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۶

۳

از چاله در چاه

ابهام در ساماندهی 
حریم منارجنبان

تکیه بر باد
۳

اینترنت سفرها را کُند کرد

احداث حوض و آبنما

در خیابان شیخ بهایی

۳        

اگر می خواهید
الغر شوید
کدو بخورید

حواستان به «رت» باشد!
۶

زیر پالستیک
دفن می شویم

کیســه هاى پالســتیکى همــه جا هســت؛ چه در 
فروشــگاه هاى تره بار یا ســوپرمارکت یا نانوایى. 
پالســتیک ها همراه همیشگى ما هســتند. چه در 
مهمانى باشیم یا سفر یا گردش. بى توجهى به استفاده 
بیش از حد از پالســتیک ها باعث شــده که ما جزو 
10 کشــور پر مصرف در زمینه ظروف یکبار مصرف 
و جزو پنج کشــور اول جهان در زمینه سرانه مصرف 
پالستیک باشیم. آمارها حکایت از این موضوع دارند 
که هم اکنون ســاالنه 10 میلیون تن پالســتیک در 
صنایع بســته بندى ایران مصرف مى شود. بر اساس 
نظر کارشناسان و صاحبنظران، استفاده زیاد از ظروف 
پالســتیکى و گرایش مردم به مصرف این ظروف به 
دلیل ســبک، ارزان و یک بارمصرف بودن آنهاست. 
با وجود اینکه در ســال هاى اخیر به واسطه وضعیت 

نامناسب محیط زیست در زمینه ...

آب هاى روان، مرهمى بر عطش اصفهان آب هاى روان، مرهمى بر عطش اصفهان 
ساالنه یک میلیارد و ساالنه یک میلیارد و 500500 میلیون متر مکعب آب از بین مى رود میلیون متر مکعب آب از بین مى رود

۳

وقتى موش هاى شهر کنار مى روند و گونه مهاجم جدید وارد مى شود

رؤیای ناتمام  رؤیای ناتمام  
گیتاریست آبی ها 

«صبر تلخ اســت ولیکن همیشه هم بِر 
شیرین ندارد» حکایت گیتاریست آبى هاست 
که فعل خواســتن را صرف کرد، آن هم بدون 

غلط؛ اما خیلى دیر...
۲

در صفحه ۲ بخوانید

بازار مسکن
دست به عصا
شده است

نه خریدار هست، نه فروشنده نه خریدار هست، نه فروشنده 

۵

اخباری: تالش می کنم اخباری: تالش می کنم 
در جام جهانی در جام جهانی 

حضور داشته باشم

کــدو سرشــار از آنتــى 
اکسیدان هاى متعدد است 
و با وجــود اینکه حاوى 
چندین ماده مغذى مهم 

است، کالرى، چربى...

سرنوشت عجیب 

مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان 
۳

۷

مدیرعامل سازمان قطار شهری مطرح کردمدیرعامل سازمان قطار شهری مطرح کرد

تکمیل به موقعتکمیل به موقع
خط خط ۲۲ متروی اصفهان  متروی اصفهان 

مشروط شد!مشروط شد!
۳

یارانه آبان ماه نقدی است یا کاالیی؟ قول رفع مشکل دارو در اصفهان تا اواسط هفتهجهان نما وقتى هدست بازى مى خرید ۵ اشتباه را انجام ندهید!استان باو رهاى غلط درباره واکسن آنفلوآنزاتکنولوژی سالمت

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان در ساعت 10:00 
روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26 در محل سالن کوثر به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان بى سیم شرقى، ورزشگاه 
شهداى مخابرات برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. 
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/25 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و 

تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
-دستور جلسه :

-  تغییر ماده یک اساسنامه تعاونى (تغییر نام شرکت )
-  تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونى (تمدید مدت فعالیت تعاونى )

-  تغییر ردیف 4بند الف ماده 12 اساسنامه تعاونى (تغییر حداقل خرید تعداد سهام )
-  تغییر تبصره ماده 20 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه دعوت از مجامع عمومى )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

نوبت اول تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 11:00 روز 
پنج شنبه مورخ 1401/09/10 در محل سالن کوثر به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان بى سیم شرقى، ورزشگاه شهداى مخابرات تشکیل مى گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 
وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید. 

* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراى وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 
غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/09/09 در محل 

دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
* دستور جلسه: 

ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس 
ـ طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 1398 الى 1400 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جارى شرکت. 

ـ ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى. 
ـ انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان. 

ـ تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى. 
ـ طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش اعضاى اصلى هیأت مدیره و بازرسان 

ـ تصمیم گیرى در خصوص تعیین میزان پاداش هیئت مدیره و بازرس 
داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (8) دستورالعمل نحوه  نظارت بر انتخابات تعاونى ها موظفند حداکثر ظرف 

پنج روز از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

به طور فوق العاده نوبت اول  تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت مذکور دعوت مى شود تا 
در جلســه مجمع عمومى فوق العاده در ســاعت 09:00 صبح مورخ
 26 / 08 / 1401 در اســتان اصفهان، شهرســتان فالورجان، بخش 
قهدریجان، روســتاي قلعه میر، کوچه ندارد، خیابان شهید محمد 
منتظري، پالك 396، طبقه همکف و کدپستى 8468144588 تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-     اصالح موضوع فعالیت شرکت (ماده 2 اساسنامه)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بنا راه شمس سهامی خاص

ثبت شده به شماره ۱۸۰۷  و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۵۷۹۹

دعوت کننده: هیئت مدیره

شهردارى گز برخوار در نظر دارد: 
به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش 4 (چهار) قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى و کارگاهى را از طریق مزایده عمومى به اشخاص واجد شرایط اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى 
روز پنجشنبه به تاریخ 1401/08/26 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده 
فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir  در دسترس 
مى باشد. همچنین واحد امالك شهردارى با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 

107 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى مى باشد. 

آگهی مزایده عمومی

 م.الف:۱۴۰۵۳۹۱

نوبت اول

شهرداری گز برخوار 
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در صفحه 
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فهانسواری در اصفهان  راصری د صفهسو فهاندرسواری ندر اصاری اصف انی درسوار
۳

؟ شکلداکاال ف ل ق

۶

هااهاها ها 
هم بررشه هم بِر یشه همیشه هم بِر 

ى هاست آبى هاست  ستت آبس ت آبى  هاسست
دونرد، آن هم بدون  م بدور هم، آن آ هرد، ون ن

صفحه  صفحهدر در

مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه بر 
اساس آمارها، منارجنبان بیشترین تعداد...
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روایت نماینده فالورجان از 
ماجراى استیضاح وزیر صمت

یارانه آبان ماه 
نقدى است یا کاالیى؟

خبرخوان
على دایى 

8 زندانى را آزاد کرد
  تسنیم |رئیس ستاد دیه استان اردبیل 
از  آزادى 8 زندانى جرائم غیرعمد توســط على 
دایى، اســطوره فوتبال کشــورمان خبر داد. 
کریم ا... محبوبى انارى اظهار کرد: این هشت 
زندانى جرائم مالى غیرعمد آزاد  شدند و هزینه 
آزادى این زندانیان توسط على دایى پرداخت 

شده است. 

از هابل بهتریم
  همشهرى آنالین |مدیر تیم طراحى 
رصدخانه ملى ایران در شــبکه جام جم گفت: 
کیفیت تصویر تلســکوپ رصدخانه ملى ایران 

بیشتر از تلسکوپ هابل است.

تغییر قوانین حجاب
 در سینما؟

  روزنامه کیهان |برخى رســانه ها در 
بازتاب بخشى از مصاحبه اخیر مدیرکل نظارت 
بر عرضه ســازمان ســینمایى، از تیتر «تغییر 
قوانین حجاب در سینما؟» استفاده کرده بودند 
که پاسخ منفى است! هیچ تغییرى در این زمینه 
در کار نیست و اساسًا ســازمان هاى فرهنگى 
نمى توانند قوانین را تغییر دهند و به طور طبیعى 
انتظار هم از سازمان سینمایى دولت سیزدهم 
این اســت که بیش از گذشته نسبت به رعایت 
قوانین در حوزه پوشش زنان در سینما اهتمام 

داشته باشد.

50 هزار پرستار
 استخدام شوند 

  مهر | نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: الزم است در سال آینده 
حداقل50 هزار پرستار اســتخدام شوند. سید 
محمد پاك مهر افزود: در سال 1399و 1400 
حدود 17 هزار پرستار، بازنشسته شده است و 10 
هزار تخت بیمارستانى نیز به تخت هاى موجود 
اضافه شــد. همچنین وضعیت استاندارد کادر 
پرستارى ما به تخت 0/8 یا 0/9 در کشور است 
و حداقل استانداردى که ما باید تأمین کنیم، 1/7 
است، با توجه به 10 هزار تختى که افزایش پیدا 
کرده و 17 هزار پرستارى که بازنشسته شده اند 
ما 45 درصد کمبود کادر پرســتارى نسبت به 

وضع موجود داریم.

خانواده ها زیر پله 
زندگى مى کنند

رستم قاسمى، وزیر راه و شهرسازى    ایلنا |
با تأکید بر اینکه همه مى دانید مسکن در کشور 
شرایط خوبى ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر 
مســکن ســهم قابل توجهى در درآمد خانوار 
دارد و امروز شاهد آن هســتیم که بسیارى از 
خانواده ها در چادر و زیر پلــه زندگى مى کنند. 
به گفته قاســمى، مســتأجران در تابستان در 
جابه جایى مســکن بســیار کالفه هســتند 
چراکه در پیک نقل و انتقــال اجرایى با کمبود 
در عرضــه و قیمت هاى باالى اجــاره مواجه

 هستیم.

  دشوارى خانه ساختن
  تجارت نیوز |  بررســى قیمت ها در بازار 
حاکى از رشــد 5 تا 120 درصدى انواع مصالح 
ساختمانى طى یکسال گذشــته است. فرشید 
پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان 
گفته هزینه ساخت مسکن از مترى 5 میلیون 
تومان در ســال گذشــته به مترى 9 میلیون 
تومان در سال جارى رسیده است. این تخمین 
حاکى از جهش 80 درصدى هزینه ساخت طى 

یکسال است.

دلیل پر و بال گرفتن 
چین و روسیه

ســردارمحمدرضا نقــدى، معاون    انتخاب |
هماهنگ کننده ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
گفت: آمریکایى ها مرتکب جنایت شــدند و شهید 
ســلیمانى را از ما گرفتند و تهدیــد کردند 53 نقطه 
فرهنگى ایران را مى زنند که همان زمان پاسداران 
انقالب عین االسد را شخم زدند و آنها هیچ غلطى 
نکردند و این اقتدار را دنیا دید و ســبب شد چین و 

روسیه بال و پر گرفته و در مقابل آمریکا بایستند.

دلسوزى آمریکا
 مزّورانه است 

  خبرگزارى حوزه| آیت ا... احمد جنتى، دبیر 
شوراى نگهبان تصریح کرد: تاریخ 100 ساله اخیر 
ایران، سرشار از جنایت دولتمردان آمریکا و طرفداران 
آنها در حق مردم این ســرزمین است. آیت ا... جنتى 
اظهار دلسوزى حاکمان آمریکا براى مردم ایران را 
بیش از هرچیز برمالکننده تزویر آنها دانست و گفت: 
آنها هیچگاه حاضر نشــده اند قدمــى براى جبران 

ظلم هایى که به ملت ایران رواداشته اند، بردارند.

خیلى از بزرگواران
 با صداوسیما قهرند

عطاءا... بیگدلــى، مجرى    مثلث آنالین |
برنامه «شیوه» شبکه 4 گفت: اآلن خیلى از بزرگواران 
به صداوسیما نمى آیند و قهر هستند و موفق نشدیم که 
خیلى از بزرگواران را با صداوسیما آشتى دهیم اما تالش 
ما این است که على رغم این سختى ها و دشوارى ها 
بتوانیم عده اى از اســاتید را که تشــریف نمى آورند، 
دعوت کنیم. این هم بخاطر رویکردهاى کم وبیش 
تنگ نظرانه اى بوده که قبًال بر صداوسیما حاکم بوده، 

این انتقاد واردى است و باید جبران شود.

پیشنهاد لغو تابعیت ایرانى ها
  همشهرى آنالین |رئیــس کمیســیون 
شــوراهاى مجلس گفت: ایرانیان خارج نشــین که 
علیه کشور اقدام مى کنند باید هزینه اقدامات خود را  
بپردازند و بهتر است کسانى که در برابر کشور و نظام 
ما شمشیر کشیده اند، لغو تابعیت شوند. محمدصالح 
جوکار گفت: نه تنها در اتفاقات اخیر، بلکه در حوادث 
و اتفاقات سال هاى گذشــته هم تعدادى از ایرانیان 
خارج نشین تمام تالش خود را براى ایجاد ناامنى در 

کشور به کار گرفته اند.

یادداشت انتقادى سردبیر 
اصولگرا

   خبرآ نالین|مسعود فروغى، ســردبیر روزنامه 
«فرهیختگان» در یادداشــتى با عنــوان «صیانت 
از عقالنیــت»، نوشــت: از نظــر سیاســى معناى 
محدودیت دسترســى بــه شــبکه هاى اجتماعى 
پرمخاطب به تشــدید فضاى دوقطبــى مى انجامد. 
نوعى حصارکشى دور خودمان که براى افکار عمومى 
قابل توجیه نیست. نیازهاى اقتصادى بر زمین مانده 
و محدودیت جدید. این محدودیت هــا قبل از روى 
کارآمدن مجلس و دولت فعلى به عنوان اتهام مطرح 
مى شــد و حاال واقعًا مى خواهد عملى شود... تبدیل 
وزارت ارتباطات به وزارت صیانت اشتباهى تاریخى 
براى دولت ســیزدهم اســت. کاش قبــل از واقعه

 عالج شود.

 2 وزیر در نوبت استیضاح
  تجارت نیوز| برخى منابــع از مجلــس خبر 
مى دهند که وزراى کشــور و آمــوزش و پرورش در 
لیست اســتیضاح نمایندگان مجلس قرار دارند. البته 
هنوز جزییاتــى از تعداد امضاهاى جمع آورى شــده 
براى ثبت این دو استیضاح در دست نیست. اما به نظر 
مى رسد تعداد نمایندگان موافق به اندازه اى رسیده که 
موضوع در راهروهاى مجلس و بین نمایندگان مطرح 

شده است.

یکى از نکات حائز اهمیت در جریان اســتیضاح وزیر 
صمت، بیــان انتصابات غیرکارشناســى چندین مدیر 
در وزارت صمــت، آن هم بــدون ســوابق مرتبط با 
وزارتخانه مذکور بود.ســید ناصر موســوى الرگانى، 
نماینده فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفتگو با «دیده بان ایران» در ایــن رابطه گفت: یکى 
از موارد تخلف این وزارتخانه ایــن بود که بیش از 70 
نفر از افرادى که کد استخدامى ندارند را در جایگاه هاى 
مدیریتى رده باال جذب کرده اند در حالى که افراد نخبه 
زیادى را در وزارتخانه داریم که با زحمت فراوان، مدارج 
الزم را از رده  هاى پایین و طى چندین سال کسب کردند 

ولى متأســفانه از ظرفیت هاى اینچنینى استفاده نشده 
اســت.وى اظهار کرد: این وظیفه سازمان بازرسى کل 
کشور است که بر عملکرد مسئولین نظارت و در صورت 
نیاز ورود کند و پاسخ این ســئوال را بدهد که این افراد 
چه رانتى داشتند که توانستند در رأس کار قرار بگیرند و 
افراد مستحق کنار زده شدند؟موسوى الرگانى با بیان 
اینکه البى هــاى زیادى در دو هفته اخیــر اتفاق افتاد 
افزود: سفرهاى معاونین وزیر به استان ها و شهرستان 
طى دو  هفته گذشــته در طول تاریخ بى سابقه بود. اى 
کاش همیشه موضوع  استیضاح مطرح شود تا وزرا کمى 

به فکر سفر به شهرستان ها باشند.

بیســتم آبان ماه هفتمین یارانه نقدى دولت رئیســى 
باید به حساب سرپرســتان خانوار واریز شود. ا ما برخى 

اظهارنظرها در این مورد باعث ابهام شده است.
ماه گذشته بود که دولت تکلیف پرداخت یارانه نقدى را 
مشــخص کرد و گفت که واریز یارانه ها فعًال به صورت 
نقدى ادامه دارد. کمى بعد هم یکى از نمایندگان مجلس 
تأکید کرد که دولت قیــد پرداخت کاالبرگ را زده چون 

این شرایط براى مردم مطلوب تر است.
اما این گفته با واکنش احســان ارکانى، نماینده مجلس 
مواجه شــد. او تأکید کرد که پرداخت کاالبرگ مصوبه 
مجلس است و بر اســاس قانون بودجه، دولت راهى جز 

پرداخت کاالبرگ ندارد. حــاال در جدیدترین واکنش، 
معاون وزیر صمت از اجراى آزمایشى طرح کاالبرگ خبر 
داده و گفته در حال حاضــر طرح کاالبرگ در مرحله اى 
اســت که مقرر شده از پایلوت هاى شــهرى خارج و در 
سطح کشور اجرا شود.  با وجود اظهارنظرهاى متفاوت 
درباره شیوه پرداخت یارانه معیشتى، چیزى که مشخص 
اســت این اســت که یارانه نقدى آبان ماه هم باید نقداً 
پرداخت شــود چون دولت حداقل به گفته خودش هنوز 
زیرســاخت هاى توزیع کوپن را فراهم نکــرده و وزیر 
اقتصاد هم ابراز امیدوارى کرده که تا آخر ســال بتوان 

کوپن الکترونیک را پرداخت کرد.

مریم محسنى
در حالى بازار مسکن در بالتکلیفى محض به سر مى برد 
که رصد این بازار در پایتخت شکاف 67 میلیونى را نشان 
مى دهد. این شکاف در آمارهاى بانک مرکزى به خوبى 
مشخص شده اســت. طبق آمار بانک مرکزى، باالترین 
قیمت هر متر آپارتمان در تهران 88 میلیون و 330 هزار 
تومان و پایین ترین قیمت 21 میلیون و 300 هزار تومان در 
مهر ماه ثبت شده که فاصله 67 میلیون و 30 هزار تومانى 

قیمت در گران ترین و ارزان ترین منطقه را نشان مى دهد.
با ایــن همه بالتکلیفى در بازار مســکن مــوج مى زند؛ 
سردرگمى اى که هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه 
مشاهده مى شود و نشــان مى دهد بازار پاییزى مسکن 
با اتفاق روشنى مواجه نیســت. جالب اینکه این موضوع 
در میان ســازنده ها و مالکان واحدهاى مسکونى نوساز 
نیز به خوبى مشهود است و آنها منتظر رسیدن به امکان 
پیش  بینى چشم  انداز نسبتًا مشــخص از آینده پیش  روى 
بازار مسکن هستند و به همین علت بازار از جنب وجوش 

محسوسى برخوردار نیست.
به گفته یک کارشناس مسکن اگر نوسانات قیمت مسکن را 
طى سال هاى مختلف همراه با نوسانات تورم ترسیم کنیم 
مشاهده خواهیم کرد که نوسانات قیمت مسکن بیش از 

نوسانات تورم است. 
امید شریفى، معتقد است که رشد بازار مسکن بیشتر یا کمتر 
صرفاً براساس دخالت دولت نیست. به گفته این کارشناس، 
در بازار ارز، دولت منابع ارزى داشــته و طى ســال هاى 
مختلف این را کنترل کرده و سعى کرد ثابت نگه دارد اما 
در خصوص مسکن قدرت دخالت دولت کمتر است چون 

عرضه و تقاضاى مسکن در دست دولت نیست.
این کارشناس از یک حباب قیمتى مى گوید که دالالن 
به آن دامن مى زنند. به این معنا که وقتى از افزایش قیمت 
مسکن که به دلیل افزایش تقاضا یا کمبود عرضه نیست و 
صرفاً بحث انتظارات نسبت به آینده قیمت مسکن است، 
صحبت مى شود، این موضوع باعث افزایش تقاضاى سفته 
بازان شده و به نوعى حباب قیمتى تشکیل مى شود و این 
حباب مى تواند در بازار ارز، در بازار مســکن و هر دارایى 

دیگر شکل بگیرد. 
حسن محتشم، کارشناس دیگرى است که درباره شرایط 
فعلى بازار مســکن مى گوید: بازار مسکن همیشه فراز و 

فرود داشته و به دلیل افزایش شدید قیمت ها بین سال هاى 
97 تا 99 امسال نیز مثل دو سال گذشته انتظار مى رفت با 
یک رکود نسبى مواجه شویم و بازار مسکن کمتر از نرخ 
تورم رشــد کند. اما در هفت ماهه اول سال جارى قیمت 
مســکن در تهران حدود 27 درصد افزایــش یافت که 

غیرمنتظره بود.
به گفته این کارشناس در شهریور و مهرماه روند افزایش 
قیمت ها تا حد زیادى کاهش پیدا کــرد و بازار به لحاظ 
تعداد معامالت و رشد قیمت دچار رکود شد. این موضوع از 
شرایط عمومى اقتصاد نشأت مى گیرد که سرمایه گذاران 

در بخش هاى اقتصادى دست به عصا راه مى روند.

این کارشناس معتقد است که در بخش امالك با توجه به 
کسادى و ابهام موجود، هر دو گروه خریداران مصرفى و 
ســرمایه اى از بازار ملک کنار کشیده اند به این خاطر که 
وقتى شــرایط به گونه اى است که تکلیف مردم با کسب 
و کارشان قطعى نیست سرمایه گذارى نمى کنند؛ بخش 
مصرفى هم در زمانى مى تواند اقدام به خرید خانه کند که 
کسب و کارش رونق  داشته باشــد تا از طریق پس انداز و 
تسهیالت، مســکن بخرد اما هم اکنون چنین شرایطى 

فراهم نیست.
محتشم با اظهار تأسف از اینکه در کشور ما فرهنگ گران 
خریدن جا افتاده است، به تجربه هاى دهه هاى گذشته 

نقب مى زند و مــى گوید: وقتى قیمت یــک کاال مثل 
مسکن باال مى رود بســیارى از مردم آن کاال را مى خرند 
تا به زعم خودشان از گرانى جا نمانند. ولى در زمان هایى 
مانند اکنون که قیمت ها متوقف شده یا کاهش یافته اقدام 
به خرید نمى کنند و مى گویند نخریم چون ممکن است 
ارزان ترشود. اما معموًال بعد از مدتى دوباره شاهد اوج گرفتن 
قیمت مسکن هستیم و افراد بسیارى از بازار جا مى مانند؛ 
بنابراین،  توقف قیمت مسکن کمکى به اقتصاد خانواده ها 
نمى کند و فقط به رکود، دامن مى زند و با این اوصاف پیش 
بینى مى شــود که این رکود تا دو ماه پایانى ســال ادامه 

داشته باشد.

نه خریدار هست، نه فروشنده 

بازار مسکن دست به عصا شده است 

الدن ایرانمنش
کیسه هاى پالســتیکى همه جا هست؛ چه در 
فروشگاه هاى تره بار یا سوپرمارکت یا نانوایى. 
پالستیک ها همراه همیشگى ما هستند. چه در 
مهمانى باشیم یا سفر یا گردش. بى توجهى به 
استفاده بیش از حد از پالستیک ها باعث شده 
که ما جزو 10 کشور پر مصرف در زمینه ظروف 
یکبار مصرف و جزو پنج کشــور اول جهان در 

زمینه سرانه مصرف پالستیک باشیم.
آمارها حکایت از این موضوع دارند که هم اکنون 
ســاالنه 10 میلیون تن پالســتیک در صنایع 

بسته بندى ایران مصرف مى شود.
بر اســاس نظر کارشناســان و صاحبنظران، 
اســتفاده زیاد از ظروف پالســتیکى و گرایش 
مردم بــه مصرف این ظروف به دلیل ســبک، 

ارزان و یک بارمصرف بودن آنهاست.
با وجود اینکه در ســال هاى اخیر به واســطه 
وضعیت نامناســب محیط زیســت در زمینه 
اســتفاده از کیســه هاى پارچه اى و حصیرى 
اطالع رســانى و تبلیغ زیادى شده است اما باز 
هم عددهاى مربوط به اســتفاده از پالستیک 
بسیار بزرگ است و اگرچه آمار دقیقى از میزان 
پالستیک هایى که راهى زباله مى شوند یا سر از 
طبیعت در مى آورند، نیست اما مشاهدات عینى 
و میدانى و آمارهایى که از سازمان هاى مختلف 
منتشر مى شود، نشان مى دهد ایرانى ها طى هر 

روز، پالستیک زیادى مصرف مى کنند.
مریم ســیف الهى، فعال محیط زیست از جمله 
کسانى اســت که آمارهاى ناراحت کننده اى 
در ایــن زمینه مى دهد و مى گوید: بر اســاس 
بررسى هاى انجام شده به طور متوسط روزى 
سه کیسه پالســتیکى در خانواده هاى ایرانى 

مصرف مى شود.
این  در حالى است که کیسه هاى پالستیکى و 
ظروف یکبار مصرف حدود 400 یا 500 سال در 
طبیعت باقى مى مانند و تجزیه نمى شوند. این 
تنها ضرر این کیســه هاى پالستیکى نیست و  
رها کردن کیسه هاى پالستیکى در زمین هاى 
کشاورزى نیز باعث مى شــود که زمین هاى 
کشاورزى دچار آسیب شوند و به منابع غذایى ما 

آسیب جدى وارد شود. 
با اینکه سال هاســت فعاالن محیط زیست در 
صدد هستند که وزارت نفت، مواد نفتى را براى 
تولید کیسه هاى پالســتیکى و ظروف یکبار 
مصرف در اختیار پتروشیمى قرار ندهد و براى 
ظروف گیاهى سرمایه گذارى کند اما این اتفاق 
نیفتاده است و مســئوالن سازمان هاى متولى 
توجهى به این مسئله ندارند؛ این در حالى است 
که از سال 2012 تولید کیسه هاى پالستیکى 

در اروپا ممنوع شده است.
برخالف اروپا در ایران حجم عظیم استفاده از 
کیسه هاى پالســتیکى موجب شده که تقریبًا 
تمام زندگى ایرانى ها مملو از پالستیک شود تا 
جایى که به گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند 
سازمان حفاظت محیط زیســت، روزانه حدود 
500 تن کیســه پالســتیکى در ایران استفاده 

مى شود. 
حسن پسندیده همچنین به آمارهاى غیررسمى 
هم اســتناد کرده و میزان تولید کیســه هاى 
پالستیکى در کشور را بیش از 177 هزار تن در 

سال تخمین زده است.
این آمارها در پایتخت نیز ارقام عجیبى را نشان 
مى دهد به شکلى که طبق یک کار پژوهشى در 
میدان هاى میوه و تره بار پایتخت روزانه حدود 

21 تن و ســالیانه حدود هفت هزار و 500 تن 
کیسه پالســتیک مصرف و فقط 4 درصد آن 
فشــرده ســازى و دفن و مابقى در محیط رها 

مى شود.
گرچه بــراى کاهش مصرف پالســتیک که 
به عنــوان یکــى از مخرب ترین مــواد براى 
محیط زیست شمرده مى شــود هر کسى باید 
از خودش شروع کند و هر شــهروند در کشور 
خودش را مســئول بداند اما نمى توان از نقش 
مهم مسئوالن هم در رابطه با کاهش مصرف 

پالستیک در کشور چشم پوشید.
طبق گفته هاى مدیرکل دفتر مدیریت پسماند 
ســازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر 
آیین نامه کاهش مصرف کیسه هاى پالستیکى 
تدوین شــده و در این آیین نامه بر جایگزینى 
کیسه هاى پالســتیکى مخرب محیط  زیست 
با کیسه هاى تخریب پذیر و ســازگار با محیط 
 زیســت و ممنوعیت و محدودیت تولید، توزیع 
و مصرف کیســه هاى با ضخامت کمتر از 25 
میکرون در بازه زمانى برنامه پنج ســاله تأکید 
شده اســت. در این بین شاید برخى تصور کنند 
که این جایگزینى هزینه بر خواهد بود و با توجه 
به وضعیت اقتصادى کشــور و تورم موجود و 
همچنین مشکالت دیگر نتوان به اجراى درست 
این آیین نامه امیدوار بود اما وقتى به این نتیجه 
برسیم و یادآورى شــود که مصرف پالستیک 
عالوه بر به خطر انداختن ســالمت انسان ها، 
ساالنه هزاران جانور آبزى و پرنده را نیز به کام 
نابودى مى  کشاند دیگر هزینه این جایگزینى 
نه تنها به چشم نخواهد آمد بلکه نوعى سرمایه 
گذارى براى حفظ محیط زیست، نجات سیاره 

زمین و پایان آلودگى پالستیکى خواهد بود. 

زیر پالستیک دفن مى شویم

اپل موافقت خودش را با تبدیل عربســتان ســعودى به مرکز توزیع 
خاورمیانه اعالم کرده است. عربســتان نه تنها به قطب توزیع اپل در 
خاورمیانه تبدیل مى شود، بلکه احتماًال خط مونتاژ و تعمیرات اپل نیز 

در این کشور احداث شود.
ســازنده آمریکایى آیفون در منطقه ویژه اقتصــادى جدید 3 میلیون 
متر مربعى عربســتان که در نزدیکى فرودگاه نیاز احداث شده، مستقر 
خواهد شد. این منطقه معافیت هاى مالیاتى و مقررات کارى جذابى را 
به تولیدکنندگان ارائه مى کند. فعالیت آن دقیقًا مشــابه دیگر مناطق 
اقتصادى منطقه مثل مرکز تجارى جبل على دبى است که به مکانى 

براى جذب سرمایه گذارى و تولید خارجى تبدیل شده است.
منطقه اقتصادى جدید عربستان سعودى احتماًال با رقباى کوچک ترى 
که در همسایگى آن هستند براى جذب سرمایه رقابت خواهد کرد. این 
اتفاق در حالى رخ مى دهد که کشورهاى کوچک ترى مثل اردن و مصر 

به دنبال معرفى خود به تولیدکنندگان غربى هستند. 
عربستان سعودى پیشــتر از شــرکت هایى که در این کشور تجارت 
مى کنند خواسته بود که تا سال 2024 باید دفتر مرکزى منطقه اى خود 
را در این کشور ایجاد کنند، در غیر این صورت قراردادهاى همکارى با 
آنها را تمدید نخواهد کرد. مدت ها بود که امارات متحده عربى به مرکز 
شرکت هاى چندملیتى که به دنبال تجارت در کشورهاى حاشیه خلیج 

فارس هستند تبدیل شده بود.

عربستان سعودى
 قطب توزیع اپل 

در خاورمیانه مى شود
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اینترنت سفرها را ُکند کرد 
   نصف جهان | روزنامه «نســل فردا» در شماره 
پنج شنبه 12 آبان خود در گزارشــى با عنوان «کندى 
اینترنت بالى جان توریست و توریسم» به مشکالت 
مربوط به تورهاى گردشگرى پرداخته و از زبان رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر سفر هوایى گردشگرى 
و زیارتى استان تهران نوشته: «بیش از سه هزار آژانس و 
دفتر خدمات مسافرتى کشور در تهران فعال هستند که 
شاید تعداد دفاتر خدمات مسافرتى که به صورت کامل 
تعطیل کرده باشند زیاد نباشد اما تعدیل نیرو بسیار زیاد 
است در حالى که درصدد ایجاد اشتغال هستیم و با بروز 
چنین مشــکالتى تعدیل نیرو اتفاق مى افتد و بیکارى 

اوج مى گیرد.»

«به نام زن به رنگ انسان» 
در گالرى اکنون 

   نصف جهان | عالقه منــدان به رنگ و طرح و 
نقش مى توانند این روزها را در گالرى اکنون بگذرانند. 
در این گالرى نمایشگاهى با عنوان  «به نام زن به رنگ 
انسان»، از هنرمند اصفهانى به نام دریا شفیعى برپا شده 
که تا 18 آبان ماه از بازدیدکنندگان استقبال مى کند.  
تابلوهاى به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه در 
سبک نقاشى مدرن و رنگ و روغن است و  عموم مردم 
مى توانند مخاطب این مجموعه باشــند. گفتنى است 
نمایشگاه «به نام زن به رنگ انسان» از سیزدهم آبان ماه 
در گالرى اکنون واقع در خیابان مارنان افتتاح شده و تا 

هجدهم آبان ماه ادامه دارد.

کنگره شهداى نایین 
برگزار مى شود

   نصــف جهان | سرپرســت فرمانــدارى نایین 
گفت: طبق برنامه ریزى هاى صورت گرفته، قرار است 
کنگره شهداى شهرســتان نایین برگزار شود.  محمد 
کریمى در حاشیه مراسم گرامیداشــت روز حماسه و 
ایثار شهرســتان نایین اظهار کرد: یازدهــم آبان، روز 
حماسه و ایثار شهرستان نایین اســت که با برگزارى 
ستاد گرامیداشــت، مراسم گرامیداشــت این روز را با 
حضور جمعى از مردم و مســئوالن برگزار کردیم. وى 
کار خالصانه را مهمترین ویژگى در مکتب شهدا عنوان و 
خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگى در مکتب شهدا، کار 

خالصانه، پر انرژى و خدمت رسانى به مردم است. 

تسطیح خیابان شهید صالحى 
در ورزنه

   نصف جهــان |  عملیات خاکبردارى و تسطیح 
خیابان شهید صالحى در بافت قدیم شهر ورزنه آغاز 
شــد.  به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى 
اسالمى شــهر ورزنه، با توجه به وضعیت نامناسب 
آسفالت کوچه شهید صالحى از مسیر خیابان شهید 
حســینى، اجراى عملیات خاکبردارى و آسفالت به 
منظور پاکســازى و از بین بردن ناهموارى ها جهت 

تسهیل عبور و مرور اهالى این محل آغاز شد.

فعال شدن 
موتورسیکلت هاى ثبت تخلف 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان 
اینکه طرح ثبت تخلف موتورســیکلت توســط یک 
شرکت دانش بنیان به صورت آزمایشى در یک دوره 
یک ماهه در خیابان هاى اصفهان اجرا مى شود، گفت: 
این موتورســیکلت ها به منظور اعمال مدیریت پارك 
حاشیه اى، انتظام بخشــى ترافیک و ثبت تخلف هاى 
این حوزه فعال خواهند شــد. حســین حق شــناس 
با اشــاره به اجراى این طرح در مناطق یک و ســه 
کالنشــهر اصفهان افزود: موتورســیکلت ها هر نیم 
ســاعت یکبار به نقطه ابتدایى خود بــاز مى گردند. 
وى با بیــان اینکه تخلف هــاى ثبت شــده تنها به 
صورت آزمایشــى ذخیره مى شــوند اما شهروندان 
جریمه نمى شــوند گفت: در صــورت تصمیم براى 
آغاز کار رسمى طرح اطالع رسانى هاى الزم صورت

 خواهد گرفت.

خبر

داروخانه هاى اصفهان از حدود یک ماه گذشــته با کمبود 
برخى از اقالم دارویى به ویژه انواع شربت هاى آنتى بیوتیک 
مواجه شدند و با توجه به افزایش تقاضاى مردم به دلیل اوج 
گرفتن بیمارى آنفلوانزا، این موضوع مشکالتى را در جامعه 

ایجاد کرد.
طبق گزارش هاى رسیده و شواهد موجود این کمبود دارویى 
نیز از حدود یک ماه گذشته در استان اصفهان به وجود آمد 
و اگر این روزها به داروخانه ها مراجعه شود، برخى از داروها 
مانند شــربت ایبوپروفن، شــیاف تب بُر کودکان و ِسرم 

به سختى پیدا مى شود.
با توجه به کمبود برخى از اقالم دارویى در هفته هاى اخیر و 

پس از واردات محموله 50 تنى دارو به کشور، معاون غذا و 
داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد که سهم 
این اســتان از محموله وارداتى 6 درصد و معادل ســه ُتن 
داروســت. محمود اعتبارى افزود: داروهاى ارسالى شامل 
سوسپانسیون هاى آنتى بیوتیک اطفال از انواع مختلف است 
که چهارشنبه 11 آبان به شرکت پخش در اصفهان تحویل 

شد و از صبح روز پنجشنبه توزیع آن انجام  شد.
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: این آنتى بیوتیک ها به تولیدات داخلى اضافه مى شود و 
امیدواریم تا اواسط هفته، کمبود این گروه از داروها مرتفع 

شود.

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: تکمیل به 
موقع خط 2 متروى این کالن شهر با پیش بینى سال 1405، 
مستلزم همکارى سایر نهادها به ویژه در بخش تامین منابع 

مالى است.
 سید محسن واعظى فرافزود: از آنجا که این پروژه براى رفاه 
عمومى و بهبود حمل و نقل در حوزه شهرى نقش شایانى 
دارد، انتظار داریم سایر دستگاه ها به ویژه نهادهاى نظارتى 
مانند دیوان محاسبات براى تسریع در تکمیل آن همکارى 
کنند. وى با بیان اینکه برآورد کنونى هزینه تکمیل خط 2 
متروى این کالن شهر مانند بخش تونل و سایر موارد مشابه  
حدود 14 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: همچنین 

بالغ بر 596 میلیون یورو نیز باید براى خرید تجهیزات هزینه 
شود. مدیرعامل ســازمان قطار شهرى اصفهان با اشاره به 
اینکه تامین منابع مالى همواره با مشــکالتى روبه رو بوده 
است، اضافه کرد: تاکنون اعتبارات آنطور که انتظار داشتیم و 

الزمه پروژه بوده تامین نشده است.
واعظى فر ادامه داد: تالش متولیان  بــر تامین اعتبارات و 
حل مشکالت بوده، اما شــرایط اقتصادى کشور و مسائل 

بین المللى سبب بروز مشکل در منابع مالى شده است.
وى خاطرنشان کرد: 50 درصد هزینه اجراى خط 2 متروى 
اصفهان از سوى دولت در بودجه دیده شده است و 50 درصد 

مابقى نیز باید توسط شهردارى تامین شود.

تکمیل به موقع خط 2 
متروى اصفهان مشروط شد!

قول رفع مشکل دارو در 
اصفهان تا اواسط هفته

اولین باران پاییزى اصفهان بارید؛ بارانى که مثل همیشه 
خیابان هاى اصفهان را پر آب کرد. این اتفاق در روزهایى 
حادث شده که اصفهان، عطش آب دارد و با مشکالت 
خشکسالى دست به گریبان است. اما این آب هاى تازه 
قرار نیســت از عطش اصفهان بکاهند، آنها راهشان را 
مى گیرند و به فاضالب مى روند و یا به تدریج آنقدر در 
حواشى آســفالت ها مى مانند تا تبخیر شوند. بنا بر آمار 
اعالم شده ساالنه به طور متوسط، نزدیک به یک میلیارد 
و 500 میلیون متر مکعب از آب هاى ســطحى ناشى از 

بارندگى ها را از بین مى برد.
با وجود اینکه سال هاى زیادى است که مدیران شهرى 
و آبفا اصفهان از کمبود در زیرساخت ها حرف مى زنند 
اما پرداختن به این موضوع تنها در فصل سرد سال است 
و حافظه کوتاه مدت مدیران در فصل گرم به مشکالت 

ناشى از روان آب ها قد نمى دهد. 
این در حالى است که مهار و استفاده از آب هاى سطحى 
و سیالب ها یکى از شیوه هاى هوشــمندانه در تأمین 
مدیریت منابع آب بوده و تجربه موفق برخى از کشورها در 
بهره بردارى از این منابع شاهد این مدعاست که استفاده 
مناسب از روان آب ها مى تواند جبران بخشى از کمبود 
منابع آب باشــد و باید براى آن سرمایه گذارى مناسبى 
شود.  راهکارى که مى تواند لب هاى اصفهان را کمى َتر 
کرده و بر خشکسالى عمیق اصفهان مرهم باشد اما به 
این دلیل که تا کنون اراده درستى پشت این قضیه نبوده 
همواره مى بینیم که در فصــل بارندگى تکرار هدررفت 

آب هاى روان اتفاق مى افتد.
عضو هیئت علمى دانشکده کشاورزى دانشگاه صنعتى 
اصفهان، از جمله کسانى است که نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داده و گفته: اســتحصال آب باران یکى 

از منابعى اســت که در همه دنیا از آن استفاده مى کنند. 
علیرضا گوهرى معتقد است که این راهکار به خصوص 
در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان که بیالن آبى 
خوبى دارد مى تواند راهکار مناسبى باشد و با به کارگیرى 
روش هاى استحصال باران و تغذیه مصنوعى منابع آب 

زیرزمینى، از آنها استفاده شود.
وى با بیان اینکه این ظرفیت در استان اصفهان وجود دارد 
اما نیازمند مطالعات آمایش سرزمینى و شناسایى مناطق 
مستعد است، مى افزاید: انجام مطالعات مى تواند درصد 
موفقیت چنین طرح هایى را باال ببرد زیرا نمى توان یک 

روش را در همه مناطق به کار برد.
طى دو سه سال گذشته، با وجود اینکه روان آب ها و منابع 
آبى که به واسطه بارش هاى رگبار ایجاد شد، در استان 
اصفهان نسبت به دیگر استان ها که درگیر سیالب هایى 
مخرب شــدند بســیار کمتر بود اما با اینهمه به اعتقاد 
عضو هیئت علمى دانشکده کشاورزى دانشگاه صنعتى 
اصفهان، ســرمایه گذارى روى مدیریت روان آب ها و 
سیالب هاى شهرى که گاهى اوقات وقوع آن را در شهر 
اصفهان نیز شاهد هستیم، مى تواند راهکار مناسبى براى 

بهره بردارى از این آب ها باشد.
گوهرى این روش را یکى از مهمترین اصول سازگارى 
با کم آبى مى داند؛ راهکارى که متأسفانه تنها به استفاده 
از پساب تصفیه شــده ختم مى شود و روان آب ها بدون 
اینکه عملیاتى بر روى آن انجام شــود یا به درون الیه 
هاى ســطحى زمین مى رود و یا در خیابان ها به تدریج 

تبخیر مى شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از جمله دیگر 
افرادى است که به استفاده بهتر از روان آب ها تأکید دارد 
و معتقد است که مهار و مدیریت روان آب هاى سطحى 
و سیالب در استان اصفهان امرى مهم و ضرورى است.

به گفته منصور شیشــه فروش به این علت که عملیاتى 
شدن این مسئله در دست سیاست کالن وزارت نیرو و آب 
کشور است این نهاد باید در این زمینه تصمیم گیرى کند. 
حاال تعلل وزارت نیرو در استفاده بهینه از آب هاى روان 
در حالى اتفاق افتاده است که استان اصفهان در وضعیت 
خشکســالى است و بررسى شــاخص SPEI (شاخص 
بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده) در 10 ساله گذشته 
تا خرداد سال 99 در اصفهان بیانگر درجه شدید تا خفیف 
خشکسالى درازمدت در بســیارى از مناطق این استان 
است به طورى که نزدیک به 70 درصد مساحت استان 
درگیر خشکسالى است؛ بنابراین، با وجود این شرایط نیاز 
اســت که وزارت نیرو در جهت تکمیل طرح آب وزارت 

نیرو اقدام کند. 
به اعتقاد مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، 
وزارت نیرو با سدسازى مى تواند روان آب ها را مهار کند، 
با توجه به اینکه بخشى از مسئولیت مهار و کنترل روان 
آب و ســیالب ها نیز برعهده منابع طبیعى و آبخیزدارى 

استان است.
وى با اشاره به اینکه نبود زیرساخت ها براى ذخیره این 
منابع آبى، باعث مى شود که زود از بین بروند مى گوید: از 
این رو اجراى آبخیزدارى در این مناطق استان اصفهان 
نیز براى پیشــگیرى از ســیل، بیابان زایى و فرسایش 
خاك و همچنین تقویــت ســفره هاى آب زیرزمینى 

ضرورى است. 
این در حالى است که بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، 
وزارت نیرو براى تصمیم گیرى و مدیریت این روان آب ها 
موظف شده اســت؛ بنابراین، سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزدارى کشور نمى تواند در این مورد اقدام کند و باز 
دوباره توپ در زمیــن وزارت نیرو مى افتد که گویا هنوز 

تصمیمى براى استفاده از روان آب ها نگرفته است.

ساالنه یک میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب از بین مى رود

آب هاى روان
مرهمى بر عطش اصفهان 

مریم محسنى
در دومین ماه پاییز و با اولین بارندگى اصفهان شــاهد 
آبگرفتى آبراه ها و همچنین جارى شدن روان آب ها و 
مشاهده چاله هاى پر آب در برخى از کوچه هاى پایین 
شــهر به خصوص در محله هفتون بودیم که به دلیل 

آسفالت هاى نامناسب به وجود آمده است. 
به این دلیل که با وجود این آب هاى روان و ســطحى 
تردد مشــکل اســت، مــردم آب هــاى روان را به 

فاضالب ها هدایت مى کنند که این از چاله درآمدن و 
در چاه افتادن اســت به این خاطر که این بار فاضالب 
ها دچار پس زدگى مى شوند و بوى نامطبوعى را ایجاد 

مى کنند که مردم و ساکنان این محله را آزار مى دهد.
با توجه به اینکه این محله عمدتًا داراى بافت ســنتى 
و قدیمى اســت و با بارش باران دچار مشکل و جمع 
شدن آب در سطح معابر مى شود مى طلبد که مدیریت 

شهرى در این زمینه چاره اى بیاندیشد.

از چاله در چاه 

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مسیرهاى تعبیه شده براى دوچرخه سواران در خیابان 
هاى اصفهان به یک ماجراى عجیب تبدیل شده است. 
این مسیرها در دوران شهردار سابق و با سروصداى زیاد 
در برخى خیابان ها تعبیه شــد تا بــه فرهنگ دوچرخه 
ســوارى در شــهر کمک شــود. این در حالى بود که 
پلیس راهنمایــى و رانندگى در همــان زمان با احداث 
مسیرهاى دوچرخه سوارى در شهر مخالف بود و آن را با 
استاندارهاى موجود منطبق نمى دانست.عدم استقبال 
مردم از این مسیرها نیز نشان داد جامعه هم سرسازگارى 
با این طرح را ندارد اگرچه مدیریت وقت شهرى به شدت 

بر درستى ایده خودش پافشارى مى کرد.
 با تحوالت به وجود آمده در شوراى شهر و شهردارى، 
مدیریت جدید منتقد طرح پیشــینیان خودشان شدند و 
حاال کار به جایى رســیده که آشکارا احداث مسیرهاى 

دوچرخه سوارى در شهر را غیر استاندارد مى دانند.
در جدیدترین موضعگیرى در این باره، محمدرضا فالح، 
عضو کمیسیون هوشمندســازى و حمل ونقل شهرى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان، این معابر را «یکى از 
معضالت ترافیکى» دانســت کــه «عجوالنه و بدون 

کارشناسى» به مرحله اجرا در آمده است.
دلیلى که منتقدین مى آورند این است که عرض معابر 

به دلیل احداث این مســیرها کاهش پیدا کرده و باعث 
اعتراض مردم شده است. از سویى گفته مى شود «بعضى 
از مســیرها بارانداز برخى از صنوف شده  و آنها وسایل 

خودشان را در این مسیرها مى گذارند.»
اما فالح پا را از این هم فراتر گذاشــته و معتقد اســت 
معابر فعلى دوچرخه خطرات جانى در بر دارد: «احداث 
مسیرهاى دوچرخه ســوارى در برخى از مناطق براى 
تردد شهروندان و وسایل نقلیه ازجمله خودروها و حتى 
دوچرخه سواران مشکالتى را ایجاد کرده بود که گاهى 
جبران ناپذیر بود و منجر به  تصادفات مى شد. به عنوان 
نمونه مدتى پس از احداث مســیر دوچرخه سوارى در 

خیابان پروین حادثه اى اتفاق افتاد که منجر به فوت یک 
شهروند دوچرخه سوار شد.»

با ایــن اوصاف، آینده ایــن معابر چه خواهد شــد؟ آیا 
مدیریت شــهرى فعلى تصمیم دارد قیــد اختصاص 
دادن بخشــى از خیابان ها به مســیرهاى دوچرخه را 
بزند و آنها را کًال جمع کند؟ این پاســخ فالح اســت: 
«پس از بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد برخى 
از مســیرهاى دوچرخه ســوارى به هیچ عنوان قابلیت 
استانداردسازى نداشتند و باعث ایجاد معضالت ترافیکى 
شده بودند؛ بنابراین، مســیرها جمع آورى شدند و بقیه 
مسیرها مجهز و ایمن شدند. در حال حاضر در برخى از 

مناطقى که نیاز داشته باشند مسیرهاى دوچرخه سوارى 
احداث شود، در صورت داشتن شــرایط الزم این کار را 
ادامه مى دهیم. براى اجرایى شدن این کار بودجه الزم 

نیز پیش بینى شده است.»
سخنان و اســتدالل هاى این عضو شــوراى شهر و 
ســایر مدیران شــهرى که در ایــن بــاره اظهارنظر 
کرده انــد یک طــرف؛ اما آیــا تضمینى هســت که 
مدیــران دوره بعدى آنچــه مدیران فعلى کاشــته اند 
را علف هرز محســوب نکــرده و بر از بیــن بردنش 
تأکید نکنند؟ یا ایــن معابر تا ابد معبــر دوچرخه باقى

 خواهد ماند؟! 

سرنوشت عجیب مسیرهاى دوچرخه سوارى دراصفهان 

تکیه بر باد

پرواضح اســت قبول بعضــى  از مســئولیت ها کار 
هرکس نیســت و نیازمند افرادى کامًال خاص است 
تا هرآنچه در تــوان وچنته دارند در ســبد اخالص 
گذاشته و حداقل براى یک دوره چهار ساله دور همه

 وابستگى هاى اجتماعى  واقتصادى از جمله دوستان 
و سرگرمى هاى همیشگى را خط بکشند.

 البته پیدا کردن این گونه خلوص ها همانند جستجو 
در میان کوهى از زغال سنگ براى یافتن الماس است 
که همان تفکیک وضعیــت  ادارات و واحدهاى زیر 
مجموعه خود ومسئولیت هاى خدماتى براى چنین 
فردى کافى است و حاال اگر بخواهد معضالت وچالش 
هاى آنها را نیز مدیریت ورفع نماید نیازمند امتیازى با 

نام مقدس ایثار است.  
متأسفانه نه تنها اصفهان بلکه اکثر شهرهاى کشور 
در طول تمامى این سال ها تاحدودى از داشتن چنین 
نعمتى براى مدیریت شهرى محروم بوده و آنهایى هم 
که مقید به انجام هرچه بهتر این فریضه مى شــدند 
زیاد دوام نمى آوردند زیرا منافــع گروه هایى خاص 
را به خطر مــى انداختند. بنابراین عقل ســلیم حکم 
مى کرد تا با دوســتان مروت وبا دشمنان مداراکنند 
تا بیشــتر بمانند! آنچه مى توان ازنتیجه این تفسیر 
برداشت نمود این است که  اگر فردى بخواهد متولى 
مجموعه اى نزدیک به 21هزار نفر نیروى کار متفاوت 
از یکدیگر باشــد ووظیفه خود را نیز به نحو احســن 
انجام دهد چاره اى جز بریدن از وابستگى ها و تالش 
شبانه روزى ندارد و خواب وخوراك را نیز باید  در کنار 
تفریح وتفرج  و استراحت از هر نوع سه طالقه نماید 
ومنتظر نماند که زندگى همچون گذشته همان روال 
را طى کندکه متأسفانه تا کنون اینچنین نبوده وشاید 

نخواهد بود! 
مدیریت خدمات شــهرى اصفهان اگرچه از آرامشى 
خاص برخوردار اســت اما نمى تــوان فراموش کرد 
همین سکون و شــاید افزون بر آن درامثال آخرین 
پادشــاه صفویه یعنى شاه سلطان حســین بود که 
باعث گردید قوم محمود و اشــرف افغان تا پشــت 
درهاى مدرســه چهار باغ هم نفوذ کنند و ســلطان 
بگویــد «همین حجره ما را بس اســت» تا لشــکر

 پا برهنه ها شهر اصفهان را تصرف و به مدت شش 
سال بر آن حکومت کنند وپس از فرار ویرانه اى را با 
مردمى درمانده  از خود به جا بگذارند  که حاصل غفلتى 

به نام بى تفاوتى ها واسب ترواست! 
بامداد شنبه ســى ام مهرماه وبراســاس روش هر 
هفته، شهردار اصفهان ضمن تماس تلفنى با برنامه 
صبحگاهى «سالم اصفهان» با ارائه شرحى پیرامون 
پیشــرفت خط دوم مترو اظهار مى دارند: «من هر 

روز صبح برنامه ســالم اصفهــان را از رادیو گوش 
مى دهم» که البتــه  باید توجه داشــت این برنامه 
شاد از ســاعت 6/30 تا8 صبح به مدت یک ساعت 
و نیم در بهترین زمان پیــک فعالیت هاى خدمات 
شهرى و تراوشات مغزى انســان ها وشروع تالش 
مردم کالنشــهر اصفهان به صورت زنده پخش مى 
شود که بالطبع متولى خدمات  شهرى یک کالنشهر 
پرچالش باید پرترافیک ترین لحظات پر استرس را 
داشته باشد  ویا حداقل همانند دومین شهردار شوراى 
اســالمى چهارم خدمت به مردم را از سحرامروز تا 
نیمه شب فردا به انجام برســاند و براى هر لحظه  از 
آن برنامه اى از پیش تدوین شــده داشته  باشد که 
بهترین مرکب براى رســیدن به موقــع انجام این 

اهداف دوچرخه است. 
آن شــهردار که عمرخدمتش در این سمت بیش از 
دوسال نبود تا به استان دیگرى برود و سپس معاون 
وزارت کشور و رئیس سازمان شهردارى ها و دهدارى 
ها شود و هنوز هم همانگونه به خدمت نگاه مى کند 
تا ثابت شود «قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهرى»  
توانسته است  نظر نظام را به ایثارگرى هاى خود جلب 
کند زیرا در زمان مسئولیت شهردارى اصفهان علیرغم 
همه فشارهاى رســانه اى خم به ابرو نیاورد و ضمن 
استفاده از دوچرخه نماز صبح را در یکى از واحدهاى 
زیر مجموعه از جمله پارکینگ شــرکت اتوبوسرانى  
شهرى  ودر کنار رانندگان  وخدمه بجا مى آورد و پس 
از صرف صبحانه مختصــر در کنار این جمع، به امور 
جارى  از جمله سرکشى هاى منطقه اى مى پرداخت 
و دربین راه نیز به مشکالت شهروندان سروسامان مى 
بخشید وبامداد هر سه شنبه را صرف زیارت اهل قبور 
باغ رضوان وسرکشى ناشناس ازفعالیت هاى عمرانى 
آن مکان  مى کرد تا همچون شاه عباس صفوى در 
لباس دراویش فارغ از شــهردار بودن به میان جمع 
برود و خود را گم نکند! نه قبــل از او و نه پس از آن، 

شهردارى  به معناى واقعى  بر این مسند ننشست. 
حاال بایــد پرســید امــروز چگونه چنیــن متولى

 پر مشــغله اى به خصوص از نظرفکرى فرصت پیدا 
مى کند هرروز صبح یکساعت ونیم از اوقات گرانبهاى 
خود را صرف شنیدن یک برنامه رادیویى نماید؟ مگر 
اینکه خیالشــان از هر گونه تحقیق وتفحص آسوده 
باشد که قطعًا دیکته نا نوشــته غلط ندارد همانگونه 
که  اداره کل ارتباطات بین الملــل و روابط عمومى 
ایشــان هیچگونه عکس العملى پیرامون نقد رسانه 
هاى مکتوب نداشته و بیشتربه برنامه هاى دیکته شده 
صداى شهر اهمیت مى دهند تا خط ارتباطى بامداد 
شنبه هااز رادیو اصفهان با دید مثبت همچنان بر قرار 

باشد و سه سال باقیمانده با چراغ خاموش طى شود!

باالتر از خطر

ح- دیشناور

مانى مهدوى
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وقتى هدست بازى 
مى خرید

 5 اشتباه را انجام ندهید!

جانبى  لوازم 
بازى هــاى رایانــه اى در طول 

سال هاى گذشته پیشرفت زیادى کرده اند، به 
خصوص هدفون هایى که گیمر ها را در فضاى بازى 

مورد عالقه خود غرق مى کنند.
برخى از اشتباهات رایج گیمر ها در مورد هدست هاى بازى رایانه 

شخصى وجود دارند که ارتکاب این اشتباهات ممکن است منجر 
به انتخاب مدل اشتباه یا عدم اســتفاده حداکثرى از آن وسیله شود.

انتخاب هدست بازى براى رایانه شخصى کمى متفاوت از هدفون براى 
گوش دادن به موسیقى است.به عنوان مثال، در حالى که مى توانید از یک 

هدست معمولى براى یک یا دو ساعت گوش دادن به موسیقى استفاده کنید، 
نمى توانید از آن براى مدت زمان طوالنى مثال انجام بازى استفاده کنید.

با توجه به این موضوع، پنج اشــتباه احتمالى وجود دارند که هنگام 
خرید هدســت بازى رایانه شخصى باید از آن ها 

اجتناب کنید:

بســیارى بر عواملى مانند صداى فراگیر، بدنه ممتاز و 
نام تجارى تمرکز مى کنند و کیفیت صداى هدفون را نادیده 

مى گیرند. اولین عملکرد یک هدســت بازى کامپیوترى، تولید 
مجدد صدا است. شما هدستى نمى خواهید که صداى بدى تولید 
کند که لذت بازى را از بین ببرد. بنابراین باید روى هدفون هایى 

تمرکز کنید که بهترین کیفیت صداى ممکن را به شما ارائه 
مى دهند تــا بتوانید هر اتفاقى را کــه در داخل بازى 

مى افتد، بشنوید و به آن پاسخ مناسب دهید.

شما ساعت ها یک هدفون را روى گوش خود 
قرار خواهید داد؛ بنابراین اولین عاملى که باید در نظر 

بگیرید راحتى است. 
این شــامل در نظر گرفتن نیروى گیره، بالشــتک گوش، 
خنک کننده و ســایر ویژگى هایى اســت کــه برخى از 

هدفون ها را بهتر از سایرین مى ســازد تا راحتى الزم 
را در حین انجــام بازى هاى مــورد عالقه  به

 شما بدهد.

تصور نکنید که چون هدســت قبلى شما در 
طول دوره گذشته به خوبى خدمات داده است، دوباره 

همان برند را بخرید براى شما عالى خواهد بود. در دنیاى 
فناورى همیشه رقابت شدیدى بین برند هاى مختلف براى 
ارائه بهترین محصوالت با ویژگى هــاى جدید وجود دارد. 
بهتر است بدون توجه به نام شرکت تولید کننده، نظرات را 

بخوانید و هدفون هاى متناسب با نیاز خود را جست 
و جو کنید.

در حالى که گاهى اوقــات از ویژگى هاى مفید 
مرتبط با میکروفون مانند حذف نویز پس زمینه یا 
قابلیت تنظیم یادداشت جانبى برخوردار مى شوید، 
هیچ هدفونــى با همه ویژگى هــاى خوب خود 

نمى تواند عیبى مانند کیفیت صداى ضعیف 
را جبران کند. در نهایت اگر مى خواهید یک هدست باکیفیت، اما 

با قیمتى متناسب با بودجه خود تهیه کنید، به محض 
عرضه هدست به بازار عجله نکنید؛ زیرا معموًال قیمت 

باالیى دارد و بهتر اســت منتظر بمانید تا مدتى 
بگذرد یا در فصول حراج با قیمتى نازل 

تهیه کنید.

توجه زیاد به
 ویژگى هاى جزئى

نادیده گرفتن راحتى

بى توجهى به 
مواقع حراج هدست ها

اولویت ندادن به اعتماد کورکورانه به برند
کیفیت صدا

شــایعه شــده اســت کــه گلکســى اس 23 اولترا 
به روزرســانى هاى گســترده دوربیــن را ارائــه

 مى کند.
 گزارش ها و شــایعات جدید نشــان مــى دهد که

 Galaxy S۲۳ مى تواند با ارتقاء قابل توجهى در بخش 
دوربین وارد بازار شود.

به طور خاص، سامسونگ گلکســى اس 23 اولترا 
آینده با یک دوربین 200 مگاپیکسلى وارد بازار 
مى شود و بهبودهاى گســترده اى را در دوربین 
اصلى، لنز تله فوتو و عملکرد عالى عکاسى در نور کم 

ارائه مى دهد.
در حالى ه مى دانیم سامسونگ مشغول آزمایش یک 
سنســور 200 مگاپیکسلى اســت و در ماه مه شروع 

به آزمایش آن کرده اســت، این گــزارش مى گوید 
که این سنســور در گلکســى اس 23 اولتــرا عرضه 
خواهد شد. حداقل این چیزى اســت که ما از افشاگر 

@UniverseIce در توییتر مى شنویم.

فاش کننده ادعا مــى کند که در حالى که گلکســى 
اس 23 اولتــرا سامســونگ داراى مشــخصات 
دوربیــن ۳x و ۱۰x برابــر بــا Ultra S۲۲ اســت، 
امــا دوربین اصلــى 200 مگاپیکســلى نیــز خواهد

 داشت. 
به عالوه، گزارش شده اســت که همه چیز ارتقا پیدا 
خواهد کرد. مــا در مــورد عملکرد تله فوتــو، بهبود 
رنگ ها، الگوریتم هاى هوش مصنوعى و موارد دیگر 

صحبت مى کنیم.
با این حال، بزرگ ترین تغییر مى تواند ناشــى از بهبود 
عظیم عکاســى و فیلم بردارى در شب باشد. در واقع، 
IceUniverse تا آنجا پیش رفت کــه ادعا کرد این 

بزرگترین پیشــرفت تلفن همراه پرچمدار سامسونگ 
در پنج سال گذشته است.

تاکنون چیزهاى خوبى در مورد هر دوربین گلکســى 
اس 23 اولترا به جــز دوربین اولترا واید شــنیده ایم. 
این بدان معنا نیســت کــه ارتقاء دریافــت نخواهد

 کرد.
 بنابراین، در حالى که هنوز 4 تا 5 ماه تا معرفى رسمى 
گلکسى S۲۳ فاصله داریم، همه چیز امیدوار کننده به 

نظر مى رسد.

اطالعات ارائه شده نشان مى دهند که HTC گوشى 
اقتصادى Wildfire E Plus را بــا باترى پنج هزار و 
150 میلى آمپر ســاعتى و قیمــت 130 دالر معرفى

 کرد.
HTC اکنون در فهرست تولیدکنندگان بزرگ صنعت 

گوشى هاى هوشــمند قرار ندارد؛ اما این شرکت هر 
چند ماه یک بار، گوشى هاى جدیدى معرفى مى کند.

HTC در ادامه مســیر خــود امروز یک دســتگاه 

مقرون به صرفه بــه نــام Wildfire E Plus معرفى 
کرده است.

این محصول در واقع یک گوشى رده پایین است؛ زیرا 
HTC همیشه دستگاه هاى اقتصادى خود را با این نام 

وارد بازار کرده است.
گوشــى هوشــمند Wildfire E Plus از پردازنــده 
چهار هســته اى مدیاتک MT۶۷۳۹ بهره مى برد و 
به دو گیگابایت حافظــه رم و 32 گیگابایت حافظه 

ذخیره سازى مجهز شده است؛ از درگاه کارت حافظه 
microSD نیز پشتیبانى مى کند. این محصول داراى 

صفحه نمایش 6.5 اینچى با وضوح HD پالس و نرخ 
نوسازى 60 هرتز است.

 Wildfire E Plus سیستم دوربین دوگانه گوشــى
شــامل یک دوربین اصلى 13 مگاپیکســلى و یک 
دوربین ماکروى پنج مگاپیکســلى مى شــود. این 
محصول همچنین به دوربین سلفى پنج مگاپیکسلى 

مجهز شده است و از حسگر اثرانگشت نیز پشتیبانى 
مى کند. 

 Wildfire از دیگر ویژگى هاى گوشى مقرون به صرفه
E Plus مى توان به باترى بزرگ پنــج هزار و 150 

میلى آمپر ساعتى و پشــتیبانى از شارژ 10 وات اشاره 
کرد. 

این دســتگاه به صورت پیش فرض با سیستم عامل 
Android Go۱۲ عرضه مى شود.

قیمت آیفون 14 به دلیل ورود غیر رسمى و عدم رجیسترى 
به میزان چشــمگیرى کاهش پیدا کــرد. در ادامه جزئیات 
کاهش قیمت گوشــى هاى iPhone14 در ایران را بررسى 

خواهیم کرد.
سرى جدید گوشى هاى آیفون مدت کوتاهى پس از معرفى 
به بازار ایران راه پیدا کردند، اما پس از گذشــت یک ماه هنوز 
رجیسترى نشدند و برخى از مالکان آنها نیز از قطعى آنتن خبر 
دادند. در همین راستا به تازگى سامانه همتا با انتشار بیانیه اى 
اعالم کرد گوشى آیفون 14 به شکل غیرقانونى وارد ایران شده 
و به همین دلیل امکان رجیسترى آنها وجود ندارد. با توجه به 
این موضوع، اکنون قیمت آیفون 14 به دلیل ورود غیر رسمى و 

عدم رجیسترى به میزان چشمگیرى کاهش پیدا کرده است.
عدم رجیسترى گوشى آیفون پس از گذشت یک ماه بعد از ورود 
به ایران باعث شد تا قیمت گوشى هاى جدید آیفون به میزان 
چشمگیرى کاهش پیدا کند؛ به گونه اى که حدود یک ماه قبل 
آیفون 14 پرو مکس نسخه 265 گیگابایت با قیمت بیشتر از 
60 میلیون تومان در بازار ایران عرضه شد، اما در حال حاضر 
برخى از فروشنده ها آن را با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان 

به فروش مى رسانند.

تمام گوشى هاى آیفون 14 قاچاق هستند
طبق بیانیه ســامانه همتا، تمام گوشــى هاى جدید آیفون 
شــامل آیفون 14، آیفون 14 پرو، آیفــون 14 پرو مکس و 
آیفــون 14 پالس بــه عنــوان کاالهاى قاچاق به شــمار 
مى روند. از این رو ســامانه همتا به تمــام واحدهاى صنفى 
توصیه کرده تــا زمانى کــه وضعیــت واردات قانونى این 

گوشى ها مشخص نشده، آنها را به بازار عرضه نکنند.
گفتنى است سامانه همتا هشــدار داد در حال حاضر برخى از 
فروشندگان با ادعاى رجیسترى گوشى هاى آیفون 14 را به 
فروش مى رسانند، این در حالى است که عدم ورودى قانونى 
این گوشى ها باعث شده تا آنها بدون شناسه گمرکى باشند و به 
همین دلیل امکان رجیسترى آنها حتى از طریق مسافرى براى 

نیاز شخصى نیز وجود نخواهد داشت.

فریب فروشندگان را نخورید
بررســى پلتفرم هاى معــروف درج آگهى نشــان مى دهد 
فروشــنده ها در خصوص رجیســترى آیفون 14 به خریدار 
ضمانت مى دهند؛ براى مثال یک فروشــنده آیفون 14 پرو 
مکس نســخه 256 گیگابایت را با قیمت 48 میلیون تومان 
عرضه کرده و به ازاى 6 میلیون و 500 هزار تومان رجیسترى 

آن را نیز ضمانت مى کند.
یک فروشنده دیگر نیز iPhone14 را با تضمین رجیسترى با 
قیمت حدود 56 میلیون تومان به فروش مى رساند. 
همچنین در بین آگهى هاى درج شده یک فروشنده 
بدون این که به وضعیت رجیسترى گوشى آیفون 14 
پرو مکس اشــاره کند آن را با قیمت 58 میلیون تومان 

عرضه کرده است.

کاهش قیمت آیفون 14
قیمت آیفون طى یک ماه اخیر به میزان چشمگیرى کاهش 
پیدا کرده اســت. در ابتدا آیفون 14 پرو مکس نســخه 256 
گیگابایت با قیمت حدود 63 میلیون تومان به بازار عرضه شد، 
اما مشکل رجیسترى این گوشى ها باعث شده قیمت آنها در 

برخى از آگهى ها به 45 میلیون تومان کاهش پیدا کند.
آیفون 14 پرو مکس نســخه 256 گیگابایــت نیز با ادعاى 
تضمین رجیســترى اخیرا با قیمت 46 میلیون تومان به بازار 
عرضه شده است. یک فروشــنده نیز آیفون 14 پرو نسخه 
256 گیگابایتى که حدود یک ماه قبــل بیش از 60 میلیون 
تومان قیمت داشــت را اکنون با قیمت 40 میلیون تومان به 

فروش مى رساند.
قیمت آیفون 14 پالس نسخه 128 گیگابایت نیز از 47 میلیون 
تومان به 34 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. فروشنده 
دیگرى هم iPhone14 نسخه 128 گیگابایت را که در ابتدا 
با قیمت بیش از 43 میلیون تومان مى فروخت، اکنون با قیمت 

29 تا 38 میلیون تومان به بازار عرضه کرده است.

متن جعلى آمازون به دنبال سرقت اطالعات شخصى 
شما است.

 راه هــاى زیادى بــراى فریب خــوردن اطالعات 
شخصى تان وجود دارد که ترسناك است. جدیدترین 
کالهبردارى از 300 میلیون حساب فعال جهانى (200 
میلیون مشترى پرداخت کننده جهانى) که آمازون دارد 
بهره مى برد. اگر یک کالهبردار بتواند درصد کمى از 
مشــتریان آمازون را فریب دهد تا برخى از اطالعات 
شخصى خود را واگذار کنند، احتماًال مى تواند خود را 
در موقعیتى قرار دهد که با انجام خریدهاى غیرمجاز، 

پول زیادى را سرقت کند.
اگر پیامــى از آمازون دریافت کردیــد که اطالعات 

شخصى شما را مى خواهد، به آن پاسخ ندهید.
یک بازیگر بد اطالعات شخصى شما را به دست مى 
آورد و به او اجازه مى دهد رمز عبور حساب آمازون شما 

را تغییر دهد. او آدرس حساب را به 
صندوق پستى که کنترل مى 
کند تغییر مى دهد و شروع 
به ســفارش اقــالم گران 
قیمتى مى کند که از کارت 

شما شارژ مى شــود. تا زمانى 

که متوجه شوید چه خبر است، این محصوالت گران 
قیمت به پول نقد تبدیل شده اند.

و یکى از راه هایى که این کالهبــرداران اطالعات 
شخصى را به دست مى آورند، ارسال پیام هاى متنى 
جعلى اســت که وانمود مى کنند از آمازون هستند. 
WGAL-TV در لنکستر، پنسیلوانیا گزارش مى دهد 

که متنى که ادعا مى کند از آمازون است توسط برخى 
از دارندگان گوشى هاى هوشمند دریافت شده است. 
متن مى گوید که از Amazon Assistance اســت 
و مى گوید: "ما مشــکلى در اطالعات حســاب شما 
شناسایى کرده ایم. لطفًا اطالعات خود را به درستى 

تأیید کنید."
کارى که کالهبردار امیدوار است شما انجام دهید این 
است که روى پیوندى در متن کلیک کنید و اطالعات 
درخواســتى را پر کنید که به بازیگر بد اجازه مى دهد 

حساب آمازون شما را هک کند. معموًال این گونه متون 
داراى تعدادى خطاى گرامرى و امالیى هستند. این 
یکى فقط یکى دارد که ممکن است متوجه آن نشوید 
(متن مى گوید "این مرحله ساده براى بازیابى حساب 
شما است"). ترس از قفل شــدن در حساب آمازون 
او براى ایجاد انگیزه در هدف مورد استفاده قرار مى 
گیرد. متن مى گوید که اطالعات شخصى درخواست 
شده در متن باید "توســط آمازون تایید شود" در غیر 
این صورت کاربر نمى تواند به حســاب آمازون خود 

دسترسى پیدا کند.
بسته به اطالعات شخصى به سرقت رفته، این احتمال 
نیز وجود دارد که کالهبردار بتواند به حســاب بانکى 

شما وارد شود و رمز عبور و آدرس را تغییر دهد.
برخى از پرچم هاى قرمــز از جمله یک آدرس ایمیل 
که یک سرى طوالنى از اعداد و حروف مشکوك به 
نظر مى رسد وجود دارد. آمازون مى گوید که 
وب سایت هاى قانونى آن نامى به دنبال 
آن Amazon.com خواهند داشــت 
 IP و هرگز پیوندهایى بــه یک آدرس
متشکل از یک رشته طوالنى از اعداد را 

شامل نمى شود.

سرى گوشى هاى Redmi Note12 شیائومى هفته 
گذشته معرفى شدند که یکى از مهم ترین  ویژگى هاى 
آن ها، سرعت شارژ باورنکردنى شان بود. تست شارژ 
ردمى نوت 12 ثابت مى کند ایــن نتایج چقدر واقعى 

هستند.
وشى هاى ردمى نوت 12، جزو تازه ترین محصوالت 
شرکت شیائومى هستند که این روز ها توجه بسیارى 
را به خود جلب کرده اند. این سرى شامل گوشى هاى 
ردمى نوت 12، نــوت 12 پرو، پرو پالس و نســخه 
مخصوص دیســکاورى ادیشن مى شــود. یکى از 
جالب ترین گوشى هاى این ســرى، ردمى نوت 12 
دیسکاورى ادیشن اســت که با باترى 4300 میلى 
آمپر ساعتى اش، از پس شــارژ فوق سریع 210 واتى 

بر مى آید.
آن طور که شرکت شیائومى اعالم کرده، این گوشى 
قدرتمند مى تواند در تنها 9 دقیقه به صورت کامل از 
صفر تا صد درصد شارژ شــود. با این که شیائومى در 
شرایط خاصى توانسته بود به این عدد برسد اما نتایج 
تست شارژ ردمى نوت 12 دیسکاورى ادیشن شیائومى 
نشان مى دهد این گوشى، در واقعیت نمى تواند با این 

سرعت باورنکردنى شارژ شود.

اطالعات منتشر شده از نتیجه تســت شارژ گوشى 
ردمى نوت 12 شیائومى نســخه دیسکاورى نشان 
مى دهد قدرت شــارژ این گوشــى، به 184.85 وات 
مى رسد. گوشى جدید شیائومى تنها سه دقیقه با این 

سرعت شارژ مى شود. 
با این که مدت شــارژ گوشــى با قدرت بیش از 180 
وات بســیار کم است اما قدرت شــارژ این گوشى به 
طور معمول بیش از 120 وات است که همچنان عدد 

فوق العاده اى است.
شارژ ده دقیقه اى ردمى نوت 12 دیسکاورى در تست 

هاى انجام شده
هر چند ادعاى شــارژ 9 دقیقه اى گوشى جدید ردمى 
درســت از آب در نیامد اما نتایج تست شارژ این مدل 
که توسط Charger Labs انجام شده، نشان دهنده 
شارژ این گوشى از صفر تا صد درصد در تنها 10 دقیقه 
و 10 ثانیه شارژ مى شود. البته ممکن است در آینده و 
با انتشار بروزرسانى هایى، سرعت شارژ به آن چیزى 
که شیائومى اعالم کرده بود نزدیک تر شود اما شارژ 
کامل گوشى آن هم در ده دقیقه که تا چند سال پیش 
یک رویا بود، دست آوردى فوق العاده مهم براى یک 

گوشى تجارى است.

در کنار عملکرد جذاب سیســتم شــارژ این گوشى، 
باید به قدرت آن در زمینه کنتــرل حرارت هم توجه 

ویژه اى داشت.
 این گوشى در زمان فست شارژ، به دماى حداکثرى 43 
درجه سانتى گراد مى رسد که حتى از برخى گوشى ها 
در زمان شارژ 60 واتى نیز خنک تر است. کنترل حرارت 
بسیار خوب این گوشى به دلیل اســتفاده از سیستم 

خنک کننده VC است.

شارژ 0 تا 100 در 9 دقیقه واقعیت دارد؟مراقب پیام از سمت آمازون باشید

گوشى اقتصادى جدید HTC معرفى شد
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کدو سرشار از آنتى اکسیدان هاى متعدد است و با وجود اینکه حاوى چندین ماده مغذى مهم است، کالرى، چربى و قند کمى دارد.
 سه گزینه اصلى براى افزودن به رژیم غذایى کدو سبز، کدو حلوایى و کدو تنبل هستند که تفاوت هایى در مواد مغذى، طعم و بافت دارند.
کدو سبز: سرشار از آنتى اکسیدان هاى متعدد است و با وجود اینکه حاوى چندین ماده مغذى مهم است، کالرى، چربى و قند کمى دارد. 
طعم خنثى آن در کنار مواد غذایى مختلف به راحتى جا مى گیرد. این کدوى سبز که گاهى هم زرد است براى اولین بار در اوایل دهه 1800 

در ایتالیا کشت شد و در میان مردم درمانى خانگى براى سرماخوردگى، درد و حتى کاهش سطح قند خون است.
کدو تنبل:کدو تنبل منبع عالى ویتامینهاى Aو C است که به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند. همچنین سرشار از پتاسیم 
است و به عملکرد بهینه عضالت کمک مى کند و گرفتگى عضالت را از بین مى برد عالوه بر این، کدو تنبل حاوى ویتامین B۶ است که 
در متابولیسم مواد مغذى و ایجاد انتقال دهنده هاى عصبى نقش اساسى دارد. منیزیم موجود در آن، به سالمت استخوان ها، عملکرد 

ماهیچه ها و اعصاب کمک مى کند و تیامین آن در رشد و تکامل سلول ها نقش دارد.
کدو حلوایى:کدو حلوایى در مقایسه با کدو تنبل، حاوى مقدار کمترى از ویتامین A و C است اما دو برابر آهن دارد. این کدو منبع 
خوبى از منیزیم، ویتامین E و پتاسیم است. در مقایسه با کدو تنبل، کالرى و کربوهیدرات هاى پیچیده باالتر و بیش از دو برابر فیبر 
رژیمى دارد. از آنجایى که فیبر مى تواند به شما کمک کند مدت طوالنى ترى سیر بمانید، به این کدو ارزش رژیمى بیشترى مى دهد. 

فیبر همچنین سالمت روده و میکروبیوم متنوع آن و کنترل قند خون بعد از غذا را تامین مى کند.

حالت تهوع عالمت شرایطى مانند باردارى اولیه، ضربه مغزى و آنفلوانزاى معده است؛ با این حال ممکن است درهم 
خورى هم مشکل ساز شود. مصرف نوشیدنى هاى سرد و خوردن غذاهاى سبک و مالیم مى تواند کمک کنند اما نکات 

مهم دیگرى هم هست که براى از بین بردن حالت تهوع کاربرد دارد.
تحریک گوارشى یا به سبب درهم خورى است یا استرس، یا ویروس یا اضطراب. این اتفاق به شکل تهوع بروز مى کند 
و حال شما را بد مى کند. دکتر الهام اخترى، متخصص طب سنتى و استاد دانشگاه در این رابطه توصیه کرد علت این 

حالت را با ویزیت پزشک متوجه شوید و آن را برطرف کنید.
به توصیه این پزشک، بهترین روش حمایت از معده، توجه به نحوه خوردن و آشامیدن است تا تهوع شما بهتر شود:

1- خوب بجوید.
2- آرام بخورید.

3- هر سه ساعت چیزى بخورید.
4- همراه غذا ریحان، جعفرى، نعناع و زیتون میل کنید.

5- همراه غذا ماست و دوغ و ترشى نخورید.
6- آب سرد ننوشید.

7- پیاده روى داشته باشید (حتى در منزل).
8- غذاهاى غلیظ مثل ماکارونى، الزانیا، کله پاچه، دیزى و هلیم را در رژیم غذایى تان به حداقل ممکن برسانید.
با این حال اگر دچار این حالت شدید مصرف رب ســیب یا رب به را در برنامه روزانه خود بگنجانید و یک قاشق 

مرباخورى بعد از هر وعده غذایى میل کنید تا تهوع شما برطرف شود.
دمنوش زنجبیل نیز در شرایطى که در خودرو و طول سفر دچار تهوع مى شوید مفید است به شرطى که قبل سفر 

از شیر و سایر لبنیات استفاده نکنید.
تهوع گاهى هم ناشى از زیادى میل کردن شیرینى هاست و با کم کردن مصرف آنها وضعیت بهتر خواهد شد؛ 

تالش کنید پرخورى نکنید و از نان سبوس دار در حجم کم استفاده مى کنید تا به مرور بهتر شوید.
مرکز بهداشت کلیولند هم توصیه کرد در مدتى که درگیر حالت تهوع هستید مایعات را به تدریج و در مقادیر 
بیشترى بنوشید و از خوردن غذاهاى جامد تا رفع حالت تهوع خوددارى کنید و حتما با یک پزشک مشورت 

کنید.

انار یکى از میوه هاى پرخاصیت در روزهاى سرد سال 
است که خوردن آن به همگان توصیه مى شود.

 دانه هاى سرخ رنگ انار داراى خواص زیادى هستند 
که پزشــکان توصیه مى کنند خوردن ایــن میوه را از 

دست ندهید.
میوه انار حاوى مقادیر زیادى ویتامین C اســت. مواد 
آنتى اکســیدان و ویتامین هاى انار باعث خنثى شدن 

رادیکال هاى آزاد در بدن مى شود که از عوامل 
اصلى اکسیداسیون سلولى، ایجاد سرطان 
و پیرى است و این خواص انار براى کبد 

چرب نیز مفید است و مى تواند موجب 
بهبود این بیمارى نیز بشود.

از سوى دیگر، وجود آنتى اکسیدان 

و ویتامین C در انار مى توانــد به کاهش واکنش هاى 
التهابى در بــدن و کاهش خطر ابتــالء به عفونت ها 

کمک کند.
وجود ویتامین C و آنتى اکسیدان فراوان در انار مى تواند 
جلوى فرآیند اکســید شــدن چربى هــا به خصوص 
کلســترول در دیواره عروق را گرفته و از 
آســیب دیدن دیواره رگ ها، که آغازگر 
بیمــارى تصلب شــرایین، بــاال رفتن 
فشارخون و شــروع بیمارى هاى قلبى 

عروقى هستند، جلوگیرى کند.
از سوى دیگر، نســبت پتاسیم به سدیم 
در انار بســیار باال اســت کــه باعث 
مى شود ســدیم از کلیه ها دفع شود 

و فشارخون کاهش یابد.
این میوه با داشتن آنتى اکسیدان هاى فراوان به سالمت 
ریه نیز کمک مى کند و با حفظ سالمت دستگاه قلبى 
عروقى به شکل غیرمستقیم در سالمت دستگاه تنفس 

نیز نقش دارد.
تحقیقات اولیه نشان داده اند که نوشیدن روزانه آب انار 

تازه مى تواند وضعیت قند افراد دیابتى را بهبود بخشد.
خواص ضدالتهاب انار مى توانــد، با کاهش التهاب در 
مفاصل، در کاهش مشکالت و عالئم بیمارى مبتالیان 

به آرتروز و رماتیسم مفصلى کمک کند.
انار منبع غنى از ویتامین C اســت که تحقیقات ثابت 
کرده است در درمان پوســت هاى کدر و خشک مؤثر 

است.

محققان مى گویند بادام مى تواند اســید چرب بوتیرات با 
زنجیره کوتاه را که براى سالمت روده مهم است، تقویت 

کند.
 کارشناسان مى گویند ســالمت روده جز کلیدى سالمت 
کلى یک فرد است. در یک مطالعه جدید، محققان پى بردند 
مصرف میان وعده بادام مى تواند سالمت روده را با افزایش 

تولید یک اسید چرب مهم زنجیره کوتاه تقویت کند.
 کارشناسان مى گویند بادام منبع خوبى از فیبر و همچنین 

راهى براى کاهش اشتها است.
به گفته محققان، هضم بادام با افزایش تولید اسید چرب با 
زنجیره کوتاه به نام بوتیرات همراه است. بوتیرات سوخت 
سلول هاى پوشش روده را فراهم کرده و به سالمت روده 

کمک مى کند.

دکتر «کوین ویالن»، نویسنده اصلى مطالعه از کالج کینگز 
لندن، گفت: «بوتیرات عالوه بر سوخت رسانى به سلول هاى 
روده بزرگ، جذب سایر مواد مغذى در روده را تنظیم کرده و 

به تعادل سیستم ایمنى کمک مى کند.»
وى در ادامه افزود: «این یافته ها نشان مى دهد که مصرف 
بادام ممکن است براى متابولیسم باکترى ها به قدرى مفید 

باشد که بر سالمت انسان ها هم تأثیر بگذارد.»
محققان فواید خوردن بادام را در طى 4 هفته در 87 نفر در 
رده سنى 18 تا 45 سال که قبًال کمتر از مقدار توصیه شده 

روزانه فیبر مصرف مى کردند و میان وعده هاى کم 
مغذى مانند چیپس سیب زمینى یا کلوچه را دو 

بار در روز مصرف مى کردند، بررسى کردند.
محققان شرکت کنندگان در مطالعه را به 

سه گروه میان وعده تقسیم کردند:
- گروه 1: بادام کامل، 56 گرم در روز

- گروه 2: بادام آسیاب شده، 56 گرم در روز
- گروه کنترل: کلوچه (2 مافین در روز)

محققان گزارش کردند که خوردن بادام به هر شــکلى به 
دلیل افزایش مواد مغذى مهم در مقایسه با گروه کنترل، 

سالمت روده افراد را بهبود مى بخشد.
این بهبودها در اسیدهاى چرب تک غیراشباع، فیبر و سطوح 

پتاسیم یافت شد.
محققان خاطرنشــان کردند کــه بادام 
همچنین منبع خوبى از نیاسین یا ویتامین 
B، اسید فولیک، منیزیم، روى و مس 

است.

باور هاى غلط درباره واکسن آنفلوآنزا
یک بیمارى خطرناك که در این روز هاى ســرد 
گریبان افراد زیادى را گرفته است؛ آنفلوآنزااست؛ 
اما نگران نباشید! واکسن آنفلوآنزا به کمک شما 

مى آید.
باز هم آنفلوآنزا و ســرماخوردگى! واکسن آنفلوآنزا 
واقعًا چیســت؟ این دارو با واکســن سرماخوردگى 
تفاوت دارد؟ شاید ترس از ابتال به آنفوالنزاى خوکى، 
مرغى و … ما را به سمت تزریق این واکسن بکشاند؛ 
البته داســتان بیمارى آنفلوآنزاآنقدر ها هم ترسناك 

نیست!

بیمارى آنفلوآنزا(آنفلوآنزا) چیست؟
آنفلوآنزا بیمارى شبیه به سرماخوردگى، اما متفاوت تر از 
آن است! در این روز هاى سرد، بازار ابتال به این بیمارى 
داغ است؛ درواقع، آنفلوآنزا با شروع فصل سرما با عالئمى 
مانند عالئم سرماخوردگى (تب، سرفه، گلو درد و آبریزش 
بینى) ظاهر مى شود و مردم براى پیشگیرى از این بیمارى 
واکســن آنفلوآنزا تزریق مى کنند؛ نترسید! همه چیز تحت 
کنترل مجله دلتا است؛ پس با خیال راحت این مطلب پزشکى 

را بخوانید؛ بدون ترس از ابتال به آنفلوآنزا!

واکسن آنفلوآنزا یا واکسن سرماخوردگى؟
واکســن آنفلوآنزا حاوى آنتــى ژن هاى ســطحى ویروس 
آنفلوآنزاست. این دارو به صورت سوسپانسیون در سرنگ هاى 
آماده مصرف مى شــود یا به شکل مایع شــفاف و بى رنگ در 
سرنگ هاى تک دوز وجود دارد. این واکسن به دو شکل استفاده 

مى شود؛ به صورت تزریقى و به شکل پاشیدنى داخل بینى.
یک باور غلط درباره این واکسن وجود دارد که تزریق آن مى تواند از 
بیمارى سرماخوردگى جلوگیرى کند؛ بهتر است بدانید که واکسن 

آنفلوآنزا واکسن سرماخوردگى نیست!

فواید واکسن آنفلوآنزا
اگر از بیمــارى آنفلوآنزا و عالئــم و انواع مختلف آن مى ترســید؛ 
پیشگیرى کردن از سرماخوردگى و آنفلوآنزا را تمرین کنید. بهتر است 
براى شروع، حتما واکسن آن را تزریق کنید؛ با توجه به آمار باالى مرگ 
و میر در اثر این بیمارى، تزریق این واکسن نه فقط بار روانى ابتال به این 

بیمارى را کم مى کند بلکه سطح ایمنى بدن را هم باال تر مى برد.
احتمال ابتال به بیمارى هاى عفونى را کاهش مى دهد.

محافظ سیستم ایمنى ضعیف کودکان و بزرگساالن است.
واکسیناسیون به محافظت از زنان در دوران باردارى و پس از آن (دوران 

شیردهى) کمک مى کند.

باور هاى عجیب و غلط درباره واکسن آنفلوآنزا
شما با تزریق این واکسن، آنفلوآنزا نمى گیرید، اما عوارضى جزئى مانند تورم، 
تب خفیف و درد بدن خواهید داشت. این واکســن حاوى نمونه هاى مرده 
این ویروس است که باعث بیمارى نمى شود؛ فقط در صورتى بیمارى ایجاد 

مى شود که واکسن زنده باشد.
برخى از افراد از زدن این واکسن به دلیل عوارض جانبى آن دورى مى کنند و 
این عوارض را با عالئم آنفلوآنزا اشتباه مى گیرند؛ در صورتى که عوارض جانبى 
آن بسیار خفیف است و عبارت است از: درد ماهیچه ها، خستگى، تورم و سرخى 

در محل تزریق سرنگ که تمام آن ها خیلى زود از بین مى روند.
این واکســن ایمنى باالیى دارد، اکثر افرادى که آن را تزریق کرده اند، از شر 
ویروس هاى عفونى در امان مانده اند؛ پس جاى هیچ گونه نگرانى نیست! البته 
موفقیت این دارو به سن، سالمت شخص و گونه هاى ویروسى وابسته است؛ 
درواقع، این واکسن نه فقط موجب تضعیف سیستم ایمنى بدن نمى شود بلکه 

آن را در برابر ویروس آنفلوآنزا تقویت مى کند.
برخالف باور عموم، اگرچه برخى عالئم بیمارى ســرماخوردگى و آنفلوآنزا 
مشابه هم هستند، ولى این واکسن در مقابل ســرماخوردگى از ما محافظت 
نمى کند و ســرماخوردگى توســط باکترى یا ویروس ایجاد  شده، ربطى به 
بیمارى آنفلوآنزا ندارد؛ درواقع، این واکسن نمى تواند باعث محافظت بدن شما 

از سرماخوردگى شود.

تزریق واکسن آنفلوآنزا براى چه کسانى ضرورت دارد؟
باید و نباید هاى واکسن آنفلوآنزا را اینجا بخوانید؛ تقریبا سالمندان و کودکان 
به دلیل ضعیف بودن سیســتم ایمنى بدن شــان در صــف اول تزریق این 
واکســن هســتند؛ البته گروه هاى دیگر افراد هم به تزریق و استفاده از آن

 نیازمندند:
افرادى که به بیمارى هاى خاص مثل مشــکل کلیه، دیابت، ایدز، مشکالت 

قلبى یا اختالالت ریوى نظیر آسم یا ذات الریه دچار هستند.
خانم هاى جوانى که در فصل شــیوع آنفلوآنزا در سه ماهه دوم 

یا سوم باردارى هستند؛ اســتفاده از آن در اوایل باردارى 
خطرناك است.

نوجوانانى که به دلیل بیمارى هاى خاص آسپرین 
مصرف مى کنند؛ چون ممکن اســت در صورت 

ابتال به آنفلوآنزا در معرض بیمارى نشــانگان 
(نوعى سندروم خطرناك) قرار گیرند.

واکسن آنفلوآنزا براى کودکان
این واکســن به اندازه 95٪ در ســالمت 
کــودکان مؤثــر اســت و کــودك را از 
ویروس هاى خطرنــاك آنفلوآنزا در امان 
نگه مــى دارد. همچنین در افراد مســن تر 
حدود 50-60 درصد ایمنى دارد البته والدین 

باید آگاه باشــند که کودکان به دلیل ضعیف 
بودن سیســتم ایمنى بدن شان تحمل ویروس 

آنفلوآنزا را ندارند؛ به همین دلیل توصیه مى شود که 
کودکان این واکسن را قبل از شروع سرما تزریق کنند.

چه افرادى نباید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
شــاید تعجب آور یــا جالــب باشــد بدانید 

افــرادى که بــه تخم مــرغ یــا هر یک 
حساســیت  دارو  ایــن  اعضــاى  از 

دارند، افــراد مبتال بــه گیلن باره (ســندروم اعصاب) یا ســندروم شــل 
شــدن عضالت و افراد مبتــال به بیمارى تنفســى حاد نبایــد آن را تزریق 

کنند.

بهترین زمان براى تزریق
بهترین زمان براى تزریق، اوایل پاییز (مهر و آبان) اســت؛ زیرا بدن فرصت 
آن را دارد تا قبل از رســیدن زمســتان و فصل آنفلوآنزا ایمنــى خود را باال

 ببرد.

شرایط نگهدارى
این واکسن یک داروى یخچالى اســت؛ پس باید آن را در دماى 2 تا 8 درجه 
سانتى گراد نگهدارى کرد، اما قبل از تزریق، آن را به دماى 25 درجه برسانید و 
سرنگ را به آرامى تکان دهید؛ سپس به صورت زیر پوستى یا عضالنى آن را 

تزریق کنید البته بهتر است که این کار در مراکز درمانى انجام شود.

عوارض واکسن آنفلوآنزا
این واکسن هم مانند تمام فراورده هاى دارویى ممکن است در برخى از افراد 
عوارض جانبى نظیر سردرد، تعریق، درد عضالنى، درد مفاصل، تب، ضعف، 
خستگى و سرخى در محل تزریق ایجاد کند که البته این عوارض معموال طى 

یک تا دو روز برطرف مى شوند؛ پس نگرانى شما بى دلیل است.

یداگر مى خواهید الغر شوید،کدو بخورید کدوبخو شوید خواهیدالغ م

از بین بردن حالت تهوع با کارهاى ساده

بببما بههههههههههههترشود:  به نحوه خوردن و آشامیدن است تا تهوع ش

تقویت سالمت روده ها با مصرف بادامدیابتى ها روزانه یک لیوان آب انار بنوشند

Cتامین C اســت. مواد 

 انار باعث خنثى شدن 
د که از عوامل

د سرطان 
ى کبد 

وجب 

ان 

جلوى فرآیند اکســی
کلســتر
آســیب
بیمــار
فشارخو
عروقى
از سوى
در انار
مى

تر از مقدار توصیه شده 
ن وعده هاى کم

وچه را دو
کردند.

عه را به 

پتاسیم یافت
محققان خاط
همچنین من
B، اسید
است.

خــواص گل کــلمخــواص گل کــلم

www.nesfejahan.net

مواد مغذى 
فراوان

گل کلم تقریبا 
داراى تمامى 
ویتامین ها و مواد 
معدنى مورد نیاز 
بدن است

سرشار از 
فیبر

گل کلم حاوى فیبر 
باالست و از همین رو 

به سالمتى عمومى 
بدن کمک مى کند. 

 داراى
 خواص 

آنتى اکسیدانى

گل کلم منبعى غنى از 
آنتى اکسیدان هایى 
است که از سلول هاى 
بدن در برابر اثرات 
زیان بار رادیکال هاى 
آزاد و حمالت التهابى 
محافظت مى کند

 کمک به 
کاهش وزن

گل کلم به دلیل فیبر باال 
گوارش را ُکند و احساس 
سیرى ایجاد مى کند و در 
نتیجه فرد به طور خودکار به 
مصرف کالرى کمترى طى 
روز روى خواهد آورد.

سرشار از 
کولین

کمبود کولین موجب افزایش خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و کبدى و نیز اختالالت 

عصبى مانند زوال عقل و آلزایمر مى شود. 
این ماده  مغذى در مواد غذایى زیادى وجود 

ندارد، اما گل کلم ازجمله بهترین منابع 
پایه گیاهى کولین به شمار مى روند.

غنى از 
سولفورفان

 سولفورفان با مهار 
آنزیم هاى دخیل در 

سرطان و رشد تومور 
مانع گسترش سرطان 
مى شود و همچنین در 
کاهش فشار خون باال 
و حفظ سالمت عروق 

نقش دارد

 جایگزین 
 کربوهیدرات 
غالت و حبوبات

 اضافه کردن گل کلم انتخاب مناسبى 
براى کسانى است که از رژیم هاى 
غذایى کم کربوهیدرات استفاده 
مى کنند، چراکه گل کلم به نسبت 
غالت و حبوبات کربوهیدرات خیلى 
کمترى دارد.

امکان اضافه  
آسان به 
رژیم غذایى

گل کلم را به روش هاى 
مختلفى مانند بخارپزکردن، 

کبابى کردن یا تفت دادن 
طبخ کنید و در کنار غذا یا 

در ترکیب با غذا هایى مانند 
سوپ، ساالد یا خوراك ها 

به کار ببرید.
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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 توسط 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 رسید 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 دادخواست به دادگاه عمومى 
محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت 

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

طباطبایى مالک رسمى
2)راى شــماره 140160302032000132 مــورخ 20 /1401/07 آقــاى احســان 
خســروى فرزند محمــد کدملــى 1189902710 ششــدانگ یک بــاب خانــه احداثى 
بر روى قســمتى از پــالك ثبتى فرعــى 44 واقــع در ومــکان 64 اصلى علیا اردســتان 
بخش هفده ثبــت اصفهان به مســاحت 401.50 متر مربع مالک رســمى مشــاعى. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول : 1401/07/28 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/08/14  –
م الف:1394651 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان 7/214

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

راى شماره 140060302026005097 مورخ 1401/04/07 هیات یک آقاى مهدى طاهرى 
به شناسنامه شماره 164 کدملى 1287812724 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 62,65 مترمربع از پالك 15145 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 40034ـ  

73/7/24 دفتر 83 تأیید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404194 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/178  

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

1. راى شــماره 1401603022026009082 مــورخ 1401/07/04 مالکیــت آقاى/ خانم 
محمدحسین صدرى کرمى به شناسنامه شماره 20 کدملى 1290065209 صادره فرزند رضا على 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 74,94 مترمربع پالك شماره 315 فرعى از 14916 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى اسماعیل امینى 
به موجب سند 27015ـ  2537,02,26 دفتر 447 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه 
به موجب قولنامه و وکالتنامه 1401ـ  85/02/09 دفتر 186 اصفهان به متقاضى واگذار شده و 

تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند.  

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404231 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/180  

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

1. راى شماره 140160302026008698 مورخ 1401/06/24 مالکیت آقاى خانم ندا دهقانى 
به شناسنامه شماره 12493 کدملى 1293347604 صادره اصفهان فرزند خداخواست ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 64,50 مترمربع مجزى گردیده از پالك شماره 325 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان سند رسمى شماره 

133009 مورخه 1401/04/04 دفترخانه شماره 60 اصفهان/ سند مالکیت مشاعى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404312 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/182  

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

1. راى شماره 1401603021026002740 مورخ مالکیت آقاى مرتضى عطائى به شناسنامه 
شــماره 58080 کدملى 1281678783 صادره از اصفهان فرزند محمد ششــدانگ بصورت 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 7,88 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند 

انتقال شماره 85045 مورخ 72/2/26 دفترخانه 36 اصفهان 1401/02/19 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1405188 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/186  

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

1. راى شماره 140160302026007602 مورخ 1401/06/02 مالکیت آقاى/ عباسعلى شریعتى 
کمال آبادى به شناسنامه شماره 12 کدملى 5649848769 صادره فرزند حسین در قسمتى از/ 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 36,88 مترمربع پالك شماره 115,61 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواست در 
صفحه 585 و 588 دفتر 387 امالك به نام متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404096 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/188  

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

1. راى شماره 140160302026006757 مورخ 1401/05/12 مالکیت آقاى/ خانم ماهزاده 
نادرى بلداجى به شناسنامه شماره 3767 کدملى 6299488387 صادره بروجن فرزند عباسعلى 
نسبت به چهار دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196 مترمربع پالك 12913 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان موجب 
سند کاداسترى به شناسه الکترونیکى 139920302026028199 و 1399203026028198 

بنامشان سابقه ثبت و سند دارد 
2. راى شــماره 140160302026006756 مورخ 1401/05/12 مالکیــت آقاى/ خانم زهرا 
برنابلداجى به شناسنامه شــماره 3023 کدملى 1285161041 صادره اصفهان فرزند على داد 
نسبت به دو دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196 مترمربع پالك 12913 فرعى 
از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان موجب سند 
کاداسترى به شناسه الکترنیکى 139920302026028119 و 1399203026028198 بنامشان 

سابقه ثبت و سند دارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404959 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى8/184  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003876– تاریخ: 1401/5/30- برابر راى شــماره 3876 مورخ 
1401/05/30 به شماره کالسه 0369 مالکیت آقاى/ خانم معصومه بادپا به شناسنامه شماره 
1226 کدملى 1091604460 صادره فرزند محمود نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 193,33 مترمربع پالك 726 شماره فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل صفحه 417 دفتر 152 و طبق قرارداد واگذارى شماره 
25,04,15422 مورخ 88/8/13 شهردارى خمینى شهر مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 3877 مورخ 1401/05/30 به شماره کالسه 0370 مالکیت آقاى/ خانم مسعود 
کاوهى سدهى به شناسنامه شماره 360 کدملى 1141035464 صادره فرزند غالمعلى به چهار 
دانگ مشاع از ششداگ یکباب خانه به مساحت 193,33 مترمربع پالك 726 شماره فرعى از 
158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل صفحه 417 دفتر 152 
و طبق قرارداد واگذارى شماره 25,04,15422 مورخ 88/8/13 شهردارى خمینى شهر مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1401/08/14- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29- م الف: 1402331 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/193 /8

آگهى مزایده اتومبیل
شــماره آگهــى:140103902132000002  – تاریــخ آگهى1401/08/11 – شــماره 

پرونده:140104002132000011
آگهى مزایده پرونده کالسه 140100015 به موجب پرونده اجرایى کالسه 140100015 له: 
خانم مینا کبریائى زاده کچورستاقى وعلیه: آقاى امیرحسین زائرى امیرانى تمامت ششدانگ 
یک دستگاه اتومبیل سوارى تیبا به شماره انتظامى 23-635 ق 36 متعلق به امیرحسین 
زائرى امیرانى به عنوان مدیون پرونده که در پارکینگ سایپا اردستان متوقف مى باشد و برابر 
نظریه کارشناس رســمى به مبلغ 1،700،000،000 ریال ارزیابى گردیده از طریق مزایده 
به فروش مى رسد. خودروى مذکور طبق نظر کارشــناس از نوع سوارى تیبا مدل 1398، 
سفید رنگ شماره موتورm 15/8746433 شماره شاسى 25844290 وضعیت ظاهرى و 
موتورى و گیریبکس و تودوزى و الستیک ها بسیار عالى مى باشد. مزایده از ساعت 9 الى 
12 روز دوشــنبه مورخ 1401/08/30 در محل اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تشکیل 
مى گردد. مزایده از مبلغ 1،700،000،000 ریال که توسط کارشناس رسمى ارزیابى گردیده 
آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به خودرو  در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى  هزینه ى پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آن که پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد و حقوق دولتى و حق مزایده طبق مقررات نقدا وصول خواهد شد. ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1401/08/14 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز  بعد موکول مى گردد. توضیحا شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونى او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتى که ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت  عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید مى گردد. 
تاریخ انتشــار: 1401/08/14 – م الف:1405403 – مســئول واحد اجراى اسناد رسمى 

اردستان – ذبیح اله فدائى اردستانى/8/192

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

1. راى شماره 140160302026008200 مورخ 1401/06/15 مالکیت آقاى/ خانم پروین 
کریمى رزوهء به شناسنامه شماره 62 کدملى 5759812726 صادره فرزند محمد/ ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 222,19 مترمربع پالك شماره فرعى از 3,09 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدار به موجب قولنامه 
عادى مع الواسطه از مالک رسمى حســین نریمانى که ذیل صفحه 260 دفتر 225 سابقه 

ثبت و سند دارد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 1404105 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/8/190 

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان با بیان اینکه بر اساس 
آمارها، منارجنبان بیشترین تعداد بازدیدکننده را در میان 
آثار تاریخى این شهر داشته است، گفت: از دو سال پیش 
براى حریم این اثر تاریخى طرحــى تعریف کرده ایم، اما 
ســازمان میراث فرهنگى اصفهان تاکنــون مجوز الزم 
را براى ســاماندهى حریم منارجنبان صادر نکرده است.
سیدسلمان قاضى عسگر اظهار کرد: یک فضاى سبز در 
سمت غرب منارجنبان قرار دارد و فضاى سمت شمال آن 
نیز آزادسازى شده است، اما به صورت خاکى رها شده و 
سال هاى زیادى است که این فضاها با همین شرایط باقى 
مانده است و وضعیت ناخوشایندى دارد، لذا براى احترام به 

آثار باستانى و بازدیدکنندگان این محوطه باید ساماندهى 
شود.مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: به 
جهت حساسیتى که درباره مجموعه تاریخى منارجنبان 
وجود دارد، باید هماهنگى هایى با اداره کل میراث فرهنگى 
انجام شود، از این رو جلســاتى برگزار شده است و انتظار 
مى رود مدیرکل این سازمان دستورى براى تسهیل شرایط 
صادر کند تا بتوانیم محوطه اطراف این اثر تاریخى را از این 
شکل خارج کنیم.وى افزود: شهردارى منطقه 9 دو سال 
اســت براى حریم منارجنبان طرحى تعریف کرده است، 
اما سازمان میراث فرهنگى به رغم دســتور وزیر میراث 

فرهنگى، اجازه ساماندهى این حریم را نمى دهد.

مدیر پروژه چهارباغ عباسى گفت: زیرسازى کف خیابان 
شیخ بهایى در حال انجام است و از این پس شاهد تردد 
خودروها در این خیابان (حدفاصل چهارباغ عباســى تا 

کوچه هتل شیخ بهایى) نخواهیم بود.
محمدعلى ســمیعى اظهار کرد: در حال حاضر ســه 
پروژه عمرانى از جمله زیرســازى کف خیابان شــیخ 
بهایى، کف سازى خیابان عالم آرا و پارك شهید رجایى 
(پشت بدنه ضلع شــرقى چهارباغ) توســط سازمان 
نوســازى و بهســازى و مناطق یک و ســه در حال

 اجرا است.
مدیر پروژه چهارباغ عباسى گفت: با توجه به اینکه در 

حال حاضر رودخانه زاینــده رود از نعمت آب کم بهره 
است، ســعى کردیم در پروژه هاى عمرانى با طراحى و 
اجراى آب نماها، زمینه نشاط شهروندان را فراهم کنیم 
و در پروژه خیابان شیخ بهایى یک آب نما به طول 29 و 
عرض یک متر و یک حوض مدرن به صورت مربع به 

طول و عرض دو متر احداث مى شود.
وى درباره پروژه کف سازى خیابان شهید عالم آرا گفت: 
این پروژه از این جهت که حدود 300 تا 400 کسبه در 
آن فعالیت مى کنند، از حساسیت ویژه اى برخوردار است، 
لذا تالش کردیم در کوتاه ترین زمــان ممکن آن را به 

اتمام برسانیم.

ابهام در ساماندهى حریم 
منارجنبان

احداث حوض و آبنما 
در خیابان شیخ بهایى 

دلیل قطع برق
 در روز چهارشنبه

سـخنگوى صنعـت بـرق اسـتان اصفهـان گفت: 
ماموران شـرکت توزیع برق اسـتان با رفع مشکل 
پسـت نیـروگاه برق اسـالم آبـاد، پایدارى شـبکه 
برق کالنشـهر اصفهان را بازگرداندند. محمدرضا 
نوحى اظهـار داشـت: سـاعت 18 و 9 دقیقه عصر 
روز چهارشـنبه بر اثـر بارندگى، کلید اصلى پسـت 
نیروگاه برق اسالم آباد اصفهان دچار خطا و اتصال 
شـد که به قطع خط 64 کیلوولت تغذیه برق مرکز 
شهر انجامید. وى با اشـاره به اینکه سه ُپست برق 
خیابان هاى حافظ، صائب و طالقانى به دلیل قطعى 
این خط، بى بـرق شـدند و برخى مناطق شـهر در 
خاموشـى فرو رفت، افزود: گروه تعمیرات شـرکت 
توزیع برق از طریق پست برق آبشار، برق ترانس ها 
را تأمین کردند و ساعت 19 و 30 دقیقه نیز برق تمام 

مناطق وصل شد.

یادبود شهداى شاهچراغ
 در آبفا

به همت امـور فرهنگى دینى شـرکت آبفاى اسـتان 
اصفهان ویژه برنامه گرامیداشت یاد و خاطره شهادت 
جانسوز شهداى شاهچراغ برگزار شد. در این مراسم 
کـه در مصلـى حضـرت امیرالمومنیـن (ع) آبفـاى 
اسـتان اصفهان برگزار گردید، مرتضـى مهاجرى از 
پیشکسـوتان دفاع مقدس به روشـنگرى و بصیرت 

افزایى در خصوص این حادثه تروریستى پرداخت.

خبر

دریاقدرتى پور
موش ها همیشــه جزئى از زندگى آدم ها بوده اند. این حیوانات خزنده 
به عنوان یک معضل، شناخته مى شوند؛ معضلى که حاال دست به یقه 
اصفهان هم شده است. شمال یا جنوب، شرق یا غرب، رد پاى موش ها 
همه جاى شهر هست؛ جونده هایى که آمار متقن و مشخصى از تعداد 

آنها وجود ندارد.
مأواى اصلى موش ها حاشیه رود است اما حاال یاد گرفته اند که چطور با 
آدم ها زندگى کنند؛ آنها دیگر مثل گذشته ترسى ندارند؛ بزرگ تر شده 

اند و دغدغه مسئوالن شهرى را هم با خود بزرگ کرده اند.
با وجود اینکه هر ساله مدیریت شهر دست به ابتکاراتى مى زند که از شر 
این حیوانات موذى خالص شود اما اتکا به سم و مواد شیمیایى تاکنون 

نتوانسته مردم اصفهان را از شر این جوندگان موذى نجات دهد.
سال گذشــته بود که در پى باز و بســته شــدن زاینده رود و تخریب
 النه هاى این موش ها آنها در شــهر و جوى ها و خیابان ها سرگردان 
شدند و دلهره هاى زیادى ایجاد کردند. همان روزها بود که غالمرضا 
ساکتى، رئیس ســابق اداره خدمات شــهرى معاونت خدمات شهرى 
شهردارى اصفهان از برنامه ریزى معاونت خدمات شهرى براى کنترل 
این حیوانات خبر داد و اعالم کرد که در هر منطقه یک نفر کارشــناس 
مسئول مبارزه با جوندگان موذى و کنترل جمعیت آنها وجود دارد و این 
افراد به صورت روزانه مناطق را رصد مــى کنند و تمام محل هایى که 
موش ها آلودگى دارند شناسایى و در نقشه ها ترسم خواهند کرد. او از 
برنامه ریزى سه مرحله اى براى نابودى موش هاى اصفهان خبر داد اما 
با تمام اینها هنوز موش ها هستند و با ما زندگى مى کنند گرچه به گفته 
رئیس اداره هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
جمعیت این حیوانات موذى در شهر اصفهان به شدت کنترل شده است.

به گفته رامین میرعسگرى، شــهردارى اصفهان ساالنه براى مبارزه 
با این جونــدگان و حیوانات موذى 12 میلیارد تومــان هزینه مى کند. 
او همچنیــن از یک نیــروى مختص مبــارزه با حیوانــات موذى در 
مناطق 15 گانه خبر مــى دهد و مى گوید: «با برنامه اى که از ســوى 
معاونت خدمات شهرى داده مى شــود، خیابان به خیابان با این پدیده 
مقابله مى کننــد و گزارش مى دهنــد. همچنین یک ناظــر عالى در 
معاونت خدمات شهرى شــهردارى داریم که بر این فعالیت ها نظارت

 مى کند.»
اما چرا با اینکه خدمات شــهرى اصفهان گام هاى بزرگى براى مبارزه 
با این حیوانات موذى برداشــته باز هم موش ها به راحتى در شهر تردد 
مى کنند؟ رئیس اداره هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان علت افزایش این حیوانات موذى در شهر اصفهان را به علت 
جارى شــدن آب در رودخانه زاینده رود و انهار شهر در ماه هاى پیش 
مى داند و مى گوید: «این موش ها در بستر خشک رودخانه و انهار النه 
داشتند که با جریان آب، النه ها خراب شده و بیرون آمده اند، ضمن اینکه 
در فصول اولیه سال هم زاد و ولد آنها زیاد مى شود، با این همه به واسطه 

فعالیت هاى شهردارى تعداد این موش ها بسیار کاهش یافته است.»
رامین میرعســگرى البته یکى از مقصران اصلى ازدیاد موش ها در 
اصفهان را وجود فســت فودى ها و عدم رعایت آنها در جمع آورى 
زباله هایشان هم مى داند. به گفته این مقام شهرى برخى از شهروندان 
به نظافت شــهر اهمیت نمى دهند و به راحتى زباله هاى خود را در 
خیابان و ســطح شــهر رها مى کنند. در عین حال مغازه هاى اغذیه 
فروشى و فست فودها به ویژه در مرکز شهر نیز زباله ها و ته مانده غذا 
و روغن هاى استفاده شده را جلوى مغازه ها و در فضاى سبز و جوى 

آب مى ریزند.

در صحبت هاى میرعسگرى به خوبى مشخص است که هر جا زباله 
بیشتر باشد موش ها هم هستند؛ آنها در تعداد بســیار زیاد زاد و ولد 
مى کنند و یکــى از راه هاى کنترل آنها رعایت بهداشــت اســت. 
موضوعى که ایمان ابراهیمى، کارشــناس حیات وحش و مدیرعامل 
انجمن حفاظت از پرندگان آواى بــوم نیز بر آن تأکید مى کند. او هم 
راهکار کنترل جمعیت حیوانات موذى را کنترل پسماندها مى داند و 
مى گوید: «اگر در یک شــهر فاضالب و پسماند به خوبى مدیریت و 
به عنوان منابع غذایى در اختیار حیوانات موذى نباشــد جمعیت آنها 
کنترل مى شود، اما استفاده از ســموم و تله در طوالنى مدت نتیجه 
بخش نیست، اگرچه ممکن است مدتى نتیجه دهد، اما جمعیت این 

گونه هاى جانورى دوباره به سرعت افزایش مى یابد.»
به گفته ابراهیمى، جوندگانى که شــبیه موش بزرگ در سطح شهر 
دیده مى شــوند در واقع «رت» هســتند که با مــوش متفاوت اند.
 «رت» ها بومى کشور ما نیستند و گونه هاى مهاجمى هستند که چند 
سده است به وسیله انسان جابه جا شــده و در بیشتر نقاط دنیا پخش 
شــده اند و یکى از دالیل کاهش جمعیت موش هــاى بومى، رت ها 
به عنوان گونه هاى مهاجم است که گونه هاى بومى را کنار مى زنند، 
بنابراین حتماً باید کنترل شوند، اگرچه کنترل آنها دشوار و گاهى حتى 
نشدنى است، اما با مدیریت پســماند مى توان جمعیت آنها را کنترل

 کرد.

وقتى موش هاى شهر کنار مى روند و گونه مهاجم جدید وارد مى شود 

حواستان به «رت» باشد!
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01 سرلک 
جانشین امید مى شود؟

02

الکسى ایگونین در خصوص بازگشــت احتمالى سردار 
آزمون به باشــگاه زنیت ســن پترزبورگ صحبت کرد. 
ایگونین در مصاحبه با سایت چمپیونات گفت:  بازگشت 
احتمالى آزمون به زنیت داستان جالبى است و این حرکت 
حتى از نظر بررسى لیگ روســیه نیز مى تواند قابل تامل 
باشــد. وى ادامه داد: البته سوال این اســت که آیا زنیت 
فعلى سردار را تقویت مى کند؟ از نقطه نظر بازیکن، همه 
چیز براى این موضوع وجود دارد. چرا که نه؟ اما در فوتبال 
هیچ چیزى تضمین شده نیســت و نمى توان به قطعیت 
گفت که سردار با بازگشت زنیت را تقویت مى کند یا خیر. 
ســردار آزمون از ســال 2019 تا 2022 در ترکیب زنیت 
ســن پترزبورگ بازى کرد و ســپس راهى بایرلورکوزن 
آلمان شد. آزمون در یازده بازى فصل جارى براى تیمش 

دو پاس گل داده است.

سردار به روزهاى اوج 
برمى گردد؟

04

امیرحسین حسین زاده با درخشش در تیم شارلروا به نامزد 
بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. باشــگاه شارلروا بلژیک 
نامزدهاى بهترین بازیکــن ماه را اعالم کــرد که در آن 
نام ستاره ایرانى به چشــم مى خورد. پدیده فصل گذشته 
استقالل که در ماه اکتبر 6 بار در ترکیب اصلى شارلرواى 
بلژیک قرار گرفت و توانســت یک گل به ثبت برساند در 
کنار  پیر پاترون، هاروه کوفى و دان هیمانز در فهرســت 
نامزدهاى کســب عنوان بهترین بازیکن ماه ژوپیرلیگ 

بلژیک قرار گرفت.

افتخارى دیگر براى
 پدیده سابق آبى ها

«صبر تلخ است ولیکن همیشــه هم بِر شیرین 
ندارد» حکایت گیتاریســت آبى هاست که فعل 
خواســتن را صرف کرد، آن هم بدون غلط؛ اما 
خیلى دیر. امیر ارســالن مطهــرى «قهرمان 
استقالل شد» اما تاوان سختى براى رسیدن به 
آن پرداخت. او براى اینکه جایگاهش را در ترکیب 
تیم محبوبش دوباره به دست آورد شانس حضور 

در جام جهانى را از دست داد. 
مهاجم 29 ساله آبى ها زمانى که در لیست مازاد 
سرمربى پرتغالى این تیم قرار گرفت با سماجت 
زیربار جدایى از استقالل نرفت. مطهرى حاضر 
شد پشت ترافیک خط حمله استقالل قرار بگیرد 
اما از این موضوع غافل بود که با این تصمیمش 
در شــلوغى خط آتش خطرناك تیــم ملى گم

 مى شود.  

ارســالن پس از چندین هفته نیمکت نشــینى 
ســرانجام در هفته یازدهم بــه ترکیب اصلى 
بازگشت و گل کاشــت. او با پاس گل3 امتیازى 
تیمش برابر هوادار اعتماد ریکاردو ســاپینتو را 
به دست آورد. اما این پایان ماجرا نبود و چند روز 
بعد، بازیکن مغضوب آبى ها با به ثمر رســاندن 
گل قهرمانى تیمش در ســوپرجام نقش اصلى 
تاریخ سازى را در تیم ساپینتو ایفا کرد. او توانست 

دوباره همان گیتاریست محبوب استقالل شود و با 
اثبات توانایى هایش به سکاندار پرتغالى جاى خود 

را در ترکیب اصلى تیم او فیکس کرد. 
اما آنچه در این میان مهم است زمانى است که 
این مهاجم 29 ساله پشت سر گذاشت تا اعتماد 
سرمربى استقالل را به دست آورد. صبر ارسالن 
مطهرى براى «گلستان شــدن آتش» اگرچه 
این بازیکن را به خواسته اش که بازى براى تیم 
مورد عالقه اش بود رساند اما فرصت طالیى را 
از او گرفت که مى توانست در آن با ارائه عملکرد 
درخشــان در رقابت هاى لیگ نامش را در بین 
مســافران جام جهانى قطر ثبــت کند. هرچند 
این اولین بار نیست که مطهرى بخاطر بازى در 
تیم باشــگاهى اش، پیراهن تیم ملى را از دست 

مى دهد. 
این مهاجم گرمســارى در ســال 94 در لیست 
منتخبین سکاندار وقت تیم ملى قرار گرفت اما 
به دلیل حضور تیمش در مراحــل حذفى لیگ 
قهرمانــان آســیا از حضــور در اردوى پرورش 
اســتعدادهاى درخشــان و آینده فوتبال ایران 
باز ماند. جالب آنجاســت کارلــوس کى روش 
همان روزها استعداد پدیده 22 ساله تیم نفت را 
کشــف کرده بود؛ بازیکنى که در 17 بازى براى 
تیم ملى زیر 23 ســال ایران 12 گل زده بود اما 
شــانس بازى براى تیم ملى بزرگســاالن را از 

دست داد. 
امیرارسالن پیش از این از آرزویش براى دعوت 
دوباره به جمع ملى پوشــان ســخن گفته بود و 
اگرچه در زمان حضور دراگان اســکوچیچ روى 
نیمکت مربیگرى تیم ملى در لیســت منتخبین 
این مرد کروات قرار گرفــت اما فرصت بازى در 
جمع ملى پوشان را به دست نیاورد. نکته بد ماجرا 
هم آنجاست که او با توجه به سن و سالش رؤیاى 
حضور در جام جهانى را هم از دست رفته مى بیند. 
شاید بخشى از دلیل اشک هاى گلزن استقالل 
در سوپر جام به همین موضوع برگردد؛ به رؤیایى 

که در آتش صبرش سوخت.
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با پایان مسابقات هفته یازدهم، لیگ برتر به صورت موقت 
به خاطر اردو و بازى هاى تیم ملى تعطیل شــد. برهمین 
اساس یحیى گل محمدى از باشگاه پرسپولیس خواست، 
اردوى خارجى براى تیمش در نظر بگیرنــد. ابتدا عنوان 
شد ترکیه مقصد تیم پرســپولیس براى برپایى اردوست 
اما به خاطر سرماى این کشــور، یحیى گل محمدى با آن 
مخالفت کرده و خواسته اســت این اردو در امارات و ُدبى 
برگزار شود که آب و هواى مناسبى در این وقت سال دارد. 
از طرفى سرمربى پرسپولیس مى تواند خانواده اش را نیز با 
خود به امارات ببرد چون دوســتان مشترك خانوادگى در 

این کشور دارند.

سفر خانوادگى
سرمربى فرانسوى تیم ملى عربستان پیش بینى کرد  یحیى به امارات

که ایران راهى دور دوم رقابت هاى جام جهانى شود. 
هروه رنارد که با حضور در قاره آفریقا توانســت اسم 
و رســمى در دنیاى فوتبال براى خود دست و پا کند، 
معتقد است ایران و سنگال در دور یک هشتم نهایى 
جام جهانى به مصاف هم مى روند. تیم هایى که چندى 

پیش و در یک دیدار دوستانه با هم دیدار کردند. 
نکته جالب اینکه رنار اعتقاد دارد تیم هاى آسیایى ایران، 
ژاپن، قطر، کره جنوبى و عربســتان از گروه هایشان 
صعود خواهند کرد. رنار در پایان تیم ملى کشــورش 
یعنى فرانسه را به عنوان قهرمان جام جهانى معرفى 

کرد.

صعود ایران به اعتقاد سرمربى سعودى ها

میالد سرلک هافبک دفاعى پرســپولیس توانسته است 
در اردوهاى اخیر تیم ملى توجــه کارلوس کى روش را به 
خود جلب کند. مربى پرتغالى حتى با مصدومیت هم میالد 
ســرلک را از قلم نینداخته و او را به تیم ملى دعوت کرده 
است. جالب تر مى شود وقتى بدانید، شنیدیم احتمال دارد 
سرلک در جام جهانى 2022 قطر جانشین امید ابراهیمى 
بازیکن سابق استقالل شود که چند سالى مى شود در لیگ 
ستارگان قطر بازى کند. سن و سال امید ابراهیمى باال رفته 
و شــاید به همین دلیل، او جاى خودش را در جام جهانى 
به لیگ بازیکن جوان تر بدهد. هر چنــد امید ابراهیمى در 
جام جهانى 2018 روســیه یکى از خوب هاى ایران در آن 

رقابت ها بود.

مرضیه غفاریان

تاوان صبر ارسالن مطهرى براى استقالل

رؤیاى ناتمام گیتاریست آبى ها 

ســرمربى تیم ملى آمریکا در خصوص نقاط قوت 
تیم ملى ایران در جام جهانى 2022 قطر صحبت 

کرد به تمجید از تیم ملى ایران پرداخت.
در تاریخ 8 آذر و در بازى سوم مرحله گروهى جام 
جهانى 2022 قطر، تیم ملى ایران به مصاف تیم 

ملى آمریکا خواهد رفت.
گرگ بلهالتر در خصوص بازى هــاى  آمریکا در 
گروه B مسابقات گفت: ولز تیم باتجربه اى است. 
تیمى فیزیکى دارد و به این راحتى ها به شما اجازه 
حمله کردن نخواهد داد. انگلیس نیز مدعى اصلى 
صدرنشینى در گروه ماســت. آنها ترکیب میلیارد 

دالرى دارند و سرمربى آنها بسیار قدرتمند است.

سرمربى آمریکا در خصوص ایران نیز گفت: و اما 
ایران که پس از جام جهانى 2018 روسیه به این 
رقابت آمده و به همین دلیل باتجربه اســت. آنها 
در خط دفاعى بســیار قدرتمند هستند که رسیدن 
به دروازه و شکســت خط دفاعى براى ما سخت 

خواهد بود.
بلهالتر درباره بــازى دوباره با ایــران پس از جام 
جهانى 98 گفت: مــا کامال با تمرکــز باال وارد 
میدان خواهیم شــد. نگاه هاى سیاســى براى ما 
اهمیتى نــدارد. بازى با ایران، بــازى آخر مرحله 
گروهى است و ما امیدواریم بتوانیم راهى مرحله 

حذفى شویم.

تمجید سرمربى آمریکا از شاگردان کى روش

خود به امارات ببرد چون دوســتان مشترك خانوادگى در 
این کشور دارند.

دروازه بان تیم ملى فوتبال کشــورمان گفت، تمام تالش خود را 
انجام مى دهد تا نظر مثبت کادر فنى تیم ملى را براى حضور در جام 

جهانى 2022 قطر جلب کند.
محمدرضا اخبارى در پاسخ به این ســؤال که چقدر امیدوار است 
تا همراه تیم ملى در جام جهانى 2022 حضور داشته باشد، گفت: 
همه بازیکنان امیدوار هستند، حتى من که در جام جهانى قبل هم 

تا مراحل آخر بودم. 
اخبارى در پاسخ ســؤالى مبنى بر اینکه از نحوه آماده سازى تیم 
ملى راضى هســت یا خیر، خاطر نشان کرد: تمام ارگان ها تالش 
مى کنند که تا بهترین خدمات را به تیم ملى ارائه کنند. بازیکنان هم 

مى خواهند با تمرینات خوب در جام جهانى بدرخشند.
دروازه بان تیم ملى فوتبال کشورمان درباره مصاف ایران با تیم هاى 
همگروهش در جام جهانى 2022 قطر تصریح کرد: همه از شرایط 
گروه ما باخبر هستند و اینکه تیم هاى بزرگى در گروه ما قرار دارند. 
تیم ملى آمریکا با تیم جام جهانى 98 فرق مى کند و اکثر بازیکنان 
این تیم در لیگ برتر انگلیس بــازى مى کنند، بازیکنان تیم ملى 
انگلیس هم نیاز به معرفى ندارند. مســلماً رؤیاى همه ما صعود از 
گروه است. کار خیلى سخت و دشوارى است، ولى ما با همین هدف 

به جام جهانى مى رویم.

دینامو زاگرب با قبول شکســت مقابل چلســى و 
قرار گرفتن در رتبه چهــارم از حضور در لیگ اروپا 

نیز بازماند.
تیم چلســى در یکى از دیدارهاى شب پایانى دور 
گروهى در ورزشــگاه اســتمفوردبریج به مصاف 
دینامو زاگرب رفت. این تیم که در دور رفت با یک 
گل مغلوب نماینده کرواسى شده بود براى اینکه 
به عنوان صدرنشین از گروه E صعود کند به دنبال 
کسب پیروزى در خانه بود و در سمت مقابل دینامو 
براى رتبه سوم و حضور در لیگ اروپا در پى کسب 
ســه امتیاز بود. این تیم دو بر یک از سد میهمان 
خود گذشت تا یکى از هشت تیم اول دور گروهى 

لقب بگیرد.
صادق محرمى، ملى پوش ایرانى تیم دینامو زاگرب 
در این دیدار در ترکیب اصلى تیمش حضور داشت. 
او که طى 5 بازى دور گروهى، در 4 بازى فیکس 
بود، این  بازى را نیز مثل بازى رفت با چلســى، با 
حضور در بین 11 مرد منتخــب تیمش آغاز کرد. 
محرمى تا پایان در زمین حضور داشت اما در طول 
90 دقیقه بازى، نتوانســت تیمش را از شکســت 

مقابل حریف قدرتمندش نجات دهد.
تنها 7 دقیقه از بازى گذشته بود که 

برونو پتکوویچ دروازه چلســى را 
باز کرد اما ده دقیقه بعد میزبان 
توسط رحیم اســترلینگ گل 
تســاوى را وارد دروازه دینامو 
کرد. دنیس زکریا در دقیقه 30، 

تداوم حمالت میزبان را به یک گل دیگر ختم کرد 
تا آبى ها با برترى دو بر یک راهى رختکن شوند.

با وجود پیــروزى میالن در دیــدار همزمان، این 
چلسى بود که مى توانست با حفظ فاصله یک گله 
خود با حریف تا پایان کار، سه امتیازى را کسب کند 
که براى حفظ صدرنشینى بسیار حائز اهمیت بود. 
شاگردان گراهام پاتر در 45 دقیقه دوم روى حفظ 
نتیجه تمرکز کردند و در نهایت توانســتند کار را 
بدون رد و بدل کردن گل، به پایان رسانده و 1-2 
میهمان خود را شکست دهند. آنها با 15 امتیاز در 
صدر جدول گروه E قرار گرفتند تا همراه با میالن، 

جشن صعود بگیرند.
چلســى با این پیروزى و با وجود پیروزى میالن، 
کار خود در دور گروهى را به عنوان 
تیم صدرنشین گروه E به پایان 
رســاند. دینامو زاگرب نیز با 
متحمل شــدن شکست، 4 
امتیازى باقى مانــد تا با قرار 
گرفتن در رتبه چهارم، شانس 
صعود به لیگ اروپا را هم از دست 
بدهد. سالزبورگ که با 4 گل 
مغلــوب میالن در 
شب پایانى شد، 
به عنــوان تیم 
ســوم از ایــن 
گروه بــه لیگ 
اروپا صعود کرد.

یاران محرمى از حضور در لیگ اروپا هم 
بازماندند!

بازگشت خلیل زاده و کنعانى زادگان شانس فیکس 
شدن را از مدافع پرسپولیس گرفت.

تهدید کارلوس کى روش زودتر از حد تصور نتیجه 
داد و باشــگاه االهلى قطر مجوز بازگشــت شجاع 
خلیل زاده و محمدحسین کنعانى زادگان به اردوى 

تیم ملى ایران را صادر کرد.
سرمربى تیم کشورمان گفته بود درصورتى که دورى 
این بازیکنان از اردو به طول بینجامد، ممکن است 
آنها از حضور در فهرســت نهایى تیم ملى محروم 

شــوند. به این ترتیب االهلى هم پــاداش نقدى 
چشــمگیر فیفا را از دســت مى داد. نهایتا مشکل 
برطرف شــد و این 2بازیکن دوباره به اردوى تیم 

ملى پیوستند.
به این ترتیب آنها در لیســت نهایــى ایران براى 
حضور در جام جهانى قرار مى گیرند و البته احتمال 
بســیار باالیى وجود دارد که به خاطــر هماهنگى 
طوالنى مدت شان در لیگ و مسابقات ملى، در قطر 

هم کنار یکدیگر به میدان بروند.

در طول این چند روز که بحث احتمال کنار گذاشته 
شدن شــجاع و کنعانى مطرح شده بود، بحث هاى 
زیادى در مورد گزینه هاى جانشــینى آنها به میان 
آمد، اما عمده گمانه زنى ها حول این محور بود که در 
این صورت مرتضى پورعلى گنجى یکى از نامزدهاى 
جدى حضور در ارنج است، اما حاال این بخت ناگهانى 
از او گرفته خواهد شــد. هرچند گنجى از این ماجرا 
ناراحت نیست و گفته اگر یک دقیقه هم بازى کند، 

همه تالشش را به کار خواهد گرفت.

پرنده خوشبختى از دوش مدافع سرخ ها پرکشید

مهاجم تیم فوتبال سپاهان از شرایط تعطیلى تمرینات 
این تیم صحبت کرد و گفت: به صورت انفرادى طبق 
چیزى که از طرف سرمربى به ما اعالم شده تمرین 

مى کنیم تا بعد به تمرینات گروهى مجدداً برگردیم.
عیسى مرادى، مهاجم جوان تیم فوتبال سپاهان در 
خصوص برنامه سپاهان در تعطیالت لیگ برتر اظهار 
داشت:  برنامه ریزى ما خوب است و طبق برنامه اى 
که آقاى ژوزه مورایس به ما داده چند روز استراحت 

داشتیم و حاال به صورت انفرادى طبق چیزى که به 
ما اعالم شده تمرین مى کنیم و کارهاى هوازى انجام 

مى دهیم تا بعد به تمرینات گروهى مجدداً برگردیم.
وى در مورد دیدار تدارکاتى مقابل زنیت توضیح داد: 
بازى خیلى خوبى است. زمان دقیقش را نمى دانستم. 
ابتدا قرار بود 6 آذر برگزار شــود و حاال ظاهراً اعالم 
کردند که زمان دقیق بازى 12 آذر است. بازى خیلى 

مهم و اتفاق بزرگى براى ما خواهد بود.

مهاجم ســپاهان افزود: زنیت از باشگاه هاى بزرگ 
روسیه اســت و بارها در مســابقات لیگ قهرمانان 
اروپا حضور داشته است و باشگاه سابق سردار آزمون 
بوده و خیلى از ایرانى ها به این واســطه این باشگاه 
را مى شناســند. یک محک خیلى خوب براى تیم ما 
خواهد بود و فکر مى کنم این بازى به ما خیلى کمک 
کند تا در فرم خوبــى قرار بگیریم به ســمت ادامه 

مسابقات حرکت کنیم.

مهاجم جوان سپاهان: با تمرینات مورایس از آمادگى دور نمى شویم

سه شنبه شب هفته گذشــته تکلیف مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد و 16 تیم پایانى به 

مرحله حذفى راه پیدا کردند.
 با پایان مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا در فصل 
2022-2023 ، امباپــه و صالح توانســتند با 7 گل 
به بهترین گلزن مرحله گروهى نــام گیرند. مهدى 
طارمى، ســتاره ایرانى پورتو که ایــن فصل در اروپا 
درخشان ظاهر شد، با 5 گل زده در کنار لواندوفسکى 

از بارســلونا و هالند از منچسترســیتى قرار گرفت: 
1- محمد صــالح - لیورپــول - 7 گل 1- کیلیان 
امباپه - پارى ســن ژرمن - 7 گل 3-ارلینگ هالند- 
منچسترسیتى - 5 گل 3- مهدى طارمى- پورتو - 5 

گل 3- رابرت لواندوفسکى - بارسلونا - 5 گل. 
در رده ششم نیز بازیکنانى مثل راسپادورى، سیمئونه، 
سانه، ژیرو، مسى، وینیسیوس، بلینگهام، کودوس و 

ژوائو ماریو با 4 گل زده قرار دارند.

طارمى باالتر از مسى و سیمئونه

اخبارى: تالش مى کنم در جام 
جهانى حضور داشته باشم

سابقات حرکت کنیم.

ه است. کار خیلى سخت و دشوارى است، ولى ما با همین هدف
جام جهانى مى رویم.

رانى تیم دینامو زاگرب 
 تیمش حضور داشت. 
4ى، در 4 بازى فیکس

ى رفت با چلســى، با 
ــب تیمش آغاز کرد.

ضور داشت اما در طول 
یمش را از شکســت 

ات دهد.
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کار خود در دور گروه
تیم صدرنشین گر
رســاند. دینامو
متحمل شــدن
امتیازى باقى م
چ گرفتن در رتبه
صعود به لیگ اروپا
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رحمــت خداونــد بــر کســى کــه شــهوت خــود را مغلــوب و هــواى نفــس 
ــوده  ــرا کار مشــکل، بازداشــتن نفــس از شــهوت ب ــد، زی را ســرکوب کن
کــه پیوســته خواهــان نافرمانــى و معصیــت اســت. بنــدگان خــدا! بدانیــد 
ــاند  ــى رس ــب نم ــه ش ــه روز و روز را ب ــب را ب ــان، ش ــان باایم ــه انس ک
جــز آنکــه نفــس خویــش را متهــم مــى دانــد، همــواره نفــس را ســرزنش 
مــى کنــد و گناهــکارش مــى شــمارد. پــس در دنیــا چونــان پیشــینیان صالح 
خــود باشــید، کــه در پیــش روى شــما درگذشــتند و هماننــد مســافران، 

موال على (ع)خیمــه خویــش را از جــا درآوردنــد و بــه راه خــود رفتنــد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

ســید مهدى طالبیان معاون امور شــرکت هاى بنیاد 
بهره ورى موقوفات آســتان قدس رضــوى و مهدى 
قربانى مدیرعامل موسســه عمران و توسعه رضوى و 
هیات همراه بــا حضور در ذوب آهــن اصفهان از خط 
تولید بازدید و بــا مهندس ایرج رخصتــى مدیرعامل  
بهزاد کرمى معاون بازاریابى و فروش و حمید ســرال 
مدیر روابط عمومى شرکت دیدار و در خصوص تعامل 
و همکارى بیشــتر در جهت افزایش بهره ورى هر دو 

مجموعه گفتگو کردند.
رخصتى با اشاره به توانایى هاى ذوب آهن اصفهان در 
امر اکتشــاف و بهره بردارى از معادن کشور گفت: در 
سال هاى گذشــته ذوب آهن اصفهان با برخوردارى از 
معدن،داراى زنجیــره تولید کامل بــود و تولید در این 
شرکت بدون دغدغه انجام مى شد ولى هم اکنون بدلیل 
برخى تصمیمات اشتباه این زنجیره قطع شده و تولید با 

مشکل مواجه شده است .
وى یاد آور شــد: ذوب آهن اصفهان آمادگى دارد تا با 
شــرکت هایى که در زمینه معدن کارى فعالیت دارند 

همکارى داشته باشد و آســتان قدس رضوى پتانسیل 
این همکارى را دارد.

مدیرعامل ذوب آهن با اشــاره به اینکه معدن کارى در 
کشور با تولد ذوب آهن آغاز شــده است گفت : معادن 

کشور از ذوب آهن اصفهان جدا نیستند و هم اکنون که 
استراتژى ذوب آهن با تولید 12 محصول جدید از بهمن 
ماه بر مبناى افزایش تنوع محصول و تولید محصوالت 
ارزش افزا شکل گرفته، معادن کشــور نیز مى توانند با 

حمایت خود از این سیاســت بهره مند شوند . وى تفکر 
ذوب آهن در تولیدات خود را ملى دانســت و افزود : در 
شرایط کنونى که کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان 
زبانزد است صادرات مى تواند یکى از راه هاى برون رفت 

از مشکالت باشد.
ســید مهدى طالبیان هم به توسعه همکارى بین ذوب 
آهن اصفهان و آستان قدس رضوى اشاره کرد و گفت : 
شرکت  عمران و توســعه رضوى یکى از شرکت هاى 
جدید در آستان قدس رضوى اســت که ظرفیت بسیار 
مناسبى براى کارهاى عمرانى ، معدنى و صنعتى را دارد 
و مى تواند بستر بسیار مناسبى براى تعامالت بیشتر هر 

دو مجموعه در جهت افزایش بهره ورى باشد .
وى به پتانسیل ذوب آهن اصفهان در حوزه اکتشاف و 
بهره بردارى از معادن کشور اشاره کرد و گفت : آستان 
قدس رضوى به دلیل نزدیکى به معادن خواف و سنگان 
مى تواند همکارى خوبى در حوزه بهره بردارى با ذوب 
آهن اصفهان داشته باشد که امید است این همکارى هر 

چه زودتر محقق گردد .

ذوب آهن پتانسیل استخراج از معادن کشور را دارد

همزمان با هفته پدافند غیرعامل، جلســه پدافند غیرعامل با حضور مدیر 
منطقه، معاونین، مدیران و رئیس و کارشناســان اداره حراست مخابرات 
منطقه اصفهان در ســاختمان شهید حاج قاسم ســلیمانى این مجموعه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى مدیر 
منطقه در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه ویژه به مقوله پدافند غیرعامل 
در مجموعه مخابرات گفت: لزوم توجه به تمهیدات الزم براى اجرایى شدن 
پدافند غیر عامل در مجموعه مخابرات وقتى مشهود مى شود که به نقش 
این مجموعه به عنوان بزرگترین شرکت مادر تخصصى در حوزه زیرساختها 

و سرویس هاى ارتباطى نگاه دقیق و ویژه اى داشته باشیم.

وى افزود: با توجه به تهدیدات و حمالت در فضاى سایبرى و هدف گرفتن 
زیرساختهاى کشور توسط دشمنان، باید تهدید را به فرصت تبدیل کرده و 

زمینه را براى کاهش نفوذ و آسیب پذیرى خود فراهم کنیم.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به اهداف پدافند غیر عامل عنوان 
کرد: هدف از اجراى طرح هاى پدافند غیرعامل کاســتن از آسیب پذیرى 
نیروى انسانى و تجهیزات حیاتى و حساس و مهم کشور على رغم حمالت 
خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت ها و خدمات زیر بنایى و تامین 

نیازهاى حیاتى و تداوم اداره کشور در شرایط بحرانى است.
گفتنى است، مدعوین در این جلسه به بیان اقدامات صورت گرفته در سطح 

مخابرات در راستاى رعایت مقررات پدافند غیر عامل پرداختند. 

برگزارى جلسه شوراى پدافند غیرعامل در مخابرات اصفهان

آبرسانى پایدار به مجتمع روستایى چنارود چادگان

 چالش ها و شاخص هاى عملکرد بانک کشاورزى

مدیر آبفاى چادگان از راه اندازى مرحله نخســت 
آبرسانى پایدار به مجتمع روستایى چنارود جنوبى 

شهرستان چادگان شامل پنج روستا خبر داد.
مهدى زمانى با بیان 
ایــن کــه عملیات 
اجرایــى  این طرح 
از  خرداد ماه ســال 
جــارى آغاز  شــد، 
خاطرنشان کرد: در 
این عملیات 2800 
متــر لوله گــذارى، 
احــداث یــک باب 

ایستگاه پمپاژ، حفر یک حلقه چاه به عمق 100 متر 
همراه با تجهیز و اجراى شبکه برق به طول 80 متر 
اجرا شده است که عملیات حفر چاه از سال گذشته  

انجام شده بود.
وى با اشاره به این که با اجراى این عملیات، تأمین 
آب پایدار براى روستاهاى خرسانک  چادگان شامل 
پنج روستا انجام و آبرسانى ســیار در این روستاها 

حذف مى شود، افزود: این عملیات با هزینه اى بالغ 
بر 30 میلیارد ریال اجرا شده که با راه اندازى آن 450 

نفر از آب شرب پایدار بهره مند شده اند.
مدیر آبفــاى چادگان 
بیــان کــرد: طــرح 
آبرســانى به مجتمع 
روســتایى چنــارود 
چادگان شــامل 15 
روستاى خرسانک ها، 
شورنگاه، هرمانک ها، 
دولت آبادها، سرچشمه 
باغ ناظر، دره آلوچه  و 
مناطق عشایر نشین این شهرستان با پیشرفت 30 

درصدى در حال اجرا است. 
زمانى تصریح کرد: در شهرســتان چــادگان دو 
شــهر و 61 روســتا  تحــت پوشــش خدمــات 
شــرکت آب و فاضالب قرار دارند و روســتاهاى 
غیر تحت پوشــش نیز به صورت ســیار آبرسانى 

مى شوند.

مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان گفت: 
مازاد مصرف و منفى شــدن توازن منابع مصارف 
اســتان به میزان بیــش از 22 هزارمیلیارد ریال و 
استمرارنداشتن امکان پرداخت تسهیالت تکلیفى و 
کمبود 270 نفرى نیروى انسانى، ازجمله مهم ترین 
چالش هایى است که بانک کشاورزى استان با آن 

مواجه است.
رضا جمشیدیان اظهار کرد: کســب رتبه دوم در 
پرداخت تســهیالت مردمى ســازى یارانه ها، از 
جمله شــاخص هاى عملکرد این بانک در ســال 

گذشته است.
وى افزود: مازاد مصرف و منفى شدن توازن منابع 

مصارف اســتان به میزان بیش از 22 هزار میلیارد 
ریال و عدم اســتمرار امکان پرداخت تســهیالت 
تکلیفى، کمبود 270 نفرى نیروى انســانى، نبود 
توازن و تناســب رشد ســپرده مردم با تسهیالت 
تکلیفى و شــرایط بحرانى و خشکسالى استان و 
تأثیر آن بــر وصول مطالبــات از جمله مهم ترین 
چالش هایى است که بانک کشــاورزى استان با 

آن مواجه است.
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان گفت: 
موضوع معیشت کارکنان بانک هاى دولتى از جمله 
ضروریات است که اگر محقق نشود، چالش هاى 

بزرگى به دنبال خواهد شد.

در راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 07/ 08/ 1401 مبنى بر 
افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 الیحه اصالحى قانون تجارت بدینوسیله 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت مى رســاند مقرر گردیده سرمایه 
شرکت از مبلغ 10,000,000,000 ریال تا مبلغ 20,000,000,000 ریال از طریق 
واریز نقدى و از محل صدور ســهام جدید افزایش یابد ( خالص افزایش 
سرمایه ده میلیارد ریال ) لذا حساب شماره 4839442745 عهده بانک 
ملت شعبه امیرکبیر اصفهان جهت واریز مبلغ ناشى از افزایش سرمایه 
اعالم گردید و هریک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه 
را دارند بایستى حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر این آگهى جهت 
خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش هر 1 سهم، 1 
سهم و هر سهم به ارزش 10,000,000 ریال اقدام نمایند و رسید مربوطه را 
تحویل هیئت مدیره در محل شرکت به آدرس بلوار آئینه خانه حدفاصل 
سى و سه پل و پل فردوسى بن بست نسترن پالك49 طبقه سوم واحد 
شرقى کد پستى 8163675455 دهند. الزم به ذکر است چنانچه در پایان 
مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام ناشى از افزایش 
سرمایه و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننمایند هیئت مدیره مجاز 
خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم هاى اســتفاده نشده بابت افزایش 
سرمایه را به هریک از سهامداران یا طلبکاران که تمایل به خرید سهام 
دارند واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید 

سهام ناشى از افزایش سرمایه مى باشد.

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده ۱۶۹ الیحه اصالحی 

قانون تجارت شرکت سنگ و معدن و آهن سمیران

هرمز بندر لنگه  سهامی خاص

ثبت شده به شماره ۴۸۸۰۱  و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۵۹۸

هیئت مدیره


