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بعد از سرم حاال دردسر 
کمبود آنتی بیوتیک

نفس تنگ هوا
۳

فیلمی که می ترکاند

فراری های ازدواج

۴ راه حل آموزش و پرورش 
برای حل مشکل 
سرویس مدارس

۳

۲

۳

       

بیماری ها را
با لیموترش

ضربه فنی کنید!

140 مدرسه اصفهان سبز مى شود
۳

بازار سرد 
تجهیزات گرمایشی 

در اصفهان
با وجود پاییزى شــدن هوا، بازار تجهیزات سرمایشى 
در اصفهان همچنان گرم نشده است. به گفته فعاالن 
این بازار، سایه رکود و کسادى همچنان بر سر بازارى 
که بخش اعظم آن را تولیدات ایرانى تشکیل مى دهد، 
سایه انداخته و ممکن است با سردتر شدن هوا باز هم 

این رکود وجود داشته باشد و قفل این بازار نشکند.
لورچ، بوتان، ایران رادیاتور از نام هاى ایرانى و از جمله 
برندهاى کهنــه کار تولید داخل هســتند که در بازار 
تجهیزات سرمایشى در اصفهان نقش ایفا مى کنند. 
طبق توضیحــات محمدباقرمعتمــد، رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع، سیستم هاى 
گرمایشــى اغلب در ایران و باکیفیت بسیار باال تولید 

مى شود و به واردات...

نبرد سخت و نفسگیرنبرد سخت و نفسگیر
 سربازان تارتار در قلعه ژنرال سربازان تارتار در قلعه ژنرال

ذوب آهن- گل گهر؛ فردا در سیرجانذوب آهن- گل گهر؛ فردا در سیرجان

۷

برنامه ریزى براى ایجاد عرصه هاى فضاى سبز در مدارس

احتمال جدایی 
مهاجم سابق استقالل از تراکتور

مهاجم سابق استقالل یکى از بازیکنانى است که شایعاتى پیرامون 
جدایى اش از تراکتور در نیم فصل به گوش مى رسد...

۶

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

چالش اخذ مالیات از خانه های خالی 

همچنان پابرجاستهمچنان پابرجاست

قانونی برای
 اجرا نشدن

۵

تکلیف یزدانیتکلیف یزدانی
 مشخص شد

 لیمو ترش یکى از مرکبات پرخاصیت است 
کــه در مورد آن تاکنــون مطالب 

زیادى بیان شده، اما برخى از آنها 
ناگفته باقى مانده است.

 لیمو ترش یکى از مرکبات...

غبار بیابانزایی در چشم ایران
بیابانی شدن کشور با سرعت یک میلیون هکتار در سالبیابانی شدن کشور با سرعت یک میلیون هکتار در سال

۲

۷

یکی از «عموفیتیله ای» ها یکی از «عموفیتیله ای» ها 
۲برگشتبرگشت

انشعاب آب مشترکان پرمصرف قطع می شود آنفلوآنزا در اصفهان زیاد شده استجهان نما اپلیکیشنى که سرطان را از روى صدا تشخیص مى دهداستان اگر عصبى هستید بعضی غذاها را نخوریدتکنولوژی سالمت

چهـــــره روز

شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى سعید محقق در نظردارد شش دانگ منزل مسکونى به آدرس 
اصفهان –خیابان امام خمینى روبروى تابلوى خانه اصفهان –خیابان شهداى لیمجیر –کوچه مسجدالرضا (29)کوچه هجرت –بعد ازبهدارى –نبش بن 

بست 22 پالك 113   را ازطریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند :
مشخصات :

-منزل مسکونى داراى یک برگ قرارداد خریدوفروش مشاور امالك وبصورت دوطبقه مسکونى (بدون در نظر گرفتن یک باب تجارى )با ضافه یک باب 
سوئیت در طبقه دوم وزیر زمین وانبارى مى باشد .

-مساحت عرصه حدود 96/54 مترمربع واعیانى حدود 222 متر مربع بدون مغازه تجارى مى باشد .
-منزل داراى سیستم حرارتى وبرودتى از نوع بخارى وکولر آبى و انشعابات ومشترکات آب و فاضالب ،برق وگاز مى باشد .

-ارزش آپارتمان مذکور بدون در نظر گرفتن مغازه تجارى با متعلقات مربوطه به مبلغ 13/450/000/000 ریال .
زمان مزایده : روزشنبه مورخ 1401/08/28 ساعت 11

مکان مزایده : اصفهان –چهارباغ باال –ابتداى خیابان شهید نیکبخت –اداره تصفیه امور ورشکستگى (تلفن:36611086)
شرایط مزایده :

1-فروش ،نقدى واقساطى است که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده ومابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد .(حداکثر مهلت سه 
ماه مى باشد )

     IR110100004061012907670593 2-کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره
واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند .

3-پیشنهادها در ساعت 10صبح روز مقرر بررسى خواهد شد .حضور پیشنهاددهندگان  در جلسه مزایده الزامى است وبرنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد.

4-اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .
5-در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید ،مسئول کسر احتمالى قیمت وخساراتى که از تجدید مزایده 

حاصل شود خواهد بود که بدوأ از سپرده او استیفا مى شود وسپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارت وارده مسترد نخواهد شد .
6-هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهدبود .

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر وهماهنگى جهت بازدید از محل شرکت ،مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند تا 
مقدمات بازدید از محل در روز واحد فراهم گردد.

نوبت اولآگهی تجدید مزایده 

  مجید باغستانی - معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان  ورئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان اصفهان 

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه شاهین شهر401-3-243
682,300,000  16,074,620,668جارى  (با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شــرکت اتاق292 : تا ســاعت  13:00روزشــنبه
 به تاریخ  1401/08/14

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/08/15
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )
نام روزنامه: نصف جهان
تاريخ انتشار:۱۴۰۱/۷/۲۸

م.الف:۱۳۹۴۷۳۴

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir ) به شرح ذیل اقدام نماید.

آگهی مزايده اجاره  نوبت دوم

آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

مهلت دریافت تاریخ انتشار نام مزایده
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى در 
مرکز جوشقان قالى به مساحت 

تقریبى 280 مترمربع
1401/07/281401/08/091401/08/191401/08/2151010033430000505001003343000010

تذکر مهم: 
 1-کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام ومورد اجاره منتخب خود را به کارتابل اجاره جهت انجام مراحل بعد 

منتقل نمایند. در غیر اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2-کلیه مزایده گران الزاما" باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى  اقدام نمایند.

 3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.
 4- در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

 5- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تائید مزایده گذار مى باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده ودریافت اسناد مزایده  ، بارگزارى مستندات مزایده 
گران ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.

کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693157 اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمائید.
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خط فقر در سال 1401
به 18 میلیون تومان رسید

انشعاب آب مشترکان 
پرمصرف قطع مى شود

خبرخوان
ماجراى اقدام مافیاى مرغ 

  فارس |چند روز اســت صحبت هایى در 
فضاى مجازى است مبنى بر اینکه مافیاى بازار 
گوشت مرغ  بعد از ممنوع شدن زنده به گور کردن 
جوجه ها، صدها هزار تخم مرغ نطفه دار را نابود 
مى کنند تا قیمت مرغ سه برابر شود. دبیر انجمن 
تولیدکنندگان جوجه یک روزه در این باره گفت: 
این صحبت ها شایعاتى بیش نیست. محمدرضا 
صدیق پور افزود: قیمت جوجه یک روزه اکنون با 
توجه به نوع سویه از 5 تا 14 هزار تومان متغیر است 
و این قیمتى نیســت که تولیدکنندگان بخواهند 
تخم مرغ را معدوم کنند. وى این را هم گفت که در 
ماه هاى خرداد و تیر که قیمت جوجه یک روزه به 2 
هزارتومان رسیده بود برخى اقدام به این کار کردند.

افزایش ابتال به آنفلوآنزا 
  باشگاه خبرنگاران جوان | رئیــس 
اداره مراقبت مرکز مدیریــت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت گفت: در ســه هفته اخیر شیوع 
بیمارى آنفلوآنزا افزایش پیــدا کرده که در هفته 
گذشــته میزان ابتال بــه این بیمارى بیشــتر از 
هفته  هاى قبل افزایش داشــته اســت. به گفته 
ابراهیم قادرى در حال حاضر بیمــارى آنفلوآنزا 
از نوع h3n2 در گردش اســت و بیماران مزمن، 
مادران باردار، سالمندان و کودکان زیر پنج سال 

در معرض خطر هستند.

یکى از «عموفیتیله اى» ها 
برگشت

اول  فصــل    روزنامه همشهرى |
برنامه «شگفت انگیزان» با اجراى سعید شیخ زاده 
در شبکه پویا تولید و پخش شده بود. حاال تلویزیون 
با پخش تیزر فصل دوم این برنامه، از حضور على 
فروتن به عنوان مجرى خبر داده است. على فروتن 
مدت ها از تلویزیون دور بود. او بیش از 10 ســال 
برنامه «فیتیله اى ها» را به همراه محمد مسلمى و 
حمید گلى و همچنین مجید قناد روى آنتن بردند. 
این مجرى همین اواخر هم در ســریال تاریخى 
«خاتون» نقش کوتاه «محمــود اعتمادزاده»، 
مترجم و نویسنده را بر عهده داشت. «دوقلوها» 
از دیگر مجموعه هایى بود که توسط «عموهاى 

فیتیله اى»  در تلویزیون تولید و پخش شد.

خودت را پرپر نکن!  
واکنش ها به اظهارنظر على دایى    فرارو |
همچنان ادامه دارد. دیروز روزنامه «جوان» وابسته 
به اصولگرایان نوشت: «آقاى دایى! تو مى توانى 
موجه و قابل اتکا و تضمین شــده بمانى، شــاید 
براى انتشار این مطالب تحت فشار بودى. اکنون 
به کــودکان در مدارس دنیــا مى آموزند که باید 
قدرت نه گفتن داشــته باشــند. این قدرت را در 
خود تقویت کن و موجه و اسطوره بمان. تو آقاى 
گلى، خــودت را پرپر نکــن! صحنه گردانان این 
آشــوب ضد ملى و تجزیه طلبانــه خیرخواه تو و 
دیگر مشــاهیر ورزشى نیســتند. حد تو باالتر از 
امثال على کریمى درس نخوانده و مهرداد پوالدى 
ولگرد اســت. حد خود را بدان کــه موالعلى(ع) 
فرمود «هرکس حــد خود را نشناســد، هالك 

گردد.»

نتیجه بازى ایران-آمریکا 
تغییر کرد!

دوشنبه شب شــبکه ورزش با    برترین ها|
پخش دوباره بــازى تاریخى ایــران و آمریکا در 
جام جهانى 98 مرور خاطرات کرد؛  نکته عجیب 
و غیرقابل بــاور اما جایى بود کــه گلزنى مهدى 
مهدوى کیا که با پاس گل على دایى همراه شد، از 
سوى صداوسیما مورد سانسور عجیب قرار گرفت 
و در واقع نتیجه بازى ایران و آمریکا بعد از 24 سال 
تغییر کرد و شاگردان جالل طالبى که دو بر یک 
آمریکا را شکست داده بودند؛ این بار با حساب یک 
بر صفر و با تک گل حمید استیلى جشن پیروزى 

گرفتند!

هاشمى شب حادثه کجا بود؟
  ایسنا| ابراهیم عزیزى، نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت که مهدى هاشمى شب حادثه آتش سوزى در زندان 
اوین نبوده است. وى با اشاره به بازدید هیئتى از کمیسیون 
امنیت ملى از زندان اوین به دنبال آتش سوزى و اتفاق 
اخیر در این زندان گفت: هاشمى قبًال در بندى بوده که در 

آن آتش سوزى اتفاق افتاده است.

پرواز بمب افکن هاى اتمى 
روسیه

  فارس| وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که دو بمب 
افکن راهبردى «توپولوف-95» این کشور در مأموریتى 
که بیش از 12 ساعت طول کشید بر فراز «اقیانوس آرام»، 
«دریاى برینگ» و «دریاى اوخوتسک» پرواز کردند. 
پرواز این هواپیماهاى راهبردى با قابلیت حمل بمب اتمى 
در برهه تنش شدید جنگ روسیه با اوکراین و رویارویى 
این کشور با غرب انجام شد. این بمب افکن ها همچنین 
در هوا سوختگیرى انجام دادند. منابع رسانه اى همچنین 
مدعى شــدند که روسیه شــمارى از بمب افکن هاى 

راهبردى خود را نزدیک مرز نروژ مستقر کرده است. 

2 وزیر دولت سوئد
ایرانى هستند

  انتخاب| «اولف کریسترشون» روز سه شنبه 26 
مهر در نخستین نطق پارلمانى خود به عنوان نخست وزیر 
این کشور، فهرست وزیران پیشــنهادى اش را اعالم 
کرد. در میان این فهرســت، نام دو زن ایرانى تبار دیده 
مى شود. «رومینا پورمختارى» 26 ساله در دولت جدید 
سوئد به عنوان وزیر اقلیم و محیط زیست معرفى شده 
است. «پریسا لیلى استراند» 39 ساله نیز از حزب مدرات 

به عنوان وزیر فرهنگ معرفى شده است.

گاز آسیا را به اروپا نمى دهیم
  فارس | «ســعد الکعبى»، وزیر انرژى و رئیس 
شــرکه «انرژى قطر» گفت که دوحه زمستان امسال 
هرگز محموله هاى گازى که پیش تــر قرارداد آنها را با 
مشتریان آسیایى امضا کرده بود به اروپا ارسال نخواهد 
کرد.  قطر یکى از بــزرگ ترین صادرکنندگان گاز مایع 
طبیعى در جهان به شمار مى آید. در ماه هاى اخیر و در پى 
تشدید تنش ها میان غرب و مسکو به بهانه حمله روسیه 
به اوکراین، کشورهاى اروپایى و آمریکا به دنبال افزایش 
تولید کشورهاى صادرکننده نفت و گاز بوده اند تا به نوعى 
با کاهش صادرات انرژى روسیه مقابله و بر بحران انرژى 

خود غلبه کنند. 

دعواى «کیهان»
با «جمهورى اسالمى» 

روزنامه «جمهورى اسالمى»    روزنامه کیهان |
که بر خالف عنوانش، به غربگرایان سرویس مى دهد، 
ادعا کرد اینترنت ملى، حصر یک ملت است. عجیب است 
روزنامه اى که چند دهه ســر بخشش هاى بى حد و مرز 
دولت هاى هاشمى و خاتمى و روحانى نشسته، حمایت 
کرده و از مواهب آنها برخوردار شــده، به این سادگى و 
وقاحت از موضع اپوزیســیون، درباره 30 سال گذشته 
قضاوت کند و به جاى قبول مســئولیت این دولت ها، 

به راحتى درباره مشکالت فرافکنى کند...

گفتگو نکنید
  انتخاب| حســین شــریعتمدارى، مدیر مسئول 
روزنامه «کیهان» در یادداشتى با عنوان «خنجر شمر ُگم 
نشود» نوشت: در حالى که مشتى آشوبگر قاتل و مزدور، 
دســت تعرض به جان و مال و ناموس مردم گشوده اند 
و غیر از تخریب و آتش ســوزى و کشــتار و جنایت در 
قاموسشان نیست، سخن از گفتگو به میان آوردن، دقیقًا 
مانند آن است که در هنگامه غروب عاشورا و فاجعه اى 
که حرامیان با قتل عام آل ا... پدید آورده اند، کسانى نگران 

ُگم شدن خنجر شمر ملعون باشند.

عدم تناسب دستمزدها و باال رفتن بى امان نرخ تورم، 
افزایش چند برابرى قیمت ها در یک سال به بهانه تحریم 
ها، هر سال خانواده هاى بیشــترى را به زیر خط فقر 

مى کشاند.
اکنون خط فقر نسبى خانوارها در ایران به 18 میلیون و 
290 هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقى، 
رئیس کمیته دستمزد کانون شــوراهاى اسالمى کار 
اعالم کرد. برخى کارشناسان تخمین زده اند که حداقل 
نیمى از جمعیت 85 میلیونى ایران زیر خط فقر زندگى 

مى کنند. 
فرامرز توفیقى در همین رابطه و در روزهاى اخیر، طى 

گفتگویى خبر داده بود که: «امید به خانه دار شدن یک 
کارگر در تهران به 123 سال رسیده است. حاال پوشاك، 
درمان، هزینه هاى تحصیل و سایر خرج ها را کنار این 
داده ها بگذارید؛ تورم واقعًا بیداد مى کند.» این گفته به 
خوبى نشان دهنده افزایش بیش از پیش فقر مطلق در 
کنار فقر نسبى در ایران و کم شــدن امید به زندگى در 

کنار آن است.
در ایــن بین گفته شــده اســت بــا توجه بــه خلق 
روزانــه 2700 میلیــارد تومان نقدینگــى پیش بینى 
مى شــود که خط فقر تا پایان ســال به بــاالى 18 

میلیون تومان برسد.

وزیر نیرو با اشاره به کاهش 70 درصدى بارندگى هاى 
امسال نســبت به شــرایط نرمال و لزوم اجراى طرح 
مدیریت مصرف آب، از قطع انشــعاب آب مشترکان 
پرمصرفى که از دو برابر الگو بیشــتر مصرف مى کنند، 
خبر داد.  على اکبر محرابیان افــزود: پیش بینى هاى 
سازمان هواشناســى و مرکز تحقیقات آب هم نشان 
مى دهد که میزان بارش هــاى پاییز 50 درصد کمتر از 
شرایط نرمال خواهد بود؛ البته وضعیت بارندگى مهرماه 
نشان مى دهد که پیش بینى ها تقریبًا درست بوده است. 
وى ادامه داد: در حال حاضر شــرایط فصل به گونه اى 
است که اغلب جا هاى کشــور کشت نداشته و مصرف 

آب در بخش کشاورزى نداریم، اگر واقعًا فردى رعایت 
نکند و از آب هاى جارى و آب هاى چاه ها مصرف بیهوده 
بکند حتمًا برخورد الزم صورت مى گیرد و آب آنها قطع 
مى شــود. وزیر نیرو با بیان اینکه در شــهر هایى مانند 
تهران، مشهد، اصفهان و در بسیارى از شهر هاى بزرگ 
با مشکل تأمین آب روبه رو هستیم، گفت: با مدیریت، 
همکارى مردم بــا این الگو، پــاداش صرفه جویى و با 
برنامه  قطع موقت براى مشترکان بدمصرف ، امیدواریم 
مصارف تنظیم شود و مطابق شرایط روز بتوانیم تأ مین 
آب مردم را به نحو مطلوب انجام دهیم به گونه اى که 

نگرانى براى مردم وجود نداشته باشد.

دریا قدرتى پور
حواسمان نیست اما باید این موضوع را بپذیریم که هر سال 
حدود یک میلیون هکتار به وســعت کانون هاى بحرانى 
فرسایش بادى در عرصه هاى بیابانى کشور اضافه مى شود. 
این یعنى فاجعه، یعنى یــک روزى باید تمامى آنچه داریم 

بقچه کنیم و راه جاده را پیش بگیریم. 
براســاس نتایج مطالعاتى که  ایران به کنوانسیون مقابله 
با بیابانزایى ارائه کرده اســت، حدود 100 میلیون هکتار از 
عرصه هاى کشور و به عبارت دیگر  دستکم دو سوم کشور 

تحت تأثیر بیابانزایى قرار دارد.
گرچه این مطالعات حدود 10 سال پیش انجام شده است و 
در حال حاضر به روزترین مطالعه اى که انجام شده مربوط 
به دانشگاه تهران است که عنوان مى کند 88 درصد از سطح 

کشور متأثر از بیابانزایى است. 
عالوه براین، مطالعه دیگرى نیز اخیراً توســط  مؤسســه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام شده که براساس آن 
قلمرو مناطق بیابانى کشور  حدود 90 میلیون هکتار است، 
افزون بر این مى توان گفت بــه طور میانگین در یک دهه 
گذشته وسعت کانون هاى بحرانى فرسایش بادى  کشور 
درعرصه هاى بیابانى  هر ســال حدود یک میلیون هکتار 

بیشتر شده است.
 در برنامــه ششم توســعه فعالیت هاى مرتبــط با کنترل 
کانون هاى بحرانى فرسایش بادى در بخش بیابان حدود 
300 هزار هکتار در ســال اســت. در واقع در این مناطق 
 پروژه هایى مانند نهالکارى، مدیریت هرز آب و کنترل چراى 
دام و احداث باد شکن انجام مى شود اما زمانى که دستکم هر 
سال 700 هزار هکتار به وسعت کانون هاى بحرانى اضافه 
مى شود در حالى که تالشى براى آن انجام نمى گیرد ترس 
برمان مى دارد که تا چند سال دیگر چیزى از ایران جز بیابان 

نخواهد ماند.
با وجود اینکه این مسئله سبب شده مسئوالن سازمان منابع 
طبیعى همواره در خواست داشته باشند که به منابع اعتبارى 
ســازمان توجه ویژه اى شــود ، اما از طرف مقامات باالتر 
چندان توجهى نمى شود. به گفته کارشناسان، اگر  مقابله 
با بیابان زایى به موقع انجام نشود، سبب تحمیل هزینه هاى 
بیشترى به کشور مى شود در حالى که اگر اقدامات در زمان 

مناسب و به موقع باشد مى توانیم جلوى مهاجرت به دلیل 
تخریب سرزمین را بگیریم.

شــاهد این مدعا هم شــرایطى اســت که باعث شده در 
سال هاى اخیر ســاکنان اســتان هایى مانند سیستان و 
بلوچســتان، کرمان و خراســان جنوبى به دلیل شرایط 

نامناسب ناچار به مهاجرت به استان هاى شمالى بشوند.
در همین حال سرپرست معاونت آبخیزدارى سازمان منابع 
طبیعى و آبخیزدارى کشور، موفقیت برنامه هاى بیابانزدایى 

را در گروى انسجام بخشى در بدنه دولت دانست.
در تازه ترین سخنان سرپرســت معاونت آبخیزدارى، امور 
مراتع و بیابان ســازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور 
مساحت مناطق بیابانى کشــور را حدود 32میلیون هکتار 
عنوان شده است. به گفته حسن وحید، هم اکنون 30میلیون 
هکتار از کشور ما تحت تأثیر فرســایش بادى قرار دارد و 
کانون هاى بحرانى مولد گرد و غبار هم به 14 میلیون هکتار 

بالغ مى شوند. 
وى، کاهش ســطح مراتع کشــور به 50میلیون هکتار و 
جایگزینى آن با مناطق بیابانى را از مهمترین دالیل گسترش 

پدیده گرد و غبار در کشــور توصیف کرده و گفته ساالنه 
به طور متوسط حدود 300هزار هکتار بیابان زدایى در کشور 
اتفاق مى افتد و این در حالى اســت که حدود یک میلیون 

هکتار در سال به وسعت مناطق بیابانى ما افزوده مى شود.
سرپرست معاونت آبخیزدارى، امور مراتع و بیابان سازمان 
منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور همچنین اعالم کرده که 
اکنون حدود 12 میلیون هکتار برنامه مصوب بیابان زدایى 
داریم و تاکنون عملیات بیابانزدایى در 8/7 میلیون هکتار از 
اراضى اجرا شده است. این بدان معناست که چهار میلیون 
هکتار از برنامه عقب هستیم و در 18 میلیون هکتار از وسعت 

بیابان هاى کشور هم هیچ اقدامى صورت نگرفته است.
در حال حاضر ریزگردها یکى از چالش هاى عمده کشور 
به شــمار مى رود که به گفته وحید، موفقیت برنامه هاى 

بیابان زدایى در گروى انسجام بخشى در بدنه دولت است.
در همین زمینه وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان 
سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور نیز اعالم کرده 
که حمله ماسه هاى روان به زیرساخت هاى کشور ساالنه 
دستکم سه هزار میلیارد تومان خسارت مالى به دنبال دارد.

هم اکنون تغییرات اقلیمى یکى از مهمترین دالیل افزایش 
فرسایش بادى و گسترش پدیده گرد و غبار در کشور است 
که باعث شده از سال 95 تا 1400 حدود هزار میلیارد تومان 
از اعتبارات ســتاد ملى گرد و غبار در اختیار سازمان منابع 
طبیعى و آبخیزدارى کشــور قرار بگیرد و با این اعتبار یک 
میلیون و 600 هزار هکتار پروژه اجرایى در قالب طرح هاى 

مقابله با بیابانزایى در 22 استان کشور اجرا شود.
به گفته کارشناسان این فعالیت ها مى تواند درمانى موقتى 
براى بیابانزایى باشــد اما ریشــه بنیادین بیابانزایى نحوه 
مدیریت منابع آب اســت. در واقع در خیلى از کشورهاى 
دنیا بى توجهى به تأمیــن حقابه عرصه هاى مختلف علت 
اصلى از بین رفتن پوشش گیاهى اســت که  به دنبال آن 
کانون هاى گرد و غبار و ماسه هاى روان شکل مى گیرند. 
عالوه بر این افت سطح آب هاى زیرزمینى سبب مى شود 
بســیارى از گونه هاى جانورى نیز از بین بروند؛ بنابراین،  
قبل از هر چیز ما نیازمند مدیریتى هســتیم که گویا خیلى 
وقت اســت در زیر چالش ماســه هاى بیابانزایى پنهان

 شده است.  

بیابانى شدن کشور با سرعت یک میلیون هکتار در سال

غبار بیابانزایى در چشم ایران 

الدن ایرانمنش
شیب نزولى آمار ازدواج؛ موضوعى که از سال 92 شروع شده و تا اکنون ادامه دارد. 
این آمار را چند ماه پیــش مدیر کل دفتر برنامه ریزى و توســعه اجتماعى جوانان 
اعالم کرد. به گفته حجت االسالم والمســلمین مهدى متقى فر، آمار طالق نیز با 
شیب مالیم تا سال 83 یک روند افزایشــى را تجربه کرده و سپس این افزایش با 

شیب تندترى ادامه یافته است.
اگر آمار طالق در کشور را بررسى کنیم به اعداد نگران کننده اى مى رسیم؛ اینکه 
50 درصد طالق ها در ســال اول ازدواج رخ مى دهد و  60 درصــد از طالق ها به 
دلیل انتخاب نادرســت اتفاق مى افتد. اینها نمونه اى از مسائلى است که این روزها 
کارشناسان فعال در حوزه جوانان نسبت به آنها هشــدار مى دهند. نکته اینجاست 
که مسئوالن اگر از جوانان بیشتر مقصر نباشند کمتر نیستند زیرا آنها آنطور که باید 
و شاید به این مسائل توجهى نداشــته و ندارند، زیرا وعده هاى آنها تاکنون از مقام 
حرف باالتر نرفته است. براى نمونه حدود یک میلیون جوان ماه هاست که منتظر 
دریافت کمک هزینه ازدواج هســتند و عده زیادى نیز درجستجوى شغل و مسکن 

هر روز از آرزوهاى خود فاصله مى گیرند.
مشکالت در حوزه جوانان زیاد است و بى برنامگى مسئوالن هر روز به این اوضاع 
آشفته دامن مى زند چون باوجود اینکه مســئوالن از مشکالت نسل جوان کشور 
باخبر هستند اما تاکنون راهکار مناسبى براى رفع مشــکالت انتخاب نکرده و به 

ابراز نگرانى بسنده کرده اند. 
در کنار این مسائل بسیارى از جامعه شناســان معتقدند که در این دوران، گرایش 
جوانان به سمت زندگى مجردى و جدایى از خانواده ها سرعت بیشترى گرفته است؛ 
البته آمارهاى به دست  آمده نیز این موضوع را تأیید مى کنند؛ زیرا بسیارى از جوانان 

ایرانى از سن متعارف ازدواجشان هم گذشته و هنوز سرو سامانى نیافته اند. 
سن ازدواج در اغلب کشورهاى در حال توسعه، روندى صعودى دارد و آمارها نشان 
مى دهد در چند دهه اخیر به طور مرتب با نوسانات جزئى افزایش یافته است. بخشى 
از این افزایش بــه دیدگاه هاى فرهنگى باز مى گردد که واکنشــى در برابر الگوى 
توسعه در این جوامع است. البته عوامل بسیارى بر افزایش سن ازدواج تأثیر دارند. 
شاید بهتر است دالیل افزایش سن ازدواج را در واقعیات جامعه و تلقى نسل جوان 
از مفهوم تأهل و استقالل جستجو کرد؛ زیرا الگوهاى رفتارى معاصر به دنبال رفاه 
اســت و آن را جزئى ضرورى از زندگى مى داند و از این طریق توقع مادى بیشترى 
ایجاد مى کند که بالطبع دســتیابى به آن امرى زمانبر محســوب مى شود. تحول 
الگوهاى دختران که ادامه تحصیل و کسبشــان تحصیلى، شــغلى و اجتماعى را 
تشویق مى کند و ازدواج را مانع دســتیابى به آنان مى پندارد در افزایش سن ازدواج 

در نظر و عمل تأثیرى چشمگیر دارد.
دکتر اسکندرى، جامعه شناس در این خصوص معتقد است: «امروزه ازدواج جوانان 

یکى از چالش هاى اصلى جامعه ایرانى به شــمار مى آید. جوانان به دالیل مختلفى 
از مبادرت به ازدواج دورى مى کنند و پدیده تأخیر در ســن ازدواج نه به عنوان یک 
مسئله و مشــکل شــخصى؛ بلکه به عنوان یک مســئله اجتماعى نمود پیدا کرده 
است. جوانانى که بخاطر سنت هاى غلط اجتماعى و یا مسائل اقتصادى مجبور به 
خانه نشینى مى شوند و جوانانى که دوســت دارند مجرد بمانند، همه و همه پدیده 
تجرد را به صورت یک مشکل عمومى در آورده است که بیشتر خانواده هاى ایرانى 
با آن مواجه هستند. جوانانى که تا ســنین باال با پدر و مادر خویش زندگى مى کنند 
و براى آغاز زندگى توقعات باالیــى دارند عمًال ازدواج را دچار مشــکالت جدى 

کرده اند.»
به گفته کارشناسان، مشکالت اقتصادى، بیکارى، دسترسى آسان به جنس مخالف، 
تغییر سبک زندگى، لذت جو شدن و فرار از مســئولیت از علت هایى است که سبب 

شده جوانان کمتر به ازدواج تمایل داشته باشند.
غالمرضا قاسمى کبریا، مدرس دانشگاه معتقد اســت: «خیلى از جوانان از ازدواج 
فرارى هستند، چون بیشتر آنها تجربه زندگى زناشویى داشته و دارند به همین دلیل 
به راحتى با جنس مخالف خود ارتباط برقرار کرده و ســبب مى شوند، این ماجرا به 

جوانان مجرد نیز سرایت کند.»
از ســویى دیگر نبود شــغل، درآمد، پافشــارى در تحصیل، مخالفت خانواده ها یا 
دوستان با ازدواج از عللى است که سبب شده جوانان تمایلى به ازدواج نداشته باشند.

نکته دیگرى که در این میان مى توان به آن اشاره کرد تغییر سبک زندگى است، زیرا 
جوانان لذت گرا شده اند و به دنبال لذت بردن شخصى هستند. به همین دلیل تعهد 

و مسئولیت پذیرى در جامعه کمرنگ تر از گذشته شده است.
مسئله دیگرى که در این بین مى توان به آن اشاره کرد، نبود بسته هاى تشویقى و 
حمایتى از زوج هاى جوان است. هرچند مسئوالن بارها دراین باره وعده داده اند اما 
واقعیت اینجاست که جوانان تاکنون بهره اى از آنها نبرده اند. براى نمونه مى توان 
به وام ازدواج اشاره کرد که با اینکه ناچیز است، اما جوانان براى دریافت آن باید از 

هفت خوان بانک ها بگذرند.
مسئله اى که گویا راه حلى هم براى آن نیســت و چندى پیش عزت ا... یوسفیان، 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در این باره آب پاکى را روى دست همه 
ریخت. به گفته او  بخشى از بانک ها خصوصى و نیمه خصوصى هستند و نمى توان 

آنها را ملزم به پرداخت کرد، چون آنها از بودجه دولت استفاده نمى کنند.
به گفته یوســفیان این کار نیاز به قانون جدید ندارد، زیرا اگر شوراى عالى بانک ها 
تصمیم به پرداخت وام ازدواج بگیرند شعبه هاى بانک ها این کار را انجام مى دهند.

این درحالى است که اکنون بانک ها به سپرده گذارها  سود باالیى مى دهند و طبیعى 
است که چنین بانک هایى اگر بخواهند به جوانان وام ازدواج بدهند نرخ بهره باالیى 

طلب خواهند کرد که از عهده آنها خارج است.

به گزارش خبرنــگار اجتماعى «رکنــا»، در روزهاى اخیر 
بسیارى از داروهاى آنتى بیوتیک مورد نیاز عموم مردم در 
داروخانه ها کمیاب شده و برخى داروخانه داران مى گویند 
قیمت آزاد این آنتى بیوتیک نیز در بازار آزاد چند برابر شده 
است. شــربت هاى مورد نیاز کودکان، بخش اصلى آنتى 
بیوتیک هاى کمیاب شده را تشــکیل مى دهد، اما عالوه 
بر شربت آنتى بیوتیک کودکان، برخى از دیگر شربت هاى 
دارویى نیز دچار کمبود شــده است، آن هم در شرایطى که 
فصل سرد سال فرا رسیده و متخصصان از افزایش مراجعه 
به دلیل آنفلوآنزا و سرماخوردگى به بیمارستان هاى کشور 

خبر مى دهند.
این نکته اى است که دکتر على فاطمى، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران روى آن دست گذاشــت و اظهار کرد: در 
هفته هاى اخیر شربت هاى آنتى بیوتیک به خصوص شربت 
هاى مورد نیاز کودکان دچار کمبود شــده است. البته این 
روزها انواع شربت هاى دارویى از جمله دیفن هیدرامین که 
براى حساسیت و سرماخوردگى به ویژه براى کودکان از آن 
استفاده مى شود، به همراه شربت هایى نظیر اکسپکتورانت، 
لوراتادین و حتى شربت اســتامینوفین اطفال دچار کمبود 

شده است.
وى افزود: در چند هفته گذشته اساساً شاهد کمبود بسیارى از 
شربت هاى دارویى کودکان چه شربت هاى مورد نیاز براى 
مقابله با سرماخوردگى و حساسیت و چه شربت هاى مقابله 

با عفونت یا اصطالحاً چرك خشک کن بوده ایم.
فاطمى با تأکید بر اینکه مشــکالت اقتصادى کارخانجات 
تولید دارو مهمترین عامل کمبود شربت هاى دارویى است، 
عنوان کرد: با توجه به سیاست هاى ارزى جدیدى که دولت 
درباره مواد اولیه دارویى در پیش گرفته است، در حال حاضر 
تولید بسیارى از داروها براى تولیدکنندگان به صرفه نیست 
و به همین دلیل، میزان تولید داروهایى نظیر آنتى بیوتیک ها 
کاهش یافته است. همچنین قیمت شیشه هاى شربت ها در 
چند ماه گذشته بسیار باال رفته و همین مسئ له تولید شربت 
هاى دارویى به ویژه آنتى بیوتیک ها را براى تولیدکنندگان 

دشوارتر کرده است.

کمبود انواع شربت هاى فرارى هاى ازدواج 
دارویى در ایران
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140 مدرسه اصفهان 
سبز مى شود

مدیرعامــل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان گفت: طى تفاهم نامه  امضا 
شده با خیران مدرسه ساز، قرار است در 140 مدرسه 
شــهر اصفهان فضاى سبز احداث شــود. مجید 
عرفان منش اظهار کرد: با توجه به نبود فضاى سبز 
در مدارس شــهر اصفهان، در جلسه اى با خیران 
مدرسه ساز مقرر شد ایجاد عرصه هاى فضاى سبز 
در کنار ساخت مدرســه در نظر گرفته شود. وى با 
بیان اینکه کاشت گل و گیاه در تعدادى از مدارس 
در گذشته انجام شده اســت، ادامه داد: بر اساس 
اولویت بندى انجام شده در ابتدا کاشت گل و گیاه 
در 140 مدرسه شــهر اصفهان با هزینه سازمان 

پارك ها انجام خواهد شد.

دستگیرى باند 
سارقان مسلح 

فرمانده انتظامــى تیران و کرون از دســتگیرى باند 
سارقان مسلح در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ 
یوسف بهرام پور اظهار کرد: مأموران حین گشت زنى 
با خودرو سارقان مسلح روبرو شدند که پس از تعقیب 
و گریز و تیراندازى، این ســارقان دستگیر شدند. وى 
افزود: سارقان به اقدامات مجرمانه خود اعتراف کردند 
و پرونده براى بررسى و صدور کیفرخواست به دستگاه 
قضایى ارسال شــد. دو هفته پیش هم سارق ُخرد در 

تیران و کرون دستگیر شد.

وجود 21 برج کبوتر در 
شرق اصفهان

از 700 برج کبوتر باقیمانده در مناطق مرکزى ایران 
حدود 300 برج در استان اصفهان است که 78 اثر 
به ثبت ملى رسیده اســت. بنابر اعالم کارشناسان 
میراث فرهنگى شهرســتان هاى هرنــد و ورزنه 
21برج در شرق اصفهان قرار دارد که تنها 5 برج به 
ثبت ملى رسیده و چهار برج نیز مرمت و احیاء شده 
است. بیشتر کبوترخانه ها مالک خصوصى دارند و 
براى مرمت این بنا هــاى تاریخى نیاز به همراهى 
بخش خصوصى اســت. برج کبوترخانه روستاى 
تاریخى قورتان در 105 کیلومترى شرق اصفهان 
در حال حاضر تنها کبوترخانه اى است که کاربرى 
اصلى خود را حفظ کرده و بیش از دو هزار کبوتر در 

آن النه دارند.

افتتاح 2 واحد آموزشى 
یک مدرســه و یک خوابگاه شــبانه روزى با بیش از 
9 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه در شهرســتان 
فریدن به بهره بردارى رســید. معاون حراست اداره 
کل نوسازى مدارس استان گفت: مدرسه شهید جالل 
هاشمى دامنه با زیربناى 330 متر مربع و بیش از یک 
میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه و خوابگاه شــبانه 
روزى آیت ا... خامنه اى با زیربنــاى هزار و 700 متر 
مربع و بیش از 7 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه 
ساخته شده اند. ابراهیم پژوه نیا افزود: خوابگاه شبانه 
روزى آیت ا... خامنــه اى داراى 22 اتاق خوابگاهى و 
مدرسه شهید جالل هاشمى دامنه داراى سه کالس 

درس است.

لزوم نصب حفاظ ایمنى 
روى کامیون ها 

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: برابر مصوبات کمیسیون ایمنى راه هاى کشور، 
از اول دى ماه همه رانندگان کامیون ها و کامیونت ها 
ملزم به نصب حفاظ ایمنى روى وســیله نقلیه خود 
خواهند بود. ســرهنگ اصغر زارع اظهــار کرد: با 
توجه به اینکه درصد قابل توجهى از جان باختگان و 
مجروحان سوانح ترافیکى ناشى از برخورد سوارى ها 
و قرار گرفتن آن ها زیر کامیون و کامیونت ها است، 
نصب حفاظ جلو، عقب و جانبــى نقش مؤثرى در 
بازدارندگى و کاهش جان باختــگان و مجروحان 

خواهد داشت.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در 2 هفته 
اخیر آمار بســترى بیماران داراى عالئم کرونا و همچنین 
بیمــاران کرونایى بدحــال در بخــش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان ها حدود 1/5 برابر شده است و از طرفى شواهد 

کلینیکى حاکى از افزایش ابتال به آنفلوآنزاست.
پژمان عقدك با تاکید بر اینکه این موضوع در فصل پاییز، 
عجیب نیست و طبق انتظار پیش رفته است، اظهار داشت: 
هنوز جمع آورى اطالعات و آمار بطور دقیق براى آنفلوآنزا 
در اصفهان انجام نشده اما میزان مراجعه مردم و شلوغ شدن 
درمانگاه ها و مطب هاى پزشکان گویاى باال رفتن میزان 

ابتال به آن است.

عقدك خاطرنشان کرد: از 2 روز قبل مرکز بهداشت استان 
اقداماتى را براى نمونه گیرى از آنفلوآنزا آغاز کرد تا بتوانیم 
آمار دقیقــى از وضعیت این بیمارى تــا حداقل یک هفته 
آینده داشته باشیم. وى افزود: ماســک، یکى از ابزارهاى 
موفق در پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى تنفسى از جمله 

سرماخوردگى، کووید-19 و آنفلوآنزاست.
عقدك همچنین با بیان اینکه بطور معمول ابتال به آنفلوآنزا 
هر چهار یا پنج ســال اوج مى گیرد،  اظهار داشت: امسال 
ممکن است این اتفاق بیفتد اما هنوز گزارشى مبنى بر اینکه 
تعداد مبتالیان آن نسبت به سال گذشته بیشتر شده باشد، 

نداشتیم.

معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: 38 نقطــه حادثه خیز 
پرتصادف در استان اصفهان موجود است که باید براى 

ساماندهى آن بودجه مورد نیاز تأمین شود.
مهدى فقهى با اشــاره به اینکه از ســال 96 تا ســال 
گذشته براى 118 نقطه تصادف ساز در استان اصفهان 
برنامه ریزى شــد و اقدامات خوبى نیز صورت گرفت، 
اضافه کرد: از جمله این اقدامات مى توان به اســتفاده 
از ماشــین آالت اداره کل راهدارى اســتان شــامل 
افزایش میدان دید قوس ها، ترانشــه بردارى و خاك 
بردارى، ایجاد ناحیه عارى از مانع و تســطیح حاشیه

 راه ها نام برد.
وى با بیان اینکه اجراى برخــى از طرح ها به ویژه در 
67 نقطه پرتصادف زمان بر اســت، ادامــه داد: از این 
رو تاکنون 29 نقطه از 67 نقطه پرآســیب ساماندهى 
شــده و هنوز 38 نقطــه پرخطر در اســتان اصفهان

 وجود دارد.
فقهى با اشــاره به اینکه براى اتمــام پروژه هاى دیگر 
تأمین اعتبار باید در دستور کار مسئوالن ملى و استانى 
قرار گیرد، ابراز داشــت: چنانچه این امر محقق شــود 
برخى از طرح ها تا پایان امســال و برخى دیگر تا نیمه 

سال آینده بهره بردارى مى شود.

38 نقطه حادثه خیز در اصفهان 
وجود دارد

آنفلوآنزا در اصفهان 
زیاد شده است

با وجود پاییزى شــدن هوا، بازار تجهیزات سرمایشى در 
اصفهان همچنان گرم نشده اســت. به گفته فعاالن این 
بازار، سایه رکود و کســادى همچنان بر سر بازارى که 
بخش اعظم آن را تولیدات ایرانى تشکیل مى دهد، سایه 
انداخته و ممکن است با سردتر شدن هوا باز هم این رکود 

وجود داشته باشد و قفل این بازار نشکند.
لورچ، بوتان، ایران رادیاتور از نــام هاى ایرانى و از جمله 
برندهاى کهنــه کار تولید داخل هســتند کــه در بازار 
تجهیزات سرمایشى در اصفهان نقش ایفا مى کنند. طبق 
توضیحات محمدباقرمعتمد، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع، سیستم هاى گرمایشى اغلب 
در ایران و باکیفیت بسیار باال تولید مى شود و به واردات 
این دســتگاه ها نیازى نیســت، عالوه بر این کارخانه ها 
پیش بینى الزم براى تأمیــن مواد اولیه و تــداوم تولید 
این گونه محصوالت را داشــته اند. توضیحات این مقام 
صنفى همچنین نشان مى دهد دیگ ها و رادیاتورها نه تنها 
به کشور واردنمى شود، بلکه تولیدکنندگان داخلى قادر به 
تأمین نیاز بازار داخلى و حتى تأمین صادرات هستند. سهم 
واردات در حوزه پکیج ها نیــز کمتر از 2 تا 5 درصدبرآورد 

شده است.
 با این حساب، خرید سیستم گرمایشى در بازار اصفهان 
تنوع زیادى داشته و چندان دشوار نیست؛ زیرا اقالم موجود 
در بــازار تولید داخل بوده و از گارانتــى و خدمات پس از 

فروش مناسبى برخوردار است.
در حال حاضر قیمت یک پکیج شــوفاژ دیوارى در بازار 
اصفهان به طور میانگین از حــدود 8 تا 9 میلیون تومان 

شروع مى شود و تا 14 الى 15 میلیون مى رسد. گران ترین 
پکیج شوفاژ  دیوارى ها نیز با برند ایران رادیاتور، بوتان و 
لورچ 10 تا 16 میلیون تومان قیمــت مى خورند. در این 
میان بخارى گازى ارزان ترین مدل سیســتم گرمایشى 
در بازار اصفهان محسوب مى شــود و قیمت مدل ثابت 
آن بسته به تولیدکننده، طراحى و توان بین یک تا هفت 
میلیون تومان متغیر است. بخارى گازى هاى قابل حمل 

بهاى پایین ترى یعنى یک تا پنج میلیون تومان دارند.
فروشگاه داران هیتر و فن هاى برقى را در ِرنج 250 هزار 
تومان تــا ده میلیون تومان قیمتگــذارى کرده اند؛ البته 
هیترهاى گران اغلب به صورت شومینه تولید شده اند و از 

طراحى زیبایى برخوردارند.
این بازار هر ســال با شــروع پاییز رونق مضاعفى پیدا

 مى کرد اما امســال با وجــود اینکه یک مــاه از پاییز 
گذشــته اســت و هنــوز ســرماى چندانــى مهمان 
اصفهان نشــده، همچنــان بازار تجهیزات گرمایشــى 
تــکان نخــورده و خالــى از مشــترى اســت. نکته 
اینجاســت که چرا با وجود اینکه ایــن تولیدات داخلى 
بوده و بــا قیمت مناســب به دســت مصــرف کننده 
مى رسد و با وجود اینکه بسیارى از خانه ها رنگ مدرن به 
خود گرفته اند و دیگر از کرسى ها و بخارى هاى قدیمى 
خبرى نیســت اما باز هم رنگ رکود بر بــازار تجهیزات 
گرمایشــى اصفهان و به خصوص پکیج ها پاشیده شده 

است؟
فعاالن این بازار این رکود را به راکد بودن بازار مسکن ربط 
مى دهند و عنوان مى کنند که بســیارى از همکارانشان 
فروشــگاه هاى خود را تعطیل کرده و خانه نشین شده اند 

زیرا بازار باوجود ثبات نســبى قیمت ها درمقایسه با سال 
گذشــته، وضعیت خوبى ندارد و میــزان فروش نزدیک 

به صفر است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه 
مطبوع، اگرچه تجهیزات سیســتم هاى گرمایشــى در 
کارخانه ها با افزایش قیمت تمام شده در سال جارى روبه 
رو بوده اند اما تولید کنندگان حداکثر در حدود 10 درصد 

به قیمت محصوالتشان اضافه کرده اند.
به بیــان دیگر تولیدکننــدگان به  دلیــل نگرانى از افت 
بیشــتر تقاضا در بازار و کاهش میزان فــروش، قیمت 
محصوالتشــان را حداقلى و متعادل افزایش داده اند اما  
کوچک شــدن 10 تا 15 درصدى بازار فعلى در مقایسه 
با سال گذشته به علت کاهش تقاضا و ثابت ماندن تیراژ 

تولید کارخانه هاى داخلى بوده است.
طبق برآوردها، هر ســاله تعدادى از فعاالن در این حرفه 
جواز کسب خود را باطل کرده اند که نشان از ورشکستگى 
مخفى در این قشر اســت و به نظر مى رسد اگر چاره اى 
اندیشیده نشود، بحران بیکارى در این صنف گسترده تر 

هم خواهد شد.
به گفته فعاالن این صنف، سیستم کارى این قشر رابطه 
نزدیکى با ساخت و ساز دارد و اگر گرانى در جامعه باعث 
عدم ساخت و ساز شــود، رونق در بازار پکیج و تجهیزات 
گرمایشى هم از بین مى رود و براى جلوگیرى از بى رونقى 
باید از گرانى مواد اولیه و مصالح ساختمانى جلوگیرى شود 
تا مشاغل وابســته به آن از حرکت نایستد که در صورت 
بروز چنیــن اتفاقى کارگران زیــادى در این حوزه بیکار 

خواهند شد و به آمار بیکاران اصفهان اضافه مى شوند.

بازار سرد تجهیزات گرمایشى
 در اصفهان

نفس تنگ هوا 
نصف جهان    روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 27 
مهرماه خود در گزارشى با عنوان «هوا به تنگ آمد» 
به مســئله آالینده ها در اصفهان پرداخته و نوشته: 
«هنوز اولین مــاه از فصل پاییز به ســر نیامده، اما 
داستان تکرارى و نخ نماى همیشگى که پاى ثابت 
فصول سرد در کالنشهر اصفهان است شروع شده 
است؛ داستانى بى انتها که سال هاست پایانى براى 
آن تعریف نشده و به ســرانجام نمى رسد؛ حتى در 
ســال هایى که به دلیل شــیوع کرونا دانشگاه ها و 
مدارس در تعطیلى به سر مى بردند و برخى از ادارات 
نیز به صورت دورکارى فعالیت روزانه خود را انجام 

مى دادند.»
در بخشــى دیگر از این گزارش آمده است: «حاال و 

در شــرایطى که تنها چند روز به پایان مهرماه زمان 
باقى مانده و البته در مدارس و دانشگاه ها نیز به روى 
دانش آموزان و دانشجویان باز شــده و ترافیک در 
برخى از ساعات روز شهر را قفل مى کند، پیش بینى 
مى شود که آلودگى هوا در روزهاى آینده افزایش یابد. 
به نظر مى رســد هنوز راه حل اساسى براى رفع این 
مشکل دیرینه در اصفهان اندیشیده نشده و ریه هاى 
اصفهانى ها دیگر به استنشــاق هواى آلوده عادت 
کرده است؛ هرچند البد در روزهاى آینده و با شدت 
گرفتن آلودگى باید منتظر اعالم تعطیلى مدارس و 
برخى از اداره ها باشیم؛ راه حلى کلیشه اى و تکرارى 
که هر ساله به عنوان ابتکار عملى از سوى مسئوالن 
اصفهانى اتخاذ مى شود و البته راه به جایى نمى برد!»

مریم محسنى
 با وجود اینکه مسئوالن قول کاهش مشکالت مربوط 
به کمبود سرم در داروخانه هاى اصفهان را داده بودند اما 
نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اکنون بسیارى از بیماران با 

کمبود آنتى بیوتیک ها هم روبه رو شده اند.
دارو ها یکى از کاال هاى اساسى و ضرورى هر کشورى 
محسوب مى شود و کمبود آن براى بیماران مشکالت 
فراوانى را به وجود مى آورد. آنتى بیوتیک ها هم از جمله 

داروهاى پر مصرفى هســتند که در فصل ســرد براى 
بیماران الزم مى شود اما اکنون بسیارى از داروخانه هاى 
اصفهان از این لحاظ دچار کمبود شده اند و از مسئوالن 

درخواست رسیدگى دارند. 
این در حالى اســت که بســیارى از این داروها ساخت 
ایران است و دلیلى براى کمبود و کاهش وجود ندارد و 
توجیه پذیر نیســت که اقالمى که به راحتى در کشور 

ساخته مى شود نایاب شود.

بعد از سرم حاال دردسر کمبود آنتى بیوتیک 

فیلمى که مى ترکاند
نصف جهان   حوصله تان سررفته، تفریحى دلنشین 
مى خواهید؟ نیاز به خنده دارید؟ پیشنهاد آخر هفته ما 
فیلم «انفرادى» است که قرار است در هفت سانس 
از ساعت 11 تا 23 هر دو ســاعت یکبار در سینما 

سپاهان اصفهان روى پرده برود.
فیلمى که به گفتــه نقادانش، قرار بوده گیشــه را 
بترکاند. به گفته آنها این فیلم اصًال با همین فرضیه 
اکران شــده و در طول این فیلم کمدى هم دو سه 
ماشین (از نوع درب و داغان) در آن ترکانده مى شود 

و براى فیلم هزینه شده چرا که سازندگان به فروش 
ده ها میلیارد تومانى آن ایمان دارند. 

این فیلم بازگشــت رضا عطاران است به سینما آن 
هم پس از دو سه ســال و کارگردانش هم همانى 
اســت که «دینامیت» را ســاخت و در ایام کرونا 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ایران را براى خودش رقم 
زد. همه اینها در پشــت پرده اسم فیلم «انفرادى» 
قرار دارد و براى کمى خندیدن بهترین پیشنهاد به 

شمار مى رود.

خورشید کیایى

نگاه روز

رئیس اداره انجمــن اولیا و مربیــان اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده 
از مدارس اصفهان، بین پنج تا هفت هزار دانش آموز اکنون 

براى جابه جایى به سرویس مدارس نیازمند هستند، 
مى افزاید: از این تعداد حدود پنج هــزار دانش آموز 
اصفهانى به طور اضطرارى نیازمند تأمین سرویس 
مدرسه هستند که براى ساماندهى و سرویس دهى 
این تعداد محصل، حدود یک هــزار خودرو باید به 

ناوگان حمل و نقل دانش آموزى جذب شوند.
شهرام صانعى تصریح مى کند: اگر بتوانیم با کمک 
سازمان شــهردارى و تاکســیرانى اصفهان، حدود 
یک هزار خودرو جذب ناوگان حمــل و نقل کنیم، 
مشکل ســرویس مدارس امســال دانش آموزان 
اصفهان حل خواهد شد، اما در غیر این صورت باید با 

روش هاى دیگرى مشکالت را رفع کنیم.
صانعى با اشاره به طرح ها و برنامه ها براى سرویس دهى 
دانش آموزان، اظهار مى کند: طى برگزارى جلســات از 

خانواده ها درخواست کردیم اگر ایاب وذهاب دانش آموزان 
با نبود جذب راننده تا چند مدت دیگر مهیا نشود، آن ها با 
هماهنگى انجمن اولیا و مربیان مدارس، ســرویس دهى 

فرزندان خود را به همراه سه تا چهار دانش آموز مدرسه با 
شناسایى هم مسیرها و در صورت تمایل دریافت مبلغ به 

عنوان حق الزحمه از سازمان انجام دهند.

وى تصریح مى کند: در نظر گرفته شــد خانواده هایى که 
تا این لحظه براى سرویس مدرســه اضطرار دارند، تا حد 
امکان از سرویس حمل و نقل عمومى شرکت هاى اتوبوس 

استفاده کنند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان ادامه مى دهد: خانواده ها با همکارى 
انجمن اولیا و مربیان مدارس دانش آموزان هم مسیر 
را شناســایى کنند و تا پنج نفر با احتســاب تعطیلى 
روزهاى پنجشنبه هر روز یکى از اولیاى دانش آموز 
وظیفه ایاب وذهــاب را برعهده بگیرنــد. این اقدام 
مى تواند بدون آســیب بر برنامه هــاى زندگى آنان 

مثمرثمر نیز باشد.
وى تصریح مى کند: استفاده از تاکسى هاى اینترنتى و 
آژانس هاى سطح شهر دیگر طرح و برنامه پیشنهادى 
به خانواده ها است که براساس آن چند نفر از اولیا به صورت 
مســتمر طى قراردادى هشــت تا 9 ماه سرویس دهى 

دانش آموزان خود را توسط این تاکسى ها انجام دهند.

4 راه حل آموزش و پرورش براى حل مشکل سرویس مدارس

آغاز به کار شوراى مشورتى هنرمندان 
در شاهین شهر

نصف جهان   شــوراى مشــورتى و هم اندیشــى 
هنرمندان شاهین شــهر با حضور شهردار و برخى 
از اعضاى شــوراى اسالمى شــاهین شهر، رئیس 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان و جمعى 

از هنرمندان برگزار شد.

این شورا با هدف بهره مندى از ظرفیت ها، تجارب 
و نظــرات کارشناســانه هنرمنــدان در برگزارى 
برنامه هاى فرهنگى، اجتماعى و هنرى ســازمان 
فرهنگى،اجتماعى و ورزشــى شــهردارى آغاز به 

کار کرد.

برگزارى نشست روشنگرى و بصیرت افزایى
 در آران 

نصف جهــان   رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان آران و بیدگل از برگزارى نشست نهضت 
روشنگرى و بصیرت افزایى با موضوع مسائل روز در 

آران و بیدگل خبر داد.
سعید ضابطى گفت: نشســت نهضت روشنگرى 
و بصیرت افزایى در ســالن شــهداى هنرمند اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان آران و بیدگل 

برگزار شد.
وى بیان کرد: این نشســت با همکارى مشترك 

اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى، بسیج هنرمندان، 
ناحیه مقاومت بســیج و بسیج رســانه شهرستان 
آران و بیدگل و با حضور جمعى از فعاالن فرهنگى 
و هنرمندان شهرســتان آران و بیدگل در ســالن 
شــهداى هنرمند اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

برگزار شد.
 ضابطى ادامه داد: این سلســله نشست ها با هدف 
روشنگرى و بصیرت افزایى جامعه فرهنگى و هنرى 

ادامه خواهد داشت.

صدور اسناد مالکیت اراضى دولتى محالت منظریه 
نصف جهان   رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
خمینى شــهر گفت: مطابق با سیاســتگذارى هاى 
معاونت امالك و حقوقى اداره کل راه و شهرســازى 
استان اصفهان، اسناد مالکیت تک برگى اراضى دولتى 

در محالت 7 و 8 منظریه به تعداد 46 فقره صادر شد.
سعید حاجى احمدى با اشاره به اینکه مراحل انتقال، 
تخصیص و تحویل زمین براى اجراى طرح اقدام ملى 
مسکن این شهرستان به طور کامل انجام شده و این 
پروژه در حال اجراست، اظهار کرد: به دلیل عدم وجود 

اراضى دولتى در شهرستان خمینى شهر، متقاضیان 
طرح نهضت ملى مسکن این شهرستان در شهرهاى 
مجاور همچون شــهر جدید فوالدشهر امکان ثبت 

نام داشتند.  
وى بــا بیان اینکه تا نیمه ســال جــارى 185 مورد 
معامالت ثانویه مســکن مهر در این شهرستان در 
سامانه مربوطه ثبت شده است، گفت: تشکیل پرونده، 
ثبت در سامانه و معرفى براى انتقال سند به دفاتر اسناد 

رسمى از اقدامات این اداره بوده است.  
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گزارش مرکز پژوهش بتا نشان مى دهد از نیمه شهریور تا نیمه مهر 
1401، بازدید ازپست هاى تلگرامى، رشدى بیش از 2 برابر داشته است. 
این اتفاق در حالى رخ مى دهد که فیلترینگ از اواخر شهریور گسترده تر 

شده و به سختى مى توان از ابزارهاى تغییر آى پى استفاده کرد.
 از 30 ام شهریور ماه، اینستاگرام و واتس اپ در ایران فیلتر شدند و براى 
ساعات بسیارى اینترنت اپراتورها ملى شد؛ عالوه بر فیلترینگ یک 
سرى از پلتفرم ها، امکان استفاده از ابزارهاى تغییر IP نیز سخت تر از 
گذشته شده است. اما آمارها نشان مى دهد که عمال فیلترینگ شکست 
خورده و بازدید محتواها در تلگرام نســبت به گذشته حتى بیشتر هم 

شده است.
نتایج جدیدترین بررسى انجام شــده توسط مرکز پژوهشى بتا که در 
زمینه داده کاوى فعالیت مى کند، نشان مى دهد که با وجود فیلتر بودن 
تلگرام، میزان بازدید از پیام ها و پســت هاى 
این پیام رســان از حدود 1,2 میلیارد 
بازدید در بازه زمانــى 15 مرداد تا 15 
شــهریور، به حدود 2,8 میلیارد بازدید 
در فاصله 15 شهریور تا 
15 مهرماه افزایش 
یافته و بیش از دو 

برابر شده است.

شیائومى 12 تى پرو نخستین گوشى کمپانى چینى است که با پشتیبانى از 
eSIM به صورت جهانى عرضه مى شود.

با محبوبیت روزافزون eSIM در بین کاربران گوشــى هاى هوشــمند، 
تولیدکنندگان هم به سمت حذف سیم کارت فیزیکى و جایگزین کردن 
آن با سیم کارت الکترونیکى پیش مى روند. البته هنوز بسیارى از گوشى 
هاى هوشمند اندرویدى از eSIM پشــتیبانى نمى کنند و تا تبدیل شدن 
آن به استاندارد جدید سیم کارت هاى موبایل، کمى فاصله داریم. در بین 
مدل هاى گلوبال Xiaomi هم چنین کمبودى احساس مى شد؛ اما گوشى 

شیائومى 12 تى پرو آمده است تا جبران مافات کند.
این گوشى بسته به پشتیبانى از ســیم کارت، در دو نسخه وارد بازارهاى 
جهانى مى شود: یکى با نانو سیم + eSIM و دیگرى با نانو سیم + نانو سیم!

امکان استفاده از قابلیت eSIM آن، بستگى به کشور و اپراتور مخابراتى 
مربوطه دارد. در کشــورهایى مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و مالزى، 

خریداران از ایــن امکان بهره مند 
هستند.ناگفته نماند که ردمى نوت 
۱۰T هم بــا eSIM کار مى کند؛ 

اما این نســخه از آن فقط در ژاپن 
قابل دسترسى اســت. بر اساس 
 NE گزارش ها، شیائومى 12 الیت
هم با پشتیبانى از چنین قابلیتى وارد 

بازار خواهد شد.

بازدید ایرانیان از 
پست هاى تلگرامى 2 برابر شد

تقلید گوشى پرچمدار شیائومى 
از آیفون 14!  Redmi در اوایل این هفته، شیائومى اولین تبلت خود را با برند

معرفى کرد. این دستگاه که به درستى Redmi Pad نامیده مى 
شود، ویژگى هاى هیجان انگیزى را ارائه مى دهد.

 مى توان ردمى پد را بهترین تبلت در بخش قیمتى خود با توجه 
به مشخصات خام آن نامید. بیایید به ویژگى هایى که آن را در 

میان جمعیت برجسته مى کند نگاه کنیم.

نمایش با نرخ تازه سازى باال
صفحه نمایش هاى با نرخ تازه سازى باال معموًال به تبلت هاى 
 Redmi پریمیوم محدود مى شوند. اما شیائومى این ویژگى را در

Pad مقرون به صرفه خود ارائه مى دهد.

این دستگاه حول یک صفحه نمایش 10,61 اینچى با رزولوشن 
2000 در 1200 پیکسل (WUXGA+) و تا نرخ رفرش 90 هرتز 
ساخته شده است. پنل 10 بیتى داراى PPI 220 است و حداکثر 

روشنایى 400 نیت را پشتیبانى مى کند.
این تبلت داراى گواهینامه TÜV Rheinland براى انتشار نور 
آبى کم اســت. همچنین این اولین جدول در جهان است که با 

گواهى خستگى بصرى کم SGS وارد شده است.

نرم افزار سفارشى
اکثر تبلت هاى اندرویدى موجود در بــازار با حداقل ویژگى ها، 

 Redmi Pad نزدیک به اندروید موجود هســتند. در حالى که
با MIUI for Pad عرضه مى شــود، همان نــرم افزارى که در 

شیائومى پد 5 یافت مى شود.
همانطور که از نام آن پیداســت، MIUI for Pad یک نســخه 
سفارشى شده از پوسته اندروید شیائومى است که براى تبلت ها 

طراحى شده است. 
ویژگى هاى مفیدى مانند صفحه نمایش تقسیم شده، پنجره هاى 

شناور، چند پنجره و داك را در خود جاى داده است.
 MIUI نکته مهم این است که شیائومى وعده 2 آپدیت اندروید و

و همچنین 3 سال به روز رسانى امنیتى را داده است.

چیپست توانمند
تبلت هاى مقرون به صرفه معموًال چیپ ست هاى سطح پایه را 

در خود جاى مى دهند. 
 ،SoC MediaTek Helio G۹۹ توسط Redmi Pad ،با این حال
تراشه اى که در داخل گوشى هاى هوشمند در این بخش قیمت 

یافت مى شود، قدرت مى گیرد.
 از این رو، دستگاه به اندازه یک گوشى هوشمند معمولى در این 

محدوده قدرتمند است.
 LPDDR۴x این دستگاه همچنین داراى حداکثر 6 گیگابایت رم
و 128 گیگابایت حافظه UFS2,2 اســت. همچنین از توسعه 

کارت MicroSD (تا 1 ترابایت) پشتیبانى مى کند.

قیمت
چیزى که Redmi Pad را براى اکثر مردم به یک انتخاب واضح 
تبدیل مى کند، قیمت آن است. این تبلت در اروپا از حدود 279 

یورو شروع مى شود.
در هند، این تبلت حتى ارزان تر اســت، زیــرا از 14999 روپیه 

شروع مى شود. 
عالوه بر این، براى مدت محدود، این شــرکت تا 3000 روپیه 
محصول را تخفیف داده است. حتى تخفیف هاى بانکى اضافى 

نیز ارائه مى دهد.

در اینجا به معرفى بهترین نرم افزارهاى دوربین سال 2022 براى 
گوشى هاى اندرویدى مى پردازیم که تجربه متفاوتى از عکاسى با 

موبایل را ارائه مى دهند.
دوربین  هاى گوشى هاى هوشمند در مقایسه با سال هاى گذشته، 
به پیشرفت بزرگى دســت یافته اند و به شدت حائز اهمیت هستند. 
سازندگان در تالش  هستند تا دوربین  دســتگاه هاى خود را براى 
استفاده در شرایط مختلف، قابل اطمینان  کرده و ویژگى هاى مورد 
نیاز کاربران را اضافه کنند. امروزه پیش از خرید یک گوشى هوشمند، 
بررسى دوربین آن بدون شک یکى از عوامل تعیین کننده در انتخاب 

نهایى محسوب مى شود.
این امر معموال باعث مى شــود تا برنامه هاى پیش فرض و اصلى 
دوربیــن، بهتر از نمونه هاى شــخص ثالت و جانبــى عمل کنند. 
ســازندگان، تنظیمات نرم افزارى دوربین خــود را به عنوان نمونه 
پیشــنهادى و ترجیجى و همراه با مناسب ترین بهینه سازى ها ارائه 
مى دهند. این امر به ویژه در مورد گوشــى هاى گوگل، سامسونگ 
و هواوى که از فناورى هوش مصنوعى و ســایر بهینه سازى هاى 
نرم افزارى براى هماهنگى بیشتر با ســخت افزار دوربین استفاده 
مى کنند، صادق اســت. با این حال، یک برنامه جانبى مى تواند در 
برخى از سناریوها مفید باشد. در اینجا به معرفى بهترین نرم افزارهاى 

دوربین گوشى هاى اندرویدى در سال 2022 مى پردازیم.
پیش از معرفى، اشــاره اى داریم به نرم افزار محبوب اسنپ چت که 
على رغم فقدان ویژگى هــاى حرفه اى دوربین، یکــى از بهترین 
تجربه هاى استفاده از دوربین AR فراهم کرده و بسیارى از مردم را 
به استفاده از این فیلترها براى تصاویر رسانه هاى اجتماعى و مواردى 

از این قبیل عادت داده است.

Adobe Lightroom 
نرم افزار ادوبى الیــت روم، به لحاظ فنى یــک ویرایش گر عکس 
محسوب مى شود و نرم افزار تخصصى دوربین نیست. با این وجود، 
این برنامه به همراه یک اپلیکیشن داخلى عکاسى عرضه شده است 
 ،HDR که عملکرد نسبتا مناسبى دارد و به ویژگى هاى کلیدى نظیر
پشــتیبانى از RAW و حالت ها و تنظیم هاى مختلف مجهز است. 
عالوه بر ایــن، در صورت نیاز، مجموعه اى از کنترل هاى دســتى 

دوربین نیز از طریق این برنامه قابل استفاده هستند.
با توجه به اینکــه نرم افــزار Adobe Lightroom یکى از بهترین 
برنامه هاى ویرایش گر اندرویدى حال حاضر است، بنابراین مى توانید 
با یک تیر دو نشان زده و با اســتفاده از برنامه دوربین آن، بالفاصله 

عکس خود را ثبت و سپس ویرایش کنید.

 Camera FV-۵ – از بهترین نرم افزارهاى دوربین 
گوشى 2022

برنامه Camera FV-۵ داراى کنترل هاى دستى، براکتینگ نوردهى 
و حتى موارد تخصصى تر مانند فاصله ســنج داخلى است. فهرست 
ویژگى هاى این نرم افزار بسیار طوالنى است و قابلیت هاى متنوعى 
را ارائه مى دهد. این برنامه با قیمت 3.95 دالر از طریق گوگل پلى 
قابل دریافت است و با به روزرســانى هاى مختلفى همراه مى شود. 
تنها نقطه ضعف کلى این برنامه، عدم عملکرد صحیح در برخى از 

گوشى هاى هوشمند است.

Cymera 
برنامه ســایمرا (Cymera)، یکى دیگــر از نرم افزارهاى قدیمى و 
محبوب دوربین است و بیشتر بر ویژگى هاى اصلى تمرکز دارد. این 
بدان معنى است که مجموعه اى از فیلترها و برچسب ها، جلوه هاى 
ویژه و ویژگى هاى مشــابه از جملــه Beauty effects را دریافت 
خواهید کرد که مى تواند حالت هاى خاصى را به صورت یا بدن شما 
اضافه یا از بین ببرد. این برنامه هم چنین شــامل یک ویرایش گر 
عکس براى ویرایش هاى جزئى اســت و به صورت رایگان قابل 

دریافت است.

Filmic Pro – از جدیدترین و بهترین نرم افزارهاى 

دوربین اندرویدى 2022
نرم افزار Filmic Pro یکــى از جدیدترین برنامــه هاى دوربین و 
هم چنین از گران ترین اپلیکیشن هاى این دسته در پلتفرم اندروید 
است و ویژگى هاى منحصر به فردى را به دنبال دارد. قابلیت هاى این 
برنامه شامل برخى از کنترل هاى دستى بسیار خاص است که از جمله 
آنها مى توان یک نوار لغزنده دوگانه براى نوردهى و فوکوس، یک 

ماتریس تنظیم تعادل رنگ سفید و کنترل محنى گاما اشاره کرد.
عالوه بر این، برنامه Filmic Pro با برخــى از گزینه هاى تجزیه و 
تحلیل اضافه شده، یک کنترل زنده RGB و بسیارى از موارد دیگر 
ارائه مى شود. با وجود شروع متزلزل این برنامه، توسعه دهندگان به 
طور فعال بازخورد کاربران را دریافت کرده و اپلیکیشن را براى رفع 

اشکاالت آپدیت مى کنند.

Google Camera 
نرم افزار گوگل کمرا، اپلیکیشن رسمى دوربین این شرکت است و 
همان نمونه اى محسوب مى شود که در اکثر گوشى هاى هوشمند 
ساخت گوگل از جمله سرى پیکســل وجود دارد. این برنامه داراى 
مجموعه اى هرچند کوچک، اما موثر از ویژگى هایى است که شامل 
حالت تارى لنز، حرکت آهسته، فوتوسنتز، تثبیت کننده ویدیو و موارد 
دیگر مى شوند. تنها نقطه ضعف این اپلیکیشن، سازگارى آن با دیگر 

گوشى هاى هوشمند است.

این برنامه براى بسیارى از گوشى هاى دیگر از دسترس خارج بوده 
و این روزها به نظر مى رسد که تنها براى دستگاه هاى پیکسل قابل 
در دسترس قرار گرفته است. با این حال، نسخه هایى خارج از گوگل 
پلى براى برخى از دستگاه هاى دیگر بهینه شده که مى توان از منابع 

دیگر دانلود کرد.

HedgeCam۲ 
 Open نســخه جدیدى از نرم افزار متن باز HedgeCam۲ برنامه
Camera است که سهولت در استفاده و ویژگى هاى اضافى از جمله 

مزایاى آن محسوب مى شود. این برنامه شامل طیف گسترده اى از 
کنترل هاى دستى، حالت هاى عکس HDR و DRO (بهینه سازى 
محدوده پویا)، عناصر سفارشى سازى مختلف (مانند خاموش کردن 
صداى شــاتر) و حتى مواردى مانند پشــتیبانى از تشخیص چهره 
 Open Camera نسخه  تکامل یافته HedgeCam2 است. برنامه

محسوب مى شود که البته کارکرد پیچیده ترى نیز دارد.

Manual Camera 
اپلیکیشــن Manual Camera یک برنامه دوربین نسبتا مناسب 
با مجموعه اى از کنترل هاى دستى، از جمله نوردهى، تعادل رنگ 
 RAW فوکوس، سرعت شاتر و پشتیبانى از فایل هاى ،ISO ،سفید
است. حتى اگر گوشــى شما از قابلیت هاى اشــاره شده پشتیبانى 
مى کند، هم چنان مى توانید از این برنامه براى فیلم بردارى حرکت 
آهسته اســتفاده کنید. هم چنین این نرم افزار با افزودن حالت هاى 
عکاسى مانند عکس هاى متوالى و فیلم بردارى ۴K، تجربه ساخت 
ویدیو را تکمیل مى کند.با اینکه پردازش تصویر آن به خوبى برنامه 
اصلى دوربین گوشى نیست، اما به احتمال زیاد برخى از ویژگى هاى 
آن مانند حالت هاى عکس بردارى که در نرم افزار پیش فرض دوربین 
وجود ندارند، به کار خواهند آمد. این برنامه از سال 2020 هیچ آپدیتى 
را دریافت نکرده و امیدواریم که توسعه دهنده، آن را رها نکرده باشد.

 Open Camera – از محبوب تریــن و بهتریــن 
نرم افزارهاى دوربین گوشى 2022

نرم افزار Open Camera یکى از محبوب ترین برنامه هاى دوربین 
براى عکاسان حرفه اى اســت که ویژگى هایى تخصصى شامل 
کنترل هاى دســتى دوربین را ارائه مى دهد. هم چنین این برنامه 
 ،HDR ،به یک تایمر، پشــتیبانى از برخى میکروفون هاى خارجى
براکتینگ نوردهى و موارد دیگر نیز مجهز است. اپلیکیشن متن باز 
Open Camera گزینه اى مناســب براى عکاسان و فیلم برداران 

اســت و مى توانید به صورت کامل رایگان آن را از طریق فروشگاه 
گوگل پلى دانلود کنید.

Photoshop Camera 
نرم افــزار Photoshop Camera به لحاظ فنى، 

یک ویرایش گر عکس به همراه یک نرم افزار داخلى 
دوربین است و به شما این امکان را مى دهد تا از سوژه عکس گرفته 
و ســپس از طریق آن تغییرات و ویرایــش الزم را اعمال کنید. با 

اینکه این اپلیکیشن در حد فتوشاپ دسکتاپ، قدرتمند نیست و یا 
به اندازه Adobe Lightroom بر فعالیت حرفه اى تمرکز ندارد، اما 
مجموعه اى از فیلترها را در اختیار شما قرار مى دهد تا با آنها آهنگ 
خودکار، کنترل هاى حالت پرتره و موارد دیگر را شخصى ســازى 

کنید.
این برنامه بیشتر براى انتشار نمونه کارها در رسانه هاى اجتماعى 
کاربرد دارد. به عالوه، مى توان فیلترهاى کامال منحصر به فردى را 
انتخاب کرد. در مجموع اگر به دنبال زیباسازى صفحه اینستاگرام 

خود هستید، فوتوشاپ کمرا یک گزینه ایده آل است.

Pixtica  
نرم افزار پیکســتیکا یکى از جدیدترین برنامه هاى دوربین در این 
فهرست اســت که مجموعه اى از ترفندهاى شســته و رفته را در 
کنار قابلیت هاى ویرایش پس از پــردازش، ارائه مى دهد. از جمله 
ویژگى هاى ایــن برنامه مى توان به فیلترهــاى زنده، کنترل هاى 
دســتى، کنترل نوردهى، ضبط کننده GIF، حالت حرکت آهسته، 
پشتیبانى از فایل RAW، اســکنر کد QR و دیگر موارد اشاره کرد. 
برنامه پیکستیکا با یک گالرى ساده و ویرایشگر عکس همراه شده 

است.

ProCam X 
برنامه ProCam X یکى از جدیدترین نرم افزارهاى دوربین موجود 
در فهرست است و عملکرد نسبتا معقولى دارد. این برنامه بیش از 
فیلترها و چیزهایى به سبک رسانه هاى اجتماعى، بر ویژگى هاى 
حرفه اى تمرکز دارد و شامل امکاناتى نظیر حالت عکاسى پى در پى، 
 RAW ۴ و پشتیبانى ازK تشخیص چهره، پشتیبانى از ضبط ویدیوى
است. عالوه بر این، کنترل هاى دستى، گزینه  خاموش کردن صداى 

شاتر و چندین حالت دوربین مانند حالت صحنه یا حالت فوکوس نیز 
براى آن تعریف شده است.

SayCheese 
برنامه SayCheese نوع متفاوتى از یک نرم افزار دوربین است که 
امکان کنترل از راه دور را در کنار ویژگى هاى متمایز ارائه مى دهد. 
این برنامه به شــما امکان مى دهد به گوشــى دوست خود متصل 
شوید و با دوربین آن، از طریق دستگاه خود اقدام به عکاسى کنید. 
این یک راه حل عالى براى مواقعى است که مى خواهید یک عکس 
دسته جمعى بگیرید اما کسى را ندارید که این کار را براى شما انجام 
دهد. این برنامه هم اکنون در نسخه بتا قرار دارد، با این حال عملکرد 
مناســبى را ارائه مى دهد و با دریافت به روزرسانى هاى بیش تر، در 

آینده به پایدارى بیشترى مى رسد.

Snap Camera HDR 
برنامه Snap Camera HDR تلفیقــى از قابلیت هاى مورد نیاز 
عکاسان مبتدى و حرفه اى را ارائه مى کند. از جمله قابلیت هاى این 
 ،۴K برنامه، مى توان به کنترل هاى دستى دوربین، ضبط ویدیوى
پشتیبانى از فرمت RAW، فناورى HDR و گزینه هاى تعیین اندازه 
فایل اشــاره کرد. این نرم افزار هم چنین شامل حالت هاى عکاسى 
سرگرم کننده، افکت ها، حاشیه ها و جلوه هاى رنگى است. با اینکه 
برنامه هاى بهترى براى استفاده از فیلترهاى جذاب و کنترل هاى 
دستى وجود دارند، اما به ندرت مى توان نمونه اى را پیدا کرد که هر 

دو کار را به خوبى انجام دهند.

تفاوت Redmi Pad با سایر تبلت هاى اندرویدى

گروهى از پژوهشگران آمریکایى، اپلیکیشــن مبتنى بر هوش مصنوعى 
طراحى کرده اند که ممکن است در آینده بتواند 
بیمارى هایــى مانند ســرطان را از روى صدا 

تشخیص دهد.
 دیلى میل اعالم کرد، یک اپلیکیشن تلفن همراه ممکن است 
به زودى بتواند با بررســى صدا، بیمارى هاى مزمن را تشخیص 
دهد. دانشــمندان در حال ابداع نوعى هوش مصنوعى هستند که با 
تجزیه و تحلیل ارتعاش هاى گفتار و الگوهاى تنفسى، تالش مى کند تا 

سرنخ هایى را در مورد بیمارى کشف کند.
مؤسسه ملى بهداشت آمریکا (NIH)، یک پروژه تحقیقاتى بزرگ را براى 

جمع آورى داده هاى صوتى که هوش مصنوعى را مى سازند، تأمین مى کند.
کارشناســان مى دانند که در اثر بیمارى هایى مانند پارکینســون یا سکته 
مغزى، گفتــار تغییر مى کند. این در حالى اســت که تنفــس تحت تأثیر 
بیمارى هاى ریوى قرار مى گیــرد. امید مى رود که ایــن برنامه رایانه اى 
بتواند طیف گســترده اى از بیمارى ها، از جمله ســرطان و افســردگى را 

تشخیص دهد.
گروهى از متخصصان با جمع آورى صــداى افراد مبتال به بیمارى در پنج 
حوزه اختالل هاى عصبى، صوتى، خلقى، تنفسى و کودکان مانند اوتیسم 

و تأخیر گفتار، این پژوهش را آغاز کرده اند.
 (Bridge to AI) "این پژوهش، بخشــى از پروژه "پلى به هوش مصنوعى

مؤسسه ملى بهداشت آمریکا اســت. این یک پروژه 130 میلیون دالرى 
است که با هدف تسریع استفاده گســترده از فناورى هوش مصنوعى در 

زمینه پزشکى انجام مى شود.
 Health Voice) "دکتر "یائل بنسوسان" ، مدیر "مرکز صداى ســالمت
Center) در دانشگاه جنوب فلوریدا (USF)، سرپرستى پژوهشگران 12 

موسسه پژوهشى در این پروژه را برعهده دارد. بنسوسان معتقد است که 
صدا پتانسیل این را دارد که نشانگر زیستى براى تشخیص چندین بیمارى 
باشد.اگر این اپلیکیشــن موفقیت آمیز باشد، شــاید بتواند شرایط را براى 
افرادى که دسترسى محدودى به مراقبت هاى بهداشتى دارند، تغییر دهد.

بنسوسان تأکید کرد: ایجاد یک چارچوب مؤثر که مجموعه داده هاى قابل 

توجهى را با اســتفاده از بهترین فناورى کنونى به روشى مشترك ترکیب 
مى کند، شیوه استفاده از صدا را به عنوان روشى براى کمک به پزشکان در 

تشخیص بیمارى ها و اختالالت متحول خواهد کرد.
این فناورى که مى تواند شــکاف بین مناطق صعب العبور و ارائه دهندگان 
داراى مجوز را پر کند، براى خدمات بهداشت از راه دور به سرعت در حال 

گسترش است.
دکتر "اولیویه المنتو"، از پژوهشگران این پروژه گفت: یافته هاى آینده ما 
مى توانند تحولى را در مراقبت هاى بهداشتى به وجود آورند که به واسطه 
آن، نظارت مداوم بر صدا مى تواند پزشــکان را زودتــر از زمان ممکن در 
مورد بیمارى هاى خاصى مانند عفونت ها یا بیمارى هاى عصبى آگاه کند.

اپلیکیشنى که سرطان را از روى صدا تشخیص مى دهد

با اپلیکیشن هاى اندرویدى حرفه اى عکاسى کنید
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گوگل پلى دانلود کنید.

Photoshop Camera
aنرم افــزار Photoshop Camera به لحاظ فنى، 

یک ویرایش گر عکس به همراه یک نرم افزار داخلى 
دوربین است و به شما این امکان را مى دهد تا از سوژه عکس گرفته 
و ســپس از طریق آن تغییرات و ویرایــش الزم را اعمال کنید. با 

حرفه اى تمرکز دارد و شامل امکاناتى نظیر حالت عکاسى پى در پى، 
RAWو پشتیبانى از W ۴K تشخیص چهره، پشتیبانى از ضبط ویدیوىK

ىداى است. عالوه براین، کنترل هاى دستى، گزینه  خاموش کردن ص

تلگرام، میزان بازدید از پیام
از پیام رســان این
بازدید در بازه زمانــ

8شــهریور، به حدود 8
در فاص
5
ی
بر

گروهى از پژوهشگران آمریکایى، اپلیکیشـ
طراحى کرده اند
م بیمارى هایــى

تشخیص دهد.
 دیلى میل اعالم کرد، یک اپلیک
به زودى بتواند با بررســى صدا، بی
دهد. دانشــمندان در حال ابداع نوعى
تجزیه و تحلیل ارتعاش هاى گفتار و الگو

سرنخ هایى را در مورد بیمارى کشف کند.
مؤسسه ملى بهداشت آمریکا (NIH)، یکپ
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افراد عصبانى حتما باید در تغذیه و مواد غذایى مصرفى خود به خوبى دقت کنند، 
برخى مواد غذایى و غذاها براى افراد عصبى بسیار مضر است.

 اضطراب یک بیمارى روانى است که بر رفتار، احســاس و رفتار ما در زندگى 
تأثیر عمیقى مى گذارد. بســیارى از اینها به نوع غذاى مصرفى ما مربوط مى 
شود. برخى از غذاها مى توانند افسردگى و اضطراب ایجاد کنند پس بهتر است 
از آنها اجتناب کنیم در این بخش چند مورد از آنها آورده شده است که مى توان 

از آنها دورى کرد.

کافئین و نوشیدنى هاى مصنوعى
قهوه، نوشیدنى هاى انرژى زا، چاى و شکالت از آن دسته نوشیدنى هایى هستند 
که کافئین زیادى دارند و مى توانند سیستم عصبى را برانگیخته و ویژگى هایى 
مانند هوشیارى را براى مدت زمان قابل توجهى افزایش دهند. انجمن بهداشت 
در یکى از گزارشات خود به افراد عصبى هشدار مى دهد که از مصرف کافئین 

اجتناب کنند.
تنگى نفس و تپش قلب از عالئم شایع حمله قلبى هستند همچنین کافئین مى 
تواند مواردى مانند ضربان قلب نامنظم، عصبى بودن، سردرد و ناراحتى را به 
همراه داشته باشد به همین دلیل توصیه مى شود از مصرف کافئین اجتناب کنید 

زیرا میزان باالى آن مى تواند خطرناك باشد.

شکر و قندهاى مصنوعى
مطالعــات نشــان داده اســت کــه ســطح بــاالى ســروتونین در 
بــدن مــى توانــد ســطح اضطــراب را افزایــش دهــد. شــکر یکــى 

ســروتونین  اصلــى  منابــع  عامل ایجاد اضطراب و از 
همچنین  مى است  نشان 

دهــد که 
بیــن 

اختالل اضطراب اجتماعى و ســنتز ســروتونین ارتباط متمایزى وجود دارد. 
آزمایشــات تصویربردارى PET که بر روى 37 بیمار انجام شد نشان داد که 
همه 18 بیمار مبتال به بیمارى هاى اضطرابى سطح سروتونین را در بدن خود 

افزایش داده اند.

چربى ترانس
چربى ترانس که به آن چربى هیدروژنه نیز گفته مى شود یکى از بدترین نوع 
مواد غذایى است که مى تواند بر روحیه تأثیر منفى بگذارد. مصرف غذاهاى چرب 
ترانس مى تواند خطر افسردگى را افزایش دهد زیرا التهاب سلولهاى اندوتلیال، 

سلول هاى خونى را در بر مى گیرد.
بسیارى از افراد مضطرب مبتال به بیمارى ناراحتى قلبى اضافه وزن دارند که به 
دلیل مصرف چربى ترانس ایجاد مى شود. کیک، پاى کوکى ها، آب نبات ها و 

دونات ها ... برخى از غذاهاى حاوى چربى ترانس هستند.

گلوتن
وابستگى به گلوتن مى تواند باعث بیمارى سلیاك شود که یک بیمارى با واسطه 
ایمنى اســت. حدود 2,5 میلیون آمریکایى در معرض خطر عوارض مصرف 
طوالنى مدت مصرف گلوتن هستند، این ماده پروتئینى است که در گندم، چاودار 
و جو یافت مى شود و افراد مسنى که حساسیت به گلوتن دارند دو برابر بیشتر در 

معرض افسردگى هستند.
قبل از اینکه بخواهید برخى غذاها را از رژیم غذایى خود حذف کنید، از پزشک 
خود در مورد وضعیت سالمت روانى خود مطمئن شوید. مشورت با متخصص 

رژیم غذایى که سالمت روانى تغذیه مى تواند به شــما در ایجاد نوع 
را تضمین مى کند، کمک کند.

اگر عصبى هستید
بعضى غذاها را نخورید

 لیمو ترش یکى از مرکبات پرخاصیت است که در مورد آن تاکنون مطالب زیادى بیان 
شده، اما برخى از آن ها ناگفته باقى مانده است.

 لیمو ترش یکى از مرکبات پرخاصیت است که در مورد آن تاکنون مطالب زیادى 
بیان شده است، در این مطلب چند بیمارى بیان مى شود که درمان آن ها با آب لیمو 

ترش سریعتر و راحت تر انجام مى شود.
لیمو ترش یکى از مرکبات پرخاصیت است که در مورد آن تاکنون مطالب زیادى بیان 
شده است، در این مطلب چند بیمارى بیان مى شود که درمان آن ها با آب لیمو ترش 

سریعتر و راحت تر انجام مى شود.
لیمو منبع شگفت انگیز ویتامین B۶، آهن، پتاسیم، و فیبر است. مصرف فقط یک 
عدد لیمو مى تواند 178 درصد از میزان نیاز روزانه شما به ویتامین C. را تامین کند. 
روز خود را با نوشیدن آب گرم همراه با لیمو آغاز کنید تا 13 مشکل رایج بهداشتى را 

بدون نیاز به مصرف قرص درمان نمایید:

سرماخوردگى
لیمو به دلیل دارا بودن مقادیــر زیادى ویتامین C، سیســتم ایمنى بدن را تقویت 
مى کند به طورى که نوشیدن یک فنجان آب لیمو در روز به محافظت از بدن در برابر 
سرماخوردگى و آنفوالنزا منجر مى شود. ویتامین سى یک ماده مغذى و نوعى آنتى 

اکسیدان براى دفاع از سیستم ایمنى بدن است.
حتى اگر سرماخوردگى از بین رفته باشــد، آب لیمو مى تواند به سرعت بخشیدن 

بهبودى کامل کمک کند و گلودرد را تسکین دهد.

ضعف ناخن ها
آب لیمو براى ناخن هاى شما عالى است. ویتامین ســى موجود در آن به تقویت و 

استحکام ناخن ها کمک مى کند.

افزایش وزن
نوشیدن آب لیمو هنگام صبح و قبل از شروع صبحانه باعث هیدراتاسیون و جلوگیرى 
از کم آبى بدن مى شود و به کاهش وزن نیز کمک مى کند. نقش ویتامین سى براى 

جلوگیرى و مبارزه با چاقى، ثابت شده است.

آسیب عضالت
یکى از عوارض ورزش، درد شدید عضالت است. خبر خوب این است که آب لیمو به 

کاهش آسیب عضالت در نتیجه ورزش کمک مى کند.

درد مفاصل
نوشــیدن آب لیمو یک راه عالى براى کاهش درد مفاصل است و به کاهش عالئم 

آرتریت و آرتروز کمک مى کند. این نوشیدنى التهاب را از مفاصل دور مى کند.

رفالکس اسید معده
بیمارى ریفالکس هنگامى رخ مى دهد که اسید معده به مرى بازمى گردد و باعث 
ایجاد سوزش در گلو و سینه شما مى شود. آب لیمو اگرچه اسیدى است، اما خاصیت 

قلیایى دارد و مى تواند ریفالکس را درمان کند.

کیفیت و رنگ مو بیش از هر چیز با وراثت شکل مى گیرد اما عوامل متعددى روى 
سفیدى زودهنگام مو اثر دارند. اگر از سفیدى موهاى خود ناراضى هستید با مصرف 

این خوراکى ها مى توانید سفید شدن آن را به تاخیر بیندازید.
 کمتر افرادى هستند که با پیدا شدن موهاى ســفید روى سرشان احساس خوبى 
داشته باشند؛ خوش تیپ تر شدن افرادى مثل جورج کلونى و پارسا پیروزفر یک قاعده 
عمومى نیست و ممکن است بیشتر ما به دنبال راهى براى کم کردن سرعت سفید 

شدن موهایمان باشیم.
دکتر هریش کومار، متخصص پوست و مو، در این رابطه گفت: گذشته از عامل مهم 
وراثت که مى تواند به سفید شدن موها دامن بزند، نکاتى که در ادامه مى آید براى به 

تاخیر انداختن سفیدشدن موها قابل اهمیت هستند:

B۱۲ افزایش مصرف ویتامین
موهاى شما ممکن است به دلیل کمبود ویتامین B۱۲ سفید شود. در این صورت، 
معکوس کردن روند خاکسترى شدن مى تواند به سادگى و با مصرف مقادیر کافى از 

این ویتامین اتفاق بیفتد.

B۵ افزایش مصرف ویتامین
ویتامین B۵ به جلوگیرى از شــروع زودهنگام سفید شــدن مو و بازگرداندن رنگ 
طبیعى آن کمک مى کند. این ویتامین همچنین به رشد مو کمک کرده و رطوبت 

مورد نیاز موها را نیز تامین مى کند.

کنترل سطح تیروئید
غده تیروئید شما بر تمام عملکردهاى حیاتى بدن شــما تأثیر مى گذارد. کم کارى 
تیروئید مى تواند منجر به سفیدى زودرس مو شــود. این بیمارى مزمن و جدى با 

مصرف مکمل هاى هورمونى و زیر نظر پزشک قابل کنترل است.

ترك سیگار
سبک زندگى شما تاثیر زیادى بر سالمت و رنگ موهاى شما دارد. استعمال دخانیات 

اثرات نامطلوبى بر بدن دارد و مى تواند به سفید شدن موها دامن بزند.

معجزه آنتى اکسیدان ها
مطمئن شوید که به اندازه کافى غذاهاى غنى از آنتى اکسیدان مصرف مى کنید.

موهاى خود محافظت کنید.

بیمارى ها را با لیموترش
میوه یکى از سالم ترین گزینه هاى غذایى است، اما به گفته کارشناسان تغذیه، زیاده روى در مصرف  ضربه فنى کنید!

آن خالى از خطر نیست.در اینجا 4 نشانه اى که به شما هشدار مى دهد روزانه بیش از اندازه نیازتان 
میوه دریافت مى کنید، معرفى شده است:

احساس نفخ مداوم
میوه یک ماشــه براى ابتال به نفخ اســت. میوه ها غنى از یک نوع قند به نام فروکتوز هستند که 
متاسفانه بسیارى از ما قادر به جذب و هضم موثر مقادیر زیادى از فروکتوز نیستیم. محققان بر این 
باورند که 40 درصد از مردم از یک بیمارى به نام سوء جذب فروکتوز در روده کوچک رنج مى برند. 
عدم جذب فروکتوز با عالئمى مانند ایجاد گاز و نفخ در دســتگاه گوارش همراه اســت. دریافت 

فروکتوز بیش از حد با واکنش هاى التهابى در بدن نیز همراه است.

ابتال به اسهال یا وخیم شدن عالئم سندرم آى بى اس
سوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به نفخ، گرفتگى عضالت شکم، درد و اسهال و حتى گاهى 
سردرد نیز مى شود. عالوه بر این، بسیارى از میوه ها مانند سیب سرشار از پکتین هستند؛ یک نوع 
فیبر که مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر یا آى بى اس، براى شکستن کامل آن مشکل دارند.

افزایش وزن
حتى اگر مواد غذایى حاوى قند و کربوهیدرات هاى تصفیه شده، غذاهاى فراورى شده و محصوالت 
چرب حیوانى را نیز کنار بگذارید، مصرف بیش از حد میوه باز هم مى تواند براى از دست دادن وزن، 
مشکل آفرین باشد. مصرف روزانه 5 میوه متوسط توصیه شده است. یک میوه متوسط درحدود 60 
کالرى انرژى دارد بنابراین براى حفظ وزن بدن در محدوده طبیعى باید اعتدال در مصرف میوه ها 

هم رعایت شود.

احساس ضعف و گرسنگى
فروکتوز نه تنها جلوى گرسنگى را نمى گیرد بلکه برعکس میل به مصرف مواد غذایى پرکالرى را 
افزایش مى دهد. محققان دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى پس از زیر نظر گرفتن 24 داوطلب که گروهى 
نوشیدنى هاى حاوى گلوکز و برخى نوشیدنى هاى حاوى فروکتوز مصرف مى کردند اعالم نمودند، 
وقتى داوطلب نوشیدنى حاوى فروکتوز مى خورد احساس گرسنگى بیشترى دارد و میل به مصرف 
مواد غذایى پرکالرى مثل موز و بیسکوییت بیشتر مى شود. متخصصان مى گویند، گرچه فروکتوز 
قند میوه است، اما به هرحال قند ساده تلقى مى شود و عامل ذخیره چربى در بدن است. گرچه این 
قند سبب مقاومت به انسولین نمى شود، اما براى حفظ تناسب اندام باید مراقب مصرف متعادل آن 

در طول روز باشید.

4 نشانه که هشدار مى دهد 
در مصرف میوه زیاده روى کردید

 فواید موز سیاه شده که نمى دانید
بیشتر افراد از موزهاى سیاه شده خوششان نمى آید و معموال 
هم ترجیح مى دهند که موز سیاه شده را دور بریزند، زیرا به 
نظرشان این موزها دیگر ســالم و تازه نیستند و درنتیجه 
نمى توان آنها را خورد. اما قسمت داخلى این موزها همچنان 
سالم است و اتفاقا مى تواند مزیت هاى خاصى براى سالمت 

بدن داشته باشد.
 بیشتر افراد از موزهاى سیاه شده خوششان نمى آید و معموال 
هم ترجیح مى دهند که موز سیاه شده را دور بریزند، زیرا به 
نظرشان این موزها دیگر ســالم و تازه نیستند و درنتیجه 
نمى توان آنها را خورد. اما قسمت داخلى این موزها همچنان 
سالم است و اتفاقا مى تواند مزیت هاى خاصى براى سالمت 

بدن داشته باشد.
در ادامه این مطلب به 6 فایده عادت به خوردن موز ســیاه 

خواهیم پرداخت که به ترتیب عبارتند از:

از آسیب هاى سلولى پیشگیرى مى کند
موز سیاه سرشار از آنتى اکســیدان هاى باکیفیت است و دو 
مزیت ویژه دارند؛ پیشــگیرى از به  وجود آمدن آسیب هاى 
سلولى و همچنین به تاخیر انداختن این آسیب هاى سلولى 
در بدن. بنابراین، اگر به طور منظم از موز سیاه استفاده کنید، 

خطر ابتال به بیمارى هاى مختلف را کاهش مى دهید. 

 هضم موز سیاه راحت تر است
همزمان با رسیده تر شدن موز،  کربوهیدرات هاى نشاسته اى 
درونش به قندهاى آزاد تبدیل مى شوند و درنتیجه هضم آنها 
راحت تر خواهد شد. اما درســت برعکس، موزها هرچقدر 

سبزتر و کال تر باشند، حاوى نشاسته هاى بیشترى هستند و 
هضم سخت ترى هم دارند. 

موز سیاه مى تواند براى مبارزه با سرطان مفید 
باشد

وقتى که موز بیش  ازحد رسیده باشد و اصطالحا سیاه شده 
باشد، تیرگى هاى روى پوست مى توانند ماده خاصى به نام 
فاکتور نکروز تومور (TNF) تولید کننــد. این ماده خاص 
مى تواند سلول هاى ســرطانى و غیرطبیعى را نابود کند و 

از بین ببرد.

به تسکین سوزش سردل کمک مى کند
یکى از ویژگى هاى خاص موز سیاه، ضداسید بودن آن است. 

بافت نرم و لطیف موز بیش  از حد رســیده روى دیواره هاى 
معده را مى پوشــاند و از معده در برابر اسیدهاى آسیب زا و 

تحریکات مختلف محافظت مى کند.
براى سالمت قلبى  عروقى مفید است

موزها به طور کلى، جداى از اینکه سبز یا سیاه باشند، سرشار 
از پتاسیم هستند. بنابراین، مصرف موز مى تواند به کنترل 
سطح کلســترول خون کمک کند. فیبر موجود در موز هم 
ـ عروقى را کاهش  مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
دهد. آهن و مــس موجود در موز هم بــراى افزایش تعداد 
گلبول هاى قرمز خون و ارتقاى سطح هموگلوبین خون مفید 
هستند. البته زمانى مى توانید از این مزیت ها بهره مند شوید 

که به طور منظم و روزانه از موز استفاده کنید.

دمنوش بارهنــگ بهترین دارو براى دســتگاه 
گوارش محسوب مى شــود و از تجمع چربى در 

بدن و اضافه وزن جلوگیرى مى کند.
 محمدباقر مینایى یک متخصص طب ســنتى 
گفت: در صورتى که افــراد دمنوش بارهنگ و 
خاکشیر را به صورت منظم در رژیم غذایى خود 

مصرف کنند هرگز دچار اضافه وزن نمى شوند.
وى ادامه داد: هر عضوى از بدن یا هر بدنى نسبت 
به دمنوش ها عکس العمل متفاوتى نشان مى دهد، 

بنابراین نمى توان یک دمنوش واحد را براى همه 
افراد تجویز کرد. وى در خصوص دمنوش هایى 
که مى توانند براى بدن مفید واقع شوند و از تجمع 

چربى و بروز اضافه وزن در افراد جلوگیرى کنند.
مینایى اظهار داشت: دمنوش بارهنگ بهترین 
دارو براى دستگاه گوارش محسوب مى شود که 

سبب رسوب زدایى از لوله گوارش مى شود.
این متخصص طب سنتى با بیان اینکه افراد دچار 
اضافه وزن و چاقى مى توانند هفته اى سه تا چهار 

مرتبه از دمنوش بارهنگ استفاده کنند، عنوان 
کرد: میزان استفاده از این دمنوش در اشخاص 

الغر به یک تا 2 بار در هفته کاهش پیدا مى کند.
وى گفت: خاکشیر نیز یکى دیگر از گیاهانى است 
که در برقرارى تعادل ماده غذایى و جذب آن نقش 
موثرى ایفا مى کند، بنابراین در صورتى که افراد 
دمنوش بارهنگ و خاکشیر را به صورت منظم در 
رژیم غذایى خود مصرف کنند هرگز دچار اضافه 

وزن نمى شوند.

بارهنگ را
 براى جلوگیرى 
از اضافه وزن 
امتحان کنید

خواص برگ انبـــه

چه چیزهایى بخوریم تا سفیدى 
موهایمان کم شود؟

برگ انبه مملو از ویتامین هاى A، B، C و بسیارى از مواد مغذى 
مفید دیگر است که منجر به افزایش سالمت کلى بدن مى شود.
از تسکین گوش درد گرفته تا درمان سوختگى، برگ هاى انبه 
یکى از موارد ضرورى براى درمان بیمارى ها اســت. در حالى 
که ممکن است بیشتر شما عاشــق خوردن انبه باشید، اما آیا 
از خواص برگ انبه نیز چیزى مى دانید؟ اغلب اوقات، این فقط 
میوه انبه اســت که ما با توجه به طعم لذیذ آن عالقه مندش 
هستیم. با این حال، برگ هاى انبه نیز سرشار از خواص دارویى 

و درمانى است.
برگ هاى انبه زمانــى که نرم و تازه 
هســتند، رنــگ قرمز یا 
ارغوانى دارند و به رنگ 

 A و C، B سبز تیره رشد مى کنند. این برگ ها سرشار از ویتامین
هستند و همچنین سرشار از مواد مغذى مختلف دیگر مى باشد. 
برگ هاى انبه داراى خواص آنتى اکسیدانى قوى هستند، زیرا 

داراى محتواى باالیى از فالونوئید ها و فنل ها مى باشند.

درمان دیابت  
برگ انبه براى درمان دیابت بسیار مفید است. مطالعات روى 
حیوانات نشان مى دهد که برگ هاى حساس درخت انبه حاوى 
مواد شیمیایى گیاهى است که به درمان دیابت کمک مى کند. 
برگ ها را خشــک و پودر مى کنند یا به عنوان دم کرده براى 
درمان آن اســتفاده مى کنند. همچنین براى درمان آنژیوپاتى 
دیابتى و رتینوپاتى دیابتى نیز استفاده مى شود. برگ هاى چاى 
انبه براى این منظور بسیار مفید است. برگ ها را یک شب 
در یک فنجان آب خیس کنید. براى کمک به تســکین 
عالئم دیابت، این آب را صاف کرده و بنوشــید. همچنین به 
درمان هیپرگلیسمى نیز کمک مى کند. برگ ها حاوى ترکیبى 
به نام 3 بتا تاراکســرول و عصاره اتیل اســتات هستند که با 
انســولین هم افزایى مى کنند تا GLUT۴ را فعال کرده و سنتز 

گلیکوژن را تحریک کنند.

کاهش فشار خون
برگ هاى انبه به کاهش فشار خون کمک مى کنند، زیرا داراى 
ضد فشــار خون مى باشــد. آن ها به تقویت رگ هاى خونى و 

درمان مشکل واریس نیز کمک مى کنند.

 درمان اضطراب
Mangiferin، یــک فیتوکمیکال موجــود در برگ هاى انبه، 

داراى خواص ضد اضطرابى است که بى قرارى افراد را به دلیل 
اضطراب آرام مى کند. افزودن دو تا ســه لیوان چاى برگ انبه 

به آب حمام به درمان ناراحتى و طراوت بدن کمک مى کند.

سنگ کیسه صفرا و کلیه
برگ انبه براى درمان ســنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا خیلى 
موثر است. مصرف روزانه پودر ریز آسیاب شده برگ انبه، که 
در سایه خشک مى شود، با آبى که یک شب در لیوان نگهدارى 
مى شود، به شکستن سنگ ها و شستشوى آن ها کمک مى کند.

مفید براى مشکالت تنفسى
برگ انبه براى انواع مشکالت تنفسى مفید است. مخصوصا 

براى افرادى که از سرماخوردگى، برونشیت و آسم رنج مى برند 
که خیلى بیشتر تاثیر مى گذراد. 

نوشیدن جوشانده اى که از جوشاندن برگ انبه در آب با کمى 
عسل درست مى شود، به درمان موثر ســرفه کمک مى کند. 
همچنین به درمان از دست دادن صدا در هنگام گلودردى نیز 

تاثیر گذارى بى نظیرى دارد.
مطمئنا در مورد مزایاى برگ انبه خیلى نمى دانید. اما این برگ ها 
مملو از ویتامین هاى A، B و C و بســیارى از مواد مغذى مفید 
دیگر هستند که منجر به افزایش سالمت کلى بدن مى شود. 
برگ هاى انبه به کنتــرل دیابت نیز کمک مى کند و همچنین 

فشار خون را کاهش مى دهد.
 عالوه بر این، اضطراب، مشکالت تنفسى، اسهال خونى را به 
طور موثر کنترل و درمان مى کند. از طرفى درمانى خوب براى 
گوش درد محسوب مى شود. همچنین برگ انبه سوختگى را 
التیام بخشیده و به درمان ســنگ کلیه و صفرا نیز اثربخشى 
فوق العاده اى دارد. از این برگ ها براى رفع سکسکه و درمان 
مشکالت گلو نیز استفاده مى شود و دم کرده این برگ ها یک 
تقویت کننده خوب معده به حســاب مى آید که به تســکین 

بسیارى از بیمارى هاى مربوط به معده کمک مى کند.

ممکن
از خواص برگانبه

ما ب میوه انبه اســت که
هستیم. با این حال، برگ هاى انبه

وووو درمانى است.
برگ هاى انبه زمانــى

هســتند، رنــگ
ارغوانى دارند و به رنگ

در یک
عالئم دیابت، ای
درمان هیپرگ

3به نام 3
انســو

گل

عادل آن

از آسیب هاى سلولى پیشگیرى
اک آنت از ز سیاه سرشار

سبزتر و کال تر باشند
هض

مطالعــات نشــان داده اســت کــه ســطح بــاالى ســروتونین در 
بــدن مــى توانــد ســطح اضطــراب را افزایــش دهــد. شــکر یکــى 

ننننین ســروتو اصلــى  منابــع  عامل ایجاد اضطراب و از 
همچنین  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمىاست  نشان

دهــد که 
بیــن 

قبل از اینکه بخواهید برخى غذاها را از رژیم غذایى خود حذف کنید، از پزشک 
خود در مورد وضعیت سالمت روانى خود مطمئن شوید. مشورت با متخصص 

رژیم غذایى که سالمت روانى تغذیه مى تواند به شــما در ایجاد نوع 
را تضمین مى کند، کمک کند.

نمىدانید که  فواید موز سیاه شده

ش ت ل ا ا ا ا



0606استاناستان 4437 سال نوزدهمپنج شنبه  28 مهر  ماه   1401

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك 
اردستان تسلیم و رســید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به 
ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. 
در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمًا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1)راى شــماره 140160302032000133 مــورخ 20 /1401/07 خانــم زهــره زفرقندى 
فرزنــد محمد کدملــى 1188820788 ششــدانگ بــاغ احداثى بر روى ششــدانگ پالك 
ثبتــى فرعــى 4028 واقــع در اردســتان 1 اصلى گرمســیر بخــش هفده ثبــت اصفهان 
بــه مســاحت 1772.68 مترمربــع انتقال عــادى مــع الواســطه از کوچک بیگــم واعظ 

طباطبایى مالک رسمى
2)راى شــماره 140160302032000132 مــورخ 20 /1401/07 آقــاى احســان 
خســروى فرزنــد محمــد کدملــى 1189902710 ششــدانگ یک بــاب خانــه احداثى 
بر روى قســمتى از پالك ثبتــى فرعــى 44 واقــع در ومــکان 64 اصلى علیا اردســتان 
بخــش هفده ثبــت اصفهان بــه مســاحت 401.50 متــر مربع مالک رســمى مشــاعى. 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/07/28 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/08/14  –
م الف:1394647 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان 7/213

مدیر عامل سازمان قطار شــهرى اصفهان گفت: طبق 
برنامه ریزى TBM تونل شــرقى جبهه شمالى خط دو 
متروى اصفهان امروز به ایستگاه شاهد رسید. سیدمحسن 
واعظى فر گفت: طبق برنامه ریزى TBM (دستگاه حفار 
مکانیزه) تونل شــرقى جبهه شــمالى خط دو متروى 
 TBM اصفهان  به ایستگاه شاهد رسید و تا دو ماه آینده

تونل غربى آن نیز به این ایستگاه خواهد رسید.
مدیر عامل سازمان قطار شهرى اصفهان افزود: خط دو 
متروى اصفهان به طول 24/7 کیلومتر از شــهرك امام 
حسین (ع) و محله دارك در شــمال خیابان زینبیه آغاز 

مى شود و به میدان شهداى خمینى شهر ختم مى شود.

او گفت: در طول مســیر خط دو متــروى اصفهان 23 
ایســتگاه وجود دارد که در حال حاضر اولویت نخست 
اجراى آن 14/7 کیلومتر با 16 ایستگاه است که از ایستگاه 
دارك آغاز مى شود و در ایستگاه شهید حجازى ابتداى 

خیابان کهندژ به پایان مى رسد.
مدیر عامل سازمان قطار شهرى اصفهان افزود: از جبهه 
غربى یک دستگاه تى بى ام با قطر 9/5 متر حفارى را از 
ایستگاه شهید حجازى آغاز کرده و پس از عبور از بزرگراه 
شهید خرازى به ایســتگاه شــهید خرازى و سپس به 
ایستگاه کاشانى رسید و در حال حاضر حفارى به سمت 

ایستگاه خلجا در حال اجراست.

مسئول واحد زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: طرح آمارگیرى کلنى ها و سرشمارى زنبور 
عسل در استان پس از دوسال وقفه به دلیل کرونا، مهر 
امسال در مدت دو هفته انجام شد. حامد صدارت اظهار 
داشت: طرح آمارگیرى کلنى ها و سرشمارى زنبور عسل 
در استان اصفهان از 16 مهر ماه سال جارى آغاز شده و 

فردا 28 مهر پس از دو هفته پایان مى یابد.
وى با بیــان اینکه نتایج آمار سرشــمارى امســال از 
زنبورســتان هاى اســتان 10 آذر ماه تکمیــل و اعالم 
مى شود، افزود: سال 1399 و 1400 به دلیل همه گیرى 

کرونا این طرح انجام نشد.

مسئول واحد زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: آخرین آمار موجود از کلنى هاى 
زنبور عسل اســتان مربوط به ســال 1398 است که بر 
اساس آن پنج هزار زنبورســتان و 960 هزار کلنى زنبور 
عسل در استان وجود داشــت و یک هزار و 533 نفر در 

زنبورستان هاى استان فعالیت مى کردند. 
صدرات ابراز داشــت: با انجام سرشــمارى اطالعات 
صحیحى از تعداد کلنى، تعداد مهاجران به شهرستان ها، 
شمار و نژاد ملکه و میزان عسل استحصالى در دوره زمانى 
به دست مى آید که در تصمیم گیرى صحیح و اصولى و 

خدمات دهى بسیار حائز اهمیت است.

رسیدنTBM خط 2 متروى 
اصفهان به ایستگاه شاهد

طرح سرشمارى زنبورعسل 
در اصفهان انجام شد

ساعت فعالیت دوشنبه بازار
بعثت تغییر کرد

مدیـر بازارهـاى روز کوثر شـهردارى اصفهـان گفت: 
سـاعت فعالیت دوشـنبه بازار میوه و صیفى جات بعثت 
که تا پیش از ایـن 15 تا 20 بود، به دلیل تغییر سـاعت 
در نیمه دوم سال و زودتر تاریک شـدن هوا، به 9 تا 18 
تغییر یافت. مجید صادقى اظهار کرد: دوشنبه بازار میوه 
و صیفى جات اصفهان در زمینى به وسعت دو هکتار در 
خیابان بعثت، بعد از سـه راه گلستان واقع شده است که 
براى دو فـاز آن برنامه ریزى و یک فـاز پارکینگ روباز 
براى بهره برداران و غرفه داران در نظر گرفته شده است. 
وى با بیان اینکه فاز نخسـت این بازار شامل پوشاك، 
خواروبار، غرفه هاى پالسـکو و لوازم خانگى و فاز دوم 
غرفه هاى میوه و ابزارآالت است، افزود: در دوشنبه بازار 
میوه و صیفى جات اصفهان حدود 1300 غرفه جانمایى 

شده است.

بار کاشى ریخت!
براثر شکستگى پیچ اتصال تریلى کشنده ، بخشى از بار 
ماشـین بر زمین ریخت. این حادثه شبانگاه سه شنبه، 
ساعت 21 و 45 دقیقه در میدان جمهورى اسالمى شهر 
نایین توسط تریلى کشنده داراى بار 12 بسته کاشى که 
از رفسنجان عازم اراك بود، اتفاق افتاد. به محض بروز 
حادثه، نیروى هاى جهادى بسـیج، شـهردارى و امداد 
خودرو در صحنه حاضر شـدند. خوشبختانه این حادثه 

مصدومى نداشت.

بازدید از پشت صحنه
یک سریال 

«طعم طمع» سـریال طنز، جذاب و تاثیرگذارى است 
که بازیگران و عوامل آن با رویکرد ملى، نقش آفرینى 
دارند. مدیرکل صداوسیماى مرکز اصفهان در بازدید از 
پشت صحنه سـریال «طعم طمع» با اشاره به اهمیت 
مجموعه هاى تلویزیونى تاثیرگذار گفت: امروزه سلیقه 
مخاطبان رسانه ملى بیشتر به سـمت آثار شاد و جذاب 
است و برنامه سـازان زمانى مى توانند مخاطب را پاى 
تلویزیون بنشانند که در کنار یک متن قوى و بهره گیرى 
از توانمندى شخصیت هاى طنز داستان بتوانند مخاطب 

را با خود همراه کنند.

تست کنترل کیفى آب شرب 
عملیات 6180 مورد تست کنترل کیفى آب شرب طى 
شش ماهه نخست سال 1401 در آبفا منطقه 4 اصفهان 
انجام شـد. به گزارش کارشناس بهره بردارى و توسعه 
شـبکه آب منطقه این اقدام به منظور حصول اطمینان 
جهت سالم و بهداشتى بودن آب شرب در دستور کار قرار 
گرفت. الزم به توضیح است اندازه گیرى آب شرب به 
صورت کلر باقى مانده ، کدورت وEc روزانه مورد تست 

قرارمى گیرد.

خبر

مریم محسنى
نتایج آخرین سرشمارى نفوس و مسکن در سال 95 نشان 
مى دهد تعداد 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد مسکونى 
در کشــور خالى است که اســتان تهران با 18/9 درصد، 
بیشترین سهم را دارد و پس از آن اصفهان با سهم 14/6 
درصدى دومین استان کشور است که بیشترین خانه خالى 

را به خود اختصاص داده است. 
در 22 تیر ســال 1399 طرح مالیات بر خانه هاى خالى با 
11 تبصره در مجلس یازدهم تصویب شــد و مقرر شد از 
این خانه ها مالیات اخذ شــود تا مالکان مجبور به عرضه 
خانه هایشان در بازار رهن و اجاره شــوند. اما این قانون 
مدت زیادى درگیر فرایندهاى اجرایى شد و با اجرا نشدن 
آن، اخذ مالیات از خانه هاى خالى در هاله اى از ابهام قرار 
گرفت و همچنان هم متولیان استان از میزان اجرایى شدن 

قانون مالیات بر خانه هاى خالى اطالعى ندارند.
به نظر مى رســد که با وجود گذشــت دو سال همچنان 
ســاز و کارهاى اجرایى کردن این قانون در ابهام به سر

 مى برد. این در حالى اســت که قرار بود با هدف کاهش 
قیمت مســکن و افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت این 

موضوع به سرانجام برسد. 
متولیان بازار مســکن اصفهان البته مــى گویند عرضه 
خانه هاى خالى به بازار هیچ تأثیرى روى قیمت مســکن 
نخواهد داشت و تغییرى در قیمت مسکن و پایین آمدن آن 
به وجود نمى آورد. در حال حاضر هیچ آمار شفافى در زمینه 
اینکه به شــکل دقیق چند خانه خالى در اصفهان هست 
وجود ندارد و هر چه هست به شــکل تخمینى در سامانه 

ملى امالك و اسکان وارد شده است.
فارغ از ایراداتى که به این طرح وارد مى شود و نقص هایى 

که در جمع آورى اطالعات وجود دارد به گفته کارشناسان 
به این دلیل که این خانه ها معموًال لوکس اســت عرضه 
آنها در بازار نه به خانه دار شدن مردم عادى و طبقه رو به 
پایین جامعه کمکى خواهد کرد و نه بر روى قیمت هاى 

مسکن تأثیرى خواهد گذاشت.
آمارها مى گویند که در حال حاضر حدود 16 میلیون واحد 
مسکونى در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون و 600 
هزار واحد از این تعداد خالى اســت که این رقم معادل 8 

درصد مسکن کل کشور است.
اوایــل اجراى این طرح، درســت زمانى که اعالم شــد 
صاحبان خانه هاى خالى باید امالکشــان را در ســامانه 
ملى امالك و اسکان وارد کنند، براى مالکان ابهامات و 
پرسش هایى ایجاد شد و آنها براى ثبت اطالعات در این 
سامانه با مشکل مواجه شدند. پرسش هایى از این دست 
که شخصى که یک خانه دوطبقه در اختیار دارد ولى تنها 
یک ســند براى ملکش در اختیــار دارد، باید براى طبقه 
دوم که ســند مجزا هم ندارد اطالعات ثبت کند یا خیر؟ 
یا وقتى که تمایلى به اجاره طبقه دوم ملکش نداردتکلیف 
چیست؟ پرسش هایى از  این قبیل براى کاربران سامانه 
مسکن نه تنها ابهام ایجاد کرد بلکه از سوى دیگر، به دلیل 
اختالفاتى که درباره چگونگى اجراى این طرح بین دونهاد 
متولى یعنى راه و شهرســازى و اداره امور مالیاتى وجود 
داشت،باعث شد که روند اجراى آن بین این دو نهاد دست 

به دست شود و اجراى این طرح به تعویق افتاد.
حاال متولیان اســتان هم درباره خانه هاى خالى اصفهان 
اطالعاتى به رســانه ها نمى دهند و اعالم آمــار درباره 
تعداد این خانه ها و همچنین میزان مالیاتى که از ســوى 
صاحبانشان پرداخت شده است را به متولیان اداره کل راه 

و شهرسازى کشور ارجاع مى دهند. 
رئیس اتحادیــه صنف مشــاوران امالك شهرســتان 
اصفهان دلیل اجرا نشــدن درســت این قانون را کامل 
نبودن زیرساخت ها مى داند. به گفته رسول جهانگیرى، با 
وجود به تصویب رسیدن و دستور اجراى این قانون، هنوز 
زیرســاخت هاى اجراى این قانون کامل نیست. مجلس 
قانون خوبى را وضع کرده اســت و در اصِل قانون تردید 
نیســت؛ اما زیرســاخت هایى که بتوان توسط آن چنین 

قانونى را به طور کامل اجرا کرد موجود نیست.
به گفته وى، مشکالت بازار مسکن با راه حل هاى دستورى 
قابل حل نیست بلکه باید ریشه مشکالت پیدا و حل شود. 
آنچه شرایط بازار مسکن را بهبود مى بخشد، برنامه هاى 
حمایتى براى افزایش تولید مســکن است. براى این کار 
باید واحدهایى مسکونى ساخته شود که با ذائقه و شرایط 

کنونى مردم هماهنگ باشد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك شهرستان اصفهان 
خاطرنشان مى کند: زمانى که مسکن به اندازه نیاز و حتى 
بیشــتر از آن ساخته شــود چه دلیلى براى احتکار و عدم 
عرضه مى ماند؟ زیرا در این شــرایط مســکن از کاالى 
ســرمایه اى درآمده و نرخ آن کاهشى مى شود؛ بنابراین، 
دلیل براى عدم فروش مســکن توســط مالکان وجود 

نخواهد داشت.
جهانگیرى یادآور مى شود: بنابراین، اگر این شرایط فراهم 
شــود، نیازى به دریافت مالیات از خانه هاى خالى براى 
بهبود بازار نیست زیرا وقتى عرضه مسکن باال باشد خود 

به خود بازار هم سامان مى گیرد.
یک کارشناس و انبوه ساز مســکن نیز در این باره اعالم 
کرده که شــاید اجراى چنین قانونى در زمانى مناسب تر 

کارآمد بود اما در این شرایط که بازارها در رکود و وضعیت 
اقتصادى مردم ضعیف تــر از هر دورانى اســت، به نظر 
کارشناســانه نیســت. به گفته صادق احمد زاده، حتى با 
اجراى این طرح ممکن است رکود بیشترى بر بازار مسکن 
حاکم شود؛ زیرا سرمایه گذاران با ترس از اعمال مالیات، 
انگیزه ساخت وساز بیشتر را از دست مى دهند و دقیقًا این 
مورد، نقطه مخرب براى بازار مسکن است. واضح است 
که تولید کمتر شده و تقاضا ثابت مى ماند که در این شرایط 

بر گرانى ها دامن مى زند.
به گفته کارشناسان اجراى دست و پا شکسته قانونى که 
هنوز زیرساخت هاى درســتى ندارد تنها به افزایش آمار 
فرارهاى مالیاتى، دشــوارى شناسایى مشموالن واقعى، 
افزایش نارضایتى هاى مردم مى شود و در نهایت باعث 

ضربه وارد شدن به بازار مسکن مى شود.

چالش اخذ مالیات از خانه هاى خالى همچنان پابرجاست 

قانونى براى اجرا نشدن

213 هکتــار زمیــن مازاد دولتــى بــه اداره راه و 
شهرســازى اســتان تحویل داده شــده اما برخى 

دستگاه ها همچنان مقاومت مى کنند.
معاون امالك و حقوقى اداره کل راه و شهرســازى 
استان درباره تخصیص زمین هاى مازاد دستگاه هاى 
دولتى گفت: با دستور رییس جمهور در 2 ماه گذشته 

تفاهم نامه اى بین ســازمان ثبت اســناد و سازمان 
ملى زمین و مســکن امضاء شــد که بر اساس آن 
تمامى دستگاه ها ملزم به همکارى با اداره کل راه و 

شهرسازى استان شدند.
عبدالحســین پارســایى افزود: تاکنون 213 هکتار 
زمین مازاد دســتگاه ها ى دولتى به اداره کل راه و 

شهرسازى اســتان تحویل داده شده، اما بسیارى از 
دســتگاه هاى دولتى براى تحویل زمین مازاد خود 

مقاومت مى کنند.
پارســایى اضافــه کرد: تشــخیص و شناســایى 
زمین هاى مازاد دولتى خــارج از وظایف این اداره 
اســت، اما نامه اى به دســتگاه هاى مربوطه ابالغ 

و مهلتى 2 ماهــه به آنها داده شــده که در صورت 
عدم همکارى به اداره کل ثبت اسناد استان اطالع 
داده مى شــود و این اداره یک ماه مهلــت انتقال 
ســند زمین هاى مازاد دولتى را بــه اداره کل راه و 
شهرســازى اســتان دارد که اکنون این همکارى 

ادامه دارد.

مقاومت برخى 
دستگاه هاى دولتى براى 
تحویل زمین مازاد

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان با اعالم 
اینکه ترافیک هاى سطح شهر در این یک ماه اخیر به علت 
تردد حجم انبوهى از سرویس مدارس است، گفت: اخذ 
تصمیم براى جلوگیرى از ترافیک در حوزه کارى پلیس 
نیست، پلیس تنها مى تواند در مناطق پرترافیک حضور 

داشته باشد تا از مشکالت احتمالى جلوگیرى کند.
سرهنگ  محمدرضا محمدى با اعالم اینکه اخذ تصمیم 
براى جلوگیرى از ترافیک در حوزه کارى پلیس نیست، 
توضیح داد: اصلى ترین تمهیدات ما حضور همکاران پلیس 
در مناطق حســاس و مکان هایى است که به پلیس نیاز 
دارند و تسهیل در ترافیک سطح شهر همراه با تصمیماتى 

است که در شوراى ترافیک اســتان اخذ مى شود. شناور 
کردن ســاعات کار ادارات و ســاماندهى سرویس ها از 
جمله تصمیمات اخذ شده در شوراى ترافیک استان است.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان در 
خصوص جابجایى دانش آموزان توسط خانواده هایشان، 
گفت: بهتر اســت همه دانش آموزان با سرویس مدرسه 
رفت و آمد کنند و شرایط به گونه اى نباشد که هر خانواده 
براى رفت و آمد فرزند دانش آموز خود یک خودرو استفاده 
کند، اما متأســفانه در حال حاضر 40 درصد از ترددها به 
علت کمبود ســرویس مدرســه یا دالیل دیگر توسط 

خانواده ها انجام مى شود.

محمدى با بیان اینکه تمامى پلیس هاى اعزامى به مناطق 
مستعد ترافیک در ساعات اولیه صبح و ساعات تعطیلى 
مدارس و ادارات که شــهر ملتهب مى شود حدود یک تا 
یک ساعت و نیم حضور دارند، گفت: یکى از اصلى ترین 
علت هاى ایجاد ترافیک این است که خیابان ها و معابر 
ظرفیت خود را دارند و زمانى که اشــباع شود پلیس تنها 
مى تواند در آن مناطق حضور داشته باشد تا گره اى ایجاد 
نشــود، تصادفى رخ ندهد که خودروها بمانند و ماشینى 
خراب نشود که راه ها بسته شود. در غیر این صورت حجم 
ترافیک حل شدنى نیســت و ما نمى توانم مانع حضور 

خودروها شویم.

رییس نمایندگى حفاظت محیط زیســت شهرستان 
چادگان گفت: اُفت ذخیره آب در دریاچه سد زاینده رود 
در سه ســال اخیر ســبب کاهش محسوس جمعیت 

پرندگان مهاجر و آبزیان در این منطقه شده است.
مجتبى حاجتى افزود: منطقه حفاظت شــده دریاچه 
سد زاینده رود، زیستگاه بســیارى از گونه هاى آبزى 
و پرندگان مهاجر اســت اما کاهش حجم آب در این 
دریاچه در چند ســال اخیر مخاطرات محیط زیستى 
مانند کمتر شدن جمعیت این گونه ها و تولید مثل آنها 

را به همراه داشته است.
وى با بیان اینکه حدود 30 گونه پرنده مهاجر از اوائل 

بهار به منطقه حفاظت شــده دریاچه سد زاینده رود 
مهاجرت مى کنند، اظهار داشــت: بررسى هاى چند 
سال اخیر بویژه از سال 1399 به بعد نشان مى دهد که 
جمعیت آنها کاهش یافته و حتى برخى گونه ها، دیگر 

مشاهده نشدند.
حاجتى با اشــاره به اینکه پرنــدگان مهاجرى که به 
دریاچه ســد زاینده رود مى آیند از گونه هاى مختلف 
مانند انــواع اردك و غاز و فالمینگو هســتند، اضافه 
کرد: این منطقه یکى از زیستگاه هاى اصلى و محل 
تخمگذارى 2 گونه پرنــده مهاجر ”کاکایى ارمنى“ و 

”پرستو دریایى“ است.

کاهش جمعیت پرندگان مهاجر در حوضه زاینده رود معضل ترافیک اصفهان به دست پلیس حل نمى شود

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص توان افزون آیریک به شناســه ملى 10260592160 و به شماره ثبت 41494 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقاى علیرضا شجاعت به شــماره ملى 1280942525 به ســمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/04/31 
آقاى حمیدرضا شجاعت به شــماره ملى 1285719379 به ســمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/31 خانم فرناز نیکوخواه به شماره ملى 
1289512183 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/31 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و اوراق ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1396357)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بازرگانى رسا ژیوار پاسارگاد درتاریخ 1401/07/20 به شماره ثبت 72327 به شناســه ملى 14011571400 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى 
صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت واخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ 
مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، خلجا، کوچه کازرونى 30 [39]، کوچه شهید ارفعى 1 [4]، پالك 104، پاساژ امید، طبقه 1، واحد 4 کدپستى 8135614397 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 50000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 130601637 مورخ 1401/07/09 نزد بانک پاسارگاد 
شعبه بزرگمهر اصفهان بانک پاسارگاد با کد 1306 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حشمت سرمدى به شماره ملى 1090895895 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود سرمدى به شماره ملى 1270558633 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم سرمدى به شماره 
ملى 1288246943 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهرداد سرمدى به شماره ملى 1270919059 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم روزیتا هوائى شمس آبادى به شماره ملى 1271623595 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1396331)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پاســارگاد پارس داور پناه به شناسه ملى 14009674175 
و شماره ثبت 66494 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد راحله داور پناه جزى به شماره ملى 
0557809452 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و محمدصادق 
حسامیان به شماره ملى 1199889733 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا 
داور پناه جزى به شماره ملى 1284567370 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/04/08انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد. گلناز پور ابراهیم به شــماره ملى 1285033991 به سمت بازرس اصلى و 
وحید کرباسیون به شماره ملى 1285971851 به سمت بازرس على البدل تا تاریخ 
1402/04/08انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1396353)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص اصفهان ذوب تــراش جاوید به شناســه ملى 
14010286307 و به شــماره ثبت 68792 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العــاده مــورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
کلیه ســرمایه تعهدى طى گواهــى شــماره 1/1401/1657063 مورخ 
1401/06/30بانک سپه شعبه مشیر الدوله پرداخت گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1393105)
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آرمان رمضانى به دلیل آسیب در ناحیه کمر و انجام درمان 
مدتى از تمرینات استقالل دور بود. مهاجم آبى پوشان در 
تمرین تیم حاضر شده؛ اما به صورت اختصاصى کارش را 
دنبال مى کند. در شرایط فعلى به نظر مى رسد رمضانى از 3 
هفته دیگر مى تواند در تمرینات گروهى شرکت کند. گفتنى 

است مصدومیت این بازیکن نیازى به عمل جراحى ندارد.

بازگشت آرمان
 به تمرینات آبى ها

02

محمد نژادمهدى، مدافع تیم فوتبال سپاهان که در فصل 
جارى و با توجه به جذب چند بازیکن در پست دفاع میانى 
فرصت  بازى در ترکیب تیم به او نرسیده است، مدتى است 
که در تمرینات حاضر نمى شــود و در دو دیدار اخیر مقابل 
پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان همراه تیم نبوده است. این 
در حالى است که خبرى مبنى بر مصدومیت این بازیکن از 
سوى باشگاه اعالم نشده است و باید دید دلیل غیبت این 

بازیکن در تمرینات چیست.

غیبت بى سرو صداى
 نژادمهدى

فردا سربازان تارتار در قلعه ژنرال کار دشوارى در پیش خواهند 
داشت. ذوب آهنى ها در صدد هستند تا انتقام شکست هفته 
گذشته خود از آبى پوشان را از یک استقاللى بگیرند. این در 
حالى است که در اردوگاه رقیب هم، چنین هدفى وجود دارد و 
سرمربى استقاللى گل گهرى ها مى خواهد باخت هفته پیش 
تیمش در برابر شاگردان حمید مطهرى را با غلبه بر سربازان 
مهدى تارتار جبران کند. امیر قلعه نویى حاضر نیست براى 
دومین بــار در یک هفته در نبرد با یک مربى پرسپولیســى 

ضربه فنى شود. 
همه اینها باعث مى شــود فردا در ســیرجان شاهد یکى از 
جذاب ترین رقابت هاى هفته دهم باشــیم. جایى که تفکر 
دو سرمربى از مکتب سرخابى ها و عملکرد شاگردانشان در 
میدان مسابقه تعیین کننده نتیجه بازى خواهد بود. اگرچه با 
توجه به زور بیشــتر گل گهرى ها بخاطر تعداد باالى مهره 
هاى تأثیرگذار این تیم و نیمکت قدرتمندتر آنها، روى کاغذ 
شانس امیر قلعه نویى براى برترى در این دیدار بیشتر است اما 
ذوب آهنى ها تیم دست و پا بسته اى در برابر حریفان قدر خود 
نیستند و به این راحتى ها تسلیم تیم هاى مدعى نمى شوند. 
بازیکنان تارتار این مســئله را با متوقف کردن پرسپولیس، 
تراکتور و سپاهان ثابت کرده اند. ضمن اینکه تنها تیمى که 
موفق شد پشت گاندوها را به خاك برساند استقالل ساپینتو 
بود البته آنهم به لطف گل به خودى سبزپوشان در دقیقه 97. 
بر این اساس بازى فردا نه تنها براى ذوب آهنى ها که براى 
سربازان ژنرال هم مصافى ســخت و نفسگیر خواهد بود. با 
توجه به آمار باالى تعداد گل مهاجمان حریف ســیرجانِى 
سبزپوشــان اصفهان و عملکرد عالى شاگردان تارتار در فاز 
دفاعى، فردا دوئل اصلى بیــن خط آتش گل گهر و مدافعان 

گاندوها رخ خواهد داد. از یک طرف مهاجمان گل گهر با 14 
گل زده صدر جدول گلزنان لیگ را تســخیر کرده اند و در 
سوى مقابل خط دفاع ذوبى ها با دریافت 4 گل، هم عنوان 
یکى از بهتریــن خطوط دفاعى لیگ را بــه خود اختصاص 
داده و هم نقش بسزایى در شکســت ناپذیرى گاندوها طى 
هشت هفته متوالى داشته اســت. حاال باید منتظر بمانیم و 
ببینیم فورواردهاى گلزن قلعه نویى موفق خواهند شد از سد 
دفاعى مستحکم مهمان اصفهانى خود عبور کنند یا اینکه این 
مدافعان نفوذناپذیر تارتار هستند که با جنگندگى و استحکام 
باالى خود در کار دفاعى به مهاجمــان حریف اجازه عبور 
نخواهند داد و سنگر تیمشــان را بسته نگه مى دارند. ضمن 
اینکه حبیب فرعباسى، گلر توانمند سبزوسفیدهاى اصفهان 
هم با ثبت 5 کلین شیت طى 9 بازى ثابت کرده فروریختن 

دروازه او کار هر بازیکنى نیست. 
با وجود ایــن، نیاز مبرم تیــم قلعه نویى بــه 3 امتیاز بازى 
براى عقــب نیافتادن از قافلــه مدعیــان و توانایى باالى

 گل گهرى ها در فاز حمله، یعنى فردا ذوبى ها کار دشوارى در 
حراست از دروازه خود دارند. ضمن اینکه اگرچه کسب یک 
امتیاز در قلعه امیرخان کار هرتیمى نیست اما نساجى چى ها 
با مغلوب کردن بازیکنان او درهفته گذشته در سیرجان نشان 

دادند این کار دور از دسترس نیست. 
ذوب آهِن تارتار هم این روزهــا براى بهبود جایگاه خود در 
جدول لیگ باید هرطور شده با دست پر به اصفهان برگردد 
و همین موضوع نشــان مى دهد ذوب آهنى ها نه تنها در 
دفاع که در فــاز حمله هم باید بازى کــم نقصى از خود به 
نمایش بگذارند. مهاجمان تیم سبز و سفیدپوش اصفهانى 
در مسابقات گذشته با 4 گل زده عملکرد خوبى نداشته اند. 
کم تعداد بودن بازیکن کلیدى در این پست در ذوب آهن و 

بى دقتى مهاجمان جوان این تیــم در زدن ضربات نهایى 
مهمترین دلیل آمار ضعیف تیم تارتار در گلزنى بوده است. 
شــاید خلق موقعیت بیشتر براى سجاد آشــورى، مهاجم 
تکنیکى و ریزنقش ذوبى ها و استفاده از دارکوبیدوف، مهاجم 
صربستانى این تیم در کنار او بتواند گاندوها را زودتر به گل 
برساند چرا که این دو بازیکن با گلزنى در بازى هاى رودروى 
ذوب آهــن با گل گهر ثابت کــرده اند راه نفــوذ به دروازه 
سیرجانى ها را خوب بلدند. در کنار اینها توانایى شگفت انگیز 
نادر محمدى، مدافع 25 ساله گاندوها در پرتاب اوت و ایجاد 
موقعیت خطرناك روى دروازه حریف از فاصله 50 مترى هم 
مى تواند راهگشــاى ذوبى ها براى گشودن سنگر محسن 
فروزان باشــد. بازیکن اوت انداز سبزپوشــان در حالى این 
روزها به دلیل همین استعدادش سوژه رسانه هاى انگلیسى 
شده که دو فصل پیش با همین ضربات آکروباتیک خود به 
زیبایى هرچه تمام تر توپ را به تور دروازه گل گهِر قلعه نویى 
چسباند. کادر فنى ذوب آهن نباید از انگیزه محمدى براى 
تکرار آن گل بى تفاوت بگذرند. به خصوص حاال که با قرار 
گرفتن در آستانه جام جهانى این مدافع جوان هم همچون 
هر بازیکنى مى خواهد توانایى هاى خود را به سرمربى تیم 

ملى اثبات کند.      
اما در اردوگاه حریف هم بازیکنانى دیده مى شوند که انگیزه 
مضاعفى براى گشــودن سنگر ســبزهاى اصفهان دارند: 
رضا شکارى، کى روش استنلى ســوارز، مرتضى تبریزى و 
محمدخدابنده لو. بازیکنانى که در بازى فردا در حالى با پیراهن 
تیم ســیرجانى در برابر ذوب آهن صف آرایى مى کنند که 
پیش از این سابقه حضور در جمع گاندوها را داشته اند. بدون 
شک حضور این چهار چهره ویژه در نبرد گل گهر با گاندوها 

مى تواند حساسیت این بازى را دوچندان کند. 

ذوب آهن- گل گهر؛ فردا در سیرجان

نبرد سخت و نفسگیر سربازان تارتار
 در قلعه ژنرال

مرضیه غفاریان

مهاجم سابق استقالل یکى از بازیکنانى 
است که شایعاتى پیرامون جدایى اش از 

تراکتور در نیم فصل به گوش مى رسد.
با پایان مصدومیت مچ پا، کاوه رضایى 
آماده بازگشت به میادین شده و تالش 
مى کند تا با جلب نظر قربان بردیف، در 
ترکیب قرمزهــاى تبریزى براى دیدار 

حساس مقابل سپاهان 
قرار بگیرد.

با این حال نکته مهم 
دربــاره کاوه رضایى 

این است که شایعاتى پیرامون بازگشت 
او به استقالل در نیم فصل وجود دارد و 
گفته مى شود که وى امکان این انتقال را 

بدون رضایت تراکتور دارد.
نکته جالب اینکه مدیرعامل باشــگاه 
تراکتور در پاسخ به برخى شایعات اعالم 
کرد که «احتمال جدایى برخى نفرات» 
وجود دارد و به زعم او این اتفاقى است 
که براى باشــگاه هاى دیگــر هم رخ 

مى دهد.
این در حالى است که ایوب بهتاج تاکید 
کرد باشــگاه تراکتور بــه دنبال جذب 

مهاجم خارجى است و قربان بردیف 
روى این موضوع تاکید داشته تا به 
این ترتیب مشــخص شود احتمال 
تغییر در خط حمله براى نیم فصل 

وجود دارد.
البته رضایى تنها بازیکنى نیســت 
که چنین شــرایطى دارد و از جمله 
صفا هادى و برخى دیگر از نفرات 
شــایعاتى در خصوص شان شکل 

گرفته است.

احتمال جدایى مهاجم سابق استقالل از 
تراکتور

باشگاه گیتى پسند از داور دیدار با سن ایچ 
ساوه شکایت کرد.

محمد حسین عراقى زاده، عضو هیات 
مدیره باشگاه گیتى پسند در خصوص 
دیدار این تیم با ســن ایچ ساوه اظهار 
داشت: بازى خوبى بود و دو تیم از لحاظ 
کیفیت ســطح باالیى از فوتسال ناب 
ایرانى را به نمایش گذاشتند مخصوصًا 
بازیکنان تیم ما که مســتحق 3 امتیاز 

بودند.
وى گفت: از ســرمربى تیم، کادر فنى 
و بازیکنان کمال تشــکر را مى کنم که 
علیرغم  اینکــه در کل زمان بازى یک 
نفر از تیم حریف کمتر بودند از جان مایه 
گذاشتند. وقتى شــما در زمین مسابقه 
مجبورى با پنج نفر حریف و یک داور نیز 
مبارزه کنى قطعا در لحظاتى قادر به هیچ 

تالشى براى برد نیستى.
قائم مقام باشــگاه گیتى پســند گفت: 
متاسفانه داور اول این دیدار فرزین صالح 
با اشتباهات مکرر و تاثیر گذار باعث تغییر 
نتیجه برد بچه هاى ما شد. از این به بعد 
به محمد کشاورز گفته ام که تمرین 5 نفر 
در مقابل 6 نفــر را نیز در تمرینات مرور 
کند که البته این روش یک سیســتمى 

جدید را در فوتسال مى طلبد.
عراقى زاده گفت: این داور با اشتباهات 
محرز کلکسیونى از اشــتباهات را رقم 
زد که در صورت ارسال مى تواند جایزه 
گینس را بــه نام خود ثبــت کند. فیلم 
صحنه ها را همراه با شکوائیه به دبیر کل 
محترم فدراسیون ارسال کرده و منتظر 
واکنش کمیتــه داوران و برخورد با این 

داور هستیم.

شکایت گیتى پسند 
از داور دیدار با سن ایچ
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سیاوش یزدانى در اواخر عمر مدیریتى مصطفى آجورلو، به 
دلیل پست انتقادى نسبت به ریکاردو ساپینتو کنار گذاشته 
شد. بعد از تغییرات مدیریتى و روى کار آمدن على فتح ا...
زاده، گویا مشکل سیاوش یزدانى حل شده است. این مدافع 
به زودى در جلسه کمیته انضباطى استقالل شرکت خواهد 
کرد. البته بعید اســت که در بازى مقابل آلومینیوم حضور 
داشــته باشــد؛ اما بعد از این بازى در تمرینات تیم حاضر 

خواهد شد.

تکلیف یزدانى مشخص شد
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یورگن کلوپ، سرمربى لیورپول به خبرنگاران گفت، دیگو 
جوتا، مهاجم پرتغالى به دلیل مصدومیت از ناحیه ســاق 
پا از حضور در جام جهانى محروم شــده اســت. جوتا، 25 
ساله، در جریان پیروزى 1-0 لیورپول در لیگ برتر مقابل 
منچسترسیتى، روى برانکارد از زمین خارج شد. کلوپ گفت: 
«تشخیص اول واضح بود و این خبر بسیار ناراحت کننده اى 
براى ماست. ما باید به (آســایش بازیکنان) نگاه کنیم، ما 
همیشه این کار را انجام مى دهیم و اگر بتوانیم موارد را از نظر 
ترکیبى در نظر بگیریم، عمل جراحى را انجام خواهیم داد.»

وداع ستاره لیورپول با قطر

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر 
امروز 28 مهرماه میزبان تیم تراکتور تبریز است.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در یکى از مهم ترین بازى هاى 
هفته دهم باید به مصاف تیم پنجم جدول رفته و میزبان تراکتور 
تبریز اســت. دیدارى حساس و سرنوشت ســاز که با توجه به 
فاصله دو امتیازى و جایگاه دو تیم در جدول نتیجه آن از اهمیت 
باالیى برخوردار است و مى تواند بر روند شکل گیرى معادالت 
قهرمانى تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر تیم هاى رده نخست تا 
ششم جدول تنها 5 امتیاز فاصله دارند و همین مسئله باعث شده 
که نتیجه دیدار سپاهان و تراکتور عالوه بر دو تیم برگزارکننده، 
براى تیم هاى پرسپولیس، استقالل، گل گهر، نساجى و حتى 

فوالد نیز حائز اهمیت باشد.

سپاهانى ها در شرایطى آماده مصاف با تراکتور مى شوند که هفته 
گذشته مقابل صنعت نفت با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد و توانست 
به رده سوم جدول باز گردد. شــاگردان مورایس در صورت به 
دست آوردن 3 امتیاز دیدار مقابل تراکتور با توجه به نتایج بازى 
تیم هاى ملوان- پرسپولیس و استقالل-آلومینیوم اراك، شانس 

رسیدن به صدر جدول را دارند.
در آن سوسرخ پوشان تبریزى مى دانند که در صورت پیروزى 
مقابل سپاهان، با در نظر گرفتن نتیجه بازى گل گهر-ذوب آهن، 
شانس یک جهش دو پله اى و رســیدن به رده سوم را دارند و 

همین نکته باعث مى شود تا با انگیزه باالیى به میدان بیایند.
سپاهان لیگ بیست و دوم یکى از با کیفیت ترین تیم هاى حال 
حاضر لیگ بوده و در چند هفته گذشته به مرور شکل تیمى بسیار 

خوبى پیدا کرده است و در شرایط ایده آلى به سر مى برد. مورایس 
تمام ابزارهاى الزم براى اجراى تفکراتش را در اختیار داشته و 
بازیکنانش نیز هماهنگى بسیار خوبى با سیستم دلخواه او دارند 
و همین 2 عامل موجب شده تا سپاهان خیلى زود به فرم ایده آل 

خود برسد.
بازى سپاهان و تراکتور را مى توان بازى لحظه ها دانست، هر 2 
تیم از پرمهره ترین تیم هاى حاضر در لیگ بوده و در هر 2 فاز 
هجومى و دفاعى عملکردى نزدیک به هم را به ثبت رسانده اند. 
حضور ستاره هاى بزرگ در 2 تیم و حساســیت باالى بازى، 
موجب مى شود تا سرنوشت بازى به تک لحظه ها گره بخورد و 
هر تیمى که بتواند از فرصت هاى به وجود آمده بهره بیشترى 

بگیرد، مى تواند پیروز این دیدار حساس باشد.

نگاه مدعیان به سپاهان - تراکتور
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بخش رســانه اى تیم ملى فوتبال در پاســخ به سواالت 
رسانه هاى گروهى درباره وضعیت ســردار آزمون اعالم 
کرد: «با همکارى حرفه اى، سازنده و مثبت میان فدراسیون 
فوتبال و باشگاه لورکوزن آلمان، ســردارآزمون تا روز 29 
اکتبر زیر نظر کامل کادر فنى تیم ملــى ایران خواهد بود 
و پس از این تاریــخ براى ارزیابى مجدد به باشــگاه خود 
بازخواهد گشت. دو طرف اطمینان دارند که سردار آزمون 
براى خدمت به تیــم ملى ایران در جام جهانى و باشــگاه 

لورکوزن آماده خواهد شد.»

آخرین وضعیت
 مصدومیت آزمون

بازیکن ایرانى پورتو توانســت عنوان بهترین مهاجم ماه 
سپتامبر لیگ برتر پرتغال را به دست بیاورد.

عملکرد خوب مهدى طارمى در لیگ برتر پرتغال و موفقیت 
هاى او با پورتو، ادامه دارد. در شرایطى که این بازیکن ایرانى 
و تیمش باید در مسابقه اى فوق العاده حساس از هفته دهم 
به مصاف بنفیکا بروند، او با دریافت جایزه ویژه اى، روحیه 

خود را افزایش یافته تر مى بیند.
در نظرسنجى ماهانه که میان سرمربیان تمام تیم هاى لیگ 
برتر پرتغال برگزار مى شود، طارمى توانست نظر آنها را براى 

دریافت عنوان بهترین مهاجم ماه سپتامبر به دست بیاورد.
مهاجم ملى پوش ایرانى اف ســى پورتو 25,4 درصد آرا را 
به خود اختصاص داد و رقیب هایــش فران ناوارو (13/49 
درصد) از ژیل ویســنته و ویتینیا (11/11 درصد) از براگا را 

پشت سر گذاشت.
طارمى در بازى با ژیل ویســنته (پیــروزى 2-0)، چاوس 
(پیروزى 3-0) و استوریل پرایا (تساوى 1-1) سه گل به ثمر 
رساند و 2 پاس گل داد تا بدین ترتیب عنوان بهترین مهاجم 

ماه را از آن خود کند.

طارمى، بهترین مهاجم ماه سپتامبر پرتغال

ستاره ایرانى شارلروا در جریان تساوى 
تیمش مقابل کورتریک پاس گل داد. 
پدیده سابق اســتقالل هفته قبل هم 
موفق شده بود نخســتین گل خود در 
پیراهن شارلروا را در رقابت هاى ژوپیر 

لیگ بلژیک به ثمر برساند.
در یکى از دو مســابقه آغازین هفته 
ســیزدهم ژوپیر لیگ بلژیــک، تیم 
فوتبال شــارلروا در حالى که برخالف 
دیدار قبل امیرحســین حســین زاده 
را در ترکیــب ابتدایى داشــت و على 
قلــى زاده را روى نیمکت گذاشــته 
بود، به مصاف تیم رده شــانزدهمى

 کورتریک رفت.
شــارلروا که در دو دیدار گذشته اش 
شکست خورده و در مسابقه خانگى به 
دنبال کسب پیروزى بود، در نیمه اول 
با دو گل کورتریک را مغلوب کرد که 
گل دوم این تیم روى پاس امیرحسین 

حسین زاده به ثمر رسید.
حســین زاده که هفته قبل در حضور 
تعویضى مقابل ســنت ترویدن موفق 
شده بود نخستین گل خود در پیراهن 
شــارلروا و ژوپیر لیــگ بلژیک را به 

ثمر رســاند، در دقیقــه 42 این بازى 
هم با یک پــاس در عــرض، مارکو 
ایالى ماهاریتا را صاحب توپ کرد تا 
این بازیکن با شوت محکم زمینى از 
پشت محوطه جریمه گل دوم را برابر 

کورتریک به ثمر رساند.
شــارلروا که در لحظات ابتدایى نیمه 
دوم گل اول را دریافــت کرده بود، از 
دقیقــه 73 على قلــى زاده را به جاى 
امیرحســین حســین زاده در ترکیب 
داشت و در دقیقه 88 هم گل تساوى 
را دریافــت کرد و نتوانســت به روند 

ناکامى هایش پایان بدهد.
یاران قلى زاده و حسین زاده با تساوى 
2 بر 2 در مسابقه مقابل کورتریک 16 
امتیازى شــدند و با صعود یک پله اى 
در جدول ژوپیر لیگ بلژیک، موقتا در 

جایگاه دهم قرار گرفتند.
على قلــى زاده حضور کوتــاه مدتى 
در دوازدهمین بازى فصــل خود در 
رقابت هاى ژوپیر لیگ بلژیک داشت و 
حسین زاده هم برابر کورتریک توانست 
نخســتین پاس گلش را در شــارلروا 

بدهد.

درخشش دوباره پدیده سابق استقالل 
در بلژیک

حساس مقابل سپاهان 
قرار بگیرد.

با این حال نکته مهم 
دربــاره کاوه رضایى 

وجود دارد و به زعم او این اتفاقى است 
که براى باشــگاه هاى دیگــر هم رخ 

مى دهد.
این در حالى است که ایوب بهتاج تاکید 
باشــگاه تراکتور بــه دنبال جذب  کرد

مهاجم خارجى است و قربان بردیف 
این موضوع تاکید داشته تا به  روى
این ترتیب مشــخص شود احتمال 
تغییر در خط حمله براى نیم فصل 

وجود دارد.
البته رضایى تنها بازیکنى نیســت 
که چنین شــرایطى دارد و از جمله 
صفا هادى و برخى دیگر از نفرات

شــایعاتى در خصوص شان شکل 
گرفته است.

شد.
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در راســتاى اعزام هیئت تجارى اصفهان به روســیه 
نشســتى به منظــور بررســى فرصت هــاى تجارى 
این کشــور با حضــور نمایندگانــى از اســتاندارى، 
نمایندگــى وزارت امورخارجــه، اداره کل صنعــت، 
معــدن و تجــارت در اتــاق بازرگانــى اصفهــان

 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
محمدرضامرشدزاده مشاور عالى حوزه بین الملل اتاق 
بازرگانى اصفهان در این نشست گفت: استان اصفهان 
پیشگام برقرارى تعامل اســتانى با روسیه شده است و 
براى بهره بردارى الزم از این فرصت باید فعاالن بخش 
خصوصى با جدیت براى تعامل منتج به عقد قرارداد وارد 

این کشور شوند. 
وى با بیان اینکه در حال حاضر شرایط تعامل با روسیه 
با گذشته متفاوت است افزود: طرفین همچنان مصمم 
به گسترش تعامالت هســتند. مرشدزاده تصریح کرد: 
با استفاده از تجارب گذشــته مى توان براى رفع موانع 

موجود اقدام کرد. 
احسان شــهیر مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
اســتاندارى اصفهان نیز بــا بیان اینکه اعــزام هیئت 
تجارى اصفهان به روسیه در راستاى تاکید معاون وزیر 
امورخارجه به استفاده حداکثرى اصفهان از بازار روسیه 

برنامه ریزى شده اســت ، افزود: پیمان هاى بین المللى 
منعقد شده نیز بر تسرى همکارى ها در سطح استان ها 

تاکید دارد. 
وى تصریح کرد: بر این اساس پس از تشکیل شورایى 
راهبردى متشکل از اســتاندارى، شرکت شهرك هاى 
صنعتى، اداره کل صمت، نمایندگى وزارت امور خارجه 
در اصفهان با محوریت اتاق بازرگانى به عنوان پارلمان 

بخش خصوصى اصفهان فرصت هاى همکارى اصفهان 
با روسیه احصاء و مقرر شد تفاهم نامه هایى میان شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان و شــوراى قانونگذارى سن 
پترزبورگ در حوزه تعامالت مدیریت شــهرى، تفاهم 
نامه اى میــان اتاق هاى بازرگانى اصفهان، مســکو و 
ســن پترزبورگ و انجمن صنایع این کشور، همچنین 
تفاهم نامه اى بین استانداران اصفهان و سن پترزبورگ 

منعقد شود. 
شــهیر با بیان اینکــه ایــن تفاهم نامه ها بر اســاس 
ظرفیت هاى اصفهان و نیازهاى روســیه طراحى شده 
است تصریح کرد: این حوزه ها شامل اقتصاد بازرگانى، 
سرمایه گذارى و کشاورزى، مدیریت و خدمات شهرى، 
محیط زیست و آب ؛ گردشــگرى، فرهنگى- هنرى و 
ورزشــى، همچنین حوزه علمى ، فناورى ، دانش بنیان 

و خالق است. 
در ادامه علیرضا ساالریان رئیس نمایندگى وزارت امور 
خارجه در اصفهان ضمن بیان اینکه نمایندگى وزارت 
امور خارجه در این سفر نقش هماهنگ کننده دارد، بر 
ضرورت تهیه بروشور و کاتالوگ هایى به زبان روسى و 
پرزنت هایى با زیرنویس روسى تاکید کرد و گفت: الزم 
اســت فعاالن اقتصادى با آمادگى کامل در این ســفر 

شرکت کنند. 
فرهاد جانى قربان عضو شوراى بین الملل اتاق بازرگانى 
اصفهان نیز گفت: در حال حاضر ســه محور دریایى، 
زمینى و ریلى ، زمینى و کریدور سبز شمال به جنوب از 
طریق راه آهن راه هاى تبادل کاال بین ایران و روســیه 
اســت و اتاق بازرگانى اصفهان در حال تعریف محور 
چهارمى از طریق تقویت کارگو ترمینال فرودگاه شهید 

بهشتى اصفهان مى باشد. 

اعزام هیئت تجارى اصفهان به روسیه درآبان

با حضور معاون منابع انسانى و تحقیقات از11 نفر از ارائه دهندگان تجارب 
ماندگار صنعت آبفاى استان اصفهان در سال 1400 تقدیر شد.

مجتبى قبادیان با بیان اینکه ارائه تجارب برتر در راستاي استقرار مدیریت 
 9001:2015 ISO دانش به عنوان یکی از الزامات سیستم مدیریت کیفیت
اجرایى شــده اســت، افزود: مدیریت دانش در واقع همان فرآیند کشف، 
کسب، سازماندهی،  پردازش، نگهداري، توســعه و بکارگیري دانش در 

سازمان است که توسط افراد مناسب و در زمان مناسب بدست مى آید .
وى افزود: تبادل تجربه، ایجاد هم افزایــى، کاهش هزینه هاى آزمون و 

خطا و تبدیل دانش نهفته در تجربیات مدیران و کارکنان به دانش مدون و 
مکتوب از دیگر اهداف ارائه تجارب، توسط فعاالن صنعت آبفا بوده است.

معاون منابع انسانى و تحقیقات آبفاى استان اصفهان عنوان کرد: در سال 
گذشته 124 تجربه از سوى 45 نفر از فعاالن صنعت آبفاى استان اصفهان 
ارائه شد که پس از بررسى و ارزیابى در کارگروه هاى تخصصى در نهایت 

11 تجربه به عنوان تجربه مانگار معرفى گردید.
قبادیان تصریح کرد: به منظور مکانیزه نمودن فرایند ثبت تجربه، فرم ثبت 
تجربه در پرتال داخلی طراحی و پیاده سازي شــده است تا پس از اینکه 

کلیه تجارب در کارگروه هاي تخصصی بررســی و تایید شدند در پایگاه 
داده ایجاد و در پرتال داخلی، به منظور استفاده کلیه همکاران به اشتراك 

گذاشته شود.

تقدیر از ارائه دهندگان تجارب ماندگار صنعت آبفا  

تعویض بالک هاى کارگاه ریخته گرى ذوب آهن

افزایش مصرف گاز طبیعى
 در صنایع استان اصفهان

مدیر نگهدارى و تعمیرات و کارگاه هاى ســاخت 
ذوب آهن اصفهان گفت: در اواخــر دهه هفتاد و 
به دنبال مشــاهده تعداد زیادى ترك در بالک ها، 
کمیته ویژه بازرســــى تشکیل و بخشى از سازه 
ها که قابل دسترســــى و رویت بود بازرســى و 
رفع عیب گردید و با حضور کارشناسان شــرکت 
گیپرومز، عملیات بازرســى بالــک ها به صورت 
صددرصــدى انجام و  جهــت رفع نقــاط معیوب 
برنامه ریزى شــد و در همان زمان نیز کارشناسان 
شرکت گیپرومز بر دو نکته اساســــى ضــرورت 
تعویض تعــدادى از بالک هــا و بازرســى کامل

 سازه هاى ســــقف، ستون ها و ارتباطى کارگاه 
ریخته گرى مداوم تاکید کردند.

محمدرضا یزدان پنــاه افزود: پس از چند ســال 
پیگیرى مســــتمر، نهایتا شــــرکت مت پروم 
جهت انجام مرحله دوم عملیات یعنى بازرســــى 
سازه هاى سقف، ســتون ها و ارتباطى انتخاب و 
طرح هاى تعمیرى و تقویتى مــورد نیاز نیز تهیه 
و بالفاصله اجرا گردید. با تاکید مجدد و هشــدار 
کارشناسان شــرکت مت پروم، لزوم برنامه ریزى 
جهت ساخت وتعویض بالک ها در دستور کار قرار 

گرفت.
وى گفت: از اردیبهشــت ماه سال جارى کارهاى 
مقدماتى جهت شــروع فــاز اول یعنــى تعویض  
تعداد 7 عدد بالک  12مترى و 24 متــرى در ضلع 
شمالى ســالن ریخته گرى تا مرز ایســتگاه  6 از 
پنجم شهریورماه شروع شــــد و پس از  38شبانه 
روز کار  مداوم، در شیفت سوم 12مهرماه به اتمام

 رسید.

مصرف گاز استان اصفهان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در 
نیمه نخست امسال بیش از 8 میلیارد و 863 میلیون 
و 862 هزار متر مکعب در این بخش مصرف شده 
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

2 درصدى داشته است.
ابوالقاســم عســکرى با بیان اینکه در شش ماهه 
نخست امسال در مجموع بیش از 9 میلیارد و 893 
میلیون مترمکعب گاز طبیعى در استان مصرف شده 
اســت افزود: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه 

سال قبل یک درصد افزایش داشته است.

وى با اشاره به میزان مصرف گاز خانگى و تجارى 
در اســتان گفت: حجم گازمصرفى در شــش ماه 
نخست امسال در این بخش بیش از 974 میلیون 
مترمکعب بوده که نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته 12 درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، مصرف گاز 
در بخش عمومى شامل  اماکن مذهبى، آموزشى، 
ارگان هاى دولتى را بیش از 53 میلیون متر مکعب 
در شش ماهه نخست ســال اعالم کرد و افزود: با 
توجه به اینکه فصول گرم سال از 15 فروردین تا 16 
آبان ماه است در این بازه زمانى مصرف گاز طبیعى 

در بخش صنعت بیشتر مى شود.

بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللى تاسیسات و 
سیستم هاى سرمایشــى و گرمایشى، تهویه مطبوع در 

تهران با حضور فعاالن اصفهانى برگزار شد.
این نمایشگاه در متراژ 26 هزار و 448 متر مربع با حضور 
416 شرکت داخلى و 12 شرکت خارجى از کشور هاى 
چین، ترکیه، ژاپن، ایتالیا، تایلند، اســپانیا، کره جنوبى، 

دانمارك و روسیه برگزار شده است.
از آنجایى که اصفهان با تولید انبوه محصوالت صنعت 

تاسیســات به عنوان پایتخت تولید لولــه و اتصاالت 
ساختمان و تاسیسات ایران شــناخته مى شود، امسال 
شرکت هاى این استان حضور فعال و پر رنگى در بیست 

و یکمین نمایشگاه بین المللى تهران داشتند.
یکى از علت هاى محبوبیت مصرف کنندگان در استفاده 
از تولیدات صنعت تاسیسات این اســتان به کارگیرى 
ظرفیت شــرکت هاى دانش بنیان و تولید محصول با 

کیفیت و بهره گیرى از فن آورى هاى روز است. 

مشاور شهردار در امور بانوان و مسئول دفتر تخصصى 
بانوان آفتاب از برگزارى رویداد یــک لقمه تجربه با 
هدف تبــادل تجربیات مــادران در خصوص تربیت 

فرزندان خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان، مریــم آقایى دربــاره رویداد یــک لقمه 
تجربه اظهار داشــت: این رویداد در چارچوب سلسله 
نشســت هاى تخصصى تجربه نوردى مادران و در 
راستاى سیاســت هاى جوانى جمعیت و فرزندآورى 

برنامه ریزى شده است.
وى افزود: این رویداد براى نخستین بار در این حوزه، با 
هدف تبادل تجربه میان مادران، مدیریت کردن بچه ها 
و با موضوع دعواى خواهر و بــرادرى با حضور دکتر 
حیرت مشــاور خانواده و عضو هیات علمى دانشگاه 
اصفهان و مهدیه شــبانى فعال فرهنگى و مادر چهار 

فرزند، برگزار خواهد شد.
برگزارى این رویداد، معرفى کتاب انجام مى شــود و مسئول دفتر تخصصى بانوان آفتاب گفت: در جریان 

قبل از شروع نشست، بازى هاى مادر و فرزندى اجرا 
خواهد شد. همچنین فضایى براى نگهدارى کودکان 
باالى 3 ســال و کمتر از 3 ســال نیز در نظر گرفته 

شده است.
وى افزود: بازارچه توانمندسازى بانوان نیز در راستاى 
کمک به اقتصاد خانواده و براساس رویکرد کلى برنامه 
تا عصر، در پارك بانوى سراى آفتاب برپا خواهد بود. 

آقایى همچنین از برگزارى پاتوق گفتگو در چهارباغ 
خبر داد و گفت: این برنامه نیز به همت بانوى سراى 
آفتاب روزهاى یکشــنبه هر هفتــه در گذر فرهنگى 
چهاربــاغ برگزار مى شــود که در قالب ایــن برنامه، 
میزهاى مشاوره برپا و مشــاوران متخصص در امور 
خانواده از ساعت 17 تا 23 پاسخگوى سواالت مراجعه 

کنندگان در حوزه خانواده خواهند بود. 
وى خاطرنشــان کرد: این مشــاوره هاى رایگان، به 
صورت فردى و در فضایى کامــال آرام و صمیمى در 

محیط دلنشین چهارباغ انجام مى شود. 

حضور قدرتمند شرکت هاى اصفهانى در نمایشگاه پایتخت

تجربه نوردى مادران در رویداد یک لقمه تجربه

طرح ملى نذر آب 5 با مشــارکت هالل احمر به مدت 
دو روز در روستاى قورتان شهرستان ورزنه اجرا شد.

 معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: این طــرح با چهار رویکرد زیســت محیطى و 
آبرسانى، ســالمت محور، آموزش و توانمند سازى و 
ارائه خدمات حمایتى به مردم در مناطقى از استان که 

در معرض خشکسالى قرار دارند اجرا مى شود.
ابراهیم عادل زاده با اشاره به اینکه یک گروه 45 نفره 
از استان اصفهان به مدت 2 روز در روستاى قورتان از 
شهرستان ورزنه مستقرشدند، افزود: این تیم متشکل 
از 18 پزشک متخصص هستند که مراجعه کنندگان 
را رایگان ویزیت و حتى دارو هم به صورت رایگان در 

اختیار مردم قرار مى دهند.
وى با اشــاره به اینکه یکى از اهداف این طرح تامین 
آب آشامیدنى سالم در منطقه هدف است، گفت: براى 

تامین آب آشــامیدنى ســالم در این منطقه به همت 
خیران داوطلب بیش از 20 تانکر آب توزیع مى شود.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
با اشاره به اینکه بیش از 200 بسته معیشتى هم آماده 
شده اســت، افزود: در بخش آموزش و توانمند سازى 
هم نیرو هاى هالل احمر در مدارس حضور دارند که 
آموزش هاى مختلف از جمله آموزش سواد رسانه اى، 
کارآفرینى و تفریحات سالم و مانور زلزله را در اختیار 

دانش آموزان قرار مى دهند.
عادل زاده گفت: در روســتاى قورتان بانک امانات و 
تجهیزات پزشــکى نیز راه اندازى شده، تا نیازمندان 
بتوانند از وسایلى مانند تخت، ویلچر و کپسول اکسیژن 

به صورت امانت و رایگان استفاده کنند.
عادل زاده با اشاره به اینکه طرح ملى نذر آب 5 امسال 
در 3 نقطه اســتان اصفهان اجرایى مى شــود، گفت: 

روستان قورتان از توابع شهرســتان ورزنه به عنوان 
دومین روستا بعد از روســتاى چوپانان نایین میزبان 

این طرح بود.
ارائه خدمات دندانپزشکى، چشــم پزشکى، مامایى، 

پوست و مو، از جمله خدمات پزشکى این طرح بود.

اجراى طرح ملى نذر آب با مشارکت هالل احمر


