

فوتبال است دیگر، یک روز تو را به اوج مى رساند و 
تیتِر یک رسانه ها مى شوى اما یک روز به خودت مى 
آیى مى بینى دیگر کسى سراغت را هم نمى گیرد. 
این اتفاق براى بعضى ستاره هاى آسمان این حرفه، 
خودخواسته مى افتد و بعضى هم به جبر زمانه از عرش 
به فرش مى افتند. وضعیت این روزهاى عیسى آل 
کثیر اما چیزى است بین این دو وضعیت؛ او یک بار 
به دلیل محرومیت از روزهاى اوجش فاصله گرفت و 

یک بار هم به دلیل مصدومیت.
مهاجم خوزستانى سرخپوشان زمانى که به این تیم 
پاى گذاشت با گل هاى حساسى که در لیگ قهرمانان 
آسیا براى پرسپولیس به ثمر رساند خیلى زود خود را 
در دل هواداران جا کرد. حتى زمانى که عیســى به 
دلیل شادى گل جنجالى اش برابر پاختاکور شش ماه 
محروم شد هم ذره اى از عالقه طرفدارانش به او کم 
نشد؛ پرسپولیسى ها پس از صعود تیمشان به فینال 

این رقابت ها با به راه انداختن چالش شادى گل او از 
مهاجم محبوبشان حمایت کردند. 

ماجراى عیســى و پرســپولیس اما پــس از اتمام 
محرومیت او و بازگشت دوباره اش به جمع شاگردان 
یحیى رنگ و بوى دیگرى به خود گرفت. او که امید 
آقاى گلى سرخ ها بود ناگهان دچار مصدومیت شد اما 
زیر بار عمل جراحى نرفت و همین اشتباه سنگین و 

لجبازى او در نهایت کار دستش داد. 
اصرار و پافشارى بر ادامه بازى با وجود آسیب دیدگى 
از طرف عیسى باعث شد ســرمربى پرسپولیس در 
نهایــت روى نامش خط قرمز بکشــد؛ با این حال، 
طرفداران پرســپولیس تا پیــش از حضور مهاجم 
هلندى در ترکیب تیمشان و دلبرى او با گل هایش 
از آنها همچنان جویاى حال و شرایط مهاجم جنوبى 
خود بودنــد. پربیراه نیســت حتى اگــر ادعا کنیم 
آنها بخاطــر ضعف مهره هاى هجومــى تیم مورد 
عالقه شــان بــراى بازگشــت عیســى آل کثیر 

روزشمارى هم مى کردند.
اما حاال با وجود درخشش یورگن لوکادیا در خط حمله 
پرسپولیس دیگر کسى سراغى از آل کثیر نمى گیرد. 
این مهاجم خوزستانى هفته گذشته براى اینکه بیش 
از این از یادها نرود دست به دامن فضاى مجازى شد. 
او که این روزها دوران نقاهت و آماده سازى پس از 
عمل جراحى اش را پشت ســر مى گذارد با انتشار 
فیلمى از تمرینات خود در اینســتاگرام خواست این 
پیام را ارسال کند که عمر فوتبالى عیسى هنوز تمام 

نشده است.
با همه اینها و با وجود قول یحیى به شــاگرد قدیمى 
خود در خصوص بهره گیرى از او در نیم فصل دوم، 
آل کثیر به خوبى مى داند با حضور مهره هایى چون 
یورگن کلودیا و شیخ دیاباته امکان بازگشت به تیم 
صدرنشین لیگ 22 کار چندان راحتى نخواهد بود. 
این مهاجم خوزستانى حاال بیش از هر زمانى معنى 

«خودکرده را تدبیر نیست» را درك مى کند.    

مصائب کثیر عیسى آل کثیر؛ 
خودخواسته یا جبر زمانه؟

مرضیه غفاریان
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اتحادیه هاى فوتبال روســیه و بوســنى و هرزگوین چند روز 
قبل از برگزارى بازى دوستانه تیم هاى ملى این دو کشور در 
شهر سن پترزبورگ در روز 28 آبان خبر دادند. به دنبال اعالم 
این خبر بازیکنان کلیدى بوسنى و هرزگوین از جمله میرالم 
پیانیچ و ادین ژکو گفته اند حاضــر به انجام این بازى در خاك 
روسیه نیســتند. کانون  هواداران تیم ملى بوسنى و هرزگوین 
و فدراســیون فوتبال اوکراین نیز به صورت رسمى خواهان 
لغو بازى با روسیه شــدند. پیانیچ درباره این بازى گفت:  مدیر 
ورزشى تیم ملى بوســنى با من تماس گرفت و گفت فرصت 
بازى با روسیه وجود دارد. من به او گفتم این بازى در حال حاضر 
معنایى براى ما ندارد، زیرا روسیه توسط فیفا و یوفا تحریم شده 

است. تمام دنیا بخاطر جنگ در اوکراین رنج مى برند.

بوسنى هم روسیه را 
تحریم کرد

04

تیم االهلى دوحه در چارچوب هفته هفتم لیگ ســتارگان 
قطر با گلزنى محمدحســین کنعانى زادگان از شکســت 
گریخت تا با 10 امتیــاز در رده پنجم جدول 12 تیمى این 
مسابقات جاى بگیرد. براساس این گزارش، محمدحسین 
کنعانى زادگان با زدن چهار گل در هفت بازى در رده هفتم 
جدول گلزنان فصل جارى لیگ ستارگان قطر جاى دارد. او 
همچنین عنوان گلزن ترین مدافع این مسابقات را در اختیار 
دارد. امید ابراهیمى هافبک تیم الوکــره نیز تا به اینجاى 

فصل جارى لیگ ستارگان قطر دو گل زده است.

کنعانى ؛ گلزن ترین مدافع 
لیگ قطر

بازیکن تیم فوتبــال بانوان ســپاهان گفت: براى 
چهارمین فصل متوالى با ســپاهان قرارداد بستم، از 
سنین کم به سپاهان عالقه داشتم و به همین دلیل از 
بین پیشنهاد هایم سپاهان را انتخاب کردم و امسال 

با طلسم شکنى به دنبال قهرمانى هستیم.
فاطمه عادلى اظهار داشــت: براى چهارمین فصل 
متوالى با ســپاهان قرارداد بســتم، از سنین کم به 
ســپاهان عالقه داشــتم، در ســال هاى اخیر که 
فرصت بازى در ایــن تیم را به دســت آوردم، این 
عالقه چندبرابر شده اســت و به همین دلیل از بین 

پیشنهاد هایم سپاهان را انتخاب کردم.
عادلى در پاسخ به اینکه آیا سپاهان امسال موفق به 
طلسم شکنى و قهرمانى در لیگ خواهد شد یا خیر، 
عنوان کرد: امسال در کادرفنى و بازیکنان تغییراتى 
داشتیم که هماهنگ شــدن زمان بر خواهد بود، به 
دنبال طلسم شکنى هســتیم و با توجه به تفکرات 
کادرفنى و توانایى هاى بازیکنان به این موضوع امید 
داریم؛ نکته مهم دیگــر حضور بازیکنان آکادمى در 
کنار تیم است که به این شکل مى توانیم نگاهى به 

آینده نیز داشته باشیم.

امسال با طلسم شکنى به دنبال قهرمانى هستیم

علیرضا بیرانوند به اولین دروازه بان تاریخ فوتبال ایران تبدیل خواهد شد که دومین 
جام جهانى خود را تجربه مى کند.

بیرانوند دروازه بان 30 ســاله تیم ایران که پس از علیرضــا حقیقى، تبدیل به گلر 
شماره یک تیم ملى شد، پس از تجربه حضور در جام جهانى و جام ملت ها همراه با 
کارلوس کى روش، حاال آماده حضور دوباره در مهمترین رویداد بین المللى فوتبال 

جهان خواهد شد.
نکته جالــب درباره بیرانوند این اســت که او بــه اولین دروازه بــان تاریخ ایران 
تبدیــل مى شــود که بیــش از یــک جــام جهانــى و بیشــتر از ســه بازى 
در جام جهانــى را تجربه مى کنــد و احتماال در دیــدار با ایــاالت متحده براى 
ششــمین بار در ایــن رقابت هــا دروازه بانى خواهد کــرد؛ رکــورد انحصارى 
گلر تیــم ملى که باتوجه به وضعیت ســنى او ممکن اســت در جــام 2026 نیز

 ادامه دار باشد.

او که پس از حضور ناموفــق در فوتبال اروپا، تصمیم به 
بازگشــت گرفت و دوباره به پیراهن پرسپولیس رسید، 
در 6 هفته ابتدایى لیگ برتر عملکرد درخشانى داشته و 

توانسته در آستانه جام جهانى آمادگى قابل توجهى 
را از خود نشان دهد.

این در حالى است که رقباى او امیر عابدزاده، 
پیام نیازمند، سیدحسین حسینى و سایر 
گلرهاى ایرانى، خــود را مدعى پیراهن 
شــماره یک تیم ملى مى داننــد و این 

رقابتى اســت که احتماال تا آخرین جلسه 
تمرینى ادامه خواهد داشت اما به هر حال شاید 

بیرانوند از شانس بیشترى برخوردار باشد.

بیرانوند در جام جهانى رکورد مى زند 05

پــس از  برگــزارى رقابت هــاى هفته ششــم لیگ برتر 
باشگاه هاى کشور، تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن به دستور 
مهدى تارتار چند روزى تعطیل شد تا سبزپوشان اصفهانى 
با روحیه بهترى آماده حضــور در دور جدید تمرینات این 
تیم شوند، بر همین اساس دور جدید تمرینات تیم فوتبال 
ذوب آهن بعد از چند روز تعطیلى از روز پنج شنبه در اصفهان 
از سر گرفته شد و سبزپوشان اصفهانى براى ادامه لیگ آماده 
مى شوند. طبق این گزارش شاگردان تارتار در نظر دارند که 
فاصله تعطیلى دو هفته اى لیگ تا برگزارى هفته هشــتم 
رقابت ها، دو بازى تدارکاتى را برگزار کنند و قرار اســت که 
یکى از این بازى هاى تدارکاتى مقابل یک تیم خارجى باشد.

شاگردان تارتار، آماده 2 بازى 
تدارکاتى

دو مدافع سپاهانى تیم ملى انگیزه زیادى براى اثبات توانایى هایشان به کى روش دارند.
امید نورافکن و رامین رضاییان با شــرایط متفاوتى وارد اردوى تیم ملى شدند، نورافکن که در دوران 
دراگان اســکوچیچ تبدیل به یکى از گزینه هاى اصلى بازى در سمت چپ خط دفاعى تیم ملى شد، 
مدتى است که از فرم ایده الش فاصله گرفته و حتى در 6 هفته اى که از لیگ گذشته، فقط در بازى مقابل 

نساجى، 90 دقیقه در میدان بوده است.
نورافکن در اردوى تهران باید با ابوالفضل جاللى و احتماال آرمین سهرابیان رقابت کند و در صورت 

دعوت میالد محمدى به اردوى اتریش، او یک رقیب جدى دیگر هم خواهد داشت.
داستان رضاییان، اما با همبازى اش در سپاهان متفاوت است و او به عنوان بازیکن محبوب کارلوس 
کى روش، حاال که بعد از نزدیک به 3 سال به تیم ملى برگشته، مى خواهد طورى بازى کند که نشان 

دهد، اسکوچیچ درباره او اشتباه کرده و از طرف دیگر کى روش را هم روسفید کند.
مهدى شیرى و صالح حردانى رقباى لیگ برترى رضاییان هستند و در صورت دعوت صادق محرمى 

به اردوى اتریش، او باید با مدافع دیناموزاگرب هم رقابت کند.

انگیزه زیاد 2 سپاهانى
 براى اثبات توانایى هاى خود

سرمربى تیم فوالد خوزستان براى قبول دستیارى کى روش در جام جهانى یک شرط مهم گذاشت.
کارلوس کى روش ســرمربى جدید تیم ملى فوتبال کشــورمان به ایران آمد تا قرارداد خود را به طور 
رسمى امضا و کارش را آغاز کند. این در حالى است که هنوز تکلیف دستیار ایرانى کى روش در تیم ملى 

مشخص نشده.
پس از انتخاب کى روش، مسئوالن فدراسیون اعالم کردند که با جواد نکونام براى مربیگرى در تیم 
ملى به توافق رسیدند که بالفاصله گرشاسبى مدیرعامل فوالد اعالم کرد که این خبر درست نیست و نه 

نکونام و نه باشگاه فوالد عالقمند به این همکارى نیستند.
با این حال مهدى تاج رئیس فدراسیون در نشست خبرى خود اعالم کرد که امیدوار است نکونام و فوالد 
این پیشنهاد را قبول کنند. تاج در همان نشست گفت که احتماال نکونام پس از جام جهانى سرمربى تیم 
ملى خواهد شد و کى روش مدیر فنى تیم. اما نکونام گویا به این وعده اعتماد ندارد و براى قبول دستیارى 

کارلوس کى روش، تضمین مى خواهد که حتما صندلى کى روش در آینده به او مى رسد.
گفته مى شود نکونام که در گذشته هم دستیار سرمربى پرتغالى بوده اعالم کرده به عقب بازنخواهد گشت 
و فقط در صورتى به تیم ملى بازمى گردد که تضمین دهند پس از کى روش سرمربى تیم ملى خواهد شد.

سرمربى فوالد براى تیم ملى شرط گذاشت

انتخاب مدافع راست تیم ملى ایران مى تواند دردسرى شیرین براى کارلوس کى روش محسوب شود.
دور جدید تمرینات تیم ملى فوتبال ایران در حالى آغاز شده است که بار دیگر فدراسیون فوتبال تصمیم 

گرفت سرمربى دو دوره قبلى این تیم در جام جهانى را روى نیمکت قرار دهد.
مهدى تاج سراغ کارلوس کى روش رفت تا او جاى دراگان اسکوچیچ نشسته و امور تیم ملى را بر عهده 
بگیرد. کى روش نیز در اولین اقدام تصمیم به باز گرداندن شاگردان مورد اعتماد خود همچون مرتضى 
پورعلى گنجى و رامین رضاییان گرفت تا آنها توانایى هاى خود را در اردوى تهران که با حضور بازیکنان 

منتخب داخلى لیگ برتر تشکیل شده است نشان دهند.
کى روش در حالى رضاییان را براى حضور در دفاع راســت تیم ملى ایران انتخاب کرده است که صادق 
محرمى در دیناموزاگرب کرواسى عملکردى درخشان در فصل جارى داشته است. او که در ترکیب اصلى 
تیم باشگاهى اش مقابل آ ث میالن در لیگ قهرمانان اروپا نیز حضور داشت اصلى ترین رقیب رضاییان 
محسوب مى شود. بازیکنانى همچون صالح حردانى و شاید دانیال اسماعیلى فر نیز مى توانند عرصه را 
براى انتخاب مدافع راست تیم ملى ایران در جام جهانى 2022 تنگ کنند تا کى روش براى انتخاب بازیکن 

مد نظر خود براى این پست با دردسر شیرین روبرو شود.
باید دید مدعیان حضور در ترکیب اصلى تیم ملى ایران در فاصله دو ماه مانده تا شروع جام جهانى 2022 چه 
روندى را در اردوى تیم ملى از خود به جاى مى گذارند تا شاید بتوانند نظر کادر فنى را براى سفر با هواپیماى 
تیم ملى به قطر و بروز توانایى هاى خود در مهم ترین تورنمنت فوتبال ملى دنیا در سال 2022 جلب کنند.

دردسرى شیرین براى کى روش

مدافع میانى پرسپولیســى ها پس از سپرى کردن 
دوران سخت مصدومیت و دورى از تیم ملى بار دیگر 

کیت شماره 8 یوزها را به تن کرده است.
مرتضــى پورعلى گنجى یکــى از ارکان اصلى خط 
دفاعى ایران در راه صعود به جام جهانى 2018 روسیه 
بود و در قلب خط دفاعى ایران در گروه مرگ بازى هاى 
خوبى انجام داد. او با بدشانسى بزرگى مواجه شد و به 
دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى دوره طوالنى 

مدتى از تیم ملــى و زمین 
فوتبال دور شده بود.

پورعلى گنجى که در 
اردوى قبلى از لیســت 

دراگان اســکوچیچ خط خورد بارها از دلتنگى براى 
ملى گفته بود و حاال با بازگشت پیراهن تیم 

کارلوس کى روش او نیز 
به یکى از چهره هایى 
تبدیل شده که به تیم 

برگشته است. پورعلى ملــى 
در سه هفته اخیر لیگ  گنجى 

برتــر در 

ترکیب اصلى پرسپولیس حضور داشته و حاال نخستین 
تمرین خود را با تیم ملى زیر نظر کى روش در دومین 

مقطع حضور این سرمربى پرتغالى تجربه کرد.
مرتضى بسیار امیدوار است در لیست بعدى کى روش 
که با حضور لژیونرها نوشته مى شود هم حضور داشته 

باشد.
نکته جالب این است که پورعلى گنجى دوباره شماره 
8 محبوب خود را در تیم ملى به تن کرده است. در راه 
صعود به جام جهانى قطر احمد نوراللهى در غیاب او این 
لباس را در اختیار داشت و حاال احتمال زیاد با توجه به 
تجربه بیشتر پورعلى گنجى، نوراللهى شماره دیگرى 

را به تن خواهد کرد.

شماره 8 تیم ملى دوباره بر تن مرتضى
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در جلسه شوراى مدیران مراکز هنرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، برنامه هاى هنرى 

«روز اصفهان» بررسى و تصویب شد.
جلسه شــوراى مدیران مراکز هنرى سازمان و فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در «هنرسراى 
خورشید اصفهان» با بررســى برنامه هاى پیشنهادى روز 

اصفهان برگزار شد.
على عطریان، رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى و هنرى 
شــهردارى اصفهان اظهار کرد: 25 آبان روزى است که 
نه تنها اصفهان که تمام ایــران آن را از یاد نخواهند برد؛ 
روزى که 370 شهید بر دستان مردم تشییع شد، شهدایى 
که براى حفظ خاك وطن از جان مایه گذاشــتند و مردم 

قدردان آن ها هستند.
وى افزود: این روز در تقویم رسمى کشور به روز اصفهان 

نام گذارى شده است به همین جهت در کنار برنامه ریزى با 
رویکرد هنرى در این روز باید برنامه هاى مراکز اداره هنرى 
سازمان فرهنگى و هنرى شهردارى اصفهان رنگ و بوى 

ایثار و شهادت داشته باشد.
رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى و هنرى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: برنامه ریزى ها بخش هاى مختلف این 
اداره فقط در مدت زمان یک روز نباید باشد بلکه برنامه ها 
باید در قالب یک هفته اجرا شــود تا شهروندان بیشترى 

بتوانند در این برنامه ها حضور داشته باشند.
عطریان تأکیــد کــرد: در برنامه هــاى روز اصفهان دو 
رویکرد بســیار مهم باید مورد توجه قــرار گیرد، رویکرد 
اول برنامه ریزى هنــرى جهت معرفــى روز 25 آبان و 
اهمیت آن و رویکرد دوم اجراى برنامه هایى جهت تقویت 
خواهرخواندگى اصفهان با شــهرهاى دیگر باشد، ضمن 

اینکه از اجراى برنامه هاى کلیشه اى و تکرارى خوددارى 
شود.

وى گفت: در برنامه ریزى فعالیت ها و نشست هاى هنرى 
در اصفهان باید مخاطب شناســى صورت گیرد و مدیران 
مراکز اداره هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان بایــد برنامه هــاى روز اصفهان را 
به گونه اى برنامه ریزى کنند که شهروندان بیشترى در این 

برنامه ها مشارکت و فعالیت داشته باشند.

برگــزارى نشســت تأثیــر جنــگ بر 
فرهنگ عامه مردم اصفهان

امین خیام باشى، مدیر امور موزه عصارخانه شاهى اصفهان 
هم اظهار کرد: این موزه در طول ایام سال در کنار فعالیت 
متداول به برگزارى نشســت ها و برنامه هــاى با رویکرد 
معرفــى فرهنگ عامه مردم اصفهان پرداخته اســت که 
یکى از شاخص ترین برنامه هاى آن برگزارى نشست هاى 
«شــیوه ما مردمان» بوده اســت که در هرکــدام از این 
نشست هاى ماهانه یک موضوع از فرهنگ عامه با حضور 
اساتید و صاحب نظران مطرح در حوزه اصفهان شناسى و 

فرهنگ عامه مطرح و مورد بررسى قرار مى گرفت.
وى ادامه داد: به همین جهت این موزه قرار اســت در روز 
اصفهان در قالب برگزارى نشست شــیوه ما مردمان به 
بررسى تأثیر جنگ بر فرهنگ عامه مردم اصفهان بپردازد 
زیرا این موضوع مغفولى است که در حوزه معرفى فرهنگ 

عامه مردم اصفهان کمتر به آن پرداخته شده است.

اجراى نمایش هاى برگزیده جشنواره ملى 
«فانوس»

على دادفــر، رئیس دفتر تخصصى هنرهاى نمایشــى و 
مدیر تاالر هنر اصفهان اظهار کــرد: این دفتر در نظر دارد 
به مناسبت روز اصفهان بخشــى از نمایش هاى برگزیده 

جشنواره ملى «فانوس» را به مدت یک هفته در تاالر هنر 
اصفهان اجرا کند.

وى ادامه داد: براى اینکه شهروندان بیشترى بتوانند فرصت 
مشاهده تئاتر را داشته باشند، در روز اصفهان در چند نقطه 

شهر اصفهان اجراى تئاتر خیابانى خواهد داشت.
رئیس دفتر تخصصى هنرهاى نمایشى و مدیر تاالر هنر 
اصفهان تصریح کرد: یکى دیگــر از برنامه هاى این دفتر 
براى روز اصفهان برگزارى جلســات نمایش نامه خوانى 
است که قرار است چند نمایش نامه موفق کشور، با حضور 

نمایش نامه نویس آن اثر خوانده شود.

برنامه مرکز تخصصى هنرهاى ملى و آئینى 
اصفهان 

منصور قربانى، رئیس مرکز تخصصــى هنرهاى ملى و 
آئینى اصفهان هم اظهار کرد: این مرکز در نظر دارد در کنار 
چندین نشست در حوزه معرفى مراسم آئینى شهر اصفهان، 
نشستى با موضوع روایت مراسم تشییع شهدا اصفهان در 

روز 25 آبان داشته باشد.
رونمایى از اثر «افشین جلیلى» 

مهدى تمیزى، مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان اظهار 
کرد: موزه هنرهاى معاصر اصفهان، فعالیت ها و امور مربوط 
به دفتر تخصصى هنرهاى تجسمى شهردارى اصفهان را 
نیز عهده دار اســت و در این دفتر امور مربوط به هنرهاى 

تجسمى را برنامه ریزى و پیگیرى مى کند.
وى ادامــه داد: قرار اســت ایــن دفتر به مناســبت روز 
اصفهان ضمن برگزارى نمایشگاه در نقاط مختلف شهر 
از تابلوى نقاشى اســتاد «افشــین جلیلى» که موضوع 
آن 25 آبان ماه اســت در گالرى متروى ایســتگاه دروازه 
دولت رونمایى کند، ضمن اینکه طــرح این تابلو در قالب 
کارت پستال تهیه شده اســت که در روز اصفهان در چند 
ایســتگاه مشخص شــهرى در اختیار شــهروندان قرار

 مى گیرد.

گمانه زنى جهت اجراى «ارکستر ملى ایران» 
سجاد رضایى، مدیر هنرسراى خورشید اصفهان اظهار 
کرد: این هنرســرا در نظر دارد به مناسبت روز اصفهان 
از «ارکستر ملى ایران» دعوت کند که در اصفهان اجرا 
داشته باشد که خوشــبختانه صحبت هاى اولیه این امر 

صورت گرفته است.
وى ادامه داد: مکان هاى متعددى براى اجراى «ارکستر 
ملى ایران» در نظر گرفته شده است اما تمام تالش خود 
را خواهیم کرد که این اجرا در ســالن اجالس اصفهان 

برگزار شود.
مدیر هنرسراى خورشید اصفهان تصریح کرد: چنانچه 
«ارکستر ملى ایران» فرصت اجرا به مناسبت روز اصفهان 
را نداشت از یک گروه ارکستر در استان اصفهان دعوت 
مى شود که در این روز در موزه دفاع مقدس استان اصفهان 

اجرا داشته باشد.
برگزارى نشست ادبى 

الهه رضایى، مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان اظهار 
کرد: این مرکز قرار است به مناسبت روز اصفهان نشست 
ادبى را به مناســبت هزارمین ســال ورود ناصرخسرو به 
شهر اصفهان با مشارکت انجمن مفاخر استان اصفهان، 
اداره گردشگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان، دانشــگاه پیام نور اصفهان در خیابان 

کهندژ برگزار کند.
برگزارى نشست تأثیر جنگ بر شهرسازى اصفهان

ملیحه قریشیان، مدیر موزه گرمابه علیقلى آقا اظهار کرد: 
برگزارى نشست تأثیر جنگ بر شهرسازى اصفهان یکى از 
برنامه هاى این موزه به مناسبت روز اصفهان خواهد بود که 
قرار است یک یا دو نفر از اساتید مطرح معمارى کشور در 

این نشست سخنرانى کنند.

در جلسه شورای مدیران هنری سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان بررسی شد؛

جزئیات برنامه هاى هنرى در «روز اصفهان»

در راستاى تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب آهن اصفهان ، بخش فوالدسازى 
براى تولید شمش 250 در 360 آماده مى شود.

سرپرست دفتر فنى بخش فوالدسازى ذوب آهن اصفهان در حاشیه نمایشگاه متالورژى 
اصفهان گفت : رویکرد جدید ذوب آهن اصفهان بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
استوار است؛ در این راستا و با توجه به نیاز بازار،بخش فوالدسازى نسبت به تهیه نقشه هاى 
مربوط به تولید شمش با مقطع 250 در 360 و سپس تنظیم سفارش ساخت قطعات مورد 

نیاز اقدام کرده است.
قدرت اله یزدانمهر افزود : با تکمیل این قطعات، امکان ریخته گرى شمش مقطع مذکور 
فراهم مى شــود که ثمره آن تولید مقاطع نوردى نظیر تیرآهن ســایز 36 است که داراى 
ارزش افزوده باالترى است و نیاز کشور که هم اکنون از مسیر واردات و با خروج ارز صورت

 مى پذیرد،تامین خواهد شد.

مدیر امور برق شهرستان سمیرم گفت: نوسازى 
و بهسازى شــبکه هاى توزیع برق روستایى در 
ســمیرم به طول 3 هزار و 600 متر و با اعتبارى 

بالغ بر 6 میلیارد و 200 میلیون ریال اجرا شد.
عبدالرضا جهان نما اظهار داشت: پروژه نوسازى، 
بهسازى و تبدیل سیم به کابل شبکه هاى توزیع 
برق در شهرستان ســمیرم، در بخش وردشت، 
روستاى دیزجان و آغداش، به طور کامل انجام 

شد.
وى افزود: این پروژه به طول 3 هزار و 600 متر و 
با اعتبارى بالغ بر 6 میلیارد و 200 میلیون ریال در 

این دو روستا به پایان رسید.
 جهان نما خاطرنشــان کرد: هدف از اجراى این 
طرح، ضمن کاهش سرقت سیم هاى مسى، رفع 
اُفت ولتاژ و خاموشى هاى ناخواسته، زیباسازى 
معابر شهرى و روســتایى را نیز به همراه دارد و 
این طرح در تعدادى از روستاهاى دیگر در حال 

بررسى و اقدام است.
مدیر امور برق شهرســتان سمیرم تصریح کرد: 
مانور تعمیرات جهادى شبکه هاى فشار متوسط 
توزیع بــرق در منطقه کشــاورزى هرمزآباد در 
بخش وردشــت شهرستان ســمیرم با حضور 
17 اکیپ عملیاتى و اجرایى از شهرســتان هاى 

مبارکه، دهاقان، شهرضا و سمیرم برگزار شد.
وى گفت: هــدف از این طرح ضمــن افزایش 
پایدارى و قابلیت اطمینان شــبکه هاى توزیع 
و کاهش تلفات و انرژى توزیع نشــده، رضایت 
مشترکان و افزایش آمادگى نیروهاى عملیاتى 
و اجرایى در مواقع حســاس و بحرانى است که 
در این طرح بیش از 10 کیلومتر از شــبکه فشار 
متوسط فیدر حساس، طوالنى و بحرانى موروك 

تعمیر و بهسازى شد.
 

نوسازى و بهسازى 
شبکه هاى توزیع برق 
روستایى در سمیرم

ذوب آهن براى تولید شمش 250 در 360 آماده مى شود

تعمیرات ساالنه ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه که در نوع خود یکى 
از بزرگ ترین و حســاس ترین عملیات تعمیراتى در کارخانه هاى فوالدســازى است، در 

کوتاه ترین زمان ممکن و بدون هیچ گونه حادثه با موفقیت انجام شد.
رئیس دفتر برنامه ریزى و کنترل واحد ریخته گرى مداوم در این باره گفت: تعمیرات ساالنه، 
عملیاتى حساس و حیاتى جهت رســاندن وضعیت تجهیزات به شرایط ایده آل است. این 

تعمیرات با هدف تولید بدون توقف با صرف حدود 4500 نفر ساعت نیرو در تاریخ 9 مردادماه 
1401 با موفقیت انجام شد.

سید مجتبى غیورى افزود: به طورکلى بخش نگهدارى و تعمیرات از بخش هاى استراتژیک 
و تخصصى شرکت اســت که به طور معمول فعالیت هاى آن عمدتا در راستاى آماده به کار 
نگه داشتن و بهبود عملکرد و بهینه سازى تجهیزات است. بنابراین براى تحقق این اهداف، 
تعمیرات ساالنه ُمعین به منظور آماده به کارى و بهینه سازى سیستم ها انجام مى شود. برخى 
اقداماتى که در واحد ریخته گرى مداوم انجام شد عبارت اند از: سرویس کلیه متال کالدها 
شــامل کلیدهاى ورودى و خروجى؛ ســرویس ترانس هاى کابین A و B؛ ســرویس 
پاورسنترها؛ تعویض 4 عدد تابلوى پاورسنتر و روشنایى؛ تعویض لوله هواى فشرده ورودى 
به سایت ریخته گرى به همراه تعویض ســتون هاى نگه دارنده؛ تقویت سازه ها و تعویض 
سرویس والوهاى مربوط به آب سافت ماشــین هاى ریخته گرى؛ تعویض و اصالح مسیر 
لوله هاى آب کولینگ تاور قدیم و سرویس پمپ هاى آب؛ سرویس کلیه تابلوهاى برق هر 
چهار ماشین ریخته گرى؛ انجام فعالیت هاى تعمیراتى ماشین هاى ریخته گرى و همچنین 
سرویس شین ها و تابلوهاى تغذیه جرثقیل هاى سقفى واحدهاى ریخته گرى و آماده سازى 

تختال.

انجام تعمیرات ساالنه ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى
 مداوم فوالد مبارکه 

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهان بیان داشت: در پنج ماهه سال جارى یک میلیارد 
و 980 میلیون تومان، براى ارائه خدمات ویژه به سالمندان 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان پرداخت شده 

است.
هادى بنایى وجود ســالمندان را نعمتى از نعمات بى شمار 
پروردگار مطرح کرد و اظهار داشت: درحال حاضر 76 هزار 
و 840 نفر ســالمند باالى 60 سال تحت حمایت این نهاد 
هستند که 49 هزار و 612 نفر از آنها، زنان سالمند مى باشند.
وى با بیــان اینکه بیش از 3 هزار نفر از ســالمندان تحت 
پوشــش این نهاد در ســنین باالى 90 ســالگى به سر
 مى برند، ادامه داد: در پنج ماهه سال جارى سرانه خدمات 
ویژه به ســالمندان با اعتبارى بالغ بر یک میلیارد و 980 

میلیون تومان پرداخت شده است.
بنایى یکى از نکات اساسى در حفظ سالمت سالمندان را 
توجه به تغذیه و بهداشت آنها دانست و ادامه داد: در سال 
گذشته نیز مبلغ 444 میلیون تومان به صورت نقدى و بیش 
از 2هزار بسته معیشتى به ارزشى بیش از 724 میلیون تومان 

بین این خانواده ها توزیع شد.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد به برنامه 
ریزى هاى سال جارى در هفته تکریم سالمند اشاره داشت 
و افزود: توزیع بسته هاى سالمت، اهداى کارت هاى هدیه 
و دلجویى از خانواده هاى داراى سالمند، بازدید از سالمندان 
بسترى شده در آسایشــگاه ها، به صورت ویژه در این ایام 

انجام خواهد شد.
بنایى عمــده مشــکالت ســالمندان را در زمینه هاى 
درمانى و تامین مســکن عنوان کرد و گفت: هزینه هاى 
درمانى، بهداشــتى و تامین مســکن از جمله مشکالت 
اقتصادى این قشر است که کمیته امداد براى کاهش این 
دغدغه ها با مساعدت خیران و همکارى مراکز نیکوکارى 

تالش مى کند.

پرداخت سرانه خدمات ویژه به سالمندان  


