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۳

فصل سرد و 
شیوع آنفلوآنزا

کمبود 
شیرخشک های رژیمی

۱۰ هزار نفر در معادن 
اصفهان مشغول به کارند

۳

۳

خطر در کمین نوجوانان

       

۷ دردی که 
فقط با آجیل 
درمان می شود

آسمان کم ستاره هتل هاى اصفهان
۶

عطر ادویه
 به وقت ۱۴۰۱ 

از زیرسقف هاى اریب که بگذرى و چاه حج میرزا را که 
طى کنى، طرف راست بازار قیصریه، حجره عطارى ها 
با بوى عطرشان به استقبالت مى آید. بازارى که هنوز 
رنگ مدرنیته  به خود نگرفته و بوى نوســتالژى هاى 

دیروز را با خود به همراه دارد.
اینجا مشامت پر مى شــود از بوى ادویه و زعفران و 
آجرهاى نم خورده. ادویه ها، مثل کوهى رنگى جلویت 
ســبز مى شــوند، هفت رنگى از بوهاى متفاوت که 
زیرسقف هاى آجرى که فاخته ها در آن مى خوانند، 

جلوه گرى مى کند.
سرطاس هاى بزرگ نقره اى، توى گونى هاى بزرگ 

نخودچى و کشمش ...

ایجاد اغتشاش براى کشور برنامه ریزى شده بودایجاد اغتشاش براى کشور برنامه ریزى شده بود
۲

نصف جهان از کمبود سکونتگاه هاى موقت توریستى رنج مى برد 

مورایس: سپاهان به دنبال بازی 
با کیفیت استبا کیفیت است

ســرمربى تیم ســپاهان مى گوید تیمش به دنبال بازى با 
کیفیت است اما وقتى حریف نخواهد بازى بهترى از خودش 
نشان دهد ســپاهان هم نمى تواند بازى خوب ارائه دهد و 

شاید این بستگى به کیفیت زمین چمن...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

روایت تغییر نسل روایت تغییر نسل 

عطاری های اصفهان از گذشته تا امروزعطاری های اصفهان از گذشته تا امروز

از شکستن طلسم 
تساوی گاندوها تا 
قعرنشین ماندن 

ملوان

۵

شب کم فروغ شب کم فروغ 
ستاره ایرانی فاینورد

مصرف منظم آجیــل منافع زیادى براى 
شما دارد، کنترل کننده کلسترول است 
و مى تواند فواید زیــادى براى قلبتان 

داشته باشد ...

کم آبی آفت به جان محصوالت اصفهان انداخت
۶

۷

بازگشت شهاب با قسمت دومبازگشت شهاب با قسمت دوم  

۲پوست شیرپوست شیر

ثبت «سابقه کار» برای سربازانی که مهارت می آموزند موتو  سواران قانونمند اصفهانی مانور برگزار می کنندجهان نما گوگل قصد دارد تبلیغات خود را کمتر کنداستان کدام ویتامین ها نمى گذارند چاق شوید؟تکنولوژی سالمت

چهـــــره روز
۶

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركتشركت آب و فاضالب استان آب و فاضالب استان اصفهان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

عملیات بهره بردارى و تعمیر و نگهدارى تصفیه 401-3-231
1,962,706,000  61.090.228.611جارىخانه ها و ایستگاه هاى پمپاژ فاضالب منطقه لنجان

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/07/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1401/07/24

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنِتی
WWW.abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

روزنامه نصف جهان|تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۷/۱۲(  داخلی 380  )

نوبت دوم

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد یک دستگاه به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومى 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه  1401/07/19  به دفتر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان واقع در اصفهان ، ویالشهر، شهرك 
صنعتى منتظریه، خیابان 104، مجتمع قطعات بتنى بنیاد تعاون مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر 

با شماره هاى 37872096-031 و 42290206 تماس حاصل نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 به دبیرخانه بنیاد 
تعاون زندانیان واقع در اصفهان ، ابتداى بزرگراه ذوب آهن، جنب زندان مرکزى مى باشد.  پاکت ها در 

روز شنبه مورخ 1401/07/23 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم) ۱۴۰۱-۰۴-۰۲ 

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانبنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

شرحقیمت پایهنوع موضوع  مزایده

دستگاه تزریق 
پالستیک

ساخت شرکت تکنو 
هیدرولیک

داراى موتور الکتریکى 17 کیلووات کار کرده طبق نظریه کارشناس رسمى
مستعمل

 سازمان مجتمع هاى فرهنگى سیاحتى کوثر واحد اصفهان (ملک شهر) در نظر دارد جهت افزایش هرچه بیشتر سطح 
امکانات ورزشى مجتمع  از بین کسانیکه داراى توان مالى و فنى، نسبت به اجراى پروژه احداث دو قطعه سوله با کاربرى 

سالن بدنسازى مى باشند به شرح ذیل اقدام نماید:
1-  احداث دو قطعه ســوله  (خرپا پوششــى) در ابعادى به طول 41 متر و عرض 11,5 متر و ارتفــاع 4 متر و دیگرى
 به طول 43 متــر عرض 10,5 متر و ارتفاع 4 متربا مســاحت تقریبى 900 مترمربع شــامل ســالن، دفتر مدیریت

کافى شاپ،رختکن،  حمام و سرویس بهداشتى، تابلو برق، سامانه روشنایى ،  صوت  و غیره نماید.
2- احداث دو قطعه سوله با کاربرى سالن بدنســازى واقع در مجتمع گردشگرى کوثر ملک شهر به نشانى : اصفهان
 ملک شهر، میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، نرسیده به شهربازى ملک شهر، مجتمع فرهنگى گردشگرى 

کوثر ملک شهر
3- مدل واگذارى، باتوجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT(ساخت، بهره بردارى و انتقال) 

مى باشد.
4- میزان سپرده شرکت در فراخوان: جهت شرکت در موضوع فراخوان مبلغ 1/000/000/000 مى باشد. که مى بایست 

به صورت :
 الف- ضمانت نامه بانکى از بانک هاى مورد تائید

 ب- واریز وجه نقد به شماره حســاب 0210386550000 بانک صادرات در وجه ســازمان فرهنگى سیاحتى کوثر 
و ارائه رسید پرداخت.

5- جهت دریافت اسناد فراخوان مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب0210386550000 بانک صادرات پرداخت و 
اصل فیش واریزى را هنگام اخذ اسناد فراخوان به واحد مالى مجتمع کوثر ملک شهر ارائه گردد هزینه خرید اسناد 

فراخوان قابل برگشت نمى باشد.
6- هزینه انتشار آگهى فراخوان از برنده دریافت خواهد شد.

7-محل و مهلت دریافت اسناد فراخوان: اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، نرسیده 
به شهربازى ملک شهر، مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر- حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/07/16
8-محل و مهلت تحویل پیشــنهادات: اصفهان، ملک شهر، میدان شــهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، نرسیده 
به شهربازى ملک شهر، مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر- حداکثر تا ساعت 16 روزچهار شنبه مورخ 1401/07/20
9- محل و زمان بازگشــایى پیشــنهادات: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالى، روبروى خیابان اراك ،پالك 137 

گروه هتلهاى کوثر،ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/07/23
10- هرگاه برنده فراخوان از انعقاد قرارداد خوددارى کند یا پس از ابالغ قانونى حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد 

نشود سپرده او به نفع سازمان فرهنگى سیاحتى کوثر ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهدگردید.
11- سازمان فرهنگى سیاحتى کوثر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات ناقص یا مخدوش ترتیب 

اثر نخواهد داد.
12- به پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره  9-34447007-031 واحد ادارى و مالى مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر
تماس حاصل نمایید.

آگهی فراخوان عمومی
 جذب سرمایه گذار(نوبت دوم)

 سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر واحد اصفهان (ملک شهر) سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر واحد اصفهان (ملک شهر)

چهـــــره روز
۶

روییریرستاره ایرانی فاینورد ستاره ایرانی فاینوردی

۷

زیززییزی

اى باى با  ى
شدششدش

وهد وهد و  هد

حضرت آیت ا... خامنه اى در مراسم مشترك دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه هاى افسرى نیروهاى مسلح :حضرت آیت ا... خامنه اى در مراسم مشترك دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه هاى افسرى نیروهاى مسلح : راى 
ت 
ن

۶

سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السالم) تسلیت باد
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ثبت «سابقه کار» براى 
سربازانى که مهارت مى آموزند

روغن در بازار کشور
باز هم ارزان مى شود

خبرخوان
شریف تعطیل شد

دانشگاه صنعتى شریف خبر    عصر ایران |
داده که کالس هاى این دانشگاه تا اطالع ثانوى 
مجازى برگزار مى شود. هیئت رئیسه دانشگاه، 
«حفاظت از دانشجویان و کاهش نگرانى ها» را 

دلیل این تصمیم اعالم کرده است.

دوباره لغو شد
  ایرنا |رویــداد موســیقایى «همــراه با 
خاطره ها» که قــرار بود با همراهى ارکســتر 
ملى به رهبرى مجیــد انتظامى مهرماه به روى 
صحنه برود، براى دومین بار لغو شد. ارکستر ملى 
ایران قرار بود دهه اول مهر و به مناسبت هفته 
دفاع مقدس آثار مجید انتظامى به رهبرى این 
آهنگساز را در تاالر وحدت به روى صحنه ببرد 

که به تاریخ هاى 14 تا 18 مهرماه موکول شد. 

فقط براى اسکار
در جلسه شوراى صنفى    سینما سینما|
نمایش مقرر شد فیلم سینمایى «جنگ جهانى 
ســوم» به صورت ویژه به نمایش دربیاید. این 
فیلم به کارگردانى هومن ســیدى براى کسب 
شرایط حضور در اســکار از پنج شنبه 14 مهر تا 
چهارشنبه 20 مهر در پردیس مگامال در تهران 

به صورت ویژه اکران شود.

پول هاى پاره!
در پــى تمــاس رئیــس یکى از    رکنا  |
بانک هاى اســتان در قم، مبنى بر اینکه فردى 
با در دســت داشــتن 56 قطعه ایران چک 50 
هزار تومانى مجعول که همگى پاره بوده و قصد 
تعویض آن را در شــعبه مربوطه دارد، متهم به 
همراه ایران چک هاى مجعول دســتگیر شد. 
نامبرده 44 ساله و اهل یکى از استان هاى غربى 
است و از وى همچنین یک عدد تیغ دست ساز 

کشف شد.

بازگشت شهاب
با قسمت دوم پوست شیر 
سریال نمایش خانگى    کافه سینما |
«پوست شیر» بعد از یک هفته غیبت، به پخش 
برمى گردد. این ســریال دومین حضور شهاب 
حســینى پس از سریال «شــهرزاد» در شبکه 
نمایش خانگى است. بسیارى توقف پخش آن را 
بخاطر برخى از حواشى درباره اظهارنظر شهاب 
حسینى مى دانستند اما گفته شده مشکل یک 
هفته غیبت این سریال در حوزه مراحل فنى بوده 

و ربطى به حواشى مطرح شده ندارد.

 پیش بینى بازار طال
  تسنیم | در حالــى در اولیــن روز هفته 
قیمت طال و ســکه با افزایش شدیدى روبه رو 
شد، اما رئیس اتحادیه طال و جواهر اعتقاد دارد 
افزایش قیمت ها در بازار موقتى است و با اعالم 
خبر آزادسازى 7 میلیارد دالر از منابع ارزى بلوکه 

شده ایران باید منتظر کاهش قیمت ها باشیم.

 نتایج تأسفبار
آقــاى  کاش    روزنامه اعتماد | اى 
رئیسى دســتور مى داد که نتایج گزارش رسمى 
فرهنگســتان علوم در اختیارشان مى گرفت تا 
نتایج تأسفبار آزمون هاى جهانى دانش آموزان 
ایرانى را بدانند. 32 درصدشان زیر شاخص فقر 
آموزشى است، این رقم در سطح بین المللى فقط 
8 درصد است. در این باره 50 کشور از 58 کشور 
وضعشان بهتر از ماست. رتبه ایران در شاخص 
جهانى دانش، پایین است  و در حال پایین رفتن 
نیز هســت. ســهم آموزش و پرورش از تولید 
ناخالص داخلى و نیز بودجه دولت هم بسیار کمتر 

از میانگین جهانى است.

تأیید توقیف گذرنامه دایى
  رکنا |یکــى از نزدیکان على دایــى خبر ضبط 
گذرنامه او را تأیید کرد. على دایى که چندى پیش براى 
انجام کار شــخصى به خارج از کشور سفر کرده بود، 
شنبه شب از استانبول به تهران برگشت. خبر بازگشت 
على دایى اما تحت تأثیر شایعه اى عجیب قرار گرفت. 
پایگاه هاى خبرى هم مدعى شدند على دایى ممنوع 
الخروج شــده اســت. یکى از نزدیکان على دایى در 
گفتگو با خبرنگاران ورزشى خبر ضبط گذرنامه على 

دایى هنگام بازگشت به تهران را تأیید کرد.

فیلتر یک پیام رسان دیگر 
  خبرانالین| اپلیکیشن پیام رســان دیسکورد 
فیلتر شد. اکنون استفاده از دیسکورد براى بسیارى از 
کاربران ایرانى بدون VPN امکانپذیر نیست. بررسى ها 
نسخه وب دیسکورد با IP ایران در دسترس نیست و 
نسخه موبایل نیز با اختالل همراه است. دیسکورد یک 
پلتفرم ارتباطى است که بیشتر گیمرها از آن استفاده 
مى کنند و مى توان در آن با دیگران چت کرد یا جلسات 

صوتى داشت. دیسکورد در سال 98 نیز فیلتر شد.

مدیرى و افعال معکوس!
  روزنامه کیهان| «افعال معکوس» یکى از 
موقعیت هاى کمیک رایج در سریال «شب هاى برره» 
بود. یعنى افعالى که معناى آنها دقیقاً برعکس خودشان 
اســت! اتفاقاً کارگردان سریال «شــب هاى برره» و 
برخى دیگر از همکارانــش –که در طبقه اجتماعى و 
اقتصادى وى زیست مى کنند- مدتى است که به افعال 
معکوس رنگ واقعیت بخشیده اند و مدام این نوع افعال 
را به کار مى برند! یکــى از این افعال معکوس که این 
روزها از سوى برخى سلبریتى ها به طور مکرر ساطع 
مى شود «من در کنار مردم هستم» است که به ژست 
سیاسى برخى از هنرمندان و ورزشکاران کاخ نشین و 

اشراف منش تبدیل شده است!

نظام به ظهور ختم مى شود
  دیده بان ایران | احمد حاجــى زاده، معاون 
استاندار قم در جلسه شــوراى ادارى استان قم اظهار 
کرد: اعتقاد ما بر این اســت که این نظــام به ظهور 
حضرت حجت(عج) ختم خواهد شد. وى ضمن تقدیر 
از عوامل نظامى و انتظامى ابراز کرد: خوشــبختانه 
استان قم یکى از بهترین استان هاى کشور در بحث 

مدیریت اغتشاشات اخیر بوده است.

فوت دختر خوِب ُکرد را
بهانه کردند

  ایرنا|محمد مهدى اسماعیلى، وزیر ارشاد با اشاره 
به ناآرامى هاى اخیر در کشــورگفت: وقتى فوت غم 
انگیز دختر خوِب ُکرد مشخص شد، رئیس جمهور در 
ازبکستان بودند و من هم ایشان را همراهى مى کردم، 
ایشان بالفاصله به وزیر کشور دستور پیگیرى مسئله را 
دادند و وقتى به تهران آمدند هم با پدر این دختر تماس 
گرفتند، بعد عده اى از سر غفلت و ناآگاهى این مسئله 
را که همه ما را داغدار کرده است، بهانه کردند که ایران 

را دچار التهاب کنند.

 کار ربات است
  برترین ها|  بــه ادعــاى کارشــناس برنامه 
صبحگاهى شبکه یک سیما، تب وتاب این روزهاى 
فضاى مجازى و هشتگ هاى انبوه با محوریت مهسا 
امینى که در شبکه هاى اجتماعى تا 160 میلیون بار 

ترند شده، کار ربات هاى هشتگ ساز بوده است.

پیام جدید آمریکا
  همشهرى آنالین|  وزیر خارجــه قطر در 
گفت گوى تلفنى با امیرعبداللهیان اعالم کرد که طرف 
آمریکایى عالقه مند اســت تبــادل پیام ها و تالش 
اتحادیه اروپــا به عنوان هماهنگ  کننــده، منجر به 

دستیابى به توافق و بازگشت به برجام شود. 

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهاى مسلح اعالم 
کرد: از سال گذشته براى سربازانى که در طول خدمت 
مهارتى را یاد مى گیرند «سابقه کار» ثبت مى شود و این 

سابقه براى استخدام نیز محسوب شود.
سردار على عبداللهى گفت: ســرباز نباید تحقیر شود و 
باید دوره خدمت وى دوره آموزشى باشد. ما در سه چهار 
سال گذشته بیش از 300 هزار نفر از سربازان را تحت 
دوره هاى مهارت آموزى قرار دادیم و به آنها گواهینامه 
فنى و حرفه اى دادیم که این گواهینامه بین المللى است. 
تمام ســربازانى که مهارت داشــتند نیز برخى دروس 
تئورى را گذراندنــد و آزمونى دادند و مــدرك خود را 

دریافت کردند.
وى ایــن را هم گفت: بــراى عادالنه شــدن خدمت 
سربازى، شرایط آن نیز تعدیل شــده و از 17 تا 24 ماه 

متغیر است و قرار است  دوباره نیز  اصالح شود.
معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهاى مسلح با اشاره 
به بهبود حقوق سربازان گفت: در گذشته سرباز یک بار 
مالى روى دوش خانواده اش مى گذاشت و خانواده براى 
وى پول ارسال مى کرد، ما نمونه هایى داشتیم که سرباز 
24 ماه مرخصى نمى رفت که هزینه اى ایجاد نشود. با 
لطفى که دولت کرد و پیگیرى  ستاد کل، از سال گذشته 

حقوق سربازان بهبود پیدا کرد.

معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزارت جهاد کشاورزى با 
اشاره به کاهش 10 تا 15 درصدى قیمت روغن خوراکى 
در بازار، گفت: در صورت ثبات قیمت هاى جهانى روغن 
خام، به طور حتم قیمت روغن خوراکى به طور مجدد در 

بازار کاهش مى یابد.
محمد قربانــى در یک برنامه تلویزیونــى اظهار کرد: 
اکنون قیمت انواع روغن هــاى خوراکى 10 درصد و 
روغن هاى صنف و صنعت 15 درصد کاهش یافته است 
و اگر اتفاق جدیدى در بازار جهانى رخ ندهد ما شــاهد 
کاهش مجدد قیمت هاى این محصول در بازار خواهیم 
بود.  وى اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جارى و در 

پى اجراى طرح مردمى ســازى نظام عادالنه یارانه ها، 
بر اســاس اطالعیه اى نرخ هاى جدید روغن خوراکى 
براى روغن مایع 810 گرمى پخت و پز 63 هزار تومان 
و روغن مایع سرخ کردنى 62 هزار تومان تعیین و اعالم 

شد که در مرداد ماه قیمت هاى مصوب کاهش یافت.
در فروشگاه ها، روغن سرخ کردنى با قیمت قبلى 112 
هزار و 800 تومان اکنون با قیمــت 105 هزار تومان، 
روغن پخت و پز با قیمت قبلى 115 هزار و 100 تومان 
به قیمت 107 هزار تومان، روغن سرخ کردنى با قیمت 
قبلى 211 هزار و 400 تومان به قیمت جدید 195 هزار 

تومان به فروش مى رسد.

حضرت آیت ا... خامنه اى فرمانده معظم کل قوا صبح 
دیروز (دوشنبه) در مراســم مشترك دانش آموختگى 
دانشجویان دانشگاه هاى افسرى نیروهاى مسلح در 
سخنان مهمى با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند: با 
صراحت مى گویم این حــوادث طراحى آمریکا، رژیم 
صهیونیســتى و دنباله روهاى آنهاست. مشکل اصلى 
آنها با ایران قوى و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت 
ایران در این حوادث کامًال قوى ظاهر شد و در آینده نیز 

هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى ورود به میدان با حضور 
بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت فاتحــه، به دلیران و 
قهرمانان دفاع از اسالم و ایران درود فرستادند. فرمانده 
کل قوا سپس از یگان هاى حاضر در میدان سان دیدند.

رهبر انقالب اسالمى در این مراسم در سخنان مهمى 
درباره حوادث اخیر کشور گفتند: در این حوادث بیش 
از همه به سازمان انتظامى کشور و به بسیج و به ملت 
ایران ظلم شــد. البته ملــت ایران در ایــن حادثه نیز 
همچون حوادث دیگر کامًال قوى ظاهر شد و در آینده 

هم به همین صورت خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردنــد: در آینده نیز 
هر جا که دشمنان بخواهند اختاللى ایجاد کنند، آنکه 
بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن 

ایران است.
ایشــان ملت ایران را همچون مــوالى خود حضرت 
امیرالمؤمنین على(ع) ملتى مظلوم و در عین حال قوى 
خواندند و افزودند: در این حادثه اى که پیش آمد، دختر 
جوانى درگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنش به این 
حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلّمى وجود 
داشته باشــد، عده اى بیایند خیابان ها را ناامن کنند، 
قرآن آتش بزنند، حجاب از ســر زن محجبه بکشند، 
مسجد و حسینیه و خودروى مردم را به آتش بکشند، 

یک واکنش عادى و طبیعى نبود.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها 
برنامه ریزى شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان 
هم نبود، بهانه دیگرى به وجود مى آوردند تا امسال در 

اول مهر، در کشور نا امنى و اغتشاش ایجاد کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: من به صراحت 
مى گویم این اغتشاش ها و ناامنى ها، طراحى آمریکا و 
رژیم غاصب و جعلى صهیونیستى بود و حقوق بگیران 
آنها و برخى از ایرانى هاى خائن در خارج به آنها کمک 

کردند.
ایشان افزودند: برخى افراد نسبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحى و کار دشمن بوده است، حساس 
هستند و ســینه ســپر مى کنند براى دفاع از سازمان 
جاسوسى آمریکا و صهیونیست ها و انواع تحلیل ها و 
لفاظى هاى مغالطه آمیز را نیز به کار مى گیرند تا بگویند 

کار خارجى ها نیست.
رهبر انقالب اســالمى خاطرنشــان کردند: در دنیا، 
اغتشــاش هاى زیادى به وجود مى آیــد و در اروپا و 
به خصوص فرانســه و پاریس هر چنــد وقت یک بار 
اغتشــاش مفصلى به وجود مى آید اما آیا تاکنون شده 
اســت که رئیس جمهور آمریکا، مجلس و نمایندگان 
آمریکا از اغتشاشــگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ 
آیا ســابقه دارد که پیام بدهند و بگویند در کنار شــما 
هستیم؟ آیا سابقه دارد رســانه هاى جمعى وابسته به 
ســرمایه دارى آمریکا و مزدوران آنهــا همانند برخى 
دولت هاى منطقه و از جمله سعودى ها از اغتشاشگران 
در این کشــورها حمایت کننــد؟ و آیا ســابقه دارد 
آمریکایى ها اعــالم کنند که ما فالن ســخت افزار 
یا نرم افــزار اینترنتى را در اختیار اغتشاشــگران قرار 

مى دهیم تا به راحتى ارتباط برقرار کنند؟
حضــرت آیــت ا... خامنــه اى افزودند: امــا چنین 
حمایت هایى در ایران بارها اتفاق افتاده اســت. پس 
چگونه است که برخى ها دست خارجى را نمى بینند و 
چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در پشت این 

حوادث دست هاى دیگرى در کار است.
ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأســف آمریکایى ها 
براى از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخالف 
ظاهر، به علت به دســت آوردن این بهانه براى حادثه 
آفرینى شادمان هستند، گفتند: در کشور،  مسئوالن سه 
قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه قول داده است 
که موضوع را تا نهایت دنبال کند تا مشــخص شود 
مقصرى وجود دارد یا نه و اینکه مقصر کیست؟ تحقیق 
یعنى همین. حال، چگونه مى شود یک سازمان و یک 

مجموعه عظیم خدمتگزار براى احتمال اینکه خطایى 
سر زده باشد، مورد تهمت قرار گیرد. هیچ منطقى پشت 
سر این کار نیست و این کار، عاملى جز دستگاه هاى 

جاسوسى و سیاستگذاران عنود خارجى ندارد.
رهبر انقالب اســالمى با طرح این سئوال که انگیزه 
دولت هاى خارجى براى ایجاد اغتشاش و ناامنى در 
کشور چیست؟ افزودند: آنها احساس مى کنند کشور 
در حال پیشرفت به سوى قدرت همه جانبه است و این 

موضوع را نمى توانند تحمل کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به شتاب گرفتن 
پیشرفت کشــور در همه بخش ها و تالش ها براى 
گشوده شــدن برخى گره هاى قدیمى و فعال شدن 
بخش تولیــد و دانش بنیان ها و توانایى کشــور براى 
خنثى کردن تحریم ها تأکید کردند: آنها نمى خواهند 
این پیشــرفت ها در کشور شــکل بگیرد و به منظور 
متوقف کردن این حرکت، براى تعطیلى دانشــگاه ها 
و ناامنى خیابان ها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل 
جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه ریزى 

کرده اند.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود درباره 
شمال غرب و جنوب شرق کشــور دچار اشتباه است، 
گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگى کرده ام و آنها عمیقًا 
به جمهورى اسالمى وفادار هستند. قوم ُکرد نیز یکى از 
پیشرفته ترین اقوام ایرانى و عالقه مند به میهن، اسالم 

و نظام هستند؛ بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشــان کردند: طراحى و 
اقدامات دشمنان نشــان دهنده باطن آنهاست. همان 
دشــمنى که در اظهارات دیپلماسى مى گوید ما قصد 
تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشــمنى نداریم، 
چنین باطنى دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشــاش، 
 نابود کردن امنیت کشــور و تحریک هیجان کسانى 
اســت که ممکن اســت با برخى هیجان ها تحریک 

شوند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه آمریکا فقط 
مخالف جمهورى اسالمى نیســت و با ایران قوى و 
مستقل نیز مخالف است، افزودند: آنها به دنبال ایران 
دوران پهلوى هســتند که همچون گاو شیرده مطیع 

اوامر آنها بود.
ایشــان گفتند: پشــت صحنه قضایاى اخیــر، این 
زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر 
جوان و یا بر سر با حجاب و بدحجاب نیست. خیلى از 
کسانى که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدى 
جمهورى اسالمى هستند و در مراسم مختلف شرکت 
مى کنند. دعوا و بحث بر ســر استقالل و ایستادگى و 

تقویت و اقتدار ایران اسالمى است.
رهبر انقــالب اســالمى در ادامه چند نکتــه را بیان 
کردند و افزودند: این کسانى که در خیابان ها فساد و 
تخریب مى کنند، همه یک حکم ندارند برخى جوانان 
و نوجوانانى هستند که بر اثر هیجان ناشى از مالحظه 
یک برنامه اینترنتى به خیابان مى آیند. چنین افرادى 
را مى توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه مى کنند.

حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه در مجموع 
همه کسانى که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران 

و جوانان مؤمن و غیور، عده بسیار کمى هستند، گفتند: 
البته برخــى از این افرادى که به خیابــان مى آیند، از 
بازمانده هاى عناصر ضربه خورده از جمهورى اسالمى 
همچون منافقــان، تجزیه طلبان، ســلطنت طلبان و 
خانواده هاى ساواکى هاى منفور هستند که قوه قضاییه 
باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت 

خیابان ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند.
نکته دیگرى که رهبر انقالب اســالمى به آن اشاره 
کردند، مواضع برخى خواص در ابتداى این ماجرا بود.

حضرت آیت ا... خامنه اى گفتنــد: در اول کار برخى 
خواص بدون تحقیق و احتماًال ناشــى از دلســوزى، 
اطالعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخى از آنها 
اتهام را به سمت ســازمان انتظامى بردند و برخى هم 
مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه 
چیست و نتیجه حرف هاى آنان با برنامه ریزى دشمن 
چه اتفاقاتى را در خیابان ها رقم زده است، باید کار خود 
را جبران و صریحًا اعالم کنند با آنچه اتفاق افتاده و با 

برنامه دشمن خارجى، مخالفند.
ایشان افزودند: وقتى عنصر سیاســى آمریکایى این 
قضایا را به دیوار برلین تشــبیه مى کند باید بفهمید 
قضیه چیســت و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحًا 

موضع گیرى کنید.
رهبر انقالب اسالمى همچنین به موضع گیرى هاى 
برخى چهره هاى ورزشى و هنرى اشاره و خاطرنشان 
کردند: از نظر من ایــن موضع گیرى ها هیچ اهمیتى 
ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد. حضرت 
آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: جامعه هنرى و ورزشى 
ما ســالم اســت و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم 

نیستند و موضع گیرى چند نفر ارزشى ندارد.
ایشــان البته افزودند: تطبیق اینکه موضع گیرى آنها 
عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه اســت ولى 
از لحاظ عمومى، موضع گیرى این افراد ارزشى ندارد 
و جامعه هنرى و ورزشى با این مواضع دشمن شادکن 

آلوده نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمى در پایان این بحث یاد و خاطره 
همه شهداى راه حق و شــهداى انتظامى و نیروهاى 
مسلح و شهداى مدافع امنیت و به ویژه شهداى اخیر 

را گرامى داشتند.
رهبر انقالب اسالمى در بخش دیگرى از سخنانشان، 
ورود چند هزار جوان با نشــاط و پر انگیزه دانشگاهى 
به مجموعه نیروهاى مســلح در هر ســال را قدرت 
و بشــارتى بزرگ و حامل پیام نوســازى و استحکام 
براى کشــور خواندند و گفتند: حضور جوانان ایرانى 
در بخش هاى گوناگون علمى، اقتصادى، سیاســى و 

نظامى کشور حقیقتًا امیدآفرین است.
حضــرت آیــت ا... خامنه اى با اشــاره بــه تبلیغات 
گمراه کننده بدخواهان در نشان دادن تصویرى ناامید، 
بى مسئولیت و گسســته از ارزش ها از جواِن ایرانى، 
خاطرنشان کردند: واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات 
است و حرکت نســل جوان ما در همه عرصه ها یک 

حرکت درخشنده است.
ایشــان در این زمینه به نقش آفرینى جوانان در دفاع 
از میهن و امنیت کشــور، کمک بــه جبهه مقاومت 

و حرکت مقدس دفــاع از حرم، خدمــات اجتماعى، 
پیشــرفت هاى علمى، تولید و ابتکار، حضور میلیونى 
در آیین هاى مذهبى ماننــد راهپیمایى عظیم اربعین 
و راهپیمایى جاماندگان، مقابله بــا بیمارى همه گیر، 
نهضــت کمک هــاى مؤمنانــه، جهــاد فرهنگى 
و امداد در حوادث طبیعى اشــاره کردنــد و افزودند: 
این جوانان خســتگى ناپذیر و فعــال در میانه میدان، 
هرگز ناامید و گسســته از ارزش ها نیســتند و البته 
پیشــتاز همه این عرصه ها و حرکت هــا نیز جوانان

 با ایمان بوده اند.
فرمانده کل قوا، نیروهاى مسلح را از جمله ستون هاى 
اســتحکام ملى خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت 
این عامل استحکام بخش، خاطرنشان کردند: تقویت 
نیروهاى مســلح براى ایراِن ما که با دشمنان قلدر و 
زورگویى همچون آمریکا مواجه است، اهمیت مضاعف 
دارد و مسئوالن نظامى باید با به کارگیرى راهکارهاى 
نو و روزآمد، هوشمندســازى همه برنامه ها و ابزارها 
و تجهیزات، تقویت پژوهش هــاى علمى و طراحى
 بازى هــاى پیچیده جنگ ترکیبــى در مقابل جنگ 

ترکیبى دشمن، قدرت دفاعى کشور را افزایش دهند.
ایشان مسئولیت اصلى نیروهاى مسلح را حراست از 
امنیت ملى به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگى اعم از 
امنیت در مسائل شخصى و امنیت در مسائل عمومى 
خواندند و افزودنــد: بدون امنیت پیشــرفت در هیچ 

عرصه اى امکانپذیر نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى این نکته را هم افزودند که 
ناامنى در کشــورهاى بزرگ و از همه بدتر در آمریکا 
وجود دارد و همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه و 

رستوران هاى آن هستیم.
 رهبر انقالب، نیروهاى مسلح را تأمین کنندگان امنیت 
کشــور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف نیروهاى 
مسلح، تضعیف امنیت کشور است و کسى که به پاسگاه 
پلیس یا پایگاه بسیج حمله مى کند یا در سخنان خود 
به ارتش یا ســپاه طعنه مى زند، به امنیت کشور حمله 

مى کند.
ایشان در این زمینه افزودند: پلیس موظف به ایستادن 
در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است، بنابراین 
تضعیف پلیس به معنى تقویت مجرمین است و کسى 
که به پلیس حمله مى کند، مردم را در مقابل مجرمین، 
اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران بى دفاع مى گذارد.

حضرت آیت ا... خامنه اى «امنیِت درون زا» را امتیازى 
بزرگ براى کشور برشمردند و گفتند: امنیت ما کامًال 
درون زا و بــدون اتکا به دیگران اســت و این امنیت 
با امنیتى که دیگــران از بیرون ایجــاد کنند و به آن 
کشور نگاه اســتفاده از گاو شیرده داشته باشند، کامًال 

متفاوت است.
ایشــان، امنیت جمهورى اســالمى ایران را منبعث 
از اتکاء بــه قدرت پــروردگار و پشــتیبانى حضرت 
ولیعصر(عج) و اندیشه و ایستادگى و ملت و نیروهاى 
مسلح خواندند و افزودند: آنکه به بیگانه متکى است، در 
روز مبادا همان نیروى خارجى او را تنها خواهد گذاشت 
چرا که نــه مى خواهد و نه مى تواند از آن حراســت و 

حفاظت کند.

حضرت آیت ا... خامنه اى در مراسم مشترك دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه هاى افسرى نیروهاى مسلح: 

ایجاد اغتشاش براى کشور برنامه ریزى شده بود
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پروژه کشته سازى 
شکست خورد

مدیرکل اطالعات اســتان اصفهان گفت: آشوب گران 
به دنبال پروژه کشته ســازى هســتند، به نحوى که 
طبق برنامه ریزى هاى آنها، قرار بــود از دومین پروژه 
کشته ســازى اغتشاشــات در اصفهان موج رسانه اى 
جدیدى را با رمز عملیات مهسا ایجاد کنند که با ناکامى 
مواجه شــدند. مصطفــى حق پرســت در گردهمایى 
ائمه جمعه اســتان اصفهان اظهار کرد: ، در ســال 98 
آمریکایى ها هســته اى را در اصفهان ساماندهى کرده 
بودند تا داده ها و عکس هایى را به صورت شبکه اى به 
آمریکا ارســال کنند. وى افزود: از ماه ها قبل، دشمن با 
دعوت از دختران و زنان به بهانه ســفرهاى خارجى در 
کشورهاى همسایه ایران، جلسات توجیهى را براى آنها 
برگزار مى کنند که با هوشیارى مأموران امنیتى، شبکه اى 

از آنها در اصفهان متالشى شد.

زمان برگزارى دومین کنگره 
شهداى استان 

مسئول ســازمان حفظ و نشر ارزشــهاى دفاع مقدس 
گفت: بر اســاس تصمیمات اولیه و با هدف انتقال پیام 
و بیان حماسه شــهدا، دومین کنگره شــهداى استان 
اصفهان خردادماه سال 1402 برگزار مى شود. سرتیپ 
پاسدار عبدالرضا آزادى افزود: از استان اصفهان به دلیل 
پیشگامى و پیشــتازى در همه حوادث و دوران انقالب 
اسالمى و ظرفیت هاى هنرى که دارد یک انتظار ملى و 
حتى بین المللى وجود دارد که یک کار بزرگ و اثر گذار 

بخشى در استان شاهد باشیم.

تخصیص اعتبار براى رفع 
مشکل آب اصفهان

تأمین اعتبار براى رفع مشکل آب در استان اصفهان، در 
جلسه بعدازظهر روز یکشــنبه هیئت وزیران به ریاست 
رئیس جمهور، در دستور کار دولت قرار گرفت. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، هیئت وزیران 
در این جلسه به ریاست آیت ا... ابراهیم رئیسى با تأمین 
اعتبار الزم براى رفع مسائل و مشکالت آبى در استان 

اصفهان موافقت کرد.

تعداد ایستگاه هاى آتش  نشانى 
اصفهان کم است

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 695 
آتش نشان در 27 ایستگاه آتش نشانى اصفهان مشغول 
فعالیت هستند، گفت: طبق استانداردها به ازاى هر 50 
هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانى باید در شهر وجود داشته 
باشد، اما در حال حاضر تعداد ایستگاه هاى آتش  نشانى 
اصفهان کمتر از استانداردهاى جهانى است و این شهر 

نیازمند 40 ایستگاه آتش نشانى است. 

برگزارى جلسه 
شوراى فرهنگى شرکت برق 

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان،  جلسه شــوراي فرهنگی شرکت توزیع برق 
استان اصفهان برگزار گردید در این جلسه جهت برگزاري 
اردوهاي فرهنگی در برنامه شش ماه دوم سال جاري و 
همچنین جشن تکلیف فرزندان همکار و ارزیابی عملکرد 
شوراهاي فرهنگی شهرستانها مصوباتی تصویب گردید.

مرکز همایش ها تکمیل مى شود
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه 
تعیین پیمانکارهاى مربوط به تکمیل 3 سالن جنبى و 
سالن اصلى مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان به 
مبلغ بیش از 89 میلیارد تومان در جلسه  شورا بررسى شد، 
عنوان کرد: مقرر شد باقى مانده اقدامات در این سالن ها 
انجام و شرایط با خرید و نصب تجهیزات نهایى، براى 
بهره بردارى فراهم شــود؛ این الیحه نیز با بحث هاى 
مفصل مورد ارزیابى قــرار گرفت و به تصویب اعضاى 

شوراى شهر اصفهان رسید.

خبر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: رزمایش شهرى 
موتورسیکلت ســواران قانونمند گرامیداشــت هفته فراجا 
پنجشنبه 14 مهر از گلستان شــهداى اصفهان به مقصد 

میدان نقش جهان برگزار مى شود.
ســرهنگ محمدرضا محمــدى گفت: در حــال حاضر 
پارکینگ هاى سطح شــهر اصفهان از موتورسیکلت هاى 
متخلف اشباع شــده اســت و به نظر مى آید رفع معضل 
موتورسواران متخلف به فرهنگ سازى و همکارى نهاد هاى 
فرهنگى و خانواده ها نیاز دارد. او با اشــاره به اجراى طرح 
موتوریار توســط پلیس راهور اســتان اصفهان افزود: در 
این طرح موتورســواران متخلف را متوقف کرده و از آنان 

خواسته ایم تا یک کاور با نام موتوریار را پوشیده و به مدت 
یک ساعت با موتورسواران متخلف برخورد کرده و به آنان 
تذکر دهند. سرهنگ محمدى گفت: جریمه کردن و توقیف 
وسایل نقلیه مردم براى پلیس بسیار ناخوشایند است، البته 
پلیس براى برقرارى نظم و آرامش در جامعه و قانونمندکردن 
افراد متخلف ناچار به برخورد هاى سختگیرانه با افراد متخلف 
است. رئیس پلیس راهور استان اصفهان بیان کرد: در حال 
حاضر نیز موتورســیکلت افرادى که تخلف امنیتى دارند 
و با هنجارشکنى آرامش شــهروندان را سلب مى کنند و یا 
موتور هاى داراى پالك ناخوانا، قدیمى و مخدوش توقیف 

و با آنان برخورد قانونى انجام مى شود.

عملیات حفارى و احداث سه ایستگاه خط 2 متروى اصفهان 
آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان با اشاره به آغاز 
فعالیت عمرانى سه ایستگاه خط دو متروى این کالن شهر 
گفت: از مجموع 16 ایستگاهى که در مرحله نخست خط 
دوم متروى اصفهان در حال اجرا است، به تازگى عملیات 
حفارى و احداث سه ایستگاه آخر شامل ابن سینا، امام على 

(ع) و حافظ آغاز شده است.
سیدمحسن واعظى فر افزود: خط دوم متروى اصفهان به 
طول 24.7 کیلومتر از شهرك امام حسین (ع) و محله دارك 
در شمال خیابان زینبیه آغاز مى شــود و به میدان شهداى 

خمینى شهر ختم مى شود. وى گفت: در طول مسیر خط دوم، 
23 ایســتگاه وجود دارد که در حال حاضر اولویت نخست 

اجراى آن 14/7 کیلومتر با 16 ایستگاه است.
مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان افزود: عملیات 
ســفت کارى و قرارداد پیمانکار ایســتگاه متروى عاشق 
اصفهانى به پایان رســیده و طرح تحویل ســازمان قطار 
شهرى شده است که در آینده با تأمین منابع مالى و پیمان 

جدید، عملیات نازك کارى آن آغاز مى شود.
وى گفت: سفت کارى ایستگاه هاى زینبیه، شهید خرازى و 
عمان سامانى با عبور تى بى ام رو به پایان است و به زودى 

مراحل نازك کارى آن آغاز مى شود.

آغاز عملیات حفارى 3 ایستگاه 
خط 2 متروى اصفهان

موتور  سواران قانونمند 
اصفهانى مانور برگزار مى کنند

از زیرسقف هاى اریب که بگذرى و چاه حج میرزا را که 
طى کنى، طرف راست بازار قیصریه، حجره عطارى ها با 
بوى عطرشان به استقبالت مى آید. بازارى که هنوز رنگ 
مدرنیته  به خود نگرفته و بوى نوستالژى هاى دیروز را 

با خود به همراه دارد.
اینجا مشــامت پر مى شــود از بوى ادویــه و زعفران 
و آجرهــاى نم خــورده. ادویه ها، مثــل کوهى رنگى 
جلویت سبز مى شــوند، هفت رنگى از بوهاى متفاوت 
که زیرسقف هاى آجرى که فاخته ها در آن مى خوانند، 

جلوه گرى مى کند.
ســرطاس هاى بزرگ نقره اى، توى گونى هاى بزرگ 
نخودچى و کشمش به شکل اریب خودنمایى مى کند، 
اما سقف هاى گنبدى شــکل قدیمى که روزگارى نه 
چندان دور صداى کبوتران و چرخ هاى گارى عطاران 
جوان را در دل خود جا داده بودند، اکنون به نواى لرزان 
پیرمردانى دل خوش کرده اند که غبار دوران گذشته بر 
چهره هایشان ســنگینى مى کند و تنها در چند حجره 

کوچک خالصه مى شوند.
اینجا حاال پر اســت از مغازه هایى که اگر در راسته بازار 
قدم بزنى مى بینى؛ از چینى و گلــدان و لباس و کفش 
گرفته تا پارچه هاى زردوزى شــده با نقش و نگارهاى 
جدید. حتى تزیینات گذشته نیز جاى خود را به اجناس 
بى کیفیت چینى با رنگ هاى تند داده اند در حالى که از 
آبى هاى فیروزه اى خبرى نیست و به زحمت بتوانى، رد 
پاى سنت را در بازار عطارى ها در البه الى مصنوعات 

نایلونى ببینى.
ته بازار که مى آیى، طرف راستت از هر کسى که بپرسى، 
حجره حاج محمدرضا عالقه مندان را نشانت مى دهد؛ 
حجره اش پر است از انواع شیشه ها و خمره هاى قدیمى. 
حجره اى که بیش از 100 نوع داروى گیاهى را در خود 

جا داده است.
وقتى پیرمرد دســت بر پیشــانى چروکش که روزگار 
بر آن نقش بسته مى کشد، از 66 ســال کار در همین 
حجره قدیمى خبر مى دهد و مى گوید: «گیاهان دارویى 
عوارض داروهاى شــیمیایى را نــدارد، هزینه کمترى 

هم دارد.»
آنقدر حجره اش پر رفت و آمد است که براى هر پاسخى 
چند دقیقه مکث مى کند تا مشــتریانش را طبابت کند 
و راه بیاندازد. در فاصله کوتاهــى که مغازه اش خلوت
 مى شود، به گذشــته مى رود: « قدیم ترها هشتاد، نود 
درصد مردم از داروى گیاهى اســتفاده مى کردند، سود 
بیشترى هم مى بردند، چون بدون اینکه بخواهند، هزینه 
گزافى بابت دارو بدهند بــا مبلغى کمتر نتیجه خوبى به 
دست مى آوردند؛ البته با گران تر شدن دارو و دکتر، مردم 
رو به عطارى آورده اند، اما به هر حال مثل قدیم نیست.

قدیم ترها حال و هواى دیگرى داشت.»
او که نه خودش و نه خانواده اش، هیچوقت از داروهاى 

شیمیایى اســتفاده نکرده اند، اصول کارش را عالقه، 
عشــق، کار و ایمان مى داند و اعتقــاد دارد صداقت و 
اطالعات کافى است که یک عطار باید سرلوحه کارش 
قرار دهد. به نظر او کسى که پا در این حرفه مى گذارد، 

باید حداقل 20سال تجربه داشته باشد.
خســتگى هاى پیرمــرد وقتى بیشــتر مى شــود که 
دیگر رمقــى از عطارى هــا نمانده و او را به ســوگ 
گذشته اى نشانده که کمتر نام و نشانى از آن پیداست: 
«بیشترعطارها برو و بیایى داشــتند؛ ازآن روزها خیلى 
گذشته، درقدیم این شغل خیلى کم بود. عطارباشى ها 
حکم دکتر و پزشک را داشــتند و مردم براى هر دردى 

به سراغ آنها مى رفتند، اما امروز دیگر اینطور نیست.»
حاج محمد آنقدرها هم بیراه نمى گوید، چون از زمانى 
که داروهاى شیمیایى در چرخه بهداشتى و سبد سالمت 
خانواده ها جا گرفتند، هر کســى ترجیــح مى دهد به 
پزشــک مراجعه کند تا عطار، گرچه در سال هاى اخیر، 
بازار عطارها هم به علت کمبود دارو و گرانى هایى که 
یقه دارو را گرفته چندان خلوت نبوده اســت. اما با تمام 
اینها فرهنگى که در زمینه داروهاى شیمیایى باب شده 
است، باعث شده که نقش عطارباشى ها کمرنگ تر از 
قبل شود و نسخه هایشان به تجویزهایى براى ریزش 
مو یا ناراحتى هاى پوستى آن هم وقتى که مردم دیگر 

راهى به جایى نبرده اند تقلیل یابد.
این را مى شود از همان بدو ورود به مغازه هاى عطارى 
نوپا و مشاهده مشــتریانى دریافت که بیشتر و اغلب به 
همین خاطر، عطــارى  ها را براى خریــد دارو انتخاب 
کرده اند.گویــا همین عامل باعث شــده کــه یکى از 
باسابقه ترین عطارهاى اصفهان اظهار نارضایتى کند: 
«کمرنگ شدن نقش عطار ها به عنوان پزشکان دوران 
گذشــته، باعث شده گاهى کســانى هم که هیچگونه 
تجربه اى ندارنــد، تنها با خواندن چند کتاب و بســیار 
سطحى، بخاطر سود و منفعت خود، عطارباشى شوند اما 

این کجا و آن کجا؟»
کافى است از حجره هاى خاك گرفته عطاران قدیمى 
دور شــوى تا ویترین هاى زیبا و شــکیلى را ببینى که 
با انواع عرقیجات، جذابیتشــان را دو چندان کرده اند، پا 
که توى این مغازه مى گذارى، متوجه مى شــوى بوى 
گیاهان وحشــى و کوهى در فضا پراکنده نیست، تنها 
نفس کشیدن کافى است که بفهمى اینجا با حجره هاى 
قدیمى که مشامت را پر از عطر گیاهان مختلف مى کند 
فرق دارد. تک و توك آدم هایى هم که به مغازه مى آیند، 
به نظر نمى رسد که مشترى دائم باشند. شیشه ها َتنگ به 
هم چسبیده اند با رنگ هاى متنوع و اسانس هاى مختلف 

که تو را دیگر به آن دورها نمى برد. 
صاحب یکى از این مغازه ها مرد جوانى است که دو سه 
سالى مى شــود پا در این حرفه گذاشته. به قول خودش 
درآمدش بد نیســت اما این علم را تنها با خواندن چند 
کتاب یاد گرفته، البتــه عالقه مندى اش هم جاى خود 

داشته. حداقل وضعیت این عطار جوان که پهلو به پهلوى 
مغازه کوچک و قدیمى جا گرفته نسبت به افراد بى عالقه 
به این صنف که تنها بخاطر کســب درآمد به این شغل 

روى آورده اند، بهتر است.
ظاهر فروشــنده هاى جوان عطارى  هــاى جدید که با 
شیشه هاى جدید و شیک و انواع کاغذهاى تایپ شده 
و برچســب زده روى آن وجه تمایزى با عطارى هاى 
قدیمى دارند، خیلى متفاوت است. علیرضا یکى از همین 
فروشنده هاســت، او نیز چهار پنج سالى است که مغازه 
خاتمســازى اش را به عطارى تبدیل کرده و دلیل آن را 

صرف نکردن خاتمسازى در این دوره و زمانه مى داند.
او که خود را خیلــى موفق تر از عطــارى  هاى قدیمى 
مى داند، اعتقــاد دارد که آدم باید بداند مشــترى چه 
مى خواهد. مشــتریان او اغلب جوانانى هستند که یا به 
علت ریزش ابروهایشــان بخاطر تتو یا مسائل دیگر به 
مغازه اش مراجعه کرده اند و یا بخاطر انواع مدهاى روز، 
داروهاى چاق کننده و یا الغرکننده مى خواهند. یکى از 
مشتریان او که دخترى 22 ساله است با طمأنینه خاصى 
از داروهایى حرف مى زند که باعث شــده به ســرعت 
الغرى مفرطش را درمان کند و از این مســئله بسیار 
خوشحال است. به نظر علیرضا دیگر پیرمردها با افکار و 
عقاید قدیمى و داروهاى خاك گرفته و دکان هاى بى در و 
پیکر، جایى براى ماندن و رقابت نداشته و باید بازنشسته 

شده و جا را به عطارهاى جوان  بدهند.
شاید به همین خاطر است که مغازه قدیمى محمدباقر 
70ســاله دیگر رونق قبل را ندارد. دست مى کشد به 
ریش هاى انبوه و سفیدش و با آهى مى گوید: «نسل 
ما آخرین نسل عطارهاى واقعى است».  او که بیش از 
50 سال است در کوچه پشت مطبخ در مغازه کوچکى 
مشغول طبابت با گیاهان دارویى است، عقیده دارد که 
شاید تنها ضرر و زیانى که در بازار بى حساب و کتاب 
عطارى ها رخ مــى دهد، براى بیمارانى باشــد که به 
دلیل بى اطالعى و ناآگاهى تصور مى کنند داروهاى 
گیاهى مشــکلى ایجاد نمى کنند.  عطارباشــى هاى 
قدیمى معتقدند که اگر به این شــغل به صورت جدى 
نگریسته نشــود، ممکن اســت با از بین رفتن آخرین 
نسل این حرفه، دیگر عطارباشى واقعى وجود نداشته 
باشــد، به اعتقاد آنها آموزش در زمینه گیاهان دارویى 
و نظارت بیشتر بر فروشگاه هایى که در این رابطه کار 
مى کنند، مى تواند عاملى باشــد که عطار باشــى ها به 

خاطره ها نپیوندند.
مقرنس ها وباروهاى بلند و فضاى معطر بازار عطارها را 
که ترك کنى، در دهانه بازار، فروشنده ها بعضى ایستاده 
و برخى بر چارپایه تکیه داده اند و دود سیگارهایشــان 
از شــکاف ســقف مى گذرد. اینجا دیگر نه بوى هل و 
دارچین مى آید و نــه نخودچى تازه. نِســیان آدم ها و 
فرهنگ هایشان هم به خوبى پیداســت و انگار سقف 

خورده بازار به تماشا ایستاده است.

روایت تغییر نسل عطارى هاى اصفهان از گذشته تا امروز

عطر ادویه به وقت 1401 

کمبود شیرخشک هاى رژیمى 
نصف جهان  با وجود اینکه قرار بود مشکالت کمبود 
شیرخشــک هاى رژیمى حل شــود اما همچنان 
یکى از اصلى تریــن منابع غذایــى نوزادانى که ا

ز شیرخشــک هاى خاص اســتفاده مــى کنند با 
مشکالت جدى روبه رو است.

«کومیداژن» نام شیرخشــکى است که ماه هاست 
دچار کمبود شده و والدینى که نیازمند این ماده غذایى 

براى نوزادانشان هستند را دچار نگرانى کرده است.

در حــال حاضر گفته مى شــود کــه تاریخ جدید 
توزیع این شیر خشــک هنوز اعالم نشده و والدین 
نگران این موضوع هستند که این مسئله به طول 
بیانجامد. آنها از این مســئله گالیه مند هستند که 
چرا کمبودهــاى مربوط به این نوع شیرخشــک 
در داروخانه ها حل نمى شــود و آنهــا نگرانند که 
نوزادانشان بدون شیرخشــک هایى که تنها منبع 

تغذیه اى آنهاست دچار مشکل شوند.

مریم محسنى
برخى از شهروندان با اشاره به اینکه فصل سرد در حال 
شروع شدن است معتقدند با توجه به باز شدن مدارس 
و شیوع آنفلوآنزا در شهر باید پیام هاى هشدار و نکات 
بهداشتى در سطح شهر نصب شود و اطالع رسانى کامل 

در این خصوص اتفاق بیافتد.
به گفته شهروندان در زمان پیش رو که همچنان کرونا 
وجود دارد و بخش زیادى از مردم بدون ماسک در شهر 
تردد مى کنند و مدارس نیز چنان که باید و شــاید به 

ضرورت استفاده از ماسک توسط دانش آموزان تأکید 
ندارند باید توصیه هاى الزم براى پیشگیرى از آنفلوآنزا 

و موج دوباره کرونا داده شود.
با آغاز سال تحصیلى و حضور دانش آموزان در مدارس 
خانواده ها باید توجه بیشترى نسبت به دانش آموزان 
بیمار داشــته باشــند و حتى االمکان از حضور آنها در 
مدارس جلوگیرى کنند و این مســئله را پشت گوش 
نیندازند به این خاطر که سرماخوردگى جزئى یک دانش 

آموز مى تواند بقیه دانش آموزان را نیز مبتال کند.

فصل سرد و شیوع آنفلوآنزا

خطر در کمین نوجوانان
نصف جهــان   روزنامه «سیماى شــهر» در شماره 
روز یازدهم مهرمــاه خود در گزارشــى با عنوان 
«چگونه شــبکه هاى اجتماعى مــى توانند جان 
نوجوانان را تهدید کنند؟» بــه تحقیقات جدید در 
زمینه شــبکه هاى اجتماعى پرداخته و نوشــته: 
«تحقیقات نشان داده است که رسانه هاى اجتماعى 
مى توانند تأثیر مضرى بر سالمت روان نوجوانان 
داشته باشند اگر چه میزان مسئولیت قانونى که در 

پاى شرکت ها قرار دارد هنوز حل نشده است.»

 در این گــزارش همچنین آمده اســت: «چندین 
مطالعــه اخیر ارتبــاط بین افزایــش زمان صرف 
شــده در شــبکه هاى اجتماعى و افزایش خطر 
اضطراب افســردگى و شرایط ســالمت روان در 
جوانان را نشــان داده اســت. عالوه بر این طبق 
اســناد داخلى به نظر مى رســد که شرکت هاى 
ایجاد کننده شــبکه هاى اجتماعــى مانند متا از 
آســیب هایى که محصوالتشــان ایجاد مى کنند 

آگاه هستند.»

پارك تمدن ورزنه تجهیز شد
نصــف جهــان   نصــب نیمکــت و ســطل زباله 
و بهســازى مبلمــان در پــارك تمــدن  ورزنه

 اجرا شد.
روابط عمومى شهردارى ورزنه اعالم کرد: در راستاى 

خدمات رسانى مطلوب به شهروندان و گردشگران، 
این شهردارى اقدام به تهیه و نصب نیمکت و سطل 
زباله پارکى جهت استفاده در پارك تمدن و بهسازى 

مبلمان موجود کرد.

آغاز طرح آزادسازى طوقه درختان 
در شاهین شهر

نصــف جهــان   رئیــس ســازمان ســیما، منظر 
و فضاى سبز شــهردارى شاهین شــهر از اجراى 
طرح آزادســازى طوقه درختان در سطح این شهر 

خبر داد.
کاووس حقانى افزود: در برخى پیاده روهاى سطح 
شــهر، طوقه درختان در اثر افزایش حجم در طى 
دوران رشد به وسیله سیمان و آسفالت احاطه شده 
که باعث جلوگیرى از رشــد طوقه، مسدود شدن 

مســیر آبیارى، عدم امکان تنفس بــراى درخت 
از ناحیــه طوقه و نیز خشــکیدن درختــان در اثر

 پوسیدگى هاى قارچى شده است.
وى ادامه داد: در حال حاضرآزادسازى طوقه درختان 
خیابان فردوسى با هدف افزایش نفوذ آب به اطراف 
ریشه، تهویه خاك و هوا رســانى مناسب به ریشه، 
جلوگیرى از آسیب به ریشه و طوقه درختان در حال 

انجام است.

دریا قدرتى پور

احداث رمپ هاى استاندارد
 در ورودى  پارك هاى فالورجان 

نصف جهان   شهردار فالورجان از احداث رمپ هاى 
استاندارد در ورودى  پارك هاى فالورجان خبر داد.

محمدعلى عزیزى بیان کرد: رمپ هاى اســتاندارد 
در ورودى  پارك هاى فالورجان براى عبور ویلچر 
معلوالن احداث شده و این مناســب سازى ها  در 
برخى بوستان ها به صورت 100 درصد و در برخى از 
پارك  ها تا  60 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

وى ادامــه داد: در همین راســتا نیز شــهردارى 
فالورجان اقــدام به  نصب تابلوهــاى محل تردد 
معلوالن، پارك ممنوع و نصب آبخورى هاى مناسب 

و مناسب ســازى فضاى پارك ها براى معلوالن و 
توانیابان کرده است.

وى همچنین به دیگر اقدامات این شــهردارى در 
سال جارى اشاره کرد و افزود: پروژه پل دوربرگردان، 
تکمیل مجموعه ورزشى گار ماســه با 20 میلیارد 
ریال، تکمیل خیابان خط لوله، زیرسازى و آسفالت 
معابر، پروژه لوله گذارى، بهســازى و دفع آب هاى 
سطحى و پیاده روسازى در سطح معابر از برنامه ها و 
طرح هاى عمرانى اجرایى شهردارى فالورجان در 

حال حاضر است.

نگاه روز
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مزمان با دشوار شدن شرایط اقتصادى در امریکا، گوگل 
قصد دارد هزینه هاى خود، را کاهش دهد.

همزمان با دشوارشــدن شــرایط اقتصادى در امریکا، 
گوگل قصد دارد خود را با این شرایط سازگار کند و ضمن 
کاهش هزینه هاى خود، فرهنگ کارى در این شرکت را 

نیز تغییر دهد.
به نقل از سى ان بى سى، تغییر فرهنگ کارى در گوگل 
که به نوعى تفریح و سرگرمى را با کار درهم آمیخته بود 
و موجب تبلیغات گسترده گوگل نیز شــده بود، چندان 
به مذاق کارکنان این شــرکت خوش نیامــده و آن ها 
اعتراض هایى نسبت به این موضوع داشته اند که موجب 
شده ساندار پیچاى مدیرعامل گوگل در این زمینه موضع 

دفاعى بگیرد.
در جریان نشستى سرتاســرى در گوگل طى این هفته، 
پیچاى با سؤاالت سختى از جانب کارمندان در رابطه با 
علل کاهش بودجه سفر و سرگرمى، مدیریت بهره ورى و 
احتمال اخراج بالقوه کارکنان مواجه شد. به عنوان مثال، 
از پیچاى پرسیده شد که چرا این شرکت با کاهش بودجه 
سفر و سرگرمى مواجه شده، آن هم در زمانى که "گوگل 
سود هاى بى سابقه و ذخایر نقدى هنگفتى دارد، حضور 
کارمندان هنوز کمرنگ است و همه گیرى کووید پایان 

یافته است".
پیچاى پاســخ خود را چنین آغاز کــرد: "چطور بگویم؟ 
امیدوارم همه شما اخبار را بخوانید. این واقعیت را مى دانید 
که ما در یکى از سخت ترین شرایط اقتصاد کالن آمریکا 
در دهه گذشته هستیم و لذا مسئولیت پذیرتر شده ایم، فکر 
مى کنم مهم است که به عنوان یک شرکت، براى پشت 

سر گذاشتن لحظاتى مانند این، با هم متحد شویم.»
آخرین جلسه فراگیر گوگل در حالى برگزار مى شود که 
آلفابت، متا و سایر شــرکت هاى فناورى به چالش هاى 
اقتصادى متنوع آمریکا از جمله رکود بالقوه، تورم فزاینده، 
افزایش نرخ هاى بهره و کاهــش هزینه هاى تبلیغاتى 
چشم دوخته اند. شرکت هایى که در دهه گذشته به رشد 
باال و مزایاى سرگرم کننده فراوان کارى معروف بوده اند، 
حاال باید سختگیرى هاى حرفه اى خود را بیشتر کنند و 
این موجب خشم و اعتراض کارمندان حوزه فناورى در 

آمریکا  خواهد شد.

با گذشت حدود دو هفته از نصب iOS16، عمر کم باترى 
همچنان براى کاربران آیفون یک مشکل است.

تصور این که کسى با آیفون 12 پرو مکس یا آیفون 13 پرو 
مکس از عمر باترى شکایت داشته باشد، سخت است. حتى 
آیفون 11 پرو مکس هم با یک بار شــارژ حداقل یک روز 
کامل را دوام مى آورد. اما براساس توئیت هاى منتشرشده 
 iOS16 در توئیتر، برخى از کاربران آیفون از زمان عرضه
متوجه کاهش عمر باترى خود شده اند.یکى از کاربران در 
این باره نوشته است: "دلیل خرید Pro Max به دلیل عمر 
باترى بود، اما همه چیز بعد از به روز رسانى iOS16 تغییر 
کرد! " یکى دیگر از کاربران توییتر توضیح مى دهد که چقدر 
عمر باترى آیفون او بدتر شده است. او در توئیت خود نوشت: 
"تخلیه باترى من بسیار بیشتر از حد معمول است. من در 
دفتر کار مى کنم و از ساعت 13 بعد از ظهر استفاده چندانى از 
گوشى ندارم. نسبت به قبل هیچ چیز در استفاده من از تلفن 
همراه تغییر نکرده است. در iOS15 بیشتر با ۸۵ ٪ - ۹۰ ٪ به 
خانه مى آمدم. با iOS16 بین ۶۵ ٪ - ۷۵ ٪. این به نظر من 

بسیار زیاد است وقتى تقریباً من از تلفن استفاده نمى کنم. "
در حالى که گفته مى شــد آیفون 14 پالس بهترین عمر 
باترى در تاریخ آیفون را خواهد داشت، اما دو هفته پس از 
نصب iOS16، عمر باترى همچنان براى کاربران آیفون 

 iOS16.0.2 یک مشکل است. کاربران معتقدند به روزرسانى
هیچ باگى که بر باترى مدل هاى آیفون 13 و قدیمى تر تأثیر 

بگذارد را از بین نبرد.
اکنون اگر منصف باشــیم، انتظار مى رود کــه در اولین 
به روزرسانى به یک سیستم عامل جدید، عمر باترى کمى 
کاهش پیدا کند، زیرا گوشــى در پس زمینــه کار هایى را 
انجام مى دهد تا مطمئن شــود که با سیستم عامل جدید 
به خوبى کار مى کند. با این حال، تقریبًا دو هفته گذشــته 
اســت و هر گونه تنظیمــات انجام شــده در پس زمینه 
باید تکمیل شــود.البته کســانى هســتند که مى گویند 
اپل عمداً مصــرف باترى را افزایش مى دهــد تا کاربران 
آیفون بیشــترى را به نســخه جدید آیفون 14 ارتقا دهد. 
اما باید به این نکته اشــاره کنیم که اپــل iOS16.0.2 را 
منتشر کرده است که چندین باگ از جمله لرزش دوربین

 iPhone۱۴Pro هنگام ضبط ویدیو را برطرف کند.
ممکن اســت توجه داشــته باشــید که به روزرســانى
 iOS16.0.2 هیــچ تعمیرى براى باتــرى در هیچ مدل 
آیفونى ارائه نکرده است. اما اگر این مشکل ادامه پیدا کند، 
نمى توانیم به روزرسانى iOS16 را مقصر این موضوع بدانیم 
و ممکن است شاهد فشــار بر اپل براى رفع هر چیزى که 

باعث تخلیه باترى آیفون مى شود، باشیم.

مشکلى که با نصب iOS16 براى کاربران رخ مى  دهدگوگل قصد دارد تبلیغات خود را کمتر کند

در این مطلب به مقایسه ویژگى هاى دو لپ تاپ مک بوك پرو و مک بوك ایرپرداخته 
شده است.

پیش از این مشــتریان اپل، MacBook Air را به عنوان یــک لپ تاپ ضعیف و 
MacBook Pro را به عنوان لپ تاپى قوى تر براى کاربران قدرتمند مى دانستند. 

با حرکت به سمت اپل ســیلیکون، مک بوك ایر عملکرد کافى براى براندازى این 
قانون سرانگشتى به دست آورد. با آپدیت تابستانى پردازنده جدید M۲، مک بوك ایر 

همچنان ارزش زیادى براى پرداخت دارد.
این را نمى توان در مورد MacBook Pro M۲ گفت. MacBook Pro M۲ در نگاه 
اول جذابیت خاصى دارد و بسیارى از آن به برند 2 برمى گردد. این عدد در حال افزایش 
 M۱Max یا M۱Pro داراى M۱ است، اما مطمئنا 2 بزرگتر و بهتر از 1 است، حتى اگر

باشد، مطمئنا M۲ تراشه بهترى است.
در حالى که M۲ مطمئنا یک پیشرفت نسبت به M۱ اســت (بین هجده تا بیست 
درصد به طور گسترده پذیرفته شده است) هنوز با قدرت هیچ چیپست دیگرى فراتر 
از M۱ اولیه وجود ندارد. ممکن است به نظر برسد مک بوك پرو بهترین نوع باشد، 

اما واقعیت این نیست.
شــاید این در روز هاى معمارى اینتل که عملکرد ویندوز بسته به چیپست و دماى 
 ARM کارکرد از پایین به باال مى رفت درست بود، اما در مورد اپل سیلیکون مبتنى بر
صدق نمى کند. خط پایه تعیین شده توسط M۱ مک بوك ایر را بسیار باالتر مى برد 
به این معنى که Air مى تواند بسیار فراتر از نمونه قبل عمل کند که باعث مى شود 
افزایش عملکرد جزئى به مک بوك پرو سطح ابتدایى بسیار کمتر از چند صد دالر 

اضافى باشد.
اگر نیاز به افزایش قدرت بیش از مک بوك ایر دارید، باید گام کامل را تا لپ تاپ هاى 
مک بوك پرو 14 و 16 اینچى بردارید. این ها لپ تاپ هاى حرفه اى هستند. سرمایه 
گذارى اضافى، قدرت مازادى را تضمین مى کند که ارزش آن بسیار بیشتر از صرفه 
جویى در بازگشت به مک بوك پرو 13 اینچى متمرکز بر مصرف کننده است. یک پرو 
که بین نداشتن قدرت کافى براى بهتر بودن به طور قابل توجهى از Air و صرفه جویى 

کافى براى در نظر گرفتن جاى مک بوك پرو بعدى در نمونه کار ها گیر کرده است.
در تمام این موارد، شــما همچنین باید از آنچه در ماه اکتبر در راه است آگاه باشید. 
مک بوك پرو 13 اینچى به روز رسانى خود را براى خانواده M۲ دریافت کرده است. 
مدل هاى 14 و 16 اینچى همچنان از تراشــه هاى M۱Pro و M۱Ultra استفاده 
مى کنند و همچنان عملکرد بهترى نسبت به M۲MacBook Pro دارند. با توجه 
 M۲Max و Pro به اینکه انتظار مى رود ماه اکتبر شاهد عرضه مک هاى مبتنى بر
باشیم، فاصله بین مک بوك هاى کوچکتر و بزرگتر به میزان قابل توجهى افزایش 

خواهد یافت.
حداقل صبر کنید و تفاوت عملکرد بین مدل ها را ببینید. اما اگر شکاف مشابه خانواده 
M۱ باشد، مک بوك پرو هاى جدید M۲ از نظر عملکرد، مک بوك پرو فعلى M۲ را 

پشت سر مى گذارند و مک بوك ایر در حال حاضر قیمت مناسب ترى را براى یک 
لپ تاپ همه کاره ارائه مى کند.

شــرکت متا خبر داد قابلیت پیوند تماس هاى 
صوتى و تصویرى گروهى رمزگذارى شــده 
و به زودى براى کابران واتساپ فعال خواهد 

شد.
به زودى بــراى کاربران واتســاپ راحت تر 
مى شود که از سایر افراد براى پیوستن به یک 

تماس دعوت کنند. 
متا در حال راه اندازى گزینه اشتراك گذارى 

پیوند هاى تماس است.
 اگــر یکــى از ایــن پیوند هــا را مشــاهده 
کردید، مى توانیــد با یک ضربــه به تماس

 بپیوندیــد. بــراى اســتفاده از پیوند هــاى
 تماس، بــه آخرین نســخه واتســاپ نیاز

 دارید.
 Call برنامه مى توانیــد گزینه Calls از تب 
Links را انتخــاب کرده و ســپس پیوندى 

براى تمــاس صوتى یــا تصویــرى ایجاد 
کنید تــا با خانواده و دوســتان به اشــتراك

 بگذارید.
این یک ویژگى مفید اســت و قبال شاهد آن 
بودیم که اپل از آن استفاده کرده است. سال 
گذشته این شرکت شروع به ارائه پیوند هاى 

قابل اشــتراك گذارى FaceTime کرد که 
به دیگــران امکان مى دهد از دســتگاه هاى 
اندروید و رایانه هاى شــخصى ویندوزى به 

تماس بپیوندند.
مارك زاکربرگ، مدیر عامل متا گفت: عالوه 
بر این، واتساپ آزمایش تماس هاى ویدیویى 
گروهى رمزگذارى شده را براى حداکثر 32 نفر 

آغاز کرده است.
 این شــرکت بــه زودى جزئیات بیشــترى 
را در ایــن زمینــه بــه اشــتراك خواهــد

 گذاشت.

اگر تمایل داریــد که همزمان کاربر دیگــرى از تلفن همراه 
اندرویدى شما اســتفاده کند، مى توانید با نکات ارائه شده در 

این مطلب، این گزینه را فعال کنید.
اگرچه ممکن اســت هرگز متوجه این موضوع نشده باشید، 
تلفن اندرویدى شما مى تواند چندین حســاب کاربرى را به 
همان روشى که Windows و macOS پشتیبانى مى کنند، 
پشتیبانى کند و اگر احتماال گوشى هوشمند خود را به دالیلى 
با افراد زیادى به اشتراك نمى گذارید،  مى توانید ویژگى حالت 
را براى این منظور امتحان کنید. حالــت مهمان در صورت 
نیاز زمانى که مجبور هســتید تلفن خود را به یکى از اعضاى 

خانواده، دوست یا همکار قرض دهید، مى تواند مفید باشد.

در ادامه طریقه فعال کردن ایــن امکان و نحوه 
عملکرد آن توضیح داده شده است؛

 دســتورالعمل هاى زیر مربوط به جدیدترین نسخه اندروید 
13 در Google Pixel۶Pro است، اما اگر از نسخه دیگرى 
از Android یا گوشى سازنده دیگرى استفاده مى کنید، نباید 

تفاوت زیادى در روند یا روش وجود داشته باشد.
براى شروع، باید در واقع چندین کاربر را در دستگاه اندرویدى 
خود فعال کنیــد که با باز کردن تنظیمات و ســپس انتخاب 
 Allow سیســتم و کاربران چندگانه انجام مى شــود. سوئیچ
multiple users toggle را روشــن کرده و سپس کاربران 

جدیدى را به دستگاه اضافه کنید (Add user)، در مرحله بعد 
حالت مهمان (Add guest) را فعال کنید.

گزینه افزودن مهمان را انتخاب کنید، یک صفحه تنظیمات 
بسیار ابتدایى دریافت خواهید کرد: گزینه جابه جایى به حساب 
مهمان، گزینه فعال یا غیرفعــال کردن تماس هاى تلفنى در 
حالت مهمان و گزینه حذف حســاب مهمان وجود دارد. شما 
نمى توانیــد چندین مهمان را به طور همزمــان اضافه کنید، 
بنابراین اگر بیش از یک نفر به طور مرتب نیاز به دسترسى به 

گوشى شما دارند، باید شروع به ایجاد کاربران کنید.
ایجاد کاربران جدید، به هر حال فرآیند پیچیده ترى اســت: 
مثل این است که براى اولین بار گوشــى خود را راه اندازى 
کنید. کاربر جدید به یک حساب Google نیاز دارد (حداقل 
اگر بخواهد از هر برنامه Google اســتفاده کند یا هر چیزى 
را از پلى اســتور دانلود کند)، مى توانــد روش باز کردن قفل 
صفحه خــود را تنظیم کند و غیره. ســاده ترین روش همان  

حالت مهمان است.
اگر فرزندى دارید که قرار اســت به طور مرتب از تلفن شما 
استفاده کند، شما مى توانید یک حساب فرزند از گروه خانواده 
Google خود اضافه کنید و کار هایى را که فرزند خردسالتان 

مى تواند در دستگاه انجام دهد، مدیریت کنید.
در حال حاضر، ما روى حالت مهمان تمرکز کرده ایم، مى توانید 
از صفحه سیستم و چند کاربر یا با کشیدن دو انگشت از باالى 
صفحه به پایین و ضربه زدن روى دکمه حســاب کاربرى در 
پایین تنظیمات به سرعت آن را تغییر دهید یا حتى مى توانید 
از روش هاى مشابه براى بازگشت دوباره به حساب استاندارد 

خود استفاده کنید.

اگر مهمان شــما بخواهد برنامــه اى را دانلود یــا جیمیل را 
بررسى کند، باید یک حساب Google وارد کند، اگر بخواهد 
مى تواند از حساب شما اســتفاده کند، اما این نوع استفاده از 
حالت مهمان را در وهلــه اول نفى مى کند. برنامه هایى مانند 
Google Chrome و YouTube را مى توان بدون ورود به 

سیستم استفاده کرد، در صورتى که هنگام پیکربندى حالت 
مهمان براى شروع به این ویژگى اجازه داده باشید، مى توان 

تماس هاى تلفنى نیز برقرار کرد.
چیزى که واقعا حالت مهمان را از یک حساب کاربرى کامل 
متمایز مى کند، این است که چقدر آســان است که دوباره از 
ابتدا شروع کنید. هر بار که به حالت مهمان مى روید، از شما 
پرسیده مى شــود که آیا مى خواهید جلسه قبلى را ادامه دهید 
(بله ادامه دارد) یا همه چیز را پاك کنید و دوباره شروع کنید 
(شروع دوباره). این شامل حســاب هاى Google است که 
مهمان به آن وارد شده اســت، وب سایت هایى که مهمان در 

Chrome باز کرده است و غیره.

همچنین هیچ راهى وجود ندارد که مهمانان بتوانند به فایل ها 
یا پیام هاى تلفن شما دسترسى پیدا کنند: همه چیز از پیام ك ها 
گرفته تا ایمیل ها و عکس هاى ذخیره شــده شــما مسدود و 
غیرقابل دسترسى هســتند، مهمان ها همچنین نمى توانند 
به شبکه واى فاى دیگرى سوئیچ شده و همانطور که انتظار 

دارید، نمى توانند تلفن شما را بازنشانى کنند.
حالت مهمان با برخى از محافظت هاى حریم خصوصى براى 
مهمان نیز همراه اســت: وقتى هر کارى که انجام مى دهند، 

تمام شــد، مى توانند به صفحه تعویض حســاب (از طریق 
تنظیمات یا پایین پانل تنظیمات سریع) بروند و سپس حذف 
مهمان را انتخاب کنند. این کار رد تمام کار هایى را که انجام 
داده اند، پاك کرده و آن ها را از همه حساب هایشــان خارج 

مى کند.
اندروید داراى یــک ویژگى مفید براى بررســى تاثیر حالت 
مهمان بر روى دستگاه شماســت. اگر تنظیمات را باز کرده 
و ســپس Storage را انتخاب کنید و به پایین لیست بروید 
تا مهمــان را انتخاب کنید، مى توانید ببینید حســاب مهمان 
شــما و ســایر حســاب هاى کاربرى چقدر فضاى تلفن را 
اشغال مى کنند؛ این ویژگى مستقیما در اندروید ساخته شده 
که ممکن است براى برخى از کاربران کامال نامربوط باشد، 
اما براى سایر کاربران بسیار مفید خواهد بود و استفاده از آن 
بسیار ساده است، به ویژه زمانى که آن را تنظیم کرده باشید. 
 iOS حداقل در حال حاضر هیچ گزینه قابل مقایســه اى در

وجود ندارد.

چگونه حالت مهمان را
 براى کاربر دیگرى روى گوشى خود فعال کنیم

مک بوك پرو یا مک بوك ایر 
کدام بهتر است؟

لینــک 
پیوند تماس 
براى کاربران 
واتساپ
 فعال مى شود

گوشى آنرمجیک سرى5 به پردازنده اسنپدراگون 
8 نسل  مجهز مى شود؛ این چیپست داراى شماره 

مدل SM۸۵۵۰ است.
 اکنون، افشــاى دیگرى، مشــخصاتى را در مورد 
دستگاه هاى پیشرفته آینده آنر و حتى جدول زمانى 

احتمالى راه اندازى آنها فاش کرده است.
آخرین اخبــار از منبــع اطالعاتى مى رســد که 
اطالعــات را در Weibo (یــک وب ســایت 
میکروبالگینگ چینى) به اشتراك گذاشته است. 
Magic5 و Magic۵Pro ســازنده گوشــى هاى 
هوشــمند چینى به ترتیب داراى صفحه نمایش 
6,78 و 6,81 اینچى منحنى AMOLED هستند 
که از فناورى PWM dimming و LTPO پشتیبانى 

مى کنند.
شایعه شــده اســت که رزولوشن نســخه باالتر 
Pro داراى وضــوح ۲K با پشــتیبانى از نرخ تازه 

ســازى باال 120 هرتز اســت. اکنون، جدیدترین 
خبرها نشــان مى دهد که جدیدترین گوشى هاى 

هوشــمند ســرى Magic5 داراى تراشــه
 Qualcomm Snapdragon۸Gen۲SoC 
خواهند بود. با توجه به اینکه دستگاه هاى آینده مدل 
هاى برتر این برند هســتند، تعجب آور نیست. این 
چیپست بر روى فرآیند 4 نانومترى TSMC ساخته 

شده است که داراى شماره مدل SM۸۵۵۰ است.
 Magic5 این نشــت همچنین مى افزاید که سرى
نیز با پیشرفت هاى قابل توجهى از نظر دوربین، با 
کیفیت تصویر بهتر و حتى ثبات نیز وارد بازار خواهد 
شد. شایان ذکر است، یکى دیگر از فاش هاى مهم 
زمان عرضه سرى Magic5 است. پرچم دار سرى 
Magic5 ظاهراً بین ماه هاى مارس و آوریل سال 
آینده عرضه خواهد شد. این هنوز فقط یک نشت 
است و به طور رسمى توسط شــرکت تأیید نشده 

است.

تجهیز گوشى
 آنرمجیک سرى 5 
به پردازنده نسل8

؟

زنده اسنپدراگون 
ست داراى شماره 

55
ل8

تحقیقات نشان مى دهد دسترسى به اطالعات گوشى همراه شما هنگام داخل یا خارج 
شدن از کشور، کار چندان سختى نیست.

هفته گذشته، واشنگتن پست گزارش داد که گمرکات و حفاظت از مرز هاى ایاالت متحده 
(CBP) ساالنه تقریباً 10000 ســوابق تماس، عکس، متن و سایر اطالعات شخصى 
مســافران را ارائه مى دهد. این اطالعات در یک پایگاه داده عظیم DHS از افرادى که 
از طریق اصالحات زیادى در مورد روش هایى که مجریان قانون مى توانند به راحتى به 
گوشى هاى هوشمند، تبلت ها و لپ تاپ هاى شما دسترسى داشته باشند، در صورتى که به 
شما مشکوك شوند، وجود ندارد. بنابراین مسافران براى محافظت از اطالعات حساس 
خود و حریم خصوصى دیجیتالى عمومى خود، عزیزان و دوستان چه کارى مى توانند انجام 
دهند؟ ظاهرا راه حل چندانى وجود ندارد؛ در واقع اگر شما به عنوان یک غیر شهروند از این 
جستجو ها امتناع کنید، مجریان قانون داراى اختیار کامل براى جلوگیرى از ورود شما به 
کشور هستند.با این حال چند راهکار سریع وجود دارد که مى توانید انجام دهید تا دسترسى 
به دستگاه هاى شما حداقل کمى دشوارتر شــود، مانند خاموش کردن Face ID، تولید 
رمز هاى عبور پیچیده و فعال کردن رمز هاى عبور تلفن طوالنى تر. الیف هک هاى کوچک 
مانند استفاده از یک مرورگر با VPN داخلى یا ردیابى ردیاب ها مى توانند به عنوان توقف 
کمک کنند، اما محدودیت هاى قانونى و اصالحات چیزى است که واقعا براى محافظت 

از افراد در داخل و خارج از کشور مورد نیاز است.

چگونه امنیت گوشى خود را افزایش دهیم؟



سالمتسالمت 05054425 سال نوزدهمسه شنبه  12 مهر ماه   1401

اســتاد علوم تغذیــه دانشــگاه علوم پزشــکى ایران 
گفت:موضوع الغر شــدن با مصرف سرکه سیب هیچ 

پایه علمى ندارد.
 با شــیوع زیاد چاقى و اضافه وزن در جامعه نسخه هاى 
زیادى براى الغر شــدن توســط افراد مختلف و غیر 
کارشناس پیچیده مى شود. یکى از این مطالب الغر شدن 
با مصرف ســرکه سیب اســت؛ به طورى که در فضاى 
مجازى هستند افراد زیادى که مردم را براى کاهش وزن 

به خوردن سرکه سیب توصیه مى کنند.
آزاده متقى، استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکى ایران 
در پاسخ به این پرسش که «آیا مصرف سرکه سیب سبب 
الغرى مى شود؟»،گفت:  این موضوع غیر علمى است و 

پایه و اساس علمى ندارد.
وى ادامه داد: اینکه اول صبح ســرکه ســیب بخوریم و 
مصرف آن سبب الغر شدن مى شود پایه علمى نداشته و 

ربطى به الغرى ندارد.

تغذیه در محیط کار باید چگونه باشد؟

سرکه سیب باعث الغرى مى شود؟

 باید بدانیم کــه در زمینه کاهــش وزن و جلوگیرى از 
چاقى، برخى ویتامین ها موثر هســتند. این ویتامین ها 
براى پیشگیرى از پرخورى و کاهش اشتها بسیار موثرند.

بنابــر اعالم دفتر آمــوزش و ارتقاى ســالمت وزارت 
بهداشــت، رایج ترین ویتامین هایى که کاهش مصرف 
آنها منجر به کاهش اشتها و پرخورى شما مى شود، شامل 

موارد زیر هستند:
امگا3: کمبود این اســید چرب ضــرورى باعث هوس 
غذایى مى شــود. نوع EPA و DHA امگا3 که بهترین 
نوع محسوب مى شــوند. امگا 3در ماهى هاى روغنى 
مانند سالمون، ساردین و کنســرو تن ماهى وجود دارد. 
تخم مرغ، گردو و دانه هاى کتان نیز حاوى مقادیر زیادى 

امگا 3 هستند.
 روى: سطح این ماده معدنى در افراد مسن و افرادى که 
دچار استرس هستند، پایین اســت. کمبود روى نقش 

مهمى در هوس خوردن ندارد؛ اما روى حس چشــایى 
تاثیر مى گذارد و باعث مى شود شکر و نمک بیشترى در 
غذاهاى خود استفاده کنید. براى تامین این ماده معدنى 
مواد غذایى همچون جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا 

سبز و مغز میوه بخورید.
 ویتامین ب: ایــن ویتامین نقش مهمــى در مدیریت 
استرس و افسردگى ایفا مى کند. به طور خالصه مصرف 
این ویتامین منجــر به بهبود خلق و خــوى و افزایش 

احساس خوب خواهد شد. 
هنگامى که شــما به اندازه کافــى ویتامین ب دریافت 
نمى کنید، به احتمال زیاد استرس و در نتیجه آن میل به 
مصرف تنقالت و پرخورى در شما تقویت مى شود. الزم 
است بدانید ویتامین ب در زرده تخم مرغ، سیب زمینى، 
آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره رنگ و ماهى قزل آال 

به وفور وجود دارد.

 منیزیم: کمبود منیزیم، منجر به تقویت میل به خوردن 
شکالت مى شود. توجه داشــته باشید که مصرف قند و 
افزایش استرس مى تواند سطح منیزیم بدن را کاهش 
دهد. سیب زمینى، دانه ها، لبنیات، کلم بروکلى و ... منابع 

بزرگ منیزیم هستند.
 کلسیم: کمبود کلسیم معموال باعث میل به مصرف شکر 

و نمک مى شــود. به غیر از 
لبنیات، مى توانید کلسیم را از 

راه مصرف کلم، ماهى 
آزاد، ماهى ساردین، 

دانــه چیــا و کنجد به 
دست آورید.

آهن: کمبود آهن 
در بیــن زنــان 
قبل  بخصوص 
از یائسگى شایع 

اســت. همچنین گیاه خواران نیز در معرض این کمبود 
هســتند. کمبود آهن، میل زیاد به خوردن گوشــت را 
افزایش مى دهد. با خوردن گوشــت، ماکیان و ماهى، 
مقادیر قابل توجهى از آهن مورد نیاز بدن تامین مى شود. 
منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بــدن ندارند، اما اگر 
مى خواهید از آنها اســتفاده 
کنید بهتر اســت میوه هاى 
خشک، تخم کدو، حبوبات 
و غذاهاى غنى شده را وارد 
رژیم غذایى تان کنید. بهتر 
اســت همراه آهن، حتما 
ویتامیــن ث مصــرف 
کنیــد تــا جــذب آن 
بهتــر  و  ســریع تر 

باشد.

تشخیص برنج کار ساده اى نیست زیرا بافت برنج ها تقریبا 
یک شکل است؛ اما از لحاظ ظاهرى برنج ها نباید داراى 
نیم دانه و شکستگى باشــند. در این مطلب با ساده ترین 
روش تشخیص برنج ایرانى اصل از تقلبى آشنا مى شوید. 
همان طور که مى دانید تشــخیص تخصصى برنج کار 
ساده اى نیست البته در میان انواع برنج این مشکل شامل 
برنج ایرانى مى شود چون بافت برنج تقریبا به یک شکل 
بوده و نوع آن از نظر تجربى و پخت قابل امتحان است و 
گاهى خود افراد خبره، در تشخیص این محصول نیز دچار 

اشتباه مى شوند.
باروش هاى تشخیص برنج ایرانى آشنا شوید:

عطر و طعم برنج
برنج خوب ایرانــى عطر و طعم خوبــى دارد که آن را از 
برنج هاى خارجى و همچنیــن برنج هاى پرمحصول و 
کم کیفیت ایرانى متمایز مى کنــد. برنج هایى که نژادى 
پرمحصول دارند نسبت به 

برنج هاى خوب عطر و بوى کمترى دارند. براى تشخیص 
مقدارى برنج بین دو کف دست قرار بدهید و رها کردن 

آن، باید بوى مطبوع آن به مشام برسد.

یکدست بودن برنج
دانه هاى یک برنج مرغوب به صورت کامل است و خرده 
و نیم دانه داخل آن وجود ندارد. اما تا 4 درصد در آن طبیعى 
اســت. هرچه دانه هاى برنج کامل تر باشند برنج شما با 

کیفیت تر است.
خشک بودن برنج

یک تست مهم براى تشخیص برنج خوب، خشک بودن 
آن است. برنج در ابتداى برداشت رطوبت باالیى دارد. این 
میزان از رطوبت برنج، هم کار پخت را مشکل مى کند و 
هم نگهدارى برنج را دشوار مى کند و سبب مى شود که در 

برابر حشرات آسیب پذیر باشند.
به همین دلیل کارخانه ها، با استفاده از دستگاه هاى خشک 
کن برنج تازه برداشت شده را خشک مى کنند، تا رطوبت 
آنها کمتر شود؛ زمان و میزان حرارت این دستگاه  خشک 
کن نقش مهمى در کیفیت برنج دارد. متاسفانه بعضى 
کارخانه ها براى سریع تر شدن عملیات خشک کردن، 
از دماهاى باالتر و زمان کمترى استفاده مى کنند که 

کیفیت برنج را کاهش مى دهد.

یک روش ساده  براى تشخیص برنج ایرانى اصل از تقلبى

 دکتر فرزاد اشــرافى متخصص مغز و اعصاب و عضو 
هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى 
گفت: بروز آلزایمر در ســنین پایین تر از 65 سال خیلى 
نادر است. شایع ترین عامل آلزایمر، سن است. معموًال 
بعد از 65 ســالگى به ازاى هر پنج سال بروز آلزایمر دو 
برابر مى شود و علتش هم تخریب سلول هاى مغزى و 
اضمحالل و تهدید ناحیه لــب گیجگاهى و حافظه و 

اطالعات مغزى است.
این متخصص مغز و اعصاب شایع ترین عالمت آلزایمر 
را فراموشــى عنوان کرد و در عین حال متذکرشد: این 
بیمارى مى تواند اختالالت شناختى و مشکالت خلقى 
نیز ایجاد کند و افراد بر اســاس همان شخصیتى که 
دارند ممکن اســت موجب افســردگى و اضطرابى و 
بیقرارى شوند.اشرافى اضافه کرد: این بیمارى همچنین 

مى تواند موجب بدبینى و اشتباه محاسبه پول، اختالل 
در جهت یابى مســیر ها و اختالل در قضاوت نسبت به 
اطرافیان شــود. این مشکل جزو اختالالت شخصیتى 
و خلقى اســت که در افراد داراى بیمارى آلزایمر بروز 

مى کند و باعث سوء تفاهم و بدبینى مى شود.
وى همچنین کم شــدن دامنه کلمــات، تکرار کردن 
حرف ها، هذیان ها و توهمات بینایى و شنوایى را نیز از 

دیگر عالئم این بیمارى برشمرد و گفت: بروز آلزایمر در 
مردان بیشتر است.

این متخصص مغز و اعصاب با اشــاره به اینکه عوامل 
خطر همچون فشار خون باال، سابقه افسردگى طوالنى 
مدت، سابقه مصرف ســیگار و الکل، شیوع آلزایمر را 
بیشــتر مى کنند، اظهار کرد: باال بــودن چربى خون، 
مشکالت قلبى عروقى، باال بودن وزن و دیابت، ضربات 

مکرر و متعدد به مغــز در ورزش هایى مانند بوکس نیز 
مى توانند منجر به آلزایمر شوند.

اشــرافى با اشــاره به اینکه عامل ژنتیک بین 5 تا 10 
درصد در بروز آلزایمر نقــش دارد، گفت: احتمال ابتال 
به آلزایمر و پارکینسون در کسانى که اختالالت خواب 
دارند و در خواب سر وصدا و جیغ و داد مى زنند، بیشتر 

است.

تفاوت فراموشى با آلزایمر چیست؟

مصرف منظم آجیل منافع زیادى براى شــما دارد، کنترل کننده کلسترول 
است و مى تواند فواید زیادى براى قلب تان داشته باشد.

آجیل شامل اسیدهاى چرب غیر اشباع و دیگر مواد مغذى مانند ویتامین ها، 
پروتئین، فیبر و ... هستند که مى توانند سدى در برابر ابتال به برخى از انواع 

سرطان ها و بیمارى هاى قلبى باشند.

مدیریت دیابت:
ســطح باالیى از چربى هاى اشباع نشده در فندق اســت که مى تواند منجر 
به بهبود ســالمت قلب و عروق و بهبود کنترل دیابت نوع 2 شــود. فندق 
همچنین غنى از ویتامین E. است که منجر به جلوگیرى از بروز آب مروارید 
و دژنراسیون ماکوال مى شود ضمن این که از سالمت پوست حفاظت مى کند 

و منجر به کاهش خطر ابتال به زوال عقل مى شود.

کاهنده عالئم افسردگى:
ســلنیوم موجود در کشمش به ســالمت پوســت کمک مى کند. کشمش 
همچنین حاوى مقادیر زیادى از ویتامین هاى آ. و ب. است و منجر به کاهش 

عالئم افسردگى و مشکالت عصبى مى شود.

کاهش التهاب:
گردو عالوه بر این که حاوى میزان زیادى از آنتى اکســیدان ها اســت، در 
محافظت از بدن در برابر آسیب ســلولى که مى تواند منجر به بیمارى هاى 

قلبى، سرطان و پیرى زودرس شــود، نقش مهمى دارد. گردو ثروتمندترین 
آجیل از نظر داشتن اسیدهاى چرب امگا 3 است که به مبارزه با تورم و التهاب 
مى رود. گردو همچنین حاوى منگنز است که مى تواند عالئم سندرم پیش از 

قاعدگى را تا حدى کاهش دهد.

افزایش سالمت روده:
بادام حاوى ســه گرم فیبر در هر سه اونس اســت و غنى ترین آجیل از نظر 
داشتن ویتامین E. به شمار مى رود. مصرف منظم بادام همچنین در کاهش 

وزن موثر است. تحقیقات نشان مى دهد کسانى که 
این آجیــل را مرتب مصــرف مى کنند، نباید 

نگران باال رفتن قند خون خود باشند. بادام 
حتى محافظ روده است و آنهم با افزایش 

باکترى هاى خوب و تقویت سیستم 
ایمنى بدن.

بهبوددهنده ســطح 
حافظه:

بادام زمینى غنى از روى و آهن 
است و منجر به جلوگیرى از بروز 

کم خونى مى شــود ضمــن این که 
به سالمت سیســتم ایمنى بدن کمک 

مى کند. بادام زمینى همچنین منبع خوبى از منیزیم اســت و هر اونس از آن 
25 درصد نیاز روزانه شما به منیزیوم را تامین مى کند. مصرف منیزیم با بهبود 

سطح حافظه و محافظت در برابر از دست دادن حافظه ارتباط دارد.

بهبود سطح خلق و خوى:
پسته بسیار کم کالرى است و در هر اونس تنها 4 کالرى دارد. خوردن پسته 
با کاهش خطر ابتال به ســرطان ریه نیز در ارتباط است، چون تنفس را بازتر 
مى کند. پسته سرشــار از آنتى اکســیدانى به نام گاماتوکوفرول است که به 
سالمت سیستم عصبى کمک مى کند. ضمنا پسته حاوى ویتامین 
ب. 6 اســت که با بهبود خلق و خوى و تقویت سیستم 

ایمنى بدن ارتباط مستقیم دارد.

کاهنده کلسترول بد:
مصــرف تخمه کــدو منجــر به 
محافظــت در برابــر ســرطان 
پروستات مى شود، تقویت کننده 
مثانه اســت، و نقش پیشگیرى 
کننــده از پوکى اســتخوان دارد. 
تخمه کدو سرشــار از منیزیوم است 
و به خاطر وجود فیتواسترول ها؛ سطح 

کلسترول ال دى ال را کاهش مى دهد.

7 دردى که فقط با آجیل درمان مى شود

کدام ویتامین ها
 نمى گذارند چاق شوید؟

افراد شــاغل که بخش قابل توجهى از جمعیت فعال را 
تشکیل مى دهند، حداقل یک ســوم روز یا حتى نصف 
روز خود را در محیــط کار مى گذرانند و به طور معمول 
یک وعده غذایى و یک میان وعــده خود را در محیط 
کار مصرف مى کنند و این درحالیســت که نقش تغذیه 
مناســب در ســالمت عمومى و بازده کارى به اثبات 

رسیده است.
کارکنان براى حفظ سالمت خود به تغذیه مناسب نیاز 
دارند. اضافه وزن و چاقى از عوارض میزنشــینى و کم 
تحرکــى در محیط هاى کار اســت. بنابراین تغذیه در 
محیط هاى کار باید متناسب با میزان تحرك بوده و از 

تعادل و تنوع برخوردار باشد.
- مصرف قندها و کربوهیدرات هاى ســاده مانند قند و 
شکر، نان هاى سفید و برنج سفید در محیط کار اگرچه 
در کوتاه مدت به باالرفتن قند خون کمک مى کند، اما با 
تحریک ترشح انسولین، ورود گلوکز به سلول را تسریع 
کرده و در نهایت کاهش قندخون و عوارض ناشى از آن 
مانند خســتگى، خواب آلودگى و کاهش بازده کارى را 

به دنبال دارد.
- چگونگى تغذیــه در محیط کار مى توانــد در ایجاد 
استرس نیز موثر باشد. استرس همراه با تغذیه نامناسب 
و بى تحرکى زمینه را براى ابتال به بیمارى هاى مزمن 

فراهم مى کند.
- سطح هورمون هاى مولد استرس مانند کورتیزول با 
مصرف غذاهاى چرب و هورمون آدرنالین در اثر مصرف 
زیاد قند و شکر و کافئین (در قهوه و نوشابه هاى کوال) 

در خون باال مى رود.
- مصرف مداوم کربوهیدرات ها و غالت همچون انواع 

کیک، کلوچه و بیســکویت با 
توجه به کالرى باالیــى که دارند، 

مى تواند سبب اضافه وزن و چاقى به ویژه 
در افرادى که فعالیت بدنى کمى در محل کار دارند، 

شود.
باید توجه کــرد که با تغییرات جزئــى از جمله کاهش 
مصرف قند و کافئین (موجود در نوشــابه ها) در محیط 
کار و رعایت اصل تنوع در برنامه غذایى روزانه، مى توان 
به حفظ تعادل قند خون و افزایش دریافت مواد مغذى 
کمک کرد که نتیجــه آن عالوه بر حفظ ســالمت و 
کاهش عوامل خطر بیمارى هاى مزمن، افزایش کارایى 

و بازده کارى کارکنان در محیط هاى کار است.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
در مراکزى که چنــد نوبت شــیفت کارى دارند مانند 
کارخانه ها، بیمارســتان ها، ادارات پلیس و فرودگاه ها 
و ... رعایت نظم در برنامه غذایى روزانه، توزیع مناسب 
انرژى در وعده هاى غذایى، مصرف غذاهاى متنوع با 
گنجانیدن گروه هاى غذایى اصلى شامل نان و غالت، 

شــیر و مواد لبنى، میوه ها، ســبزى ها و گروه گوشت، 
حبوبات و تخــم مرغ و توجه به زمــان مصرف غذا در 

کاهش خستگى و بهبود عملکرد کارکنان موثر است.
افرادى که نوبت هاى شب کارى دارند بهتر است:

- وعده اصلى غذاى خود را در بعد از ظهر و یک وعده 
غذایى در نیمه زمان شیفت میل کنند.

- غذاهاى چرب و ســنگین و پرادویه که سبب خواب 
آلودگى و کاهش کارایى مى شود، مصرف نکنند.

- در غذاى خود گوشت کم چربى (بویژه ماهى و مرغ) 
به شــکل کبابى یا آب پز، ســبزى هاى تازه و ساالد، 
نان هاى سبوس دار، حبوبات و ماست کم چرب مصرف 

کنند.
- از انواع مواد پروتئینى مانند گوشــت (بویژه ماهى و 

مرغ)، حبوبات، تخم مرغ (آب پز) اســتفاده کنند. شیر 
و مواد لبنى کم چرب از جمله ماست، پنیر و کشک نیز 
عالوه بر تامین امالحى مانند کلسیم و فسفر، از منابع 
خوب پروتئین به شــمار مى روند. غذاهــاى پروتئینى 
با افزایش ناقل هاى شــیمیایى مانند «نوراپى نفرین» 

سبب افزایش هوشیارى و رفع خواب آلودگى مى شود.
- مصرف یک لیوان شــیر کم چرب همراه با دو عدد 
خرما قبل از خواب در بهبود خواب کارکنان موثر است.
- در بین دو وعــده غذایــى میوه مصــرف کنند تا 

ویتامین هاى مورد نیاز به ویــژه ویتامین هاى B و 
C که در کاهش فشــارهاى کارى و اســترس 

سودمندند را به مقدار کافى دریافت کنند.
براى داشتن تغذیه مناسب در محل کار الزم 

است:

- با توجه به اینکه 
تــداوم کار نشســته و 
بدون تحرك مى تواند موجب 
اختالل در کارکرد دستگاه گوارش و 
ایجاد یبوست شــود، بهتر است از نان و غالت 
کامل (سبوس دار) استفاده شود. به عنوان مثال به جاى 
مصرف نان هاى تهیه شده از آرد سفید (مانند نان لواش 

مصرف شود.و باگت) نان سنگک یا نان جو 
- در صورتــى کــه 

امــکان انتخاب غذا 
در رســتوران محل 
کار وجــود دارد، از 

غذاهاى بخارپز، آب پز و یا کبابى به جاى غذاهاى چرب 
و سرخ شده استفاده شود.

- بجاى گوشت قرمز، غذاهایى که با ماهى یا مرغ تهیه 
شده اند، مصرف شــود و در صورتى که امکان انتخاب 
نیست، تمام چربى هاى گوشت قرمز را قبل از مصرف 

باید جدا کرد.
- به جاى نوشــابه هاى گازدار که مقــدار زیادى مواد 
قنــدى و کافئین وارد بــدن کرده و منجــر به چاقى 
مى شوند از نوشیدنى هاى ســالم تر مانند آب و دوغ کم 

نمک و بدون گاز استفاده شود.
- اگر در محیط کار غذاهایى مانند عدســى یا خوراك 
لوبیا سرو مى شود، به خورشــت هاى چرب و غذاهاى 
سرخ شده ترجیح داده شود. غذاهایى که با حبوبات تهیه 
شده اند مانند عدسى و خوراك لوبیا، وقتى همراه با نان 
مصرف شود، نه تنها منبع خوب پروتئین هستند، بلکه به 
علت دارابودن فیبر به سالمت بدن کمک مى کنند. فیبر 
عالوه بر تنظیم حرکات دستگاه گوارش، جذب چربى ها 

و مواد قندى را نیز کاهش مى دهد.
- در میان وعده ها، بجاى مصرف مواد قندى، شیرینى 
یا بیسکویت، بهتر است انواع سبزى و صیفى جات مانند 
خیار، گوجه فرنگى، کاهو، هویج، میوه ها یا لقمه هایى 
که در منزل تهیه شــده اند مانند نان و پنیر و ســبزى 

مصرف شود.
به خاطر داشته باشید که با پیروى از یک الگوى غذایى 
ســالم در محیط کار نه تنها از اضافه وزن و چاقى، 
ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى، دیابت و سایر 
بیمارى ها پیشــگیرى کرده اید، بلکــه با بهبود 
عملکرد و افزایش بــازده کارى موجبات ارتقاء 

خود را در محیط کار نیز فراهم مى کنید.

ربطى هستند افراد زیادى که مردم را براى کاهش وزن 
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از آر شده مصرف نان هاى تهیه
و جو مصرفشود.و باگت) نان سنگک یا نان

- در صورتــى کــه 
امــکان انتخاب غذا 
لللللللللللمحل در رســتوران 
ززززززززززززززززززززززززززز از کار وجــود دارد،

رجیح سرخ شد
شدهاند مانند عدسى و خ
مصرف شود، نه تنها منب
علت دارابودن فیبر بهس
عالوه بر تنظیم حرکات
و مواد قندى را نیز کا
- در میان وعده ها،
یا بیسکویت، بهتر اس
خیار، گوجه فرنگى
ش که در منزل تهیه

مصرفشود.
به خاطر داشته با
ســالم در مح
ابتال به بیم
بیمارى ه
عملکر
خود را
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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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2294-1401/03/31 آقاى مهدى اصالنى فرزند علیرضا ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 57/70 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1 فرعى 
از 1225 اصلــى واقع در قطعه 10 بخــش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان متقاضى 
مالک رسمى مشــاعى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/06/28 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/07/12 – م الــف: 1380903 – حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین 

میرعباسى6/269 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1831 مورخ 1401/03/08 به شماره کالسه 1079 مالکیت آقاى/ 
خانم طاهره رستمى به شناسنامه شماره 281 کدملى 1141630745 صادره فرزند 
احمد در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202/62 مترمربع 
پالك شماره 1202 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب ســند قطعى 16129 مورخ 1400/2/1 دفتر 388 و مالحظه 

نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 1832 مورخ 1401/03/08 به شماره کالسه 1080 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا صرامى فروشانى به شناســنامه شماره 96 کدملى 1141559153 
صادره فرزند محمدحسین در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
202/62 مترمربع پالك شــماره 1202 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند قطعى 16129 مورخ 1400/2/1 
دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/07/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27- م الف: 1387194 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده7/146 

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد 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. 
1-رأى شــماره 1619 مورخ 1401/06/28 هیأت: خانم فاطمه ســعیدى بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 91 کدملى 6199686519 فرزند ســعید نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 411 مترمربع پالك شماره 52 فرعى از 3 اصلى واقع در معین 
آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین 

رسمى وراث سعید سعیدى و مهدى سعیدى و سهیال رستگارى فر
2-رأى شماره 1567و1568 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى حسین درویش زاده 
بیدگلى به شناسنامه شــماره 2162 کدملى 6199968281 فرزند على اکبر و خانم 
لیال حسینى بیدگلى به شناسنامه شماره 2674 کدملى 6199940822 فرزند دخیل 
(بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 147 مترمربع پالك شماره 1066 
فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدحسن زرکش
3-رأى شماره 1552و1553 مورخ 1401/06/24 هیأت: آقاي محسن مسی بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 1250175097 کدملی 1250175097 فرزند ماشااله و خانم 
فاطمه مسى بیدگلى به شناسنامه شــماره 6190081738 کدملى 6190081738 
فرزند على اکبر (بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 128,10 مترمربع 
پالك شــماره 1067 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین 
آباد بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على 

مفیدى
4-رأى شــماره 1709 مورخ 1401/07/03 هیأت: آقاى حسین حسینى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 92 کدملى 6199672305 فرزند دخیل نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى مفروز و مجزى از پالك 
424 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى ابوالقاسم حسینى بیدگلى
5-رأى شــماره 4569 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حســین حسینى بیدگلى 
به شناســنامه شــماره 92 کدملى 6199672305 فرزند دخیل نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 146 مترمربع پالك شــماره 15 فرعى مفــروز و مجزى از 
1و2و14 فرعى از 425 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى ورثه حسن حسین جعفرى و آغا بیگم مطلبى
6-رأى شــماره 1571 مــورخ 1401/06/26 هیأت: خانم عطاء ســالمى آرانى به 
شناسنامه شــماره 170 کدملى 6199502248 فرزند حســین نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 193,5 مترمربع پالك شــماره 21 فرعى مفروز و مجزى از 
5و9و10 فرعى و قسمتى از مشاعات از 2360 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه 
ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رســمى و ابتیاعى از مالکین رســمى حشمت خانم 

عابدین زاده بیدگلى و حسن طالب پور 
7-رأى شــماره 1572 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى امیرحســین محتشمى به 
شناســنامه شــماره 1250007887 کدملى 1250007887 فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 260,64 مترمربع پالك شــماره 10357 فرعى 
مفروز و مجزى از قسمتى از 1212 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى ماشااله مومن زاده 

و خانم صدیقه قندیانى
8-رأى شــماره 1573 مورخ 1401/06/26 هیأت: خانم فاطمه اسماعیل بیکی به 
شناسنامه شــماره 31 کدملی 6199506855 فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 112 مترمربع پالك شماره 3571 فرعى 
از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى عباس بصره اى
9-رأى شماره 1542 مورخ 1401/06/24 هیأت: خانم الهام گل آرائى به شناسنامه 
شماره 143 کدملى 6199708237 فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب انبارى 
به مساحت 120,80 مترمربع پالك شماره 2193 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 

136 فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
ابتیاعى از مالک رسمى آقاى مرتضى بهشتى مقدم

10-رأى شــماره 1435 مورخ 1401/06/05 هیأت: آقاى سیدمحسن عباس زاده 
آرانى به شناسنامه شــماره 8471 کدملى 6199124677 فرزند سیدجواد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 152 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى مفروز و 
مجزى از باقیمانده 323 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشــاد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباسعلى صالح
11-رأى شــماره 1574 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى سیدمحسن عباس زاده 
آرانى به شناسنامه شــماره 8471 کدملى 6199124677 فرزند سیدجواد نسبت به 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 95 مترمربع پالك شــماره 1273 فرعى مفروز و 
مجزى از باقیمانده 323 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشــاد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباسعلى صالح
12-رأى شــماره 1414و1415 مورخ 1401/06/05 هیأت: آقاى حسین شیبانى 
بیدگلى به شناسنامه شــماره 6190019714 کدملى 6190019714 فرزند شمس 
اله و خانم نرگس مرشــدى بیدگلى به شناسنامه شــماره 6190119395 کدملى 
6190119395 فرزند مجید (بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 150 
مترمربع پالك شماره 410 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 252 فرعى از 2704 
اصلى واقع در دســتجرد و غیاثه بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین 

رسمى
13-رأى شــماره 1579 مورخ 1401/06/26 هیأت: خانم عبــاده آقائیان آرانى به 
شناسنامه شــماره 1945 کدملى 6199933559 فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130 مترمربع پالك شماره 4510 فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگســتان دیمکار بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى سیف اله سرکارى
14-رأى شماره 902 مورخ 1401/04/15 هیأت: خانم کبرى خداترس بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 231 کدملى 6199555686 فرزند زندعلى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 60,40 مترمربع پالك شماره 6801 فرعى مفروز و مجزى از 
باقیمانده 205 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على عسگر روشندل
15-رأى شماره 1558 مورخ 1401/06/24 هیأت: آقاى ماشاءاله مندعلى زاده آرانى 
به شناسنامه شماره 9609 کدملى 6199258411 فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ 
قسمتى از یکباب کارگاه به مساحت 1870,50 مترمربع پالك شماره 6813 فرعى 
مفروز و مجزى از 159 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگســتان دیمکار بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد قدیریان آرانى
16-رأى شماره 1578 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى حسین ناظمى به شناسنامه 
شــماره 918 کدملى 1261591828 فرزند نعمت اله نســبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 167 مترمربع پالك شــماره 6815 فرعى مفروز و مجزى از 
421 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى خانم زینب رازقى
17-رأى شــماره 1580 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى على بخشــى به کدملى 
6190106341 فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه و مغازه به مساحت 130 
مترمربع پالك شماره 6816 فرعى مفروز و مجزى از 4510 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى سیف اله سرکارى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/07/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27 – م 
الف:1388129 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك آران و بیــدگل- حامد فکریان 

آرانى/7/148

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجر محصور پالك شماره 2428 فرعى 
واقع در دهق چهار  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  اشرف 
معصومى دهقى فرزند یداهللا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت ت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1401/08/05 ساعت 
8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روز و ســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/07/12 – م الف: 1387301 - رئیس 

اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراهللا علینقیان/7/150  

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه فضاى مخروبه پالك شماره 605 فرعى واقع 
در دهق چهار  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام زهره کالنترى 
دهقى فرزند عباسعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/08/05 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمد ودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود 
روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روز و ســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روز 
پذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/07/12 – م الف:1387302 - رئیس اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراهللا علینقیان/7/151 

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 10 هزار 
تن در هزار و 300 واحد معدنى این استان بطور مستقیم 
شــاغل هســتند؛ عالوه بر این به ازاى هر یک اشتغال 
مستقیم در معادن براى 15 تا 17 نفر شغل غیر مستقیم 

ایجاد شده است.
امیر حســین کمیلى افزود: بیش از هــزار و 300 مجوز 
معدنى واحد معدنى در اســتان صادر شده است که 850 
معدن داراى پروانه بهره بردارى و 150 مجوز برداشــت 
شن و ماسه و حدود 200 تا 300 پروانه اکتشاف و گواهى 

کشف هم صادر شده است.
 وى خاطرنشــان کرد: حدود 50 درصد معادن اســتان 

اصفهان در زمینه تولید سنگ هاى تزئینى فعالیت دارند 
که انواع ســنگ هاى گرانیت، مرمریت، تراورتن هاى 

رنگى در این استان تولید مى شود.
 وى با اشــاره به اینکه اصفهان از نظر تولید سنگ هاى 
گرانیت به عنوان یکى از بهترین اســتان ها محســوب 
مى شــودگفت: رکود بازار، دلیل اصلى تعطیلى بعضى 
از معادن استان است و نداشــتن نقدینگى معدن کاران 
و نداشتن ماشــین آالت مناســب از دیگر دالیل این 

درخواست تعطیلى معادن است.
به گفته وى، نداشــتن کیفیت الزم در 50 درصد از این 

معادن آنها را به سوى تعطیلى کشانده است.

رییس خانه کشاورز اصفهان گفت: بسیارى از محصوالت 
میوه هسته دار در استان امسال بطور عمده با مشکل آفت 

مواجه شد که یکى از دالیل اصلى آن، کم آبى است.
محمد صادقى افزود: امسال محصوالت باغى مانند هلو، 
گیالس، زردآلو، بِه و انار در استان اصفهان بطور جدى 
با مشکل مواجه شــد، حجم قابل توجهى از آنها بدلیل 

آفت زدگى، از بین رفت و میزان تولید کاهش یافت.
رییس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان با بیان 
اینکه کم آبى، نقش عمده اى در پیدایش این معضل دارد، 
اظهار داشت: آب باید به موقع به درخت برسد و اگر فاصله 
بین زمان آبدهى به درختان باغ، بیشــتر شود، احتمال 

آفت زدگى نیز افزایش مى یابد.
صادقى اضافــه کــرد: آب و برق 2 عامل اساســى در 
کشــاورزى اســت و اگر یکى از آنها دچار مشکل شود، 
کشــاورزان و باغداران نیز با چالش هاى جدى مواجه 

مى شوند.
وى یکى دیگر از راهکارهاى اساسى براى رفع مشکل 
آفت زدگى میوه هاى هسته دار را ارائه دوره هاى آموزشى 
به کشاورزان دانست و خاطرنشان کرد: اگر آفت میوه در 
یک منطقه گسترش یافت به ســایر مناطق نیز سرایت 
مى کند و بر روى همه محصوالت تاثیر مخرب خواهد 

گذاشت.

10 هزار نفر در معادن اصفهان 
مشغول به کارند

کم آبى آفت به جان
محصوالت اصفهان انداخت

دانشجویان
بازداشت نشده اند

معاون دانشـجویى دانشـگاه اصفهان با بیـان اینکه 
در دانشـگاه اصفهـان هیـچ مـوردى از بازداشـت 
دانشجویان در جریان اعتراضات اخیر نداشتیم گفت: 
در فضاى مجـازى مـواردى در خصوص بازداشـت 
دانشـجویان دانشـگاه اصفهان مطرح مى شـود که 
کذب محض اسـت. رضاعلـى نوروزى اظهـار کرد: 
در دانشگاه اصفهان و علوم پزشـکى حدود 30 هزار 
دانشجو مشـغول به تحصیل هسـتند که حدود 300 
دانشجو در جریان اعتراضات شعارهاى هنجارشکنانه 
سـر دادند. تمام تالش مدیریت دانشگاه بر این بوده 
که دانشـجویان در دانشـگاه حضور داشـته باشند تا 
شاهد درگیرى و تنش نباشیم و تالش کردیم آسیبى 

به هیچ کس وارد نشود.

سفرمدیرعامل آبفا به فریدن
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
جریان سـفر به شهرسـتان فریدن از امور آبفاى این 
شهرستان بازدید کرد. حسـین اکبریان ضمن دیدار 
با کارکنان و عرض خدا قوت به آن ها، پیشـنهادات 
و نقطـه نظرات آن هـا را دریافـت کـرد و در جریان 
پیشرفت پروژه ها، اولویت هاى اجرایى و مشکالت 
منطقه قرار گرفت. مدیر عامل آبفاى استان اصفهان 
در ادامه در جلسه شوارى ادارى شهرستان فریدن که 
با حضور استاندار و جمعى از مسئوالن استانى برگزار 

شد، حضور پیدا کرد.

خبر

الدن ایرانمنش
فرقى نمى کند کــه از طبقه پنجم هتــل نگاه کنى 
یا باالتر. شهر پر شــده از جاذبه هایى که باعث مى 
شــود گردشــگران، اصفهان را که نصف جهانش 
مى خوانند فرامــوش نکنند و رنج ســفر را به جان 
بخرند تا این شهر را از نزدیک ببینند. اما گردشگرانى 
که تصمیم مــى گیرند به یکى از پرتوریســت ترین 
شهرهاى کشور مسافرت کنند باید چمدان به دست 
در گوشــه و کنار شــهر بچرخند تا یک هتل خوب 
پیدا کنند و به این خاطر کــه اصفهان تنها یک هتل 
5 ســتاره دارد به اقامت در هتل 4 ســتاره و 3 ستاره

 راضى شوند.
کمبود هتل 5 ستاره مشــکل جدیدى براى اصفهان 
نیست. از همان زمان که پاى گردشگران خارجى به 
ایران باز شد همواره این نگرانى براى اصفهان وجود 
داشــته و فعاالن حوزه گردشگرى و حتى مسئوالن 
ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى نسبت به آن 
ابراز نگرانــى کرده اند. البته ایــن نگرانى ها چندان 
هم بیراه نیست. اصفهان، شــهرى است که اکنون 
با کمبود مراکز اقامتى روبه روســت و بنا به دالیلى 
سرمایه گذاران تمایلى براى سرمایه گذارى در زمینه 
ساخت هتل در اســتان ندارند و آنچه اکنون در این 
شهر پر گردشــگر فراموش شده اســت ساماندهى 
اقامتگاه هایى اســت که به گفته مدیــر کل میراث 

فرهنگى اصفهان سهم کمى را در این شهر دارند. 

به گفته علیرضا ایزدى، اصفهان استانى چهارفصل 
است و بر این اســاس از قدیم االیام مورد استقبال 
گردشــگران داخلى و خارجى بوده و بــا اینکه این 
استان سه تا چهار هتل استاندارد بیشتر ندارد، اما در 
هر حالت و شرایطى کانون توجه گردشگرى بوده اما 
در زمینه اقامتى وضعیت مطلوبى ندارد و از نظر کمى 
و کیفى نمى توانیم آنچنان که شایســته و در شــأن 
اصفهان است پذیراى گردشــگران باشیم و کمبود 
اقامتگاه ها یکى از چالش هاى اصفهان در ایام پیک 

گردشگرى است.
گردشگرانى که قراراســت به ایران و اصفهان سفر 
کنند، وقتى شــرکت گردشگریشــان درباره شرایط 
اقامت گردشــگران خود در ایــران از آژانس داران 
ایرانى پرس وجو مى کنند، اگــر با این جواب مواجه 
شوند که فالن هتل 5 ســتاره در یک شهر توریستى 
پر شده است، در مواردى که اصرار به استفاده از هتل 
5 ستاره داشته باشند یا از ســفر در آن تاریخ صرف 
نظر مى کنند یا از ســر ناچارى به دلیل اینکه براى 
تاریخ سفرشان برنامه ریزى کرده اند یا حتى از روى 
عالقه مند بودن به سفر، به اقامت در هتل 4 و حتى 
3 ستاره راضى مى شــوند که البته در طول سفر این 

نارضایتى را عنوان مى کنند. 
گرچه طى دوسالى که هتل ها به وضعیت نه چندان 
خوشایندى دچار شــده بودند و ما با کمبود توریست 
روبه رو بودیم مى توانســت فرصت مناســبى براى 

ایجاد مراکز اقامتى و هتل هاى 5 ستاره بیشترى باشد 
تا پاسخگوى نیاز گردشگران خارجى و به خصوص 
اروپایى ها در سفر به اصفهان باشد اما این اتفاق نیفتاد 
و سرمایه هاى الزم براى ایجاد اقامتگاه هاى جدید 

به اصفهان تزریق نشد. 
مرتضى خاکسار،کارشناس گردشگرى عمده موانع 
پیش رو براى ایجاد اقامتگاه ها را بروکراسى پیچیده 
ادارى در مسیر اخذ مجوزهاى الزم به منظور ایجاد 
تأسیسات گردشــگرى مى داند. او با اشاره به اینکه 
تعارض منافع موجود در این بــازار، به موانعى جدى 
در این صنعت تبدیل شده است مى گوید: «متأسفانه 
بروکراســى پیچیــده ادارى فعلــى در مســیر اخذ 
مجوزهاى الزم به منظور ایجاد تأسیسات گردشگرى 
از یک سو و تعارض منافع موجود در این بازار از سوى 
دیگر، به موانعى جدى در این صنعت تبدیل شده اند 
به گونه اى کــه مى توان گفت این دو مانع به ســان 
یک اختاپوس وحشــتناك انگیزه رغبت هر شخص 
مشتاق و عالقمندى به سرمایه گذارى در این صنعت 
را مى بلعد و همین امر موجب کمبود هر چه بیشــتر 
زیرساخت هاى الزم در تأسیسات گردشگرى از جمله 

تعداد هتل ها و اقامتگاه ها شده است.»
این مدرس دانشگاه با اشــاره به تأکید وزیر میراث 
فرهنگى بر حذف و تســهیل موانع و ایســتگاه هاى 
مراحــل ادارى صــدور مجوزهــاى گردشــگرى 
در ادارات کل اســتانى امیدوار اســت که تدوین و 

تنقیــح قوانیــن و مقــررات باالدســتى حاکم بر 
این موضوع یکــى از گام هاى اساســى براى کوتاه 
کردن دست ســوداگران و نهایتًا تسهیل فرایند اخذ 
مجوزهاى الزم بــراى ســرمایه گذارى در صنعت

 گردشگرى باشد.
در افق 1404 ما باید بیش از 20 میلیون گردشــگر 
جذب کنیم، گردشــگرانى که به نظر مى رسد یکى 
از مقاصد اصلیشان اصفهان باشد، اما با وجود کمبود 
مراکز اقامتى در این شــهر توریســتى آیا اصفهان

 مى تواند میزبان گردشــگران در روزهاى پساکرونا 

باشد؟
به گفته کارشناسان میراث فرهنگى، اصفهان اکنون 
از پتانســیل و ظرفیت هاى مختلفى بــراى رونق 
گردشــگرى برخوردار اســت و اگر بتوانیم اقامتگاه 
و هتل هاى اســتاندارد متناســب با زیرســاخت ها 
براى این استان فراهم کنیم شــاهد افزایش میزان 
ماندگارى مســافران در اصفهان و به ثمر رســیدن 
تالش ها براى تبدیــل اصفهان از معبــر به مقصد 
براى گردشــگرى و اشــتغال پایدار در این شــهر

 خواهیم بود.  

نصف جهان از کمبود سکونتگاه هاى موقت توریستى رنج مى برد  

آسمان کم ستاره هتل هاى اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت نفیس صنعت نیکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
50912 و شناسه ملى 10260694801 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العــاده مورخ 1401/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
نوع شرکت از مسئولیت محدود به ســهامى خاص تبدیل شد. سرمایه 
شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدى است که منقسم به 100 سهم بانام 
10،000 ریالى مى باشد و تماما پرداخت گردیده است . موضوع فعالیت 
شخصیت حقوقى: تولید کلیه دستگاه ها و قطعات الکترونیکى و قدرتى و 
مخابراتى، کلیه خدمات برق و الکترونیک و مخابرات و اتوماسیون هاى 
صنعتى، طراحى و اجراى پروژه هاى اتوماســیون صنعتى و اتوماسیون 
هاى ادارى، خرید و فروش و کلیه امور بازرگانى قطعات و دســتگاههاى 
الکترونیکى، مخابراتى و قدرتى، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال 
از گمرکات کشور، شــرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى، 
مشارکت و ســرمایه گذارى در شــرکت هاى دولتى و خصوصى، اخذ و 
اعطاى نمایندگى از شــرکت هاى دولتى و خصوصى، طراحى و اجراى 
پروژه هاى نرم افزارى بجز نرم افزارهاى فرهنگى دولتى و خصوصى با 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح . نشانى محل اقامت شخصیت حقوقى : 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
صارمیه ، خیابان صاحب روضات ، کوچــه 14 ، پالك 28- ، طبقه چهارم 
کدپستى: 8183837416 میباشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود اساسنامه شرکت سهامى خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره 
به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1386309)
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در چارچوب هفته هشتم لیگ دسته اول اسپانیا، پونفرادینا 
به مصاف آالوز رفت و با شکســت 3 بر یک خارج از خانه 
مواجه شد. امیر عابدزاده گلر ایرانى پونفرادینا مثل 2 بازى 
قبلى روى نیمکت نشســت و شــاهد باخت تیمش بود. 
در لیگ دسته اول اســپانیا، پونفرادینا با 10 امتیاز در رده 

سیزدهم قرار دارد.

 شکست سنگین
 یاران بچه عقاب

03

با وجود چراغ سبز منچســتریونایتد به جدایى کریستیانو 
رونالدو اما فوق ستاره پرتغالى در حال حاضر هیچ مشترى 
خاصى ندارد و تیم هاى بزرگ فوتبال اروپا حاضر به پرداخت 
دستمزد هنگفت او نیستند. این یعنى اگر رونالدو بخواهد از 
منچستریونایتد جدا شود باید راهى تیم هاى درجه دوم شود 
و یکى از این تیم ها گاالتاســراى ترکیه است که به گفته 
رسانه هاى این کشــور رویاى جذب او را در سر دارد. اردن 
تیمور، نایب رییس باشگاه گاالتاســراى هم به تازگى در 
خصوص رویاى جذب دو ستاره بزرگ صحبت کرده و گفته 

مى شود یکى از آن ها کریستیانو رونالدو است. 

رونالدو در رادار 
غول ترکیه اى

02

درگیرى هاى کنار زمین در دیدار اســتقالل و گل گهر و 
مجادالت لفظى میان ریکاردو ســاپینتو و ســعید الهویى 
باعث شد تا سرمربى مدافع عنوان قهرمانى لیگ برتر، به 
تیتر یک معتبرترین رسانه هاى کشورش در پرتغال و حتى 
سایر کشورهاى دیگر از جمله بلژیک تبدیل شود. با وجود 
اعالم خطاى پنالتى به سود استقالل، اما اعتراضات نیمکت 
2 تیم سبب شد تا امیر عرب براقى با کارت قرمز مستقیم، 
ساپینتو را اخراج کند که در ادامه، او به سمت سعید الهویى 
حمله ور شد که با وساطت افراد کنار زمین، کار به درگیرى 

فیزیکى کشیده نشد.

بازتاب خشم ساپینتو

طلسم تساوى هاى ادامه دار ذوب آهن شکست اما خدشه اى به 
رکورد شکست ناپذیرى این تیم وارد نشد. قطار شماره 22 در حالى 
به ایستگاه هفتم رسید که شاگردان تارتار با برترى یک بر صفر 
برابر پیکان، سرانجام پس از شش هفته طعم پیروزى را چشیدند. 
سبزو سفیدهاى اصفهان حاال با 9 امتیاز واگن شماره 8 را به خود 

اختصاص داده اند.
این اتفاق در حالى افتاد که طلســم ناکامى هاى دیگر نماینده 
اصفهان در 4 هفتــه متوالى لیگ هم ســرانجام در هفته هفتم 
باطل شد. ســپاهان یک روز بعد از آنکه همشهرى اش با غلبه 
بر حریف تهرانى خود در ایستگاه هفتم توقف کرد با دست پر به 
مقصد رسید. شاگردان مورایس با برترى 2 بر یک برابر هوادار، 
یکى دیگر از نمایندگان تهران در لیگ دوباره روى ریل موفقیت 
قرار گرفتند. ضمن اینکه طالیى پوشــان با کسب 3 امتیاز این 
بازى و  لغزش دو مدعى دیگر لیگ موفق شدند هم فاصله خود 
را با صدر جدول رقابت ها کمتر کنند و هم اینکه از واگن شماره 
4 به واگن شــماره 3 نقل مکان کردند. با توجــه به این نتیجه، 

سپاهانى ها مى توانند امیدوار باشند که روز جمعه در پایان ایستگاه 
هشتم و با برترى در الکالسیکوى ایران در ورزشگاه نقش جهان 
دوباره همچون دو هفته ابتدایى صدرنشین شوند. البته این موضوع 

در صورتى امکانپذیر خواهد بود که استقالل مغلوب فوالد شود.
این اتفاق چندان دور از دسترس نیست هرچند سربازان جنگجوى 
سرمربى پرتغالى آبى ها هم به این راحتى ها در خانه خود تسلیم 
حریف اهوازیشان نمى شوند. استقالِل ساپینتو در هفته هفتم هم 
با چنگ و دندان و در ثانیه هاى پایانى نبرد با گل گهرى ها موفق  
شــد گوهر 3 امتیازى را از قلعه ژنرال به دست آورد؛ با این حال، 
تالش وافر آنها براى تصاحب واگن نخست قطار لیگ ثمرى در 
بر نداشت. آبى پوشان تهران اگرچه با این پیروزى با رقیب سنتى 
خود هم امتیاز شدند اما در نهایت این پرسپولیس بود که با وجود 
باخت برابر تراکتور به دلیل تفاضــل گل بهتر همچنان در صدر 

جدول باقى ماند.
شاگردان یحیى با شکست یک بر صفر برابر پرشورهاى تبریز، هم 
جایگاهشان به خطر افتاده و هم مانند نماینده سیرجان از لیست 
تیم هاى شکست ناپذیر خط خوردند. پیش از اینکه قطار شماره 

22 در ایستگاه هفتم متوقف شود 5 سرنشین آن در برابر رقیبان 
خود تن به شکست نداده بودند و حاال فقط نام ذوب آهن، فوالد 
و مس رفسنجان در فهرست شکســت ناپذیران این قطار دیده

 مى شود.
این در حالى است که یکى از همقطاران این تیم ها تا کنون موفق 
به عبور از ســد حریفان خود نشده اســت. ملوانان با 2 شکست 
و 4 تساوى و کســب 2 امتیاز از شش مســابقه؛ یعنى 12 امتیاز 
کمتر از سرخپوشان صدرنشــین در آخرین واگن قطار جا خوش 
کرده اند. قوهاى خزر حتى اگر هفته آینده هم موفق شوند صفر 
کارنامه خود را با برترى برابر صنعت نفت آبادان پاك کنند بازهم 
نمى توانند جاى این تیم را که در همســایگى آنها و یک ردیف 

جلوتر مستقر شده بگیرند.
با این حال، قطار شــماره 22 هنــوز براى رســیدن به آخرین 
ایستگاه، باید مســافت زیادى را بپیماید و مسافرانش مى دانند 
که در این مســیر با پیچ و خم هاى زیادى رو به رو خواهند شد 
و تا روز آخر باید بیــن واگن هاى اول تا شــانزدهم باال و پایین 

شوند.

هفته هفتم لیگ برتر زیر ذره بین

از شکستن طلسم تساوى گاندوها تا 
قعرنشین ماندن ملوان

مرضیه غفاریان
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فاینورد در مصاف با نایمخن در حالى به تساوى یک بر یک 
رسید که علیرضا جهانبخش 74 دقیقه در ترکیب این تیم 
بازى کرد و نمره متوسط 6/6 از 10 گرفت. با نگاه به آمار 
ستاره ایرانى فاینورد در این بازى متوجه 
مى شــوید او در میانه زمین تحرکات 
زیادى داشته است. نقشــه حرارتى و 
حرکتى جهانبخش نشان 
مى دهد او از کناره 
هــا نفــوذ زیاد 
داشــته و در 

تنها خــط  حملــه 
کــرده و هیچ کمــک 

تى  را به دروازه رقیب شــو
نزده اســت. کاپیتان ایران اما 
دقت پاس باالیى داشــته و 74 
درصد پاس هایش را مقصد رسانده 
است. همچنین در دریبل زدن ها هم 
خوب عمل نکــرده و از 3 دریبل تنها 
یک بار بازیکن رقیــب از پیش روى 

خود برداشته است.

شب کم فروغ ستاره ایرانى 
فاینورد

04

شــاگردان فرهاد مجیدى در دیدار مقابل العین با سه گل 
مغلوب شدند. تیم فوتبال اتحاد کلبا که هدایت آن را فرهاد 
مجیدى برعهده دارد، فصل جدید را با شکست آغاز کرده 
ولى پس از آن دو برد متوالى مقابل الوحده و الظفره داشتند و 
در دیدار حساس و دشوار یکشنبه شب برابر العین نتوانستند 
به همین روند ادامه بدهند و یک باخت سنگین را متحمل 
شدند. العین در دیدارى که پایاپاى دنبال شد و از نظر تعداد 
مالکیت و شــوت هاى در چارچوب تفاوتى با شــاگردان 
مجیدى نداشت، توانست به پیروزى 3 بر صفر دست یابد تا 7 
امتیازى شود و به رتبه چهارم جدول لیگ برتر امارات صعود 
کند. تیم فوتبال اتحاد کلباء با این باخت سنگین 6 امتیازى 

ماند و به رتبه هفتم این رقابت ها سقوط کرد.

مجیدى دوباره باخت

باشگاه ذوب آهن نسبت به اعتراض شدید پیکانى ها به داور 
بازى با این تیم واکنش نشان داد.

تیم فوتبال پیکان در هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر در حالى 
تن به شکست یک بر صفر مقابل ذوب آهن داد که این بازى 

تحت تاثیر صحنه هاى جنجال برانگیز داورى بود 
بعد از پایان بازى بود که باشــگاه پیکان نسبت به چند صحنه 
مشــکوك داورى در این بازى خصوصًا صحنه منجر به گل 
سجاد آشورى واکنش نشــان داد و آن را خطا دانست و حاال 

ذوبى ها اقدام به انتشار بیانیه در این خصوص کردند.
روابط عمومى باشگاه ذوب آهن در این خصوص نوشت:

با توجه به صحبت هاى مطرح شــده توسط برخى بازیکنان 
تیم فوتبال پیکان تهران در خصــوص صحنه منجر به گل 
تیم فوتبال ذوب آهن، با توجه به اشــرافیت کامل داور در هر 
دوصحنه مورد اعتراض این بازیکنان و بررسى فیلم مسابقه، 
گل ذوب آهن کامًال سالم بوده و هیچ صحنه اى از چشم داور 
مسابقه بدور نبوده و نادیده گرفته نشده است و تیم داورى برغم 
اشتباهاتى کوچک در برخى صحنه ها حتى به ضرر تیم ذوب 
آهن، در کل عملکرد بسیار مطلوبى داشته است ضمن اینکه در 
هردو صحنه سکوت کامل نیمکت تیم پیکان نیز خود بر این 

مدعا صحه مى گذارد.

واکنش ذوب آهن به اعتراض پیکانى ها

سپاهان موفق شد پس از چهار هفته ناکامى به پیروزى دست 
پیدا کند.

تیم فوتبال سپاهان در هفته هفتم لیگ برتر و بعد از تعطیلى 
چند روزه لیگ برتر به خاطر اردوى تیم ملى، توانست در دیدار 

برابر هوادار به برترى دست پیدا کند.
سپاهانى ها در این دیدار در شرایطى به مصاف حریف خود رفتند 
که چهار هفته ناکامى در کســب پیروزى براى این تیم باعث 
شده بود طالیى پوشان حسابى تحت فشار قرار بگیرند و تیم 
پرمهره اى که در فصل نقل و انتقاالت هزینه قابل توجهى براى 

بسته شدن متحمل شده بود در حد انتظار نتیجه نمى گرفت و 
با این پیش فرض به مصاف هوادار رفتند و توانستند باالخره 

پیروز شوند.
ســپاهان بعد از برد مقابل نســاجى در هفته دوم دیگر رنگ 
پیروزى را ندیده بود و تســاوى مقابل گل گهر، ذوب آهن و 
آلومینیوم در کنار شکســتى که برابر فوالد متحمل شد باعث 
شده بود شــاگردان ژوزه مورایس در حالى از 6 بازى 9 امتیاز 
کســب کنند که 6 امتیازش در دو هفته آغازین لیگ کسب 

شده بود.

با این حال بازى با هوادار بازى بازگشت سپاهانى ها بود. آنهم در 
شرایطى که خیلى زود دروازه شان توسط محمدجواد محمدى 
باز شد و از حریف عقب افتادند ولى با دو گل رامین رضاییان و 

امید نورافکن به بازى برگشته و سه امتیاز را مال خود کردند.
توقف فوالد و شکست پرســپولیس و گل گهر در هفته هفتم 
اتفاق خوب دیگرى بود که براى سپاهان افتاد و امتیاز از دست 
دادن حریفان به باال آمدن این تیم در جدول کمک کرد و حاال 
ســپاهان دوباره در جمع مدعیان لیگ برتر قرار گرفته و پیام 

بازگشتش به کورس را به سایر تیم ها ارسال کرده است.

بازگشت به اوج سپاهان پس از 4 هفته ناکامى

سرمربى تیم سپاهان مى گوید تیمش به دنبال بازى با کیفیت است اما وقتى حریف 
نخواهد بازى بهترى از خودش نشان دهد سپاهان هم نمى تواند بازى خوب ارائه دهد 

و شاید این بستگى به کیفیت زمین چمن در ایران داشته باشد.
ژوزه مورایس سرمربى تیم ســپاهان پس از پیروزى 2 بر یک تیمش مقابل هوادار 
تهران در نشســت خبرى بعد از بازى اظهار داشــت: بازیکنان حق دارند در چنین 
زمین هایى روى بیاورند به بازى هاى هوایى آنها لیاقت دارند در زمین هاى بهترى 

بازى کنند.
وى افزود: همانطور که مى بینید تیم ملى ایران در زمین هاى باکیفیت چقدر بهتر بازى 
مى کند مثال تیم ملى ایران مقابل اروگوئه چه بازى زیبایى انجام داد. اگر مى خواهیم 
بازى باکیفیت داشته باشیم باید فکرى به حال زمین هاى ایران بکنیم. حتى تیم هوادار 

هم لیاقت دارد در زمین بهتر بازى کند.
وى در خصوص استفاده از دروازه بان هایش اذعان کرد: اگر از من بپرسید دروازه بان 
بازى خوبى انجام داد یا خیر؟ باید بگویم بازى خوبى انجام داد. ما یک مربى دروازه بان 
باکیفیت از پرتغال آورده ایم. رشید مظاهرى در سه  هفته اى که پیام نیازمند با ما نبود 
تمرینات خوبى انجام داد. به همین دلیل ترجیح دادم از رشید استفاده کنم ولى این 
دلیلى بر این نیست که رشید در بازى بعد بازى کند و پیام بازى نکند. جایگاه دروازه بان 
با ســایر بازیکنان تفاوت دارد. ما تغییرات زیادى در دروازه نمى توانیم انجام بدهیم. 

اینکه در بازى بعدى من با چه تیمى وارد زمین مى شوم االن 
نمى توانم بگویم.

مورایس در پاســخ به این ســؤال که شما شخصیت 
پرهیاهو و پرانرژى داریــد چرا در فوتبــال ایران آن 

شــخصیت را ندارید، عنوان کرد: باید ببینم 
تیمم چه چیزى نیــاز دارد هر چیزى که 
نیاز داشته باشد به تیمم تزریق مى کنم و 
من خودم را باید با تیم وفق بدهم. البته 
خودم را عــوض نمى کنم. من ترجیح 
مى دهم تیم باکیفیتى داشــته باشم 
دنبال جنگندگى نیستم. آنها لیاقت 
دارند در زمین باکیفیت بازى کنند. 
ایران من را تغییر نــداده من هرچه 
بیشتر بمانم بیشتر با فرهنگ ایران 
و فرهنگ فوتبالى اش آشنا مى شوم. 
من آدمى نیســتم که کنار زمین به 

هرچیزى اعتراض کنم. 

مورایس:
سپاهان به دنبال بازى باکیفیت است

رتبه اول و دوم بهترین گلزنان جام ملت هاى آســیا 2022 به بازیکنان تیم ملى 
فوتسال ایران اختصاص دارد.

تیم ملى فوتسال ایران با سه پیروزى و 24 گل زده در سه بازى، صعود مقتدرانه 
اى به دور حذفى جام ملت هاى آسیا 2022 داشت. این تیم که در ترکیب خود از 
چهره هاى گلزن سرشناس و جوانى بهره مى برد، عنوان بهترین خط حمله دور 

گروهى را به خود اختصاص داد.
11 گل از این 24 گل را دو مهاجم ایرانى شاغل در اللیگا به ثمر رسانده اند. حسین 
طیبى، ملى پوش ایرانى باشگاه پالماى اسپانیا 6 گل و احمد عباسى، ملى پوش 
ایرانى واینا آلبالى 5 گل در 3 بازى به ثمر رساندند و بهترین گلزنان ایران و دور 

گروهى مسابقات بودند.
عباســى در بازى اول مقابل اندونزى دو گل زد و در بازى دوم مقابل چین تایپه 
هت تریک کرد. حسین طیبى هم که در بازى اول یک گل زده بود، به ترتیب در 

بازى هاى دوم و سوم، 2 و 3 گل زد تا با 6 گل، آقاى گل دور گروهى شود.
حسین طیبى، کاپیتان باتجربه تیم ملى فوتسال ایران در حالى براى کسب عنوان 
آقاى گلى جام ملت هاى آسیا 2022 با احمد عباسى رقابت مى کند که پیش از این 

و طى دو دوره موفق به کسب این عنوان شده بود.

رقابت داغ آقاى گلى
 بین لژیونرهاى ایرانى

مهاجم ایرانى پوشکاش در جریان تساوى مقابل ِفهروار توانست تک گل تیمش 
را به ثمر رساند.

در آخرین مسابقه هفته نُهم لیگ برتر مجارستان، تیم فوتبال پوشکاش آکادمى 
که شــهاب زاهدى را براى چهارمین دیدار پیاپى در ترکیب و خط حمله داشت، 

یکشنبه شب در ورزشگاه پانچو آرنابه مصاف تیم رده هشتمى ِفهروار رفت.
شهاب زاهدى که در چهار هفته گذشته لیگ مجارستان به طور میانگین در هر دو 
مسابقه یک گل به ثمر رسانده بود، همین رویه را در دیدار مقابل ِفهروار نیز دنبال 

کرد و توانست تک گل تیمش را بزند.
مهاجم ایرانى پوشکاش که در هشت مسابقه این فصل لیگ مجارستان دو گل از 
9 گل پوشکاش را به نام خود ثبت کرده بود، در جدال با ِفهروار هم توانست موثر 

ظاهر شود و گلزنى کند.
تیم فوتبال پوشکاش پس از هفت هفته شکست ناپذیرى متوالى که با سه پیروزى 

براى آنها همراه بود، در دیدار مقابل ِفهروار و چهار تســاوى 
ماند و به تســاوى یک بر یک رضایت هم بدون باخت 
شود و در جایگاه داد تا 14 امتیازى 

پنجم جدول لیگ 
مجارستان قرار بگیرد.
شــهاب زاهــدى در 

دیدار برابــر ِفهروار 
همیشــه  مثــل 
فرصت بازى براى 
پوشکاش را به دست 

آورد و در نُهمین بازى 
فصــل خــود در لیگ 

مجارســتان، ســومین 
گلش را به ثمر رساند.

گلزنى مهاجم ایرانى 
در شب تساوى پوشکاش

مهاجم ذوب آهن در مورد اینکه تیمش پس از شش تساوى 
به پیروزى رسیده، گفت: هر آمارى را مى شود از نگاه مثبت و 
منفى به آن نگاه کرد و آمار مثبت ما این اســت که تا به حال 
شکست نخوردیم و در خیلى بازى ها شاید تساوى نتیجه بدى 

براى ما نبود.
سجاد آشورى در خصوص دیدار گذشته ذوب آهن برابر پیکان 
اظهار داشت: ما به این برد واقعا نیاز داشتیم و تحت فشار بودیم. 
تمرینات خیلى خوب و منظمى داشــتیم و روى نقاط ضعف 
پیکان کار کرده بودیم و از همان اول براى پیروزى وارد زمین 

شدیم و با یک عملکرد خوب به حق مان رسیدیم. مى توانستیم 
گل هاى بیشــترى هم بزنیم ولى خب مهم سه امتیاز بود که 

گرفتیم و از فشار خارج شدیم.
وى در مورد اینکه ذوب آهن پس از شــش تســاوى به این 
نتیجه رسید، گفت: هر آمارى را مى شود از نگاه مثبت و منفى 
به آن نگاه کرد و آمار مثبت ما این است که تا به حال شکست 
نخوردیم و این خودش یک رکورد است. در مورد تساوى ها هم 
در خیلى بازى ها شاید تساوى نتیجه بدى براى ما نبود و این 
را هم در نظر بگیرید در خیلى از بازى ها ما دقایق آخر نتیجه را 

از دست دادیم و بدشانسى و اشتباهات داورى هم به ما ضربه 
زد وگرنه خیلى زودتر به پیروزى مى رسیدیم. امیدوارم با این 

پیروزى روندمان تغییر کند و روى دور برد بیافتیم.
مهاجم ذوب آهــن درباره گلزنى به پیکان کــه 3 امتیاز براى 
تیمش به ارمغان آورد، گفت: خوشــحالم توانستم از فرصتى 
که به دست آوردم اســتفاده کنم و براى ذوب آهن گل بزنم. 
این تالش بچه ها بود که به نتیجه رســید و مهم هم پیروزى 
ذوب آهن بود نه صرفًا گلزنى من. امیدوارم بتوانم بازهم براى 

تیمم مفید باشم. 

مهاجم ذوب آهن: تساوى در خیلى بازى ها براى ما نتیجه بدى نبود

تغییرات زیادى در دروازه نمى توانیم انجام بدهیم.  ما
مى وارد زمین مى شوم االن 

ؤال که شما شخصیت 
 در فوتبــال ایران آن 

کرد: باید ببینم 
چیزى که
مى کنم و 
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لزنى کند.
شکاش پس از هفت هفته شکست ناپذیرى متوالى که با سه پیروزى

براى آنها همراه بود، در دیدار مقابل ِفهرواراوى
ماند و به تســاوى یکبر یک رضایتخت 
شود و در جایگاه زى 
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ستاره ایرانى فاینورد در این با
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مدیر ستاد دیه اســتان اصفهان از آزادى 7 هزار و 45 زندانى جرایم غیرعمد در ده 
سال گذشته خبر داد.

اسداله گرجى زاده اظهار داشت: از فروردین سال 90  تا آخرین ماه قرن پیش 7 هزار و 
45 محکوم مالى و بدهکار دیات غیرعمد ناشى از حوادث کارگاهى یا سوانح رانندگى 

از بند حبس رهایى یافته اند.
وى افزود: سال 1391 بیشــترین تعداد آزادى ها رقم خورده و به همت نیکوکاران 
نیک اندیش زمینه آزادى 843 مددجوى واجد شــرایط فراهم شــده اســت و در 
ادامه این فهرســت ســال هاى 1397 و 1395 قرار دارند که به طور مســتقل در 
هر کدام از این ســال ها به همت ســبز خیران 753 محکوم غیر بزهکار از بند آزاد

 شده اند.
 گرجى زاده با اشاره به اینکه  88 درصد زندانیان حمایت شده را محکومان مالى شامل 
مى شوند، بیان کرد: در دهه گذشته 770 زندانى راننده بدهکار دیه و 107 محکوم به 

پرداخت دیات کارگاهى یا شبه عمد به همت این نهاد مردمى از بند نجات یافته اند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد بــا اعمال نیکــو آماده باشــید، زیرا 
در گرو کارهایى هســتید کــه انجــام داده اید و پــاداش داده مى شــوید 
بــه کارهایى کــه از پیــش مرتکب شــده ایــد. ناگهان مرگ وحشــتناك

سر مى رســد که دیگر بازگشــتى در آن نیســت و از لغزش ها نمى توان 
پوزش خواست. خداوند ما و شما را در راه خود و پیامبرش استوار سازد 

موال على (ع)و از گناهان ما و شما به فضل  و رحمتش درگذرد.
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از آمادگى کامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان براى گازرسانى مستمر در 

فصل سرما خبر داد.
ابوالقاسم عسکرى گفت: با بررسى نقاط حساس شبکه 
گازرسانى و تاسیسات، تمهیدات الزم براى تامین پایدار 
گاز در شهرها و روستاهاى استان در فصل سرد اندیشیده 

شده است.
وى بیان داشت: بازدید و بررسى تاسیسات، ایستگاه هاى 
تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهاى گاز و برگزارى 
مانورهاى منظم به منظور شناسایى نقاط قابل بهبود از 
جمله اولویت هاى کارى واحدها و ادارات بهره بردارى 
شرکت گاز استان اصفهان است تا با برنامه ریزى هاى 
انجام شده و استفاده از توان و ظرفیت شرکت، تامین گاز 
پایدار، مستمرو ایمن براى مشترکین استان رقم بخورد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ادارات گازرسانى استان 
اصفهان براى شروع فصل ســرما آمادگى الزم را دارند 
بیان داشت:خدمت رسانى اگر براى رضاى خدا و مردم 

باشد موجب برکت و عاقبت بخیرى مى شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه 
بیش از 99/5 درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز 
بهره مندند گفت: گازرسانى به 114 شهر، 1065روستا 
و 17هزار و500 واحد صنعتى و کشــاورزى توسط این 

شرکت اجرایى شده که این نشان دهنده تالش و همت 
تمامى کارکنان و مدیران ادارات گازرسانى استان است.

عســکرى گفت: روابط عمومى این شرکت با همراهى 
واحد بهداشــت، ایمنى و محیط زیســت (HSE) و با 

استفاده از ظرفیت رســانه ها، اطالع رسانى هاى الزم را 
درباره مسائل ایمنى و مصرف بهینه انجام خواهند داد 
تا پاییز و زمستانى بدون حادثه همراه با استفاده بهینه از 

گاز را سپرى کنیم.
وى، بر آموزش هاى بیشــتر در راســتاى ارتقاء سطح 
توانمندى همکاران در جهت افزایش میزان آگاهى براى 
مقاوم سازى شبکه و تاسیسات  به منظور آمادگى الزم 
براى تامین ایمن و مســتمر گاز طبیعى در فصول سرد 

سال تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بر ارتباط دوسویه 
و تنگاتنگ همکاران با مردم و برنامه ریزى دقیق براى 
اجراى طرح هاى توسعه اى تاکید و با توصیه بر مدیریت 
مصرف بهینه گاز از سوى مشترکین گاز استان اصفهان، 
تصریح کرد: رعایت مصرف بهینــه یکى از مهم ترین 
موضوعاتى اســت که مشــترکین باید آن را در سبک 
زندگى خود لحاظ کرده تا عالوه بر صرفه اقتصادى براى 
آنان، از بروز افت فشار در زمان پیک مصرف به منظور 

استفاده همه مشترکین از گاز طبیعى، جلوگیرى شود.

آمادگى کامل شرکت گاز 
براى گازرسانى مستمر در فصل سرما

رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان با اشــاره به اینکه 
ساختمان هاى خوابگاهى دانشــگاه صنعتى اصفهان 
بیــش از 40 ســال عمر دارنــد، گفت: یکــى از این 
ســاختمان ها، خوابگاه شــماره 9 در ســراى صدف 
(خوابگاه دختران) با زیربناى 11 هزار متر مربع دارى 
3 بال در 4 طبقه است که با تالش 2 ماهه کارشناسان 
دفتر فنى و نظــارت بر طرح هاى عمرانى دانشــگاه 

مرمت و بازسازى شد.ســید على محمد میبدى افزود: 
این خوابگاه با ظرفیت 172 نفر شامل 43 اتاق 4 تخته، 
به علت فرسودگى وسیع زیرســاخت هاى تأسیساتى، 
براى تعمیرات اساسى تخلیه و تخریب شد.مدیر دفتر 
فنى و نظارت بر طرح هاى عمرانى دانشــگاه صنعتى 
اصفهان هم گفت: براى مرمت و بازسازى این خوابگاه 

بیش از یکصدوچهارمیلیارد ریال هزینه شده است.

 محســن محمدى افزود: تجمیع حمام هاى خوابگاه، 
باعث شــد عالوه بر افزایش فضاى مفید در هر اتاق، 
عملیــات تعمیرو نگهــدارى تأسیســات در خوابگاه 
تسهیل شود. همچنین انتقال کولر ها از راهرو ها به بام 
ساختمان و تعمیرات اساسى در سرویس هاى بهداشتى 
خوابگاه 10 از دیگر تغییرات الزم و کاربردى مرمت این 

خوابگاه بود.

نخستین کنگره سرداران و 600 شهید محالت منطقه 
2 شهردارى اصفهان، 8 مهر ماه در پارك قلمستان با 
اجراى برنامه هاى مختلف  میزبان جانبازان، خانواد ه 

شهیدان و عموم مردم بود.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان، شهردار اصفهان در کنگره سرداران و 600 
شهید محالت منطقه 2 اصفهان، گفت: حضور پررنگ 

مردم در کنگره ســرداران و شــهیدان، نشان دهنده 
حفاظت آنان از انقالب و شهدا است.

على قاســم زاده افزود: با ابتکار همکاران و مسئولین 
منطقه 2 شــهردارى و همت مردم به مناسبت هفته 
دفاع مقدس، یک کار فوق العاده شایسته براى یادبود 
و تقدیر از خانواده شــهدا صورت گرفــت و حضور 
پررنگ شهروندان در این کنگره، نشان داد که مردم 

پاى انقالبشان ایستاده اند و حافظ خون شهدا هستند.
این کنگره با اجراى گروه سرود آواى مهر طاها میزبان 
یک شهید گمنام شد، شهیدى که با حضور خود حس 
دلگرمى و امنیت را ایجاد کرد، شهیدى که وجودش در 
جاى جاى برنامه احساس مى شد، شهیدى که صداى 
لبیک گفتنش به گوش مى رسید، شهید گمنامى که 

همه حس مى کردیم برادرمان است.

بازسازى خوابگاه دختران دانشگاه صنعتى اصفهانبرپایى  کنگره سرداران و 600 شهید محالت منطقه 2

نگرانى از  تأمین آب شرب اصفهان 

پرداخت 71 میلیارد تومان زکات در 6 ماه 

اطالعیه شرکت مخابرات

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در
 اطالعیه اى درباره تامین آب شــرب اصفهان و 
ضرورت صرفــه جویى در مصــرف آب به مردم 

هشدار داد.
در این اطالعیه آمده اســت: «با توجه به کاهش 
بارندگى ها و افت منابــع تامین آب، از مردم همراه 
اســتان اصفهان تقاضا داریم بــا مدیریت بهینه 
مصرف، شرکت آبفاى استان اصفهان را در تامین 
آب پایدار براى همگان، یارى کنند. سقایان شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان همچون گذشته با 
تالش شبانه روزى، تمام توان خود را به کار خواهند 

بست تا در تامین آب پایدار مردم خللى ایجاد نشود، 
اما با توجه به شرایط منابع ذخیره، به طور قطع این 
امر فقط با همکارى مردم در مدیریت مصرف آب 
محقق خواهد شد.»هم اکنون ذخیره سد زاینده رود 
به کمتر از 180 میلیون متر مکعب رســیده و بیش 
از 85 درصد ظرفیت ســد خالى است و بر اساس 
گزارش هواشناسى اســتان، کم بارشى ها در پاییز 
1401 به طور محســوس ادامه داشــته و احتماًال 
بارندگى ها از اواســط آذرماه آغاز خواهد شد که در 
صورت تداوم مصرف فعلى، نگرانى هایى در تامین 

آب شرب استان به وجود خواهد آمد.

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد 
استان اصفهان با اشاره به رشد 82 درصدى پرداخت 
زکات نسبت به مدت مشابه پارسال گفت: در میان 
مبالغ جمع آورى شده از زکات واجب و مستحب، 
فطریه، کفاره و رد مظالم، نیکــوکاران اصفهانى 
بیــش از 42 میلیارد و 320 میلیــون تومان زکات 

واجب و مستحب پرداخت کرده اند.
حمیدرضــا طاهرى بــه جایــگاه زکات واجب و 

مستحبى بین نیکوکاران استان اشاره کرد و افزود: 
80 درصد از زکات جمع آورى شــده بــراى امور 
محرومان و نیازمندان و 20 درصــد دیگر هم در 
بخش هاى عمرانى عام المنفعه در مناطق محروم 

هزینه شده است.
وى افزود: 24 مرکز نیکوکارى به صورت تخصصى 
در زمینه زکات، تحت نظارت کمیته امداد اســتان 

اصفهان فعالیت دارند.

در راستاى توسعه ارتباطى، عملیات بهینه سازى زیرســاختهاى مخابراتى به منظور 
اجراى برگردان فیبر و تغییر توپولوژى منطقه افجــان جهت اجراى زیرگذر خرمنان 

صورت خواهد پذیرفت.
به گزارش روابــط عمومى مخابــرات منطقه اصفهــان، در اثر ایــن عملیات کلیه 
ترافیک هاى اینترنت، موبایل– دیتا از ســاعت 2 الى4 بامداد روز چهارشــنبه مورخ 
13 /07 /1401 جهت اجراى برگردان فیبر و تغییــر توپولوژى در مراکز افجان، دهق، 
علویجه، عســگران، میرآباد، بودان، ســوران، خرمنان، جعفرآباد، خونداب، على آباد 

خیرآباد، دماب، اشن، مهردشت، حسین آباد، سیمان ساروج، NGN خوانسار، شهرك 
صنعتى گلپایگان، بهزیستى گلپایگان، ارتباطات سوئیچ گلپایگان، خوانسار، داران به 
مراکز فیض و خرازى اصفهان و به طور کلى ارتباطات مناطق باالدســت از ورپشت 
به بعد، به مدت دو ســاعت با احتمال قطعى و با دو ســاعت احتمــال اختالل مواجه 

خواهند شد. 
گفتنى است این عملیات به همت و با مسئولیت معاونت شبکه_ جانشین مدیریت شبکه 

دسترسی انجام مى پذیرد.

آزادى 7 هزار زندانى غیرعمد در یک دهه 

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان در چهارچوب 
وظایف محوله در نظر دارد امور حمل و نقل اتباع خارجى از اردوگاه مراقبتى 
استان به سمت نقاط مرزى و سایر امور جانبى آن را به شرکت هاى توانمند 
واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از شرکت هاى داراى مجوز حمل ونقل 
مسافر متقاضى دعوت به عمل مى آید از تاریخ 1401/07/16 تا 1401/07/21 
در ساعات ادارى با ارائه سوابق کار جهت اخذ اسناد مربوطه به آدرس خیابان
 امام خمینى، ضلع شرقى میدان استقالل، اداره کل امور اتباع و مهاجرین 

خارجى استاندارى، اتاق 20 مراجعه نمایند. 
ـ هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

تلفن: 33864242ـ031 داخلى 128ـ129

اطالعیه دعوت به همکاری در امر حمل ونقل

م.الف:۱۳۸۸۴۵۴
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