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۳

فروش سیگار به 
کودکان زیر ۱۸ سال

سوز مازوت در چشم 
اصفهان

۳

ملوانان به سینما ساحل
می روند

در معماری امروز

مثل کودک گم شده ایم

۳

       

خواص فوق العاده 
و کمترشنیده شده 

خیار

عملیات انتقال قلب از اصفهان با فالکون
۶

مرگ تدریجی
پشت میزنشین ها 

زندگى امروز خیلى ها را پشت میزنشین کرده است؛ 
پشــت میزنشــین هایى که ورزش کــردن آخرین 
اولویتشان است و بخاطر نوع شغلى که دارند به مرگ 
تدریجى مبتال شده اند. تنها 6 ساعت نشستن پى در 
پى پشت یک میز به گفته پزشــکان مى تواند اثرات 
جبران ناپذیرى براى یک فرد داشته باشد. این اثرات از 
بیمارى هاى قلبى و عروقى شروع مى شود و به بیمارى 
هاى عضالنى و آرتروز و اســترس و افسردگى ختم 
مى شــود. بیمارى هایى که اکنون در کمین بسیارى 
از کارمندان دولت و کارمندان مؤسســات خصوصى 
و به طور کلى پشــت میزنشــین هایى است که ایام 
زندگیشــان در یک چهاردیوارى محصور و گاهى به 
دور از نور خورشید و هواى آزاد در حالت نشستن مداوم 

روى صندلى ها...

اچکش رکود بر تن زخمى بازار مسگرها ا اخ ا خ
با شیوع کرونا رنگ از رخ مس اصفهان پرید با شیوع کرونا رنگ از رخ مس اصفهان پرید 

۳

اهداى اعضاى جوان 26 ساله؛ از پایتخت تا شیراز 

مصدومیت فالحمصدومیت فالح
 جدی نیست جدی نیست

ســامان فالح، مدافع جوان تیم ملــى در آخرین 
تمرین تیم ملى دچار مصدومیت شد و از زمین 
بیرون رفت تا پزشکان تیم ملى روى زانوى او 
یخ قرار دهند. بعد از بررسى پزشکان مشخص 

شده مدافع 21 ساله...
۸

در صفحه ۲ بخوانید

وجود ۱۱۹هکتار

بافت تاریخی

در منطقه یک

شهرداری اصفهان

۵

در دبی

شــاید از شــنیدن ایــن نکته 
تعجب کنید، امــا خیار در گروه 

ى  کى هــا ا ر خو
اَبَرمغــذى قــرار 

مى گیرد...

یوزهای ایرانی می توانند در قطر شگفتی ساز شوند
با به زانو در آوردن «سه شیرها» در نبرد نخست؛با به زانو در آوردن «سه شیرها» در نبرد نخست؛

۷

۷

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛

صادرات صادرات ۸۸ هزار تن محصول  هزار تن محصول 
لبنی از اصفهان به اوراسیالبنی از اصفهان به اوراسیا

۳

واریز سود سهام عدالت دو مرحله ای شد پمپاژهای باالدست زاینده رود قطع شدجهان نما آنچه تا امروز درباره سیستم عامل جدید مایکروسافت مى دانیماستان ۶ غذایى که سوخت و ساز بدن را باال مى برندتکنولوژی سالمت

شهردارى خورزوق در نظردارد به استناد مصوبه شماره 448 مورخ 1401/07/10 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق ، نسبت به عملیات 
نظافت ورفت وروب وحمل زباله سطح شهر با رقم پایه به مبلغ 51/618/147/710 ریال را از طریق مناقصه عمومى و با جزئیات مندرج در 

اسناد مناقصه ،با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran )  به صورت الکترونیکى اقدام نماید .
تاریخ انتشار : 1401/08/11 مهلت دریافت اسناد مناقصه :1401/08/17 ومهلت ارسال پیشنهاد : 1401/08/28 

تاریخ بازگشایى :1401/08/28 تاریخ اعالم برنده :1401/08/28 
شرایط عمومى وتوضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
1-برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد وکلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید ودریافت اسناد 
مناقصه (درصورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه ) ،ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن 

مناقصه گران محترم ازاین طریق امکان پذیر مى باشد .
2-کلیه اطالعات امالك ومســتغالت شامل مشــخصات ،شــرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومى ســامانه مناقصه ،قابل مشاهده ،

بررسى وانتخاب مى باشد .
3-عالقه مندان به شرکت درمناقصه مى بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل 
نمایند .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها درسایت سامانه www. Setadiran.ir    بخش ثبت نام /پروفایل مناقصه گر موجود 

است .
آدرس :اصفهان ،خورزوق ، خیابان شهردارى 

www.khorzoogh.ir    : تلفن : 3و 45463041-031           فکس : 45464005-031    وب سایت

آگهی مناقصه 

م.الف: ۱۴۰۴۴۳۴ 
سید فضل اله هاشمی –شهردار خورزوق 

نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظردارد :
مناقصه زیرسازى ،جدول گذارى و آسفالت کوى عطار وادیب ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 
2001093298000028 مورخه 1401/08/10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت بر 
خط )براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .

مواعد زمانى : تاریخ انتشــار فراخوان :1401/08/11- مهلت دریافت اســناد فراخوان  :1401/08/19- مهلت ارسال پیشنهادات : 
1401/08/29 -  زمان بازگشایى پاکت ها :1401/08/30 

نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
اطالعات تماس وآدرس دستگاه :خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

آگهی مناقصه

م.الف:۱۴۰۴۲۹۵
علی اصغر حاج حیدری –شهردار خمینی شهر

چاپ دوم

ن ایــن نکته 
خیار در گروه

ى 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى در نظر دارد اجاره مجتمع فرهنگى و هنرى استاد فرشچیان را از طریق مزایده به صورت الکترونیکى 
واگذار نماید. 

زمان انتشار در سایت: 1401/8/16
تاریخ بازدید: 1401/8/18 لغایت 1401/8/26 

مهلت ارائه پیشنهاد: تا تاریخ 1401/9/1
زمان بازگشایى: 1401/9/2

زمان اعالم برنده: 1401/9/2
شرایط عمومى و توضیحات مزایده دستگاه اجرایى: 

برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد و کلیه فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در 
صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضامین در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم، 

از این طریق امکان پذیر است. 
کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسى و انتخاب است. 
عالقه مندان به شرکت در مزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى دولت (توکن) با شماره 41934ـ021 تماس حاصل 

نمایند. 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه ذیل موجود است. 

          WWW.SETADIRAN.IR

آگهی مزایده اجاره شماره ۵۰۰۱۰۰۳۳۹۳۰۰۰۰۰۴ 

(  نوبت دوم )

 م.الف:۱۴۰۷۲۹۶

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

در نظر دارد ، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق مناقصه عمومی به 
اشخاص واجد شرایط واگذار نماید : 

1-تعمیر و نگهدارى تاسیسات
-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی به مدت 10روزکاري

-محل اجرا :مجتمع دانشگاه آزاداسالمی واحدخمینی شهر
-محل دریافت اســناد: خمینی شــهر،منظریه،انتهاي بلوار دانشجو،دانشگاه 
آزاداسالمی واحد خمینی شهر،ســاختمان کتابخانه مرکزي ،امور قراردادها، تلفن 

تماس:33660011-031 داخلی 2237
لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

مذکور مراجعه نمایند .

(ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد )
دانشگاه در رد یا قبول هریک یاتمامی پیشنهادها مختار است0

« آگهی مناقصه »

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر

امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر

یر دبی ر دبیدبییدبیر
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هدف نهایى اعتراضات
در ایران تجزیه است

واریز سود سهام عدالت
دو مرحله اى شد

خبرخوان
کالس هاى ترکیبى

معاون آموزشــى وزیــر علوم،    ایسنا |
تحقیقات و فنــاورى با اشــاره بــه برگزارى 
کالس هاى درس به صورت حضورى در سال 
تحصیلى جارى گفت: اگرچه امسال کالس هاى 
درس به صورت حضورى برگزار مى شــوند اما 
این احتمال وجود دارد که کالس ها در ســال 
تحصیلى آینده به صورت ترکیبى برگزار شوند. 
اگر کالس هاى درس به صورت ترکیبى برگزار 
شوند، فناورى هاى نوین براى دوره هاى آموزشى 

در دانشگاه ها به کار گرفته مى شوند.

مجرى مشهور 
ممنوع الخروج شد

  برترین ها |على ضیاء، مجــرى و برنامه 
ساز مطرح تلویزیون ممنوع الخروج شد. شنیده ها 
حاکى از آن است که پاسپورت او ضبط شده و به 
او اجازه خروج نداده اند. برنامه «فرمول یک» با 
اجراى على ضیاء یکى از برنامه هاى پرطرفدار 
شبکه یک سیما بود که در ساعات عصرگاهى 
مهمان خانه هاى مردم بــود  و به موضوعات 

مختلف اجتماعى و اقتصادى مى پرداخت.

مرگ دانشجوى
دانشگاه شیراز

  ایسنا|یکى از دانشجویان رشته مهندسى 
کامپیوتر دانشگاه شــیراز روز دوشنبه 16 آبان 
در محل خوابگاه با ســقوط از ارتفــاع، اقدام به 
خودکشــى کرده است. دانشگاه شــیراز بدون 
هیچ توضیحى در خصوص علت این اقدام، تنها 
پیام تسلیتى در ســایت این دانشگاه بارگذارى 

کرده است.

قانون ترمیم حقوق
ابالغ شد

ئیــس    خبرگزارى صدا و سیما |ر
مجلس در نامه اى به رئیس جمهور، قانون ترمیم 
حقوق کارکنان و بازنشستگان کشورى و لشکرى 
را به دولت ابالغ کرد. بر اساس این قانون، حقوق 
بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمرى بگیران 
صندوق هاى بازنشســتگى کشورى و لشکرى 
و دیگر صندوق هاى بازنشســتگى وابسته به 
دستگاه هاى اجرایى، 900 هزار تومان افزایش 
پیدا مى کند. در بخش دیگرى از قانون، حقوق 
این گروه ها 5 درصد نســبت به حکم حقوقى 

شهریور ماه 1401 بیشتر مى شود.

اختصاص یارانه
خرید کتاب

دبیر سى امین دوره هفته    سینماپرس |
کتاب از اختصاص 400 هــزار تومان براى هر 
ایرانى خبر داد که مى تواننــد در هفته کتاب از 
سامانه خرید از کتابفروشى ها بهره مند شوند. على 
رمضانى توضیح داد: از این هفته 40 میلیارد تومان 
در این سامانه تزریق خواهدشد. مردم مى توانند 
با خرید کتاب از سامانه خرید از کتابفروشى ها از 

یارانه در نظر گرفته شده استفاده کنند. 

تداوم موج آنفلوآنزا  
  تسنیم | سرپرســت مرکــز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 
انتظار داریم موج بیمارى آنفلوآنزا تا دو یا ســه 
ماه آینده طول بکشد گفت:  حوالى بهمن ماه از 
شدت موج بیمارى کاسته مى شود. دکتر شهنام 
عرشى اظهار کرد:  اآلن حدود دو هفته است که 
از نظر ابتال به بیمارى به ثبات رســیده ایم و اگر 
اتفاق جدیدى نیافتد احتمال اینکه تعداد موارد 
آنفلوآنزا افزایش پیدا کند کمتر است ولى در دو 
تا سه هفته آینده مشخص مى شود که وضعیت 

چگونه خواهد بود. 

تقسیم بندى خاص معترضان
جبار کوچکى  نــژاد، نماینده مردم    برترین ها |
رشت درباره راه  حل موجود براى آرام کردن فضاى کشور 
گفته است: نیروهاى امنیتى معترضین را از کسانى که 
سالح سرد دارند جدا کنند. او گفته: مشخص است فردى 
که ساعت 10 شب در خیابان ها تظاهرات مى کند قصد 
تخریب دارد وگرنه افراد معترض مى توانند در روز روشن 
(صبح) تجمع و تظاهرات کنند و حرف خود را بزنند لذا 

این افراد را باید از یکدیگر جدا کرد!

کمبود 700 قلم دارو در ایران 
  روزنامه هم میهن|  وضعیــت تحریم ها 
نســبت به گذشــته تغییر چندانى نکرده، سهل است 
که کمتر هم شده است، از ســوى دیگر فروش نفت و 
درآمدهاى ارزى نیز به ادعاى مســئولین دولتى بیشتر 
شده است، به عالوه تولیدات داخلى صنایع دارویى نیز 
باید نسبت به گذشته بهتر شده باشد و نه بدتر، پس علت 
چیست که براى اولین بار نظام دارویى کشور با کمبود 
نســبى و شــدید حداقل 200 تا حداکثر 700 قلم دارو 

مواجه شده است؟ 

دلیل گرانى دالر 
برخى از صاحبنظران بر    روزنامه جام جم |
این باورند که ریشه رشد نرخ ارز را باید در آشوب هاى 
اخیر دید. فضــاى بى ثباتى حاکم بر کشــور، بعضى 
سرمایه داران را واداشــت که پول هاى خود را در بازار 
دالر و ارز ذخیره و موقت از صندوق هاى سپرده بانکى 
یا بورس خارج کنند. این امر به ایجاد تقاضاى کاذب و 
گرانى دالر کمک کرد و صف خرید را در برابر صرافى ها 
تشــکیل داد که خود به جو روانى بازار و التهاب آفرینى 

یارى رساند.

باید شرق متحد تشکیل شود 
رضا تقى پور، عضو کمیسیون صنایع    انتخاب |
و معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: بیش از نصف 
جمعیت دنیا در آسیا و خاورمیانه قرار دارد، اتحاد شرق 
مى تواند تسلط پوشالى غرب را بشکند و یکى از نگرانى 
آنها همین اتحاد اســت. کما اینکــه از ابتداى انقالب 
نگرانى دشمن تشــکیل ایران قوى به عنوان الگویى 

براى دیگر کشورهاست.

موافقت رهبرى با
درخواست دولت

  ایسنا | سیدمسعود میرکاظمى، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در جلســه علنى روز سه شنبه مجلس 
شوراى اسالمى با بیان اینکه «امسال تنها سالى است 
که 40 درصد از درآمدهاى نفتى به حســاب صندوق 
توسعه ملى واریز مى شود»، اظهار کرد: خدمت رهبرى 
نامه اى از طرف رئیس جمهورى داده شــده است و از 
ایشان اجازه خواسته ایم که اجازه دهند از 20 درصد این 
درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم... 

ایشان نیز با برداشت 10 درصد موافقت فرمودند.

تلفات گرما در اروپا 
  میزان|  سازمان جهانى بهداشت اعالم کرد که 
تاکنون حداقل 15 هزار نفر در اروپا به دلیل هواى گرم 
در سال 2022 جان خود را از دســت داده اند و اسپانیا و 
آلمان از جمله کشورهایى هستند که بیشترین آسیب 

را دیده اند.

برگزارى جلسات ارزى
  انتخاب| وزیر اقتصاد درباره تالطم هاى اخیر نرخ 
ارز اظهار کرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون، 
جلســات متعددى در دولت و بانک مرکزى با حضور 
مســئوالن این بانک و وزراى مرتبط با حوزه واردات و 
صادرات برگزار شده است و به شدت پیگیر این موضوع 
هستیم که هرچه ســریع تر به نرخ هایى برگردیم که 
به لحاظ تعادل اقتصادى، نرخ هاى سالم و واقعى ترى 

هستند.

فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى ایران گفت: تجزیه، 
هدف نهایى اعتراضات در ایران است و مسیر این تجزیه 
طلبى نیز از طریق سوریه ســازى کشور با ایجاد آشوب، 
تخریب و تعطیلى چرخ تولید و اقتصاد و خاموشى مراکز 
علم و فناورى مى گذرد. امیر سید عبدالرحیم موسوى ادامه 
داد: در حوادث اخیر کشور دشمنان با تمام قواى خود به 
میدان آمدند؛ برخى از دشمنان مسئولیت طراحى، برخى 
کمک اطالعاتى، برخى کمک هاى مالى و برخى نیز در 
ابعاد دیگر فعال بودند و رسانه هاى سعودى و گروه هاى 
تجزیه طلب نیز کامًال به صورت میدانى حضور داشــتند. 
وى بابیان اینکه برخى اندیشــکده و مقامــات آمریکا 

حدود 10 ســال پیش به صراحت اعالم کرده بودند که 
تجهیزات اصلى آنها در جنگ کنونى، گوشى هاى همراه 
و نرم افزارهاى اطالع رسانى اســت که امروز در اختیار 
عموم مردم و باید نســبت به این گونه مســائل حساس 
بود، گفت: مشکالت معیشتى و خودکم بینى ملى گلوله 
اصلى دشــمنان در این جنگ ترکیبى اســت. موسوى 
تصریح کرد: دشمنان با جنگ شناختى موفق شده اند در 
ادراك و شناخت برخى از مردم ما تأ ثیرگذاشته و این یعنى 
توانسته اند خرمشــهرهایى را فتح کنند و ما باید تالش 
کنیم این خرمشهرها را آزاد و خواهران و برادرانمان که به 

اسارت دشمن آمده اند را به خانه برگردانیم.

مشاور رئیس ســازمان بورس در امور ســهام عدالت 
درمورد سود ســهام عدالت ســال 1400 توضیح داد: 
میزان سود سهام عدالت سال 1400 حدود دو برابر سال 
گذشته (سود سال 1399)  است. بر این اساس در مرحله 
اول حدود 500 هزار تومان براى هر مشــمول تا اواخر 
پاییز واریز مى شود. پیمان حدادى گفت: مابقى سود در 
اواخر سال جارى یا اوایل سال بعد واریز مى شود، زیرا 
سود شــرکت هایى که به تازگى مجمع برگزار کرده اند 
باید بر اساس جدول زمانبندى وصول شود و پس از آن 
پرداخت سود به مشموالن سهام عدالت صورت خواهد 
گرفت. به همین دلیل واریز سود سهام عدالت امسال 

دو مرحله اى شده است. بر اســاس این گزارش، سود 
سهام عدالت سال 1399 براى 49 میلیون و 188 هزار 
مشمول سهام عدالت از 21 اسفند ماه سال گذشته آغاز 
شد. با  توجه به اینکه اعالم شده است سود سال 1400 
دو برابر سود سهام سال 1399 خواهد بود، احتماًال سهام 
عدالتى هاى 452 هزار تومانى حدود 978 تومان، سهام 
عدالتى هاى 492 هزار تومانى حدود یک میلیون و 64 
هزار تومان، سهام عدالتى هاى 532 هزار تومانى حدود 
یک میلیون و 150 هزار تومان سهام عدالتى هاى یک 
میلیون تومانى حدود دو میلیون و 162 هزار تومان سود 

دریافت خواهند کرد.

مریم محسنى
معمارى بى هویت امروز حاصل سبک زندگى ماست که 
باعث شده دیگر برنامه ریزى و نقشه راه مناسبى براى 
ساخت و سازها نداشته باشیم. سازه هاى مدرنى که نه 
تطابقى با گذشــته دارد و نه آینده اى که بتوانیم به آن 
افتخار کنیم. ملغمه اى است که آرامش را از خانه هاى 
ما ربوده و به جاى آن فضاهایى تشــکیل داده که نه با 

فرهنگ ایرانى اُخت دارد و نه حتى به آن نزدیک است.
حاال ما با ساختمان هایى مواجه هســتیم که گاهى با 
نماى سنگ، گاهى با نماى آجر و گاهى با نماى آهن و 
اسکلت فلزى یا بتونى ســاخته مى شود و با اندازه هاى 
کوتاه و بلند سطح شــهرهاى ما را مى پوشاند. معمارى 
تقلیدگرانه اى که نه ایرانى اســت نه اســالمى و نه با 
فرهنگ ما مطابقت دارد تا جایى که به راحتى مى توان 
گفت که حال و روز معمارى شهرهاى ما خوب نیست. 

به گفته کارشناسان اشکال امروزى ساختمان ها در عین 
تفاوت هایشان به یکسانى خســته کننده رسیده اند و 
باعث شده اند که خاطره طرح هاى مختلف پنجره هاى 
رنگى، حوض و حیاط و بازى هاى معماران پیشینى که با 
نور و رنگ فضاى دلنشینى مى ساختند از ذهن ها برود. 
اکنون دیگر از نور و آب و موارد دیگر به عنوان نمادهاى 
معمارى ســنتى ایران امروز خبرى نیست و اگر یافت 
بشود تنها در کتاب ها دیده مى شود. دلیل این موضوع 
هم مشخص اســت؛ افزایش جمعیت شهرنشین، نوع 
زندگى ماشینى امروز و تغییر ذائقه هاى مردم، جا را براى 
کاربردن دوباره اغلب این عناصر تنگ کرده اســت. در 
چنین فضایى دیگر نمى توان انتظار داشت تا خانه هایى 
با حیاط مرکزى درونگرا در مناطق گرم و سرد یا برونگرا 
در مناطق معتدل و مرطوب ساخت. بادگیر هم دیگر به 
کار تهیه و تلطیف هواى مناطق گرم مرکزى و جنوبى 
نمى آید و شاید خشــت هم مصالحى استوار براى خانه 

سازى نباشد. 
حاال ســئوال این اســت که این معمارى هاى بدقواره 
موجود و سازه هاى بى تناسب از کجا متولد شده است که 
نه از معمارى دیروز سهمى دارد و نه به معمارى مدرن با 

کیفیت نزدیک است. 
رئیس ایکوم ایران به خوبى پاسخ این ابهام را مى دهد. 
اینکه ما اکنون براى معمارى مان بهایى قائل نیستیم. 
معمارى که از جهان غرب آمده اســت بدون اینکه به 

ریشــه هاى آن پرداخته شــود. ایده هایى که چندان 
مستحکم نیست و اصالتى هم ندارد. 

به گفته سید محمد بهشتى شیرازى در واقع این اولین 
بار در تاریخ معمارى اســت که ما مى توانیم خانه هاى 
گرانقیمتى بسازیم که نه تأمین کننده آرامش است و نه 

مسبب آسایش.
رئیس ایکوم ایران در تعریف معمارى مى گوید: تغییراتى 
که در زندگى ما ایجاد شده بالتبع بر روى کیفیت معمارى 
نیز اثر گذاشــته اســت. زمانى خانه، تنها سرپناهى بود 
در مقابل تهدیدات و به مثابه محافــظ عمل مى کرد. 
تهدیداتى مثل تابش شــدید آفتاب، سرماى شدید باد 
مزاحم و از سویى دیگر انســان به نیازهایش هم پاسخ 
مى داده ماننــد نیاز به پخت و پز، اســتراحت، خلوت و 
موارد دیگر که انســان تالش مى کرد به بهترین نحو 
آنها را با معمارى مناســب درست کند؛ اما حاال اگر سیر 

تکوین خانه را بررسى کنیم، خواهیم دید بشر با ابداعاتش 
توانسته راه حل هاى مختلفى براى این مسائل پیدا کند. 
این شیوه منجر به آن شده اســت که در دوران معاصر 
شکل ســکنى گزیدن ما دچار تحوالت فراوانى شود و 
به این اعتبار ســبک زندگیمان هم تغییرات فراوانى به 
خود ببیند. اکنون اما ما در معمــارى هایمان دچار یک 

گم گشتگى شده ایم. مثل کودکى که گم شده است.
همســو با این معمار برجســته معاصر؛ محمدمهدى 
کالنترى، پژوهشگر نیز با اظهار تأسف از اینکه در بحث 
معرفى معمارى ایرانــى در جامعه جهانى ضعیف عمل 
کرده ایم، بر ضرورت غافل نشدن از بافت ها و خانه هاى 

تاریخى تأکید کرده است.
به گفته این دکتــراى مرمت دانشــگاه علم و صنعت 
ایران باید تمرکز اصلى خود را از بناهاى شاخص کشور 
برداریم و در راستاى حفظ، مرمت و معرفى دیگر بناها 

و معمارى هاى ایرانى گام برداریم و  قطعًا با این اقدام، 
فرهنگ ایرانى نیز حفظ خواهد شد، نه اینکه به صورت 

گزینشى به بحث میراث فرهنگى توجه شود.
این پژوهشگر تخریب بافت هاى تاریخى را اصلى ترین 
چالش در حوزه معمارى دانســته و گفتــه: تخریب بى 
رویه بافت هــاى تاریخى، بزرگ ترین چالش اســت. 
بافت هاى تاریخى نمود واقعى معمارى ایرانى و سبک 
زندگى ایرانى-اسالمى است و وقتى بافت هاى تاریخى 
نابود شوند، دیگر شهر تاریخى نخواهیم داشت. برخورد 
دکوراتیو با معمارى گذشــته. یعنــى در معمارى امروز 
عناصرى از معمارى گذشــته را به عنوان زینت اضافه 
کنند. این هم بى معنى است؛ مثًال در آپارتمانمان کاشى  
معقلى یا گره چینى وارد کنیم. اگر جزء ذات خانه باشد، 
بسیار هم ستودنى اســت. اما اگر انضمامى باشد تأ مین 

کننده آرامش نخواهد بود.

سازه هایى که سردرگممان کرده است 

در معمارى امروز مثل کودك گم شده ایم 

یک شلوار جین عتیقه تولیدى شرکت لیوایز با قیمتى 
برابر با 3 میلیارد تومان فروخته شــد. این شلوار که 
متعلق به دو قرن پیش است، داستانى شنیدنى پشت 

خود دارد.
این شلوار متعلق به دهه 1880 میالدى را چند سال 
قبل فردى با نام «مایکل هریــس» که خود را یک 
«باستان شناس جین» مى داند، داخل معدنى متروکه 

در غرب آمریکا کشف کرد. 
حضور شــلوار جینى با این قدمــت در مزایده اتفاق 

نادرى است و به همین خاطر، کلکسیونرها به شدت 
خواهان چنین عتیقه هایى هستند. جالب است که این 
شلوار جین عتیقه بعد از گذشت حدود یک قرن و نیم 
همچنان قابل پوشیدن باقى مانده هرچند آثارى از موم 
شمع هاى کارگران معدن روى آن به چشم مى خورد. 
ضمنًا از جمله ویژگى هاى برجســته اى که مختص 
به شلوارهاى جین این دوره است مى توان به وصله 
پارچه اى کنار خط کمر، سگک پشتى، دکمه هاى بند 

شلوار و یک جیب بزرگ در عقب اشاره کرد.

برچسبى هم داخل این شــلوار جین عتیقه با نوشته 
«تنها نوع ساخته شده توســط کارگران سفید» پیدا 
مى شــود. لیوایز این شــعار را پس از تصویب قانون 
ممانعت ورود چینى ها در سال 1882 مطرح کرد و در 
آن زمان رویکردى ضد چینى را در حوزه نیروى کار 
در پیش گرفته بود. احتماًال همین نشانه اى واضح از 
قدمت این شلوار باشد. به گفته سخن گوى لیوایز، این 
شرکت شعار و سیاست نژادپرســتانه خود را در دهه 

1890 کنار گذاشت.

الدن ایرانمنش
زندگى امروز خیلى ها را پشــت میزنشــین کرده است؛ 
پشت میزنشین هایى که ورزش کردن آخرین اولویتشان 
است و بخاطر نوع شغلى که دارند به مرگ تدریجى مبتال 
شده اند. تنها 6 ساعت نشستن پى در پى پشت یک میز به 
گفته پزشکان مى تواند اثرات جبران ناپذیرى براى یک 
فرد داشته باشد. این اثرات از بیمارى هاى قلبى و عروقى 
شروع مى شــود و به بیمارى هاى عضالنى و آرتروز و 
استرس و افسردگى ختم مى شود. بیمارى هایى که اکنون 
در کمین بسیارى از کارمندان دولت و کارمندان مؤسسات 
خصوصى و به طور کلى پشت میزنشین هایى است که 
ایام زندگیشان در یک چهاردیوارى محصور و گاهى به 
دور از نور خورشــید و هواى آزاد در حالت نشستن مداوم 
روى صندلى ها و دور از قافله ورزش کردن طى مى شود.
فقط کافى اســت ســاعاتى که یک کارمند پشــت میز 
مى نشــیند و از صبح آغاز مى شــود و تا عصر طول مى 
کشد را زیرنظر بگیریم. او از صبحدم، آغاز وقت ادارى تا 
چند ساعت بعدازظهر را در اداره مى گذراند و با کوله بارى 
از خستگى، مشــکالت روحى، اجتماعى و خانوادگى و 
همچنین ماندن در ترافیک، استنشاق هواى آلوده و طاقت 

فرساى شهر و احتماًال مشاهده رفتارهاى ناهنجار ناشى از 
پرخاشگرى راهى منزل مى شود.

این فرد حضور در منزل را هم به صورت فقط جســمانى 
و نه عاطفى و روحى ســپرى مى کند سپس چند ساعت 
خواب معموًال نا آرام و باز صبح روز بعد تکرار همین ماجرا؛ 
در نتیجه این فرد فارغ از لذایذ زندگى و شــادکامى هاى 
طبیعى، به طور ناخواسته به سمتى سوق داده مى شود که 
توأم با فرسودگى جســمانى و معنوى است که سرانجام 

مرگى تدریجى را به دنبال خواهد داشت.
در کل اینکه افراد کارمند و به نوعى پشــت میزنشــین 
نســبت به دیگر افراد براى ابتال بــه بیمارى هایى مانند 
آرتروز، بیمارى هاى قلبى و عروقى و... مستعدتر هستند.

کارکنان دســتگاه هاى اجرایى به عنوان ســرمایه هاى 
انسانى متخصص و توانمند، براى ارتقاى راندمان کارى و 
خدمات کیفى تر به سایر شهروندان، نیاز به سالمت جسم 
و روح دارند لذا بى توجهى به تندرســتى و توان روحى و 
جسمى کارمندان همتراز با مسائل اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى آنها، ضربه جبران ناپذیرى به زندگى فردى و 

اجتماعى آنان وارد مى کند.
دکتر لطفعلى پورکاظمى از جمله کســانى اســت که در 

این زمینه تحقیقات زیادى کرده و ضمن تأکید بر اینکه 
کارمندان در بیشتر مواقع نوع صحیح نشستن را نیز رعایت 
نمى کنند مى گوید: بدن افراد پشت میزنشین براى ابتال 
به بیمارى هاى ستون فقرات به صورت آرتروز گردن، کمر 
و زانو یا ضایعات دیســکى کمر مستعد است. از طرفى از 
آنجا که کارمندان در طول ساعات متوالى به طور خمیده در 
پشت میزها مشغول به کار هستند، عضالت شانه متحمل 
خستگى مفرط مى شود و این فشار وارده به طرف زانوها 
نیز کشــیده مى شــود و ضایعات زانو را به دنبال خواهد 
داشــت. در حالى که مفصل زانو بزرگ ترین مفصل بدن 
اســت که محکم ترین و قوى ترین استخوان بدن، یعنى 

لگن را پشتیبانى مى کند.
طبق آمارهاى سازمان بهداشت جهانى حدود 3/2 میلیون 
مرگ و میر ناشى از فقدان فعالیت بدنى است. شیوه زندگى 
آرام ما مسئول افزایش خطر ابتال به دیابت و بیمارى قلبى 
و همچنین چرخه ابتال به سکته قلبى و مغزى و مشکالت 
عضالنى اســت. گرچه این موضوع ختم ماجرا نیست و 
آثار منفى کشمکش هاى شغلى بر سیستم عصبى باعث 
خستگى زودرس، فرســودگى، بى تفاوتى و عدم میل به 
کار و عشــق به زندگى نیز مى شــود و در روز گاهگاهى 

سردردهاى خفیف، ســرگیجه و حمالت میگرنى را نیز 
به همراه دارد. 

بر اســاس آخرین آمارهاى موجود بیــش از 2 میلیون و 
500 هزار کارمند در دســتگاه هاى اجرایى مشــغول به 
کارند و این تنها شامل کارمندان دولت مى شود و مابقى 
کارمندان در مؤسسات خصوصى را شامل نمى شود. این 
در حالى اســت که هیچ برنامه منسجمى از سوى ادارات 
و یا مؤسسات در توسعه ورزش همگانى شکل نگرفته و 
حتى در برخى از نهادهاى دولتى بودجه اى براى ورزش 

اختصاص نیافته است. 
با گذشت سال ها همچنان برنامه منسجمى براى توسعه 
ورزش کارکنان دولت اجرایى نشده و به چند برنامه جزیى 
بسنده شده  اســت حتى زمزمه هاى سه شنبه هاى بدون 
خودرو که قرار بود به تصویب برسد نیز نتیجه بخش نبود 

تا پشت میز نشین ها همچنان به این رویه ادامه بدهند.
اما به نظر مى رسد، آنچه امروزه نیاز اصلى توسعه ورزش 
در بین کارکنان و کارمندان دســتگاه هاى اجرایى است، 
به تصویب رساندن فعالیت ورزشى به عنوان یک برنامه 
روزانه در راستاى ســالمت گردشگران سیستم ادارى و 

اجرایى کشور است.

کارمندانى که از قافله ورزش جا مانده اند

مرگ تدریجى پشت میزنشین ها

جین عتیقه
3 میلیارد تومان
فروش رفت!
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پمپاژهاى باالدست زاینده رود 
قطع شد 

رئیس گروه حفاظت آب هاى ســطحى شرکت آب 
منطقه اى اصفهــان گفت: پمپاژها در باالدســت 
سد چم آســمان تا ســد تنظیمى قطع و از برداشت 
4 مترمکعب بــر ثانیه آب در این مســیر جلوگیرى 
شد. على آقانورى اظهار داشــت: با توجه به شرایط 
موجود آب شــرب و بهداشــت اصفهان و محقق 
نشــدن بارندگى ها از اواســط مهرماه با هماهنگى 
شرکت توزیع برق، پمپاژها در مســیر زاینده رود از 
مدار بهره بردارى خارج و برق این پمپ ها قطع شد. 
وى خاطرنشان کرد: خروجى سد زاینده رود تا پیش از 
قطع پمپاژها 17 متر مکعب در ثانیه بود و به سد چم 
آسمان که محل شرب اصفهان است 13 مترمکعب 
بر ثانیه آب مى رســید؛ به بیان دیگر حد فاصل سد 
زاینده رود تا چم آسمان تا پیش از قطع پمپاژها چهار 
مترمکعب آب در مسیر برداشــت مى شد. آقانورى 
با بیان اینکه با سرد شــدن هوا باالدست به آب نیاز 
ندارند، گفت: پمپاژهاى باالدست از اواسط مهر ماه 
امسال قطع شده و در حال حاضر برنامه اى مبنى بر 
وصل دوباره این پمپ ها نیست. وى با اشاره به اینکه 
وصل شدن دوباره پمپ ها با هماهنگى شرکت توزیع 
برق خواهد بود، اضافه کرد: دستکم تا یک ماه آینده 

پمپ ها وارد مدار نخواهند شد.

حمله به رئیس پلیس
 شاهین شهر شایعه است 

فرماندار شــاهین  شــهر و میمــه، شــایعه حمله 
اغتشاشــگران به فرمانده انتظامى این شهرستان 
و مصدومیت وى را تکذیب کــرد. اخیراً مطلبى در 
باره حمله اغتشاشگران طرفدار یک خواننده َرپ به 
فرمانده انتظامى شاهین شهر و مصدوم شدن وى، در 
شبکه توییتر منتشر شد. سیدمحمدرضا کاظمى طبا 
در گفتگو با ایرنا تاکید کرد: ســرهنگ على صادقى 
فرمانده انتظامى این شهرستان در صحت و سالمت 
کامل بسر مى برد. وى، این فرمانده جوان را فردى 
بسیجى و انقالبى دانست که با مدیریت و اقدامات 
مناسب خود، امنیت کامل را در این شهرستان برقرار 

کرده است.

آتش سوزى در چهارباغ 
سخنگوى آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشــاره بــه مهار آتش ســوزى در مغازه 
لباس فروشى، گفت: آتش نشــانان از سرایت آن به 
دیگر مغازه هاى همجوار جلوگیرى شــد. علت این 
حریق در دست بررسى اســت. فرهاد کاوه آهنگران 
اظهار کرد: ســاعت 15:42 روز دوشنبه یک مورد 
حریــق در مغازه لباس فروشــى واقــع در مجتمع 
تجارى کوثر ابتداى خیابان چهارباغ باال به ســتاد 
فرماندهى آتش نشــانى اصفهان گزارش شد. وى 
ادامه داد: با توجه به اطالعات به دســت آمده از فرد 
تماس گیرنده، دو اکیپ امدادونجــات با تجهیزات 
کامل از ایستگاه هاى یک و ســه به همراه افسران 

کشیک وقت به محل حریق اعزام شدند.

دستگیرى سارقان میلیاردى
سارقان 10 میلیارد ریالى منازل مسکونى در اصفهان 
شناسایى و دستگیر شدند. رئیس پلیس آگاهى استان 
اصفهان گفت: در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى 
بر ســرقت طالجات از منــزل وى و همچنین وقوع 
چندین فقره سرقت مشابه دیگر در همان محدوده، 
موضوع به صورت تخصصى در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهى استان و پلیس آگاهى شاهین شهر قرار 
گرفت. سرهنگ حسین ترکیان افزود: این متهمان در 
حین سرقت از منزل شهروندى شناسایى و دستگیر و 

پرونده  آنان به مراجع قضایى ارسال شد.

واگذارى 50 هکتار اراضى 
معاون اداره کل راه و شهرسازى گفت: با توجه به اینکه 
این اداره کل در استان ُمتولى واگذارى اراضى دولتى 
است در سالجارى بیش از 50 هکتار از اراضى دولتى در 

محدوده و حریم شهرها واگذار شد. 

خبر

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: امسال هشت 
هزار و 865 ُتن انواع محصول لبنى از این استان به مقصد 

کشورهاى عضو اتحادیه اقتصادى اوراسیا صادر شد.
شهرام موحدى افزود: این مقدار صادرات حدود 4/5 میلیون 
دالر ارزآورى براى کشور به همراه داشته است. وى که در 
جلسه هم اندیشى در باره تحقق صادرات فرآورده هاى لبنى 
به کشورهاى حوزه اوراسیا سخن مى گفت، اظهار داشت: 
تســهیل روند صادرات فرآورده هاى لبنــى بویژه در حوزه 
اوراسیا، امرى حیاتى براى صنعت تولید لبنیات کشور است.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: این استان با 
تولید روزانه حدود پنج هزار ُتن شــیر خام، رتبه نخســت 

تولید شیر خام در کشــور را دارد. وى با اشــاره به نزدیک 
بودن زمان بازدید کارشناســان کشورهاى مالزى و روسیه 
از گاودارى ها و کارخانجات لبنى استان اصفهان، خواستار 
آمادگى همه مسووالن و کارشناسان مرتبط و پیش ممیزى 
همه واحدهاى مذکور و هماهنگى با متصدیان و مسووالن 
فنى بهداشتى این واحدها به منظور احراز اطمینان از رعایت 

ضوابط بهداشتى قرنطینه اى بویژه ضوابط اوراسیا شد.
اتحادیه اورآسیا یک بلوك اقتصادى ُمتشکل از پنج کشور 
ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس است. 
استان اصفهان هم یکى از ُقطب هاى تولیدات دامى کشور 

محسوب مى شود .

انتشار عکســى که نشــان از اعوجاج در قسمتى از گنبد 
مســجد امام(ره) را مى داد، باعث شد بار دیگر داربست ها 

بر گنبد ظاهر شود. 
مرداد ماه بود که شوراى عالى نظارت بر مرمت گنبد مسجد 
امام(ره) تشــکیل شــد. وظیفه اصلى اعضاى این شورا، 

رسیدگى به قصور احتمالى در مرمت صورت گرفته است.
در این خصوص علیرضا ایزدى، مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اصفهان  اظهار کرد:  تاکنون 
بیش از چهار جلسه از این شوار برگزار شده و این جلسات 
ادامه دارد. وى با اشــاره به اینکه در این شورا ایراداتى که 
در بسیارى از بناها و نه فقط اصفهان وجود دارد به عنوان 

نسخه کشورى پایش مى شــود، تصریح کرد: با این کار 
مى توانیم در یک فضاى تخصصى و علمى این ایرادات 
را مرتفع کنیم و نسخه مناســبى را براى وضعیت مرمتى 

کشور ببندیم.
وى خاطرنشان کرد: در اســرع وقت نتیجه پایش ها را به 
دکتر دارابى مى دهیم که بتوانیم فکر اساســى هم از نظر 
استحکام بنا و هم تزیینات و مرمت مسجد امام(ره)، شیخ 
لطف ا... ، چهارباغ و ســایر مجموعه هاى تاریخى داشته 
باشیم، شــورا در حال حاضر در مرحله بررسى و مطالعه 
است، بعد از اعالم به وزارتخانه و رسیدن به نتیجه قطعى، 

مصوبات را به مردم اعالم مى کنیم.

مرمت گنبد مسجد امام(ره)
 به کجا رسید؟

صادرات 8000 ُتن محصول 
لبنى از اصفهان به اوراسیا 

غبار، رکود، سکوت و تق َت تق تق. آوایى که دیگر مثل قبل 
طنین آن تا چندین متر آنطرف تر به گوش نمى رسد اما هنوز 
تک و توك کسانى هستند که با عشق بر دل مس ها مى زنند 
تا نقش خاطره انگیزى را به نمایش بگذارند. بازار پر شده از 
حجم ها و تندیس هاى مســى یا تابلوهایى که آغشته به 
چکش شده تا نقطه نقطه خالکوبى شود و هنرى نو بیافریند. 
بازار مسگرهاى اصفهان یکى از غربى ترین بازارهاى میدان 
نقش جهان که روزگارى برو بیایى براى خود داشت حاال در 
سکوت و سکون اســت و گاه و بیگاه تق تقى چرت بازار را 

پاره مى کند تا بگوید که همچنان این بازار نفس مى کشد.
خیلى هایشان مانده اند و خیلى هایشان رفته اند اما آنها که 
مانده اند هنوز هم با عشق بر پاره هاى سربى مس مى کوبند 
تا دنیاى جدیدى را بسازند و آویزان کنند روى دیوارهایى که 
دیگر مثل گذشته سیاه نیست و با زرق و برق هاى تازه نقشى 

نو را متولد کرده است.
از خیابان سپه مى توانى وصل شوى به بازار مسگرها. کمى 
که در بخش غربى بازار بروى، آواى آشناى ضرباهنگ طنین 
چکش ها را مى شنوى و راهنماییت مى کند به حجره هایى 
که توى دل بازار جان گرفته اند و هر کدامشان در دل خود 
یادگارى از گذشــته را دارند. یادگارى که از دوران باشکوه 
صفویه مانده است و به ضربه هاى تق تق تق متصل شده 

است. 
سومین حجره مربوط به حیدر است. شانه هاى حیدر، گره 
خورده و صورت و بازوانش تیره از شراره هاى کوره اى است 
که شاید به سالیان دور مى رسد. دست هایش سیاه از غبار 
چکش هاست. نقش کامل نشده مس توى چشم هاى مسى 
رنگش قاب شده است. یادش نمى آید از چه زمانى اما وقتى 
صندوقچه ذهنش را باز مى کند مى رسد به کودکى که کنار 
پدرش مسگرى را یاد گرفته است. آن زمان که این حرفه سر 
زبان ها بوده و با چکش و مس نقش ها را حک مى کرد و یا 
قابلمه و کاسه مسى مى ساخت و یا ظروف دیگر. زمان هایى 
که پدرش با چندین شاگرد هم وقت سرخاراندن نداشته اما 
هر سال که به آن زمان ها اضافه شده مس و کاربرى هایش 

از دست رفته است. 
حاال از آن همه شکوه بازار مسگرها به جز چند مغازه کوچک 
چیزى باقى نمانده است. بقیه تبدیل شده اند به مغازه هایى 
که تنها مى توانى با جیب پر پول قدم در آنها بگذارى تا براى 
گوشه اى از خانه اى بزرگ، کوزه اى مسى را ببرى و فخر 
فروشى کنى. اما دیگر از سنت چند هزار ساله اى که جدش 

به کرمان مى رسد و در اصفهان ناى و نوایى داشته خبرى 
نیست و از آن همه رنگ و بوى سنتى و قدیمى چیزى برایش 
باقى نمانده است. خیلى از مســگرها حجره ها را فروخته و 
رفته اند جز چند نفرى که خودشان هم نمى دانند چه چیزى 

جز عشق و هنر و سنت آنها را اینجا نگه داشته است.
چانه پهن حیدر با پوزخندى تکان مى خورد. صداى نفسش 
همچون دم و بــازدم با هر ضربه چکش ممتد مى شــود و 
مى لغزد روى قابلمه اى که با معجزه دســتان حیدر هر بار 
رنگ عوض مى کند: «بچه هایم این شغل را دوست ندارند 
مى گویند به صرفه نیست! هر کدامشان شغل دیگرى دارد. 
یکى معلم شــده، یکى مهندس، یکى کارگــر؛ میراث مرا 

ادامه ندادند.»
هر بار که بازوانش را بلند مى کند با حرکتى حاکى از قدرتى 
تمکین یافته که به واسطه کار با ِسندان عادتش شده چکش 
را طنازانه باال مى برد و محکم مى نشــاند روى مس. 60 
ســال از تجربه اش حاال در دل مــس خودنمایى مى کند. 
هنر و رغبتى که ســالیان سال بر تن ســربى آهن و فوالد 

چشم زده است.
آفتابه، چراغ هاى کوچک، قابلمه و دیگ هاى کوچک از در 
و دیوار و سقف دکان آویزان است؛ دکانى که سنت هایش 
را همچنان حفظ کرده اســت و کمتر مى توانى در مابقى 

حجره ها نشانى از آن ببینى.  
اگر در راسته بازار مسگرها قدم بزنى زود به آخرش مى رسى. 
بازارى که فقط نامش مسگرى است و نه نما و ظاهرش؛ تولید 
مغازه ها تبدیل شده به تزییناتى از مس که النگو و انگشتر و 
گاهى گردنبندهاى مسى، تزیینات ارزان قیمتى که معموًال 

با مس هاى بى کیفیت ساخته شده است. 
خریدارانى که در بازار هســتند؛ تک و توك مغازه ها را نگاه 
مى کنند و به گفته فروشــندگان و تولیدکنندگان از شیوع 
کرونا تا اکنون که آنها به خاك نشسته اند و هنوز نتوانسته اند 
از خاك برخیزند. مشتریان هم هر روز کمتر شده اند. خاك 
رکود بازار حاال بر مس هاى آنها هم نشسته است و نه انگیزه 
اى هست و نه امیدى به اینکه دوباره کارشان رونق بگیرد؛ 

مس، ِگران شده و قدرت مردم هم به خرید مس نمى رسد.
محمود در حجره دیگرى مشــغول اســت. 58 ساله است 
و از بچگى یعنى از روزهایى که عدد ســنش به ده ســال 
نمى رسیده؛ آمده اینجا وردســت پدرش شده تا نام مسگر 
را روى خود بگذارد و هنر پدرانش را زنده نگه دارد. به گفته 
خودش دیگر به جز پولدارها که براى دکور خانه هایشــان 
ظرف و ظروف مســى را در حکم عتیقه مى خرند کسى به 

حجره مسگرها سر نمى زند.
بیراه هم نمى گوید. راسته مسگرها حاال رنگ دور افتادگى 
به خود گرفته است و از آن موقع ها که آهن چون آتش داغ 
بود و پیرمردى با چکشى سنگین تق تق روى آنها مى کوبید 
خبرى نیست.از آن میراث تنها همین آفتابه ها و دیگ ها و 
قابلمه هاى نقره اى و برنزى رنگى مانده که با میخ به دست 

دیوار سپرده شده اند.
جاى مس هاى اصیل را هم سیلورهاى چینى و پاکستانى 
و حتى تابلوهاى تزیینى هندى پر کرده اند که هم ارزان تر 
هستند و هم جالى بهترى دارند و گرچه کسى به کیفیتشان 
توجهى نمى کند اما وسط این همه معادله مجهول، چشم 

بادامى ها و همسایه ها هستند که خوب سود مى برند.
تک و توك اصفهانى را پیدا کنى که توى بازار مسگرها باشد، 
کسانى که هستند شاید در کتابى یا مجله اى خوانده اند که 

مس براى درمان بیمارى خوب است.
حجره ها پر است از بوى تاریخ، بوى مس، بوى کهنگى، بوى 
نم پاشیده توى هوا. اینجا مسگران درد دارند از حمایتى که 
نمى شوند: «از ما حمایت نمى شود، باید همین هم که داریم 
ببندیم و برویم؛ چیزى که برایمان مانده این است که مس 

کهنه بخریم.»
سبحان، چند مغازه آنطرف تر است. تکه مسى، رنگ و رو رفته 
دست گرفته و از  ورود صنایع دستى پاکستانى و چینى که به 
راحتى ضرب زده مى شود یا ظروفى که شیک مى شوند دل 
خوشى ندارند. به قول او اینها ظاهرى زیبا دارد و بى کیفیت 
است اما دیگر براى مردم رغبتى نمى گذارد که ظروف مسى 
تهیه کنند، همین مسئله باعث شده که بسیارى از مسگرها 

چکش زمین بگذارند و کارشان را رها کنند.
وقتى به ســالیان پیش نقب بزنى، میــان لطافت آفتاب، 
غروب عالى قاپو، نواخت موزون ضربات چکش، همچون 
همهمه تاختــن هنگى از فوالد که نزدیــک و نزدیک تر 
مى شد تا نیم فرســنگى به گوش مى رسید و تماشاى آن 
دست هاى مردانه که به ورقه هاى مس جان مى داد، هر 
کسى را مسرور مى کرد و در آن هیاهو آرامش مى داد.  اما 
حاال دیگر مسگرى مثل بیمارى است که آرامش نمى یابد. 
گویى چنان در کما رفته که هیچوقت به دوران پیشین باز 

نمى گردد.
گویى اندك اندك آتش این ســنت دیرین رنگ باخته اما 
این کشمکش مداوم میان مســگر و پاره آهن هاى دست 
نخورده اى که مطابق خواسته اش به آنها شکل و صورت مى 
دهد نمایشى است که به گفته عشاق این حرفه تمامى ندارد.

چکش رکود بر تن زخمى
 بازار مسگرها

سوز مازوت در چشم اصفهان 
نصف جهان    روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 17 
آبان ماه خود در گزارشى با عنوان «مقاومت صنایع 
اصفهان در برابر صنعت سبز»، از مازوت سوزى در 
شهر صنعتى اصفهان نوشته و اینطور گفته که مازوت 
سوزى، بزرگ ترین نقش را در آلودگى هواى شهر 
بازى مى کند و به اعتقاد بســیارى از کارشناسان و 
مسئوالن با جلوگیرى از استفاده این سوخت مى توان 
تا حدود بسیار زیادى آسمان و هواى اصفهان را به 

پاکى نزدیک کرد. 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «با این 
وجود ضمن پذیرش این موضوع باید نیم نگاهى نیز 
به سایر منابع آالینده که فراتر از توان اصفهان در شهر 
بارگذارى شده اند داشت و این تقصیر را میان همه 

آالینده کنندگان هواى اصفهان تقسیم کرد و به این 
نتیجه دست یافت که هر بخش به سهم خود باید در 
راستاى فعالیت موافق با هواى پاك قدم برداشته و با 
دیگر بخش ها در هماهنگى قرار گیرد. به عنوان مثال 
در مدیریت شهرى ساز و کار حمل ونقل بر دوست دار 
بودن هواى پاك استوار است و بخش زیادى از بودجه 
به خرید اتوبوس هاى جدید که کمتر آالینده هستند 
و نیز تکمیل و توسعه پروژه قطار شهرى اختصاص 
مى یابد؛ اما از ســوى دیگر انتقاداتى به ســوزاندن 
پسماندها در شرایط بحرانى کنونى به آن وارد است. 
ولى در مجموع حجم آلودگى ایجاد شده در بخش 
صنعت آنقدر زیاد است که نمى توان صرفاً با مدیریت 

حمل ونقل شهرى در آن تغییرى ایجاد کرد.»

مریم محسنى
 با وجود اینکه طبق اطالعیه اتاق اصناف از چندى پیش 
فروش سیگار به نوجوانان زیر 18 سال ممنوع شده است 
اما به عینه مشاهده مى شــود که در سوپرمارکت ها و 
واحدهاى صنفى و حتى دکه هاى روزنامه فروشى اقدام 
به فروش نخى یا پاکتى سیگار به کودکان زیر 18 سال 
مى کنند که این موضوع خالف قانون محسوب مى شود 

و جرم است.
لذا مقتضى اســت اتحادیه هاى ذیربط جرم محسوب 
شــدن فروش مواد دخانى به افراد زیر 18 سال توسط 
واحد هاى صنفى تحت پوشش را یادآور شوند. ضمنًا در 
صورت تخلف، با مرتکبان این امر برخورد قانونى کنند 

تا این مسئله اتفاق نیافتد. وجود بازرسان نامحسوس در 
این زمینه بســیار کمک خواهد کرد تا سوپرمارکت ها 
و دکه ها اقدام به فروش ســیگار به این قشر از جامعه 
نکنند. بسیارى از خانواده هاى اصفهانى معتقدند که با 
فروش شفاف و بدون مانع سیگار توسط این واحدهاى 
صنفى موجب مى شود که قبح این موضوع ریخته شود 
و نوجوان به راحتى بتواند این ماده مخدر را مصرف کند. 
متأسفانه به واسطه نبود نظارت هاى کافى فروش این 
ماده دخانى به راحتى اتفاق مى افتد و کودکان زیر 18 
ساله و حتى در ســنین پایین تر اقدام به خرید مى کنند 
و ضرورت این فرهنگ در جامعه ما به شــدت مشاهده 

مى شود.

فروش سیگار به کودکان زیر 18 سال 

ملوانان به سینما ساحل مى روند
نصف جهــان   سینما ســاحل اصفهان تنها در یک 
ســانس ســاعت 16 فیلم «ملوانان تنهــا به دریا 
نمى روند» را بــر روى پرده دارد. ایــن فیلم درباره 
تیم ملوان انزلى اســت. تیمى که بیش از نیم قرن 
تجسم آرزوها و حســرت ها و رؤیاهاى مردم یک 
شهر بود، در آستانه فروپاشــى است. خبر به همین 
بى رحمى و همینقدر قاطع و بى برگشت است و فرقى 
هم نمى کند که با شنیدنش چند جفت چشم خیس 

شود و غرور و هویت چند هزار نفر بر باد برود. ملوان 
دیگر نیســت، انگار هرگز نبوده. همانطور که دیگر 
پاس تهران نیســت و آرارات نیست، و خیلى هاى 
دیگر نیســتند.این فیلم با اشــاره به افتخارات تیم 
فوتبال ملوان بندرانزلى در طول تاریخ فوتبال ایران، 
روایتگر دلبســتگى و همدلى کم نظیر مردم شهر 
بندرانزلى از هر قشر و شــغلى به این تیم محبوب

 و ریشه دار است.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

تأکید شهردار مبارکه بر بهره بردارى 
از تقاطع وحدت 

نصف جهــان   شــهردار مبارکه با اشاره به ضرورت 
اجــراى بدون وقفــه عملیــات عمرانــى تقاطع 
غیرهمســطح وحدت گفت: عملیــات عمرانى و 
اجرایى در تمام قســمت هاى پروژه جهت اتمام در 

زمان تعیین شده در حال اجراست.
محمدمهدى احمدى افزود: بــا توجه به حادثه خیز 
بودن زیرگذر محله قهنویه، ســاماندهى این نقطه 
حادثه خیز با احداث تقاطع غیرهمسطح در محور بلوار 

امیرکبیر در دستور کار قرار گرفته است.
وى خاطرنشان کرد: تکمیل این تقاطع غیرهمسطح 

یکــى از پروژه هــاى مهم در راســتاى توســعه 
زیرســاخت هاى شهر اســت و اجراى این پروژه با 
هدف جداسازى فیزیکى مسیرهاى ترافیکى، روان 
 سازى ترافیک، تسهیل رفت  وآمدها و بهبود شاخص 

ایمنى انجام مى شود.
احمدى اضافه کرد: این پروژه با هدف حذف نقاط 
حادثه خیــز محالت نهچیر و قهنویه، پیشــگیرى 
از تردد وسایل نقلیه ســنگین در محالت قهنویه و 
نهچیر، ایمن سازى تردد و تسهیل دسترسى پایانه به 

جاده مجتمع فوالد مبارکه در حال اجراست.

تخصصى شدن فرهنگسراهاى کاشان
نصف جهان   سرپرست سازمان فرهنگى اجتماعى 
شهردارى کاشان، تقویت گفتمان انقالب اسالمى 
و تخصصى کردن فرهنگسراها را محور برنامه هاى 

این سازمان عنوان کرد.
محمدعلــى فرجــى افــزود: تأکید شــهردار بر 
تخصصى شدن فرهنگسراها، توسعه ورزش هاى 
همگانــى و همچنین ایجاد فضاهــاى فرهنگى و

 ورزشى است.
وى ادامه داد: ارتقاى فرهنگ شهروندى، افزایش 
روحیه نشاط اجتماعى، تقویت گفتمان دیپلماسى 
شهرى و شهروندى، مشارکت اجتماعى شهروندان 
و سهیم کردن آنها در مباحث فرهنگى، از مهمترین 
رویکردهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى کاشان است.

دوگانه سوز کردن 21 هزار خودروى عمومى 
مدیر شرکت پخش فراورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
گفت: طى یک سال اخیر طرح دوگانه سوز کردن رایگان 
خودروها در حال اجراســت و در اســتان اصفهان 33 
کارگاه براى این طرح وارد قرارداد شده اند و تاکنون 21 

هزار خودرو در اصفهان با این شیوه دوگانه سوز شده اند.
عبدا... گیتــى منش تأکید کرد: این طــرح فعًال براى 
خودروهاى عمومــى، تاکســى ها و وانت بارها اجرا 

مى شود.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از فوت یک مرد 
و مسمومیت 3 عضو یک خانواده در حوادث گازگرفتگى در 

اصفهان خبر داد.

عباس عابدى اظهار داشت: این حادثه ساعت یک بامداد روز 
سه شنبه به مرکز فرماندهى عملیات اورژانس استان گزارش 
شده اســت. وى با بیان اینکه این حادثه به علت اشکال در 
دودکش بخارى رخ داده است، افزود: محل این حادثه نجف 
آباد، خیابان منتظرى شمالى گزارش شــده است. در این 
گازگرفتگى سه نفر شامل خانم 30 ساله و 2 نفر آقا 20 و60 

ساله مسموم شدند.

عابدى همچنین به حادثه گازگرفتگى دیگرى اشاره کرد 
و ابراز داشت: این حادثه نیز ســاعت 7 و 58 دقیقه به مرکز 

اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وى با بیان اینکه این گازگرفتگى نیز به علت استفاده از اجاق 
براى گرمایش رخ داده است، افزود: محل این حادثه خمینى 
شهر-خ صفاییه-اتاقک نگهبانى بوده است. یک  مرد 28 

ساله دراین حادثه جان باخته است.

یک کشته و 3 مسموم 
در 2 حادثه گازگرفتگى
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پس از انتشار ویندوز 11 و آپدیت هایش حاال نوبت 
به ویندوز 12 مایکروسافت رسیده است. سیستم 
عامل جدید مایکروسافت چه ویژگى هایى خواهد 

داشت؟
ویندوز 11 در کنار تمام مزایا و قابلیت هاى جدیدى 
که عرضه کرد، کم و کاســتى هایى نیز داشــت. 
کاربران بسیارى در سراسر جهان از ویندوز 10 به 
ویندوز 11 کوچ کردند و تولیدکنندگان بزرگ لپ 
تاپ، محصوالت تازه خود را با این ویندوز به دست 

مشتریان خود رساندند.

قابلیت هــاى احتمالــى ویندوز 12 
مایکروسافت را بشناسید

به احتمال زیاد ویندوز بعدى که قرار است کاربران 
سراسر جهان را شگفت زده کند، ویندوز 12 خواهد 
بود. شنیده ها حاکى از این است که ویندوز 12 زودتر 
از تصور کاربران انتشار مى یابد. البته بازار شایعات 
در این خصوص داغ است و برخى افشاگران تاریخ 
انتشار نسخه بعدى ویندوز مایکروسافت را سال 

2024 مى دانند.
حتى اگر دو ســال دیگر ویندوز 12 در دســترس 
کاربــران قرار بگیــرد، باز هم خبــر خوبى براى 
طرفداران است. عالوه بر این اگر این خبر صحت 
داشته باشد، مایکروســافت باید همچون رقیب 
سرسخت خود یعنى مک او اس اپل، آپدیت هاى 
ویندوز 11 را منتشر کند و با این اوصاف تاریخ این 

به روزرسانى ها زود به زود سر مى رسد.
همه این ها به کنار، نکتــه مهم درباره ویندوز 12، 
تفاوت ها و تغییرات آن در قیاس با ویندوز 11 است. 
سوال مهمى که پیش مى آید این است: آیا ویندوز 
12 بهبودها و قابلیت هاى جدیدى خواهد داشت؟ 

کاربران با انتشــار ویندوز 11 از مایکروسافت 
تقاضا کردند تا برخى باگ هاى این نسخه را 
برطرف کند و فشارهاى آنها بود که باعث 

شد بروزرسانى 2022 اعمال شود.
شــرکت مایکروسافت طى ســالیان اخیر 

تالش هاى زیادى در راستاى پیشرفت و تحولى 

عظیم کرد و حتــى پیام رســان ها و پلتفرم هاى 
بسیارى عرضه کرد؛ ولى هیچ یک از آنها نتوانستند 
موفقیت الزم را کسب کنند. براى مثال در برهه اى 
از زمان انســان ها نیاز به پیام رســانى داشتند که 
بتواننــد به وســیله آن ارتباط مجازى خــود را با 
یکدیگر حفظ کنند و مایکروســافت نتوانست با 
اسکایپ رهبرى این نسل و دوره را بر عهده بگیرد 
و نتیجه این شد که اپلیکیشن زوم طالیه دار گشت. 
همچنین مایکروسافت سعى کرد اسکایپ و تیمز 
را به روزرســانى کند و قابلیت هاى زیادى به آنها 

بیفزاید، ولى ظاهرا بى نتیجه بود.

ویندوز 12 چه زمانى منتشر مى شود؟
فرض کنید در حال حاضر شرکتى براى مصاحبه به 
شما مى گوید از اسکایپ استفاده کنید. در این حالت 
باید سریعا اسکایپ را نصب کنید و هیچ توجهى به 
مزایا و معایب آن نداشته باشید؛ ولى مسلما براى 
کارکردهاى دیگر تأمل خواهید کرد. شاید بهتر این 
باشد که مایکروسافت هر دو اپلیکیشن اسکایپ و 
تیمز را با یکدیگر ترکیب کنــد و برنامه جدیدى 

طراحى نماید.

پیام رسان MSN یکى از برنامه هاى قدیمى، ولى 
کاربردى است که مى بایست مجددا مورد بازبینى 

قرار بگیرد. 
همچنین مى توان قابلیت هاى جدیدى به این پیام 
رســان افزود و آن را تبدیل به رقیبى براى گوگل 
میت و فیس تایم کرد. به طــور کلى اگر کمپانى 
مایکروسافت در MSN تجدیدنظر کند، اتفاقات 

خوبى آغاز خواهد شد.
یکى از نکات قابل توجهى که مى تواند موجب تغییر 
و تحول شگرف براى مایکروسافت شود، تصاویر 
والپیپر متحرکى اســت که طى سال هاى اخیر در 
گوشــى هاى اندروید و آیفون به کرات دیده ایم. 
ویندوز و مک وظیفه متحرك کردن تصاویر پس 
 Wallpaper زمینه را به برنامه هاى متفرقه اى نظیر
Engine ســپرده اند؛ اما بهتر نیست این وظیفه 

توسط خود ویندوز انجام شود؟
ویندوز 12 مى تواند بــه راحتى روى این ویژگى و 
قابلیت کاربردى کار کنــد و در صورتى که موفق 
شــود براى والپیپرها اطالعات ثابتى درج کند و 
آنها را با والپیپرهاى زنده متحرك ادغام نماید بر 
جذابیت ویندوز اضافه خواهد کرد. یکى از اقدامات 
موثر و مفید دیگر که مایکروســافت مى تواند از 
آن در جهت شــکوفایى اســتفاده کند، 
بازگرداندن تصاویــر والپیپر 

نسخه  هاى قدیمى به نسخه هاى جدید است. در 
کل اگر پویانمایى دسکتاپ افزایش یابد، ورق به 

نفع مایکروسافت بر خواهد گشت.
یکى از مزایاى دســکتاپ پویاتر، نیــاز کمتر به 
نوار وظیفه اســت؛ چرا که اغلــب اطالعات در 
صفحه اصلى به نمایــش در مى آید. عالوه بر این 
ویندوز مدیا پلیــر ابزار مفید و قابل اســتفاده اى 
براى کاربران محسوب مى شود، ولى این که این 
مدیا پلیر پادکست داشته باشد جالب نیست؛ زیرا 
مایکروســافت روى این ابزار از قبل کار نکرده، 
در حالى اپل در مک او اس از ســال 2019 روى 

پادکست مخصوص خود کار کرده است.
چنین باگى مى تواند در ویندوز 12 برطرف شــود 
و الزمه آن پرداختن مایکروســافت به پادکست 

اختصاصى ویندوز است. 
همچنین این پادکســت باید مجهز بــه قابلیت 
همگام سازى اشتراك ها بین دستگاه هاى مختلف 
با سیستم عامل هاى متفاوت باشد. کاربران در حال 
حاضر اهمیت زیادى به پادکســت مى دهند و اگر 
بشــود بدون نیاز به برنامه جانبى روى ویندوز به 
این ابزار دسترسى پیدا کرد همه چیز عالى خواهد 

شد.
قابلیت بعدى که شاید جالب باشد مایکروسافت به 
آن فکر کند، استریم محتواى صوتى و بصرى است. 
عموما گیمرها و فعاالن دیگر حوزه تولید محتواى 
صوتى و تصویرى از سیستم هاى استریم توئیچ و 
او بى اس استفاده مى کنند، در حالى که ویندوز 12 
مى تواند نیاز بخش زیــادى از کاربران به این دو 

سیستم تولید محتوا را برطرف کند.
یکى از نواقص موجود در ویندوز 11، عدم امکان 
برنامه اى براى مدیریت همزمان چندین وظیفه 
با یکدیگر است. ویندوز 12 مى بایست به فکر 
ابزارى باشد تا کاربران بتوانند تمامى استریم ها 
و ابزارهاى جانبــى را یک جا مدیریت کنند. در 
ویندوز 11 دیدیم که مایکروسافت به فکر 
 HDR گیمرها نیز بود و بــه همین دلیل از

پشتیبانى مى کرد.

آنچه تا امروز درباره 
سیستم عامل جدید مایکروسافت مى دانیم

ل ر رو ی وز وی

دســترس 2یگر ویندوز 12 در
ـرد، باز هم خبــر خوبى براى 
وه بر این اگر این خبر صحت 
ســافت باید همچون رقیب 
مک او اس اپل، آپدیت هاى 
کند و با این اوصاف تاریخ این 

 زود سر مى رسد.
2کتــه مهم درباره ویندوز 12، 
1ن در قیاس با ویندوز11 است.

ش مى آید این است: آیا ویندوز 
 هاى جدیدى خواهد داشت؟ 

1یندوز 11 از مایکروسافت 
باگهاى این نسخه را
هاى آنها بود که باعث 

2 اعمال شود.
فت طى ســالیان اخیر

 راستاى پیشرفت و تحولى 

یپو ن ی ی پ و ر رو ی ب
تیمز را با یکدیگر ترکیب کنــد و برنامه جدیدى 

طراحى نماید.

و رج ى ب پیپر و ى بر و
آنها را با والپیپرهاى زنده متحرك ادغام نماید بر 
اقدامات  جذابیت ویندوز اضافه خواهد کرد. یکى از
موثر و مفید دیگر که مایکروســافت مى تواند از 
آندر جهت شــکوفایى اســتفاده کند، 
بازگرداندن تصاویــر والپیپر 

پ ىب زی ی ر
بشــود بدون نیاز به برنامه جانبى
این ابزار دسترسى پیدا کرد همه

شد.
قابلیت بعدى که شاید جالب باشد

آن فکر کند، استریم محتواى صوتى
عموما گیمرها و فعاالن دیگر حوز
از سیستم هاى صوتى و تصویرى
او بى اس استفاده مى کنند، در حال
مى تواند نیاز بخش زیــادى از ک
سیستم تولید محتوا را برطرف کند
یکى از نواقص موجود در ویندوز
ببببببرنامه اى براى مدیریت همزما

12 مى است. ویندوز 2با یکدیگر
ت ابزارى باشد تا کاربران بتوانند
م و ابزارهاى جانبــى را یک جا
ویندوز 11 دیدیم که مایک
نیز بود و بــه همی گیمرها

پشتیبانى مى کرد.

به نظر مى رســد گــوگل در ســال آینده با پیکســل 
۷a مرزهاى بیــن تجربه داشــتن گوشــى پرچمدار 

و مقرون بــه صرفــه بــودن را بیش از پیــش محو
 مى کند.

گوشــى Pixel۷a، محصول میان رده مقرون به صرفه 
گوگل با برچسب A به سرى پیکسل 7 که انتظار 
مى رود در سال 2023 عرضه شود، 
ظاهراً نســبت به هر گوشى 
قبلى پیکسل سرى A ارتقا 

یافته است.
 گــزارش شــده اســت 
بــا   Pixel۷a کــه 
دوربین هاى بهتر و شــارژ 

بیســیم از جمله ویژگى هاى دیگر عرضه خواهد شد. 
این شــرکت با هر عرضه جدید ســرى A، شکاف بین 
مشــخصات، کیفیت و تجربه پرچمدار را کاهش داده 

است.
این استراتژى در Pixel۴a۵G که توسط گوگل در کنار 
پیکسل 5 منتشر شد، منعکس شد و هر دو گوشى داراى
 SoC Qualcomm Snapdragon۷۶۵G یکســان 

هستند.
 Pixel۴a۵G همچنین داراى نمایشگر پشتیبانى از نرخ 
تازه ســازى 90 هرتز، مقاومت در برابر آب، بدنه فلزى 
درجه یک و شارژ بیسیم بود که به گوشى هوشمند کمک 
کرد خود را در رده اى متمایز کند که به طور منظم چنین 

ویژگى هایى را مشاهده نمى کرد. 

Pixel۵a همچنین توانست قیمت خرده فروشى را پایین 

نگه دارد در حالى که داراى بدنه مقاوم در برابر آب و نماى 
 Pixel۴a بیرونى فلزى است. مهم تر از همه، هر دو گوشى
و Pixel۵a داراى حسگر دوربین اصلى مشابه همتایان 

پرچم دار خود بودند.
با این حال، پیکســل ۶a از سنســور دوربین مشــابه 
پیکســل 6 برخوردار نبود و غول جســتجوگر انتخاب 
کرد که سنســورهاى دوربیــن پیکســل ۵a را حفظ

 کند.
کار گوگل بر روى پیکسل ۷a در ابتدا توسط یک مکالمه 
عمومى روى کد منبع باز اندروید تایید شــد که نشــان 
مى دهد دستگاهى با اسم رمز "Lynx" Pixel۷a خواهد 

بود که در سال 2023 عرضه خواهد شد.

در اوایل ســال جارى، افشــاگر Weibo جزئیاتى را در 
مورد یک دستگاه پیکسل که توسط فاکسکان در چین 
تولید مى شــد، به اشتراك گذاشــت که از همان تراشه 
Tensor G۲ سرى پیکسل 7 اســتفاده مى کرد و بدنه 

سرامیکى دارد.
 بر اســاس گزارش ۹to۵google، اکنون این دستگاه 
پیکسل ۷a است. اگر این درست باشد، Pixel۷a اولین 
گوشى گوگل در خط تولید پیکسل خواهد بود که داراى 

بدنه سرامیکى است.
در همیــن حــال، بــه گفتــه محقــق اندرویــد
Kuba Wojciechowski، Lynx Pixel۷a قــرار 

اســت داراى تراشــه "P۹۲۲۲" براى شــارژ بیســیم
 باشد. 

با این حال، تراشــه مذکور تنها قادر به شــارژ 5 واتى 
اســت، که نشــان مى دهــد قابلیت شــارژ بى ســیم 
پیکســل ۷a ممکن اســت بیشــتر تبلیغاتى باشــد تا 

کاربردى.
با توجه به ثبت و پردازش تصویر، پیکســل ۷a ممکن 
است داراى همان سنســور 50 مگاپیکسلى سامسونگ 
مانند سرى پیکسل 6 باشد، عالوه بر آن یک سنسور تله 
فوتو 64 مگاپیکســلى و یک سنسور زاویه فوق عریض 

13 مگاپیکسلى.
 این اولین بارى اســت که سنســور تله فوتو به سرى
 Pixel A راه پیدا مى کند. در واقع، تنها مدل هاى پیشرفته 
پیکســل «Pro» قبــًال داراى سنســورهاى تله فوتو 

بودند.

نظرسنجى هاى رســانه هاى اجتماعى به کاربران این 
فرصت را مى دهد که شنیده شوند و بازخورد مفیدى را از 
طرفداران فداکار خود به کسب و کارها مى دهند در ادامه 

نحوه انجام آن را توضیح خواهیم داد.
اکثر پلتفرم هاى اصلى رســانه هاى اجتماعى داراى یک 
ویژگى نظرسنجى داخلى هستند که به شما امکان مى دهد 
سؤال بپرسید و بازخورد روشــنگرانه را از طرفداران خود 
جمع آورى کنید.با اســتفاده از نظرسنجى در پلتفرم هاى 
رسانه هاى اجتماعى مى توانید مستقیماً از مخاطبان خود 
بپرسید که درباره یک موضوع چه فکر مى کنند. این یک راه 
ساده براى تعامل با کاربران و یک روش واقعى براى جمع 
آورى اطالعات در مورد یک موضوع یا پرس و جو خاص 
است. نسخه هاى وب پلتفرم هاى رسانه هاى اجتماعى نیز 
از عملکرد نظرسنجى پشــتیبانى مى کنند. در اینجا یک 
راهنماى گام به گام براى کمک به شما در ایجاد نظرسنجى 

در حساب هاى فیس بوك، توییتر و لینکدین وجود دارد.

ایجاد نظرسنجى در فیسبوك
 تنها راه هاى اشــتراك گذارى نظرسنجى فیس بوك در 
حال حاضر از طریق مســنجر فیســبوك، استورى هاى 
شما یا مستقیمًا در صفحه گروه فیس بوك براى تجارت 

شما است.
1.برنامه فیسبوك را در دستگاه اندرویدى خود باز کنید.

2.روى گزینه منوى سه خط افقى ضربه بزنید.
3.روى گروه ها یا صفحات فیسبوکى که به آن ها اضافه 

شده اید یا آن ها را مدیریت کرده اید ضربه بزنید.
4.صفحه گروه فیس بوك را باز کنید.

5.در زیر جعبه پست جدید، روى دکمه Poll ضربه بزنید.
6.سوالى که مى خواهید بپرسید و گزینه هاى الزم را وارد 
کنید. همچنین مى توانید گزینه هاى بیشــترى را به یک 
نظرســنجى اضافه کنید و تصمیم بگیرید که چه کسى 

مى تواند آن را ببیند و به آن پاسخ دهد.

7.نظرسنجى را به اشتراك بگذارید

ایجاد نظرسنجى در فیسبوك
1.برنامه Twitter را در دستگاه Android خود باز کنید.

2.روى نماد مثبت (+) موجود در گوشه سمت راست پایین 
فید ضربه بزنید.

3.گزینه Twitt را انتخاب کنید.
4.روى دکمه Poll موجود در پایین صفحه ضربه بزنید.

5.ســوال و گزینه هاى مورد نیاز را در فضاى ارائه شــده 
تایپ کنید.

6.مدت زمان نظرسنجى را انتخاب کنید.
7.نظرسنجى را توییت کنید

ایجاد نظرسنجى در لینکدین
1.برنامه LinkedIn را در دستگاه اندروید خود باز کنید.

2.روى دکمه پســت موجود در پایین فید اصلى لینکدین 
خود ضربه بزنید.

3.گزینه create a poll را انتخاب کنید.
4.سوال خد و گزینه هاى بعدى را پر کنید.
5.مدت زمان نظرسنجى را انتخاب کنید.

6.براى اشتراك گذارى نظرسنجى، دکمه Done را بزنید.

واتساپ یک برنامه پیام رسانى فورى محبوب است که 
شما را با مردم در سراسر جهان مرتبط مى کند. اما برخى 
از کاربران مى توانند از برنامه براى ارســال هرزنامه به 

دیگران سوء استفاده کنند.
 برنامه متعلق به متا ویژگى مسدود کردن مخاطب را در 
اختیار شما قرار مى دهد که از دریافت پیام هاى بیشترى 
از آن مخاطب جلوگیرى مى کند و به شما کمک مى کند 

تا از شر این پیام هاى هرزنامه خالص شوید.
اگر از مخاطبین یا شماره هاى ناشناسى که نمى خواهید 
با آن ها ارتباط برقرار کنید، پیام هایى دریافت مى کنید، 
واتس اپ به شما اجازه مى دهد تا آن ها را ریپورت کنید. 
وقتى از ویژگى گزارش و مسدود کردن استفاده مى کنید، 
شــرکت هشــدارهایى در مورد پیام هایى که دریافت 
مى کنید دریافت مى کند و بر اســاس آن اقدام مى کند. 
اگر شماره بارها گزارش شــود، واتس اپ ممکن است 
کاربر را از استفاده از برنامه مســدود کند. اگر پیام هاى 
ناخواسته اى از یک مخاطب شــناخته شده یا ناشناس 
دریافت مى کنید، در اینجا نحوه مسدود کردن و گزارش 

آنها آمده است:
WhatsApp.1 را در دستگاه اندروید خود باز کنید.

2.چت کاربرى را که مى خواهید گزارش دهید باز کنید.

3.روى منوى ســه نقطه موجود در گوشه سمت راست 
باالى چت ضربه بزنید.

4.گزینه More را انتخاب کنید.
5.بر روى گزینه report ضربه بزنید.

 block the user and delete chat کادر  .6
 REPORT را عالمت بزنید و سپس دکمه messages

را بزنید.

گزارش و مسدود کردن کاربر ناشناس
1.چت واتساپ کاربر ناشناس را باز کنید.

2.ســه گزینه در چت مشاهده 
 Report, Block :خواهید کرد

Add to contacts و
3.وقتى روى report ضربه 
مى زنید، یــک اعالن پاپ 
آپ مشــاهده مى کنید که از 

شما مى خواهد چت را به همراه 
گزارش آن مسدود و حذف کنید. بعد 

از عالمت زدن کادر Block and Delete Chat، دکمه 
REPORT را بزنید.

4.وقتى روى Block ضربه مى زنید، یک اعالن پاپ آپ 

مشاهده مى کنید که از شما مى پرســد آیا مى خواهید 
کاربر را همراه با مسدود کردن آن گزارش دهید یا خیر. 

کادر را عالمت بزنید و سپس دکمه BLOCK را بزنید.

بعد از گزارش و مسدود کردن چه اتفاقى 
مى افتد

این شــرکت پنج پیام آخرى را که توسط کاربر یا گروه 
گزارش شده براى شما ارسال شــده است دریافت مى 
کند و هنگام گزارش و بالك کردن شخصى در واتس 
اپ، کاربر را از ارسال پیام به شما مسدود مى کند. کاربر 
گزارش شــده از همین موضوع مطلع نمى 
شــود. کاربرى که مســدود شده و 
گزارش شده است نمى تواند تصویر 
نمایه، وضعیت یا هر داده دیگرى 

را مشاهده کند.
واتس اپ همچنین از گروه یا شناسه 
کاربرى گزارش شده، زمان ارسال 
پیام براى شما، به همراه نوع پیام 
ارسال شده (مانند متن، تصویر، ویدیو و غیره) مطلع مى 
شــود. اگر فعالیت یک حســاب کاربرى توسط شرایط 
خدمات واتس اپ ممنوع باشد، ممکن است مسدود شود.

سامســونگ پس از دوره اى کاهش تولید و فروش دستگاه هاى هوشمند، 
دوباره تولیدات خود در این عرصه را افزایش خواهد داد، بر اساس سیاست 
جدید این کمپانى گوشى هاى تاشوى هوشمند در سال هاى آینده جایگاه 
ویژه اى در تولید و فروش گوشى هاى هوشمند سامسونگ پیدا خواهند کرد.
 بر اساس گزارش جدیدى که در خبرگزارى هاى کره جنوبى منتشر شده، 
انتظار مى رود سامســونگ امســال حدود 260 میلیون گوشى هوشمند 
بفروشد، این کمپانى همچنین در نظر دارد در سال 2023 حدود 270 میلیون 

دستگاه به بازار عرضه کند.
 فروش دستگاه هاى این شرکت در سال 2017 با 320 میلیون دستگاه به 
اوج خود رســید و از آن زمان تاکنون فروش گوشى هاى هوشمند از  300 

میلیون دستگاه در سال فراتر نرفته است.
اگر بر اساس تخمین فعلى، سامسونگ امسال  260 میلیون دستگاه گوشى 
هوشمند بفروشد، این آمار نسبت به سال 2021 حدود 10 میلیون دستگاه 
افرایش پیدا خواهد کرد. سامســونگ همچنین در نظر دارد این میزان را 
در ســال آینده دوباره 10 میلیون دســتگاه افزایش دهد. به همین منظور 
سامسونگ تمرکز زیادى روى ســاخت و فروش گوشى هاى تاشو خواهد 
داشت، پى گیرى این سیاست شــاید باعث افزایش چندان حجم فروش 
خالص نشود، اما مى تواند به رشد ســودآورى ناشى از فروش گوشى هاى 

هوشمند کمک کند.
سامسونگ به جاى اینکه با فروش هرچه بیشتر دستگاه هاى ارزان قیمت 
در سال 2023 از سودآورى چشم پوشى کند، ظاهرا در نظر دارد با افزایش 
تولید محصوالت ممتاز خود ، سیاست خود را در جهت «دفاع از سود بیشتر» 
تغییر  دهد. براى پیشبرد این سیاست جدید، گوشى هاى تاشو هنوز براى این 
شرکت بى رقیب هستند و پیش بینى مى شود میانگین نرخ رشد تولید ساالنه 
آنها تا سال 2024 به 80 درصد برسد. سامســونگ قصد دارد 60 میلیون 
دستگاه از ســرى S و Z ممتاز خود و 210 میلیون دستگاه از محصوالت 

سرى A خود را تا سال آینده عرضه کند.
البته  باید گفت که شاید سیاست سامسونگ در تولید گوشى هاى تاشوى 
بیشتر لزوما به سود آورى بیشترى منجر نشود، اگر یک یا چند سازنده چینى 
گوشى هاى هوشمند در نهایت تصمیم بگیرند گوشى هاى تاشوى خود را 
در سطح بین المللى عرضه کنند، برنامه هاى کمپانى سامسونگ براى سود 
آورى بیشتر احتمال دارد با شکست مواجه شود. این رقباى چینى به احتمال 
زیاد خواهند توانست سلطه سامســونگ را در این عرصه به دلیل عرضه 
گوشى هاى تاشوى ارزان قیمت تر به چالش بکشند. این مساله مى تواند به 

کاهش سود سامسونگ از فروش گوشى هاى تاشو منجر شود.
در این گزارش همچنین به این نکته اشــاره مى شــود که دســتگاه هاى 
سامسونگ گلکسى «زد فلیپ» (Z Flip) و دستگاه هاى تاشوى این کمپانى 

سال آینده با طراحى بهبود یافته و دوام بهتر عرضه خواهند شد.

معرفى گوشى جدید مقرون به صرفه گوگل با شارژر بیسیم

در اینجا نحوه کارکرد ویژگى زمان بندى جدید در 
برنامه میل در iOS16 آمده است.

 اپل به تازگى iOS16 را همراه با سرى پریمیوم 
آیفون 14 خــود عرضه کرده اســت. این به روز 
رســانى چندین ویژگى جدید را بــراى کاربران 
به ارمغــان مــى آورد مانند توانایى شــخصى 
ســازى صفحه قفل خود، ویرایش و لغو ارسال 
iMessages، به روز رســانى برنامه Photos و 

حالت فوکوس و موارد دیگر.
اپلیکیشــن Mail اکنون به کاربران این امکان را 
مى دهد که ایمیل هایى را که مى توانند در زمان 

مقرر ارسال کنند، برنامه ریزى کنند.

پیش نیازها
آخرین آیفون داراى iOS16. برنامه ایمیل.

1.یک ایمیل جدید بنویسید.
2.هنگامى که ایمیل را تایپ کردید، دکمه ارسال 

را به مدت طوالنى فشار دهید.
3.مى توانید ارســال با یکــى از دو زمان از پیش 
تعیین شده را انتخاب کنید یا براى استفاده از زمان 

سفارشى، Send Later را انتخاب کنید.
4.روى Done ضربه بزنید تا ایمیل خود را روى 

Send Later تنظیم کنید.

5.اگــر مى خواهیــد ایمیل هــاى بیشــترى را 
برنامه ریزى کنید، مراحل را تکرار کنید.

6.برنامه اصلى Mail را راه اندازى کنید تا بررسى 
 Send کنید که آیا ایمیل هاى شــما روى گزینه

Later تنظیم شده است یا خیر.

توجه داشته باشید که در زمان برنامه ریزى شده 
بایدددستگاه خود را آنالین نگه دارید تا از تحویل 

ایمیل اطمینان حاصل کنید.
اپل iOS16 با آیفون 8 و تمام آیفون هاى باالتر 
 iOS16 سازگار اســت. قبل از به روزرســانى به
مطمئن شــوید که آیفون شــما بر روى آخرین 
نســخه iOS15 اجرا مى شــود. آخرین نسخه

 iOS۱۵,6,1 iOS۱۵ اســت. به روز رســانى در 
گزینه هاى تنظیمات ظاهر مى شود.

در اینجا نحوه به روز رسانى به iOS16 آمده است:
به تنظیمات بروید.

روى General ضربه بزنید.
روى Software Update ضربه بزنید.

استفاده از 
ویژگى جدید ایمیل در اپل

خیز بلند سامسونگ 
براى رکوردشکنى

ش
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با باال رفتن سن کند شدن سیستم هاى مختلف بدن و درنتیجه 
اضافه وزن طبیعیست اما خوشبختانه با داشتن یک رژیم غذایى 
سالم میتوانیم به صورت طبیعى روند سوخت و ساز بدن و چربى 

سوزى را افزایش دهیم.
با افزایش ســن کامًال طبیعیست که سیستم هاى مختلف بدن 
شروع به کند شدن کنند، از جمله سوخت و ساز بدن! متاسفانه کند 
شدن سوخت و ساز بدن منجر به اضافه وزن مى شود، چیزى که 
هیچ یک از ما خواهان آن نیستیم! هزاران مکمل و فرمول کاهش 
وزن وجود دارد که ادعا مى کنند بدن را به چربى سوزِى سریعتر 

ترغیب مى کنند.
حقیقت این است که هیچ قرص جادویى وجود ندارد که بتواند 
توانایِى چربى سوزِى بدن را تغییر دهد. سرعت چربى سوزى بدن 
شــما فقط به تالش خودتان در زمینه ى رژیم غذایى، ورزش و 

خودمراقبتى بستگى دارد.

سوخت و ساز چیست؟
سوخت و ساز (متابولیســم) صرفاً فرایندى است که توسط آن 
بدن شما غذا را به انرژى تبدیل مى کند. در این فرایند پیچیده ى 
بیوشیمیایى، کالرى هاى موجود در غذا و نوشیدنى ها با اکسیژن 
ترکیب مى شوند تا انرژى مورد نیاز شما براى انجام فعالیت هاى 

گوناگون را آزاد کنند.
بدن ما همیشــه به انرژى نیاز دارد حتى هنگام استراحت. ده ها 
ماموریت مختلف در بدن ما در حال انجام است که ما حتى فکرش 
را هم نمى کنیم مانند تنفس، گردش خون، تنظیم هورمون ها و 
ترمیم سلول ها. بنابراین بدن براى انجام تمامى این فعالیت ها به 
تعداد مشخصى کالرى نیاز دارد که به آن میزاِن سوخت و سازِ پایه 

یا متابولیسم مى گویند.
عوامل متعددى سرعت سوخت و ساز بدن ما را تعیین مى کنند، 

از جمله:
اندازه و ترکیب بدن: افرادى که عضالت بیشــترى دارند 

کالرى بیشترى مى سوزانند، حتى هنگام استراحت.
جنســیت: معموًال مردان در قیاس با زنــان چربى کمتر و 

عضالت بیشترى دارند، بنابراین کالرى بیشترى مى سوزانند.
سن: با افزایش ســن محتواى عضالت بدن تحلیل رفته و 
چربى شــروع به افزایش مى کند بنابراین سوخت و ساز بدن 

کند مى شود.

اگر سرعت سوخت و ساز بدن را افزایش بدهیم 
چه اتفاقى مى افتد؟

وقتى سوخت و ساز بدن شما در بهترین حالت عمل مى کند، شما 
از مزایاى زیاد آن براى سالمتى بهره مند مى شوید. مهم است که 
بخاطر داشته باشید عوامل زیادى در میزان سوخت و ساز نقش 

دارند و وزن تنها یکى از آنهاست!

سوخت و ساِز سریع داشــتن به این معناست که سطوح انرژى 
شما ثبات بسیار بیشترى دارد و شما به ندرت احساس خستگى 
مى کنید، چون بدن شما به نحو موثرى غذا را به سوخت تبدیل 
مى کند و یک منبع انرژى ثابت را در اختیار شــما قرار مى دهد. 
کسانى که ســوخت و ساز بدنشان عالیســت مى توانند تمرکز 
ذهنى شان را هم حفظ کنند، احتمال اضافه وزن شان کمتر است و 

در صورت نیاز به سرعت مى توانند وزن کم کنند.

باال بردن سرعت سوخت و ساز با مصرف برخى 
مواد غذایى

شاید این فکر عجیب به نظر برسد که غذاهاى خاصى سرعِت 
سوخت و ساز بدن را افزایش مى دهند، اما حقیقت دارد. بدن براى 
شروع فرایند چربى ســوزى به مواد مغذى احتیاج دارد به همین 
دلیل حذف وعده هاى غذایى در درازمــدت کمکى به کاهش 
وزن نمى کند. در ادامه غذاهایى را معرفى مى کنیم که سرعت 
متابولیسم را افزایش داده و شما را در مسیر درست کاهش وزن 

قرار مى دهند:
گوشت کم چرب: هضم پروتئین نسبت به کربوهیدرات ها 
یا چربى به زمان بیشــترى نیاز دارد. به همین دلیل کارشناسان 
خوردن گوشــت هاى تازه و کم چرب از قبیل مــرغ و ماهى را 
توصیه مى کنند. فرایند هضم به انرژى زیــادى احتیاج دارد به 
همین دلیل شما کالرى مى سوزانید. تحقیقات نشان داده است 

پروتئین  مى تواند ســوزاندِن کالرِى بعد از غذا را تا 35 کــه 
. درصد افزایش  هــد د

افزون بر این، بدن براى ساخت توده هاى عضالنى به پروتئین نیاز 
دارد. هرقدر عضالت بیشترى داشته باشید سوخت و ساز شما هم 
بیشتر خواهد شد. بنابراین، سعى کنید حتماً در طول روز مقدارى 

پروتئین را در رژیم غذایى تان بگنجانید.
حبوبات: لوبیاها و حبوبات منابع عالى پروتئین گیاهى و سرشار 
از فیبر از هر دو نوِع محلول و نامحلول هســتند. بدن در فرایند 
تجزیه ى فیبر و پروتئین، انرژى زیــادى مصرف مى کند و این 
فعالیت سبب سالم نگهداشتِن کارکرد متابولیسم مى شود. محتواى 
باالى فیبِر لوبیا به ثابت نگهداشتن سطوح قند خون و جلوگیرى از 
میل شدید به شیرینى در اواسط بعد از ظهر کمک مى کند. عالوه بر 
این، حبوبات داراى آهن، زینک و سلنیوم هستند که تیروئید براى 
تولید مقادیر کافى هورمون ها به این مواد معدنى نیاز دارد و بدون 

آن ها سوخت و ساز بدن شما کند یا مخت مى شود.
آجیل: آجیل منبع عالى دیگرى از پروتئین و فیبر است. بر اساس 
تحقیقات، باریک شدن کمر و کاهش ریسِک مقاومت به انسولین 
از مزایاى آجیل خوردن به طور منظم است. وقتى مقاومت شما 
به انسولین پایین باشد بعید است بدن شما چربى ذخیره کند یا به 
دیابت نوع 2 مبتال شوید. تجزیه ِى زمان بِر آجیل براى سوخت و 
ساز بدن خوب اســت (هضم آجیل حدود 2,5 تا 3 ساعت طول 
مى کشــد). یافته ى مهم دیگر درباره ى آجیل اینست که حتى 
مى تواند سوخت و ساز بدن را به سرعت باال ببرد، چون بدن براى 

هضم آن به مصرف انرژى بیشترى نیاز دارد.
غالت کامل: غالت کامل کربوهیدرات هاى پیچیده اى شامِل 
سرى طوالنى ترى از قندها هستند که بدن براى تجزیه ى 
آن ها زمان بیشــترى صرف مى کنــد بنابراین 
متابولیسم شما براى مدت طوالنى ترى 
به صورت یکنواخت مى ســوزد. 
طبق تحقیقات دانشمندان 
غالت کامل مصرف 
انرژِى بعد از غذا 
را تا 50 درصد 
در قیاس 

با غذاهاى فرآورى شده افزایش مى دهند.
غذاهایى با کربوهیدرات هاى پیچیده معموًال مواد مغذى بیشترى 
دارند، به ویژه ویتامین هاى ب. این مواد نقش مهمى در تبدیل غذا 
به انرژى دارند که جوهِر عملکرد سوخت و ساز است. ویتامین ب 
12 به طور خاص با کاهش وزن ارتباط دارد، چون سوخت و ساز را 
تقویت کرده و انرژى پایدارى را فراهم مى کند. حتماً غالت کامل 
را به غالت فرآورى شده ترجیح دهید و آرد سبوس دار، کینوآ، برنج 

قهوه اى، جو و ذرت را در رژیم غذاییتان بگنجانید.
غذاهاى پروبیوتیک: غذاهاى تخمیرشده مانند ماست، کفیر، 
کیمچى و کلم ترش به افزایش شمار باکترى هاى خوب دل و 
روده کمک مى کنند. این باکترى ها تا حد زیادى مسئول هضم 
غذا در روده و تسهیل جذب مواد مغذى هستند. بنا به گزارشى 
که ســال 2012 در مجله ى غذاهاى کاربردى منتشــر شد، 
بزرگساالنى که هر شب به مدت 6 هفته حدود ½ فنجان ماست 
پروبیوتیک خوردند، 3-4 درصد از چربى بدنشان را از دست دادند 
در حالى که در گروه دیگرى که فقط ماست ساده خوردند این 

کاهش چربى بدن فقط 1 درصد بود.
ظاهراً پروبیوتیک ها نحوه ى سوخت و ساز اسیدهاى صفراوى را 
تغییر مى دهند. این اسیدها توسط کبد ساخته مى شوند و عملکرد 
اصلى آن ها تجزیه ى چربى ها در بخش باالیى روده اســت. 
اگر پروبیوتیک ها بتوانند بر نحوه ى ســوخت و ساز اسیدهاى 
صفراوى اثر بگذارند پس ممکن است بر میزان جذب چربى از 

غذا هم اثر بگذارند.
کافئین: این محرك قوى معروف است به این که به بیدار شدن 
ما و تقویت سوخت و ساز بدنمان کمک مى کند. عملکرد آن به 
این شکل است که یک انتقال دهنده ى عصبى به نام آدنوزین 
را مســدود مى کند در نتیجه انتقال دهنده هاى عصبى دیگر 
دوپامین و نوراپى نفرین بیشترى آزاد مى کنند و درنهایت شما 
احساس هشیارى و انرژى بیشترى مى کنید و مى توانید مدت 
طوالنى ترى ورزش کنید. البته به یاد داشته باشید که نوشیدن 
بیش از حد کافئین منجر به تحریک یک واکنش استرس مزمن 
مى شود و به شما احساس خستگى مى دهد، پس آن را به اعتدال 

مصرف کنید.
با توجه به شواهد بدســت آمده، کافئین مى تواند 
میزان سوخت و ساز بدن حین استراحت را حدود 
11-3 درصد بسته به میزان مصرف، افزایش دهد. 
کافئین مى تواند به تسریع چربى سوزى هم کمک کند. 
ثابت شده است کسانى که مکمل هاى کافئین دار مصرف 
مى کنند تا 29 درصد چربى سوزى بدنشــان افزایش مى یابد. 
به همین دلیل دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که کافئین 
مى تواند به نحو موثرى بر تعادل انرژى اثر بگذارد و ســرعت 

سوخت و ساز را باال ببرد.

بــا وجــود اســتفاده از بــا کیفیت ترین 
محصوالت پوستى، آســیب هاى پوستى 
بخصوص خشکى پوست اتفاقى است که 
هر کسى ممکن است آن را در فصول سرد 
سال تجربه کند؛ اما چگونه مى توان جلوى 
اینگونه آسیب هاى پوستى 

را گرفت؟
ایــن آســیب ها با 
مصرف برخى مواد 
غذایى که منجر به 

هیدراته نگه داشتن بدن مى شوند، امکان 
پذیر است. ضمن این که مصرف این گونه 
غذاها منجر به پدیدار شدن سلول هاى تازه 
شــده و به دنبال آن بافت پوست یکدست 

خواهد شد.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقاى سالمت 
وزارت بهداشــت این اقالم غذایى شامل 

موارد زیر است:
 میگو: یکى از غذاهــاى داراى باالترین 
سطح روى است و منجر به تعمیر پوست با 
تولید کالژن مى شود. دیگر غذاهاى غنى 
از «روى» عبارتند از گوشــت گاو، لوبیا و 

جوانه گندم.
 روغــن زیتــون: حــاوى ویتامین 
E و چربى هاى اشــباع نشــده به عالوه 
اســیدهاى چرب امگا 3 اســت و یک 
نیروگاه تغذیه اى براى حفظ سالمت 

پوست محسوب مى شود. 
مصرف روغن زیتون پوست را در 
برابر اگزما و اشــعه ماوراء بنفش 

خورشید نیز محافظت مى کند.
 خیار: ســیلیس، در ســبزیجات غنى از 
آب مانند خیار منجر بــه افزایش رطوبت 
و قابلیت ارتجاعى پوســت مى شود. خیار 
همچنیــن سرشــار از ویتامین هاى آ و ث 
براى تسکین پوست و مبارزه با آسیب هاى 

پوستى است.
 ماهى: ماهى هاى چرب مانند ماهى آزاد، 
قزل آال و ســاردین حــاوى مقادیر باالى 
اســیدهاى چرب امگا 3 هستند و مصرف 
آنها منجر به حفظ رطوبت و تقویت پوست 
مى شــود. کمبود امگا 3 در مقابل خشکى 
پوست را به همراه دارد. اگر مصرف ماهى 
برایتان امکان پذیر نیست، از دانه هاى بذر 
کتان و یا گردو براى رساندن امگا 3 به بدن 

مى توانید بهره بگیرید.
 آجیل: سرشــار از ویتامیــن E به عنوان 
آنتى اکسیدانى است که ناجى محصوالت 
مراقبت از پوســت محســوب مى شــود. 
ویتامیــن E محافــظ پوســت در برابــر 

آسیب هاى ناشى از اســترس اکسیداتیو 
اســت و ماننــد اســیدهاى چــرب امگا 
3 منجر بــه محافظت از پوســت در برابر 
آســیب هاى اشــعه UV خورشــید نیــز

 مى شود.
 آووکادو: مانند آجیل، آووکادو نیز مقادیر 
باالى ویتامین E و سایر آنتى اکسیدان ها 
را دارد. این میوه از چربى هاى اشباع نشده 
غنى اســت و مصرف آن منجــر به حفظ 
رطوبت پوســت مى شــود ضمن این که 
پیرى زودرس پوست را به تاخیر مى اندازد 

و فرایند التهاب را در بدن کاهش مى دهد.
 سیب زمینى شیرین: به همراه سایر 
محصوالت غذایى که حاوى ریشه هستند، 
غنى از بتاکاروتن و ویتامین آ است؛ یکى از 
مغذى ترین مواد براى پیشگیرى از خشک 

شدن پوست است. 
ویتامین آ به تعمیر آسیب ها در سطح بافت 
و جلوگیرى از پیرى زودرس پوست کمک 

مى کند.

شاید از شــنیدن این نکته تعجب کنید، اما خیار در گروه خوراکى هاى اَبَرمغذى قرار 
مى گیرد.

بعضى افراد تصور مى کنند که خیار فاقد مواد مغذى است، زیرا بى رنگ به نظر مى رسد 
و بخش زیادى از آن هم براساس آب شــکل مى گیرد. اما واقعیت این است که باال 
بودن میزان آب موجود در خیــار دقیقا یکى از مزیت هاى مهم آن اســت. عالوه بر 
این، شاید از شــنیدن این نکته تعجب کنید، اما خیار در گروه خوراکى هاى اَبَرمغذى 
قرار مى گیرد. اما چه مزیت هایى دقیقا باعث مى شــوند که خیار یکى از ابرمغذى ها 

باشد؟

1. خیار به تقویت سالمت استخوان ها کمک مى کند
مهم ترین ماده مغذى موجود در خیار، ویتامین K اســت که از اهمیتى کلیدى براى 
سالمت استخوان ها برخوردار است. یک لیوان خیار داراى پوست بیش از 20 درصد از 
نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین مى کند. دریافت ویتامین K براى شکل گیرى 
استخوان ها ضرورى است و مطالعات متعددى نشــان داده اند که پایین بودن سطح 
ویتامین K در بدن با ابتال به پوکى اســتخوان و افزایش خطر شکستگى استخوان ها 

مرتبط است.

2. خیار به تقویت سالمت قلبى و عروقى هم کمک مى کند
خیار حاوى ده ها آنتى اکســیدان مهم اســت، ازجمله فالونوئید هایى که از قلب در 
برابر بیمارى هاى قلبــى محافظت مى کنند. دانه هاى ریز خیــار هم از این نظر مهم

 هستند. 
مطالعات علمى نشان داده اند که مصرف منظم عصاره هاى گرفته شده از دانه هاى خیار 
با این مزیت هاى مهم همراه مى شود؛ کاهش کلسترول تام خون، کاهش کلسترول 
بد خون یا LDL، افزایش کلســترول خوب خون یا HDL و کاهش ترى گلیســرید 

خون.

3. خیار تعادل آب را در بدن حفظ مى کند
یک عدد خیار متوسط حدودا 194 گرم مایعات دارد. بنابراین، مصرف یک لیوان خیار 
تقریبا برابر است با نوشیدن یک لیوان آب! افزودن تکه هاى برش خورده خیار به آب 
ساده نیز مى تواند طعم بهترى به آب بدهد و میزان مایعات دریافتى را هم بیشتر کند. 

این ترفند به تامین آب مورد نیاز بدن در فصل هاى گرم سال کمک مى کند.

4. خیار براى کنترل وزن عالى است
خیار داراى سه ویژگى مهم است که همگى به کاهش وزن کمک مى کنند. درواقع، 
خیار در گروه خوراکى هاى کم کالــرى قرار مى گیرد، درحالى کــه میزان مایعات و 

فیبر هاى غذایى در آن زیاد است. 
کل کالرى موجود در یک خیار متوســط حدودا با یک چهــارم کالرى موجود در یک 
ســیب متوســط برابر اســت. کل کربوهیدرات موجود در یک خیار متوسط نیز به 
4 گرم مى رســد که 1.5 گرم آن هم از فیبر ها تشــکیل مى شــود. بنابراین، افزودن 
خیار به ســاالد ها و وعده هاى غذایى مى توانــد کالرى دریافتــى روزانه را کاهش

 دهد.

5. خیار مى تواند به کاهش خطر ابتال به سرطان کمک کند
خیار مانند بسیارى دیگر از صیفى ها و سبزیجات حاوى ترکیبات طبیعى مهمى به نام 
لیگنان است. باکترى هاى موجود در دستگاه گوارش مى توانند لیگنان را به ترکیباتى 
تبدیل کنند که به گیرنده هاى استروژن متصل مى شــوند. بعضى از مطالعات اولیه 
در این زمینه نشــان داده اند که این ترکیبات تبدیل شــده مى توانند از بدن در برابر 
سرطان هاى مرتبط با استروژن جلوگیرى کنند ازجمله سرطان هاى پستان، تخمدان، 

رحم و پروستات.

6. خیار مى تواند براى تسکین التهابات پوستى مفید باشد
قرار دادن چند تکه خیار سرد روى چشم هاى پف کرده همیشه یکى از ترفند هاى ساده 
خانگى براى مقابله با مشکل پف کردگى چشم ها بوده است. پالپ هاى خیار عمدتا از 
آب، ویتامین C و اسید کافئیک شکل گرفته اند، درحالى که همه این ترکیبات در کنار 
یکدیگر به تسکین التهابات پوســتى کمک مى کنند و همچنین تحریکات پوستى و 

تورم پوست را کاهش مى دهند.

6 غذایى که سوخت و ساز بدن را باال مى برند

عوارض خوردن ترشى 
را جدى بگیرید

آنجایى که مصرف ترشى سیستم ایمنى 
بدن شــما را پایین مى آورد اما به هر حال بهتر 
است بدانید که خوردن ترشــى همراه با ماست و ماهى 
باعث ضعیف شدن و چرب شدن کبد شــما مى شود و با تغییر 
رنگ دانه یا مالنین، پوســت شــما را به بیمارى هاى پیسى و 

برص مبتال مى کند.

عوارض و نبایدهاى مصرف ترشى + غذاهاى 
مضر با ترشى

 اسیدالکتیک موجود در ماســت به همراه اسید استیک موجود 
در ترشى براى کســانى که ریفالکس معده یا معده حساسى 
دارند مى تواند عواقب جبران ناپذیــرى مانند آزار و اذیت معده 

داشته باشد.

تخریب جبران ناپذیر ترشى بر سر 
استخوان ها

با مصرف بیش از حد سیر ترشى هاى چند ساله، سم نیترات را 
وارد بدن خود کنید و کلسیم بدنتان را پایین آورید تا دچار پوکى 
استخوان شدید و درد بین بافت ها و مفاصل استخوانى شوید. 
خالصه با مصرف ترشــى مى توانید به استقبال هزاران ضرر و 

بیمارى هاى دیگر بروید.

افزایش وزن با مصرف ترشى
بســیارى از افراد به هیچ وجه مضرات ترشــى و آسیب هاى 
جبران ناپذیــر آن به معده را بــاور نکرده انــد و فکر مى کنند 
سیرترشــى ها فوائد بســیار زیادى براى بدن دارند اما جالب 
است که بدانید حتى مصرف ســیر خام هم براى بانوان باردار 
مضرات زیادى دارد و ممکن اســت با عوارضــى مانند حالت 
تهوع، استفراغ، بوى بد بدن و اســهال همراه شود؛ همچنین 
با مصرف زیاد ترشى اشــتهاى افراد باز و منجر به چاقى آنان

 مى شود.

ترشــى مانده عامل مؤثرى در جهت افزایش 
باکترى ها

از آنجایى که بســیارى از افراد به مصرف ترشى عالقه زیادى 

دارند و براى تهیه آن، یا خودشــان زحمت درست کردنش را 
مى کشند یا آن را از بیرون خریدارى مى کنند و در صورت نبود 
آن، در سفره به سرعت عصبانى مى شــوند، آنها باید بدانند که 
براى خرید ترشــى به هیچ وجه به هر مغــازه اى اعتماد نکنند 
چراکه بعضــى از صاحبان مغازه با باز گذاشــتن در ظرف هاى 
حاوى ترشــى نقش موثرى در نفوذ باکترى ها به بدن انســان 
و پــرورش قارچ ها دارنــد و اگر ترشــى مانده و کهنه باشــد 
باعث مى شــود تا افراد زودتر در معرض ابتــال به بیمارى هاى 
گوناگون قرار گیرند، پس بهتر اســت از ترشــى مانده پرهیز 

کنید.

ترشى هاى کم ضرر کدام اند؟
طبق نظریه محققان طب ســنتى کم ضررتریــن موادغذایى 
ترش براى مصرف مردم آب نارنج و ســرکه محلى انگور است 
و اســتفاده آبلیمو، آبغــوره و گوجه فرنگى جهــت طعم دادن 
ترشى هاى خانگى کامًال مضر است و بهترین کار براى کاهش 
ضرر ترشى ها اســتفاده از کمى نمک، سیاه دانه، زیره، آویشن، 

گل محمدى، گلپر، فلفل سیاه، زنجبیل، دارچین و زنیان است.

مناسب ترین فصل براى مصرف ترشیجات
از نظر موقعیت زمانى بهترین گزینه براى مصرف ترشى فصل 

زمستان و ماه اول بهار است. به عقیده متخصصان طب سنتى، 
از خوردن ترشى در فصل تابستان به علت غلبه سردى مغز باید 

به شدت پرهیز کرد.

چه زمانى نباید ترشى خورد؟
باید از مصرف ترشــیجات به علت کاهش کلســیم در بدن، 
افزایــش احتمال ابتال بــه پوکى اســتخوان، ضعف اعصاب، 
سکســکه هاى مغــزى و قلبــى در هنــگام شــب پرهیــز

 کرد.

ترشى هایى که نباید با بعضى غذاها مصرف 
شوند

ترشى بادنجان را نباید هرگز با غذاهاى دیر هضمى 
ماننــد کبــاب، جگــر ســیاه، 

ماهى، تخــم مــرغ و نیمرو 
به هیچ وجه نبایــد خورده

 شود. 
حتمًا به یاد داشته باشید که 
از خوردن هر نوع ترشــى به 
جز رب نارنج یا آب نارنج به 
علت ضعف کبد و سوء مزاج 

کبدى در کنار ماهى باید پرهیز شود.

بهترین مواد جایگزینى به جاى ترشیجات کدام 
است؟

بعضى افراد هنگام تهیه ترشى به هیچ وجه اصول بهداشتى را 
رعایت نمى کنند و از انواع مواد خوراکى فاسد در درست کردن 
ترشى اســتفاده مى کنند اما باید بدانید که خوردن سیزیجات و 
میوه جات خام مانند کلــم بروکلى، کاهو، خیار، 
گوجه، زیتون، پرتقال، ســیب و ... نسبت 
بــه ترشــیجات ارجحیت بیشــترى 

دارند.

خواص فوق العاده 
و کمتر شنیده شده خیار

با 7 ماده غذایى خشکى پوست را درمان کنید
کدو حلوایى با تاثیرى که روى نرم کــردن گلو و خروج 
ترشحات دارد به عنوان یک داروى ضدسرفه قوى شناخته 

مى شود و با خواص ضدآلتهابى اش معجزه مى کند.
 بگذارید قبل از هرچیز بگوییم که تفاوت زیادى بین خواص 
کدوحلوایى و کدوتنبل وجود ندارد و این توضیحات در مورد 
هردونوع این کدوها صدق مى کنــد، پس درخرید انواع 
کدوها وسواس به خرج ندهید و هرآنچه دم دستتان بود 

را بى معطلى بخرید چون این یک فرصت طالیى است!
کدو تنبل شامل انواع ویتامین ها از جمله ویتامین آ، اى 
و سى، موادمعدنى و آنتى اکســیدان هاست و با افزایش 
تعداد گلبول هاى ســفید به عنوان یــک قرص طبیعى 

براى تقویت سیستم ایمنى و درمان سرماخوردگى 
و آنفوالنزا عمل مى کند و حتى براى کودکان 

نیز توصیه مى شود. همچنین کدو حلوایى 
با تاثیرى که روى نرم کردن گلو و 

خروج ترشحات دارد به عنوان 
یک داروى ضدسرفه قوى 

شناخته مى شــود و با 
خــواص ضدآلتهابى 

اش معجزه مى کند.

قرصى طبیعى براى
 درمان فورى سرماخوردگى

ى ل رم ى ل ر ن ب ز ی ور ب ین ب ر ین

اینگونه آسیب هاى پوستى 
را گرفت؟

ایــن آســیب ها با 
مصرف برخى مواد 
غذایى که منجر به 

بنابر اعالم دف
وزارت بهداشـ
زیر است موارد
ا  میگو:گ یکى
سطح روى اس
م تولید کالژن
از «روى» عبا

جوانه گندم.
 روغــن زیغ

چربى ها E و
اســیدهاى
ت نیروگاه
پوست

مصرف
ا برابر

ه باال 
وه بر 
غذى 
ى ها 

 براى 
صد از 
گیرى 
سطح 
ان ها 

ب در 

ىدگى ستم ایمنى و درمان سرماخور
 مى کند و حتى براى کودکان 

ىىىىىىىایى شود. همچنین کدو حلو
ى نرم کردن گلو و

ت دارد به عنوان
سرفه قوى

ـود و با
تهابى

کند.

ز دارد حتى هنگام استراحت. ده ها 
 حال انجام است که ما حتى فکرش 
گردش خون، تنظیم هورمون ها و 
راى انجام تمامى این فعالیت ها به 
د که به آن میزاِن سوخت و سازِ پایه 

ت و ساز بدن ما را تعیین مى کنند، 

دى که عضالت بیشــترى دارند 
تى هنگام استراحت.

 در قیاس با زنــان چربى کمتر و 
ن کالرى بیشترى مى سوزانند.

وه و اى عضالت بدن تحلیل رفت
ى کند بنابراین سوخت و ساز بدن 

 وساز بدنرا افزایش بدهیم

ر بهترین حالت عملمى کند، شما 
ى بهره مند مى شوید. مهم است که 
ادى در میزان سوخت و ساز نقش 

ت!

همین دلیلشما کالرى مى سوزانید. تحقیقات نشان داده است 
پروتئین  5مى تواند ســوزاندِن کالرِى بعد از غذا را تا 35کــه 
شایش . درصد افز هــد د

هضم آن به مصرف انرژى بیشترى نیاز دارد.
غالت کامل:غالت کامل: غالت کامل کربوهیدرات هاى پیچیده اى شامِل 
سررى طوالنى ترى از قندها هستند که بدن براى تجزیه ى 
نآن ها زمان بیشــترى صرف مى کنــد بنابراین
متابولیسم شما براى مدت طوالنى ترى

ببببهصورت یکنواخت مى ســوزد. 
طبق تحقیقات دانشمندان 
غالت کامل مصرف

انرژِى بعد از غذا 
را تا 50 درصد

ررردر قیاس 

صفراوى اثر بگذارند پس
غذا هم اثر بگذارند.

کافئین:کافئین: این محرك قوى
ما و تقویت سوخت وساز
این شکل است که یک ا
را مســدود مى کند در نت
دوپامین و نوراپى نفرینب

احساس هشیارى و انرژى
طوالنى ترى ورزش کنید
بیش از حد کافئین منجرب
مى شود و به شما احساس

مصرف کنید.
با توجه به شو
میزان سوخت
11-3 درصد
کافئینمى تواند
ثابت شده است کسا
9مى کنند تا 29 درصد چرب

به همین دلیل دانشمندان
مى تواند به نحو موثرى بر

سوخت و ساز را باال ببرد.

پوکى اســتخوان، ضعف اعصاب،
شــب پرهیــز بــى در هنــگام

د با بعضى غذاها مصرف 

 با غذاهاى دیر هضمى 
یاه، 

و

 

ترشى اســتفاده مى کنند اما باید بدانید که خوردن سیزیجات و 
میوه جات خام مانند کلــم بروکلى، کاهو، خیار، 
گوجه، زیتون، پرتقال، ســیب و ... نسبت 
بــه ترشــیجاتارجحیت بیشــترى 

دارند.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004516- مورخ: 1401/6/23 - برابر راى شماره 4516 مورخ 
1401/06/23 به شماره کالســه 0928 مالکیت آقاى/ خانم سارا دهقان به شناسنامه شماره 
5 کدملى 4849575919 صادره فرزند ابراهیم تمامت شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
118,44 مترمربع پالك شماره 475,1 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل طى قول نامه عادى و تقسیم شماره 12864 مورخ 48/4/12 دفتر 63 

و 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: 1401/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18- م الف: 
1398145 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/8/109

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره:  140160302006004337- مورخ: 1401/6/15- برابر راى شماره 4337 مورخ 
1401/06/15 به شماره کالسه 0607 مالکیت آقاى/ خانم على قنبرى والشانى به شناسنامه 
شماره 1130350835 کدملى 1130350835 صادره فرزند منصور تمامت در یک دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 501,48 مترمربع پالك شماره 60 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 139 مورخ 1400/12/22 دفتر 53 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 4341 مورخ 1401/06/15 به شماره کالســه 0864 مالکیت آقاى/ خانم 
محمد قنبرى والشــانى به شناســنامه شــماره 2260 کدملى 1142410552 صادره فرزند 
منصور در یک دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 501,48 مترمربع پالك 
شــماره 60 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 
139 مورخ 1400/12/22 دفتر 53 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و 

محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 4343 مورخ 1401/06/15 به شماره کالســه 0863 مالکیت آقاى/ خانم 

منوچهر قنبرى والشــانى به شناســنامه شــماره 400 کدملى 1287891950 صادره فرزند 
نوروزعلى در چهاردانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 501,48 مترمربع پالك 
شــماره 60 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 
139 مورخ 1400/12/22 دفتر 53 و 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 تســلیم 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18-
م الف: 1398150 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/8/111

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 140160302026009072 مــورخ مالکیت آقاى/ خانم مریــم رزاززاده به 
شناســنامه شــماره 12564 کدملى 1292517980 صادره فرزند بهزاد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 180 مترمربع پالك شــماره 15189 اصلى واقع در بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواســت در دفتر امالك الکترونیک 
140020302026008365 به نام متقاضى ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت مشاع دارد. 

1401/07/04
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 تســلیم 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: 1401/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18 -

 م الف: 1398539– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/114

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

شــماره 140160302026012890 – تاریــخ: 1401/08/14 – برابــر راى شــماره 
140160302026009128 مورخ 1401/07/06 هیــات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى مالکیت آقاى/ خانم مهرداد على پور به شناسنامه شماره 1272517314 
کدملى 1272517314 صادره فرزند ایوب نســبت به سه دانگ مشــاع ششدانگ  یک باب 
ساختمان با استثنا بهاى ثمنیه آن به مســاحت 135,33 مترمربع پالك 723 شماره فرعى از 
99 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى ایوب 
على پور دفتر الکترونیکــى 139920302026020272 طى انحصار وراثت 1395/03/31- 

9509977621100160 شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان بندرعباس. 
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 این اداره تسلیم 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: 1401/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/03 - م الف: 

1407294 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/237 

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

شــماره 140160302026012888 – تاریــخ: 1401/08/14 – برابــر راى شــماره 
140160302026009127 مــورخ 1401/07/06 هیات اول/ دوم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم میالد على پور 
به شناسنامه شماره 1270864866 کدملى 1270864866 صادره فرزند ایوب نسبت به سه 
دانگ مشاع ششدانگ یک باب ساختمان با استثنا بهاى ثمنیه آن به مساحت 135,33 مترمربع 
پالك 723 شماره فرعى از 99 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى ایوب على پور دفتر الکترونیکى 139920302026020272 طى انحصار وراثت 
1395/03/31- 9509977621100160 شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان بندرعباس. 
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 این اداره تسلیم 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: 1401/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/03 - م الف: 

1407304 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/239 

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 140160302026008484 مورخ 1401/06/21 مالکیت آقاى/ خانم جواهر 
زمانى به شناسنامه شماره 108 کدملى 5110482411 صادره فرزند هاشم نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 86,44 مترمربع پالك 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند به شماره هاى 116729 مورخ  

73/1/21 و سند 19128 مورخ 1400/3/23 دفتر 434 اصفهان  
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: 1401/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18 - م الف: 

1398721 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /8/116

فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار داشت: دشمن به 
واسطه کینه عمیقى که از مردم اصفهان بخاطر حضور 
مؤثرشان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین از بین 
بردن نقشه هاى آنان در حوادث مختلف انقالب دارد، در 
فتنه اخیر تالش کرد تا این شهر را به کانون آشوب هاى 
کشور تبدیل کند. سردار محمدرضا میرحیدرى افزود: هر 
چند که از نظر گستره اغتشاشات استان اصفهان دومین 
استان در کشور بود اما با هوشیارى مردم با بصیرت این 
خطه و همچنین همدلى و همراهــى نیروهاى امنیتى، 
انتظامى و قضایى و همبستگى خوبى که بین دستگاه ها 
وجود داشت، کمترین آسیب نسبت به استان هاى دیگر 

را شــاهد بودیم. میرحیدرى گفت: جا دارد تا از مدیرکل 
اوقاف و امورخیریه استان هم تشــکر کنم که با بسیج 
خادمان امامزادگان و ســایر عزیزانى که به عنوان خادم 
یار بکارگیرى مى کردند، همــکارى خوبى را با پلیس و 
نیروهاى امنیتى داشتند و در فتنه اخیر هیچگونه مشکلى 
را در ارتباط با حوزه امامزادگان، مساجد و مدارس علمیه 
نداشتیم. فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
با هماهنگى و همراهى که بین دستگاه انتظامى و قضایى 
وجود داشت با اغتشاشگران برخوردهاى قاطعى صورت 
گرفت و تعداد قابل توجهى از لیدرها و محرك هاى اصلى 

اغتشاشات اخیر دستگیر و تحویل مرجع قضایى شدند.

مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان با اشــاره به طرح 
بازآفرینــى محله ســودان گفت: با اجــراى این طرح، 
بزرگترین بافت فرسوده کشور در این منطقه احیا مى شود. 
سیدسلمان قاضى عسگر اظهار کرد: محله سودان  با 12 
هکتار بافت فرسوده از 21 هکتار وسعت به عنوان اولویت 
اول طرح باز آفرینى شهرى در مسیر کمیسیون ماده 5 
قرار گرفت. وى با بیان اینکه یکى از کمیسیون هاى مهم 
وابسته به شهردارى و موضوع ساخت وساز، کمیسیون 
ماده 5 است، افزود: بر اساس برنامه ریزى کامًال مدون، 
در طرح بازآفرینى محله سودان تمام خدمات رفاهى طبق 
سرانه جمعیت براى زندگى شهرى در این محله با 9200 

نفر جمعیت طراحى شده است.
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان با اشــاره به بازدید 
اعضاى کمیسیون ماده 5 از محله سودان، تصریح کرد: 
با اجراى این طرح، بزرگترین بافت فرسوده کشور در این 
منطقه احیا مى شــود، در حال حاضر این طرح در مرحله 
دریافت مصوبه قرار دارد کــه امیدواریم تا پایان آبان ماه 

تصویب شود.
وى ادامه داد: بر اساس برنامه ریزى انجام شده در صورت 
تصویب این طرح تا پایان آبان ماه، مراسم کلنگ زنى طرح 
بازآفرینى محله سودان اوایل آذرماه با حضور وزیر راه و 

شهرسازى برگزار خواهد شد.

دشمن در تبدیل اصفهان
به کانون آشوب  ناکام ماند

احیاى بزرگ ترین بافت 
فرسوده کشور در اصفهان

سامانه بارشى
 اصفهان را فرا مى گیرد

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: در پى نفوذ یک سـامانه ناپایدار بارشـى روز 
چهارشنبه(امروز) بارش برف و باران پاییزى بیشتر 
نقـاط اسـتان را فرامى گیـرد. محمدرضـا رفیعـى 
افـزود: فعالیـت این سـامانه بیشـتر بـراى مناطق 
غـرب و جنـوب اسـتان خواهـد بـود کـه احتمال 
لغزندگـى جاده هـا و اختـالل در ترددهـا وجـود 
دارد. کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى 
اصفهان اظهار داشـت: کاهش نسـبى دما بین 4 تا 
7 درجه سـانتى گراد تا روز پنجشـنبه براى مناطق 
شرق و شـمال استان پیش بینى شـده است. رفیعى 
خاطرنشـان کرد: سـامانه بارشـى دیگـرى و موج 
جدید بارش ها از اواخر وقت روز جمعه وارد اسـتان 

خواهد شد.

مهار حادثه آب در گورت
حادثه کلکتور اصلی خط فاضالب شـرق اصفهان 
در مجاورت محله گورت مهارشد. به گزارش روابط 
عمومی آبفاي منطقه6 اصفهان، این حادثه به علت 
فرسـودگی و خوردگی لوله ها که منجر به شکسته 
شـدن خط کلکتـور فاضـالب بـود رخ داد. گفتنی 
اسـت بالفاصله پس از وصول گزارشـات گروهی 
از واحـد بهره بـرداري فاضـالب آبفـاي منطقه 6 
و سـتاد مدیریت بحـران آبفـاى اسـتان، عملیات 
حفاري و اصالح خط به طول 10متر و عمق 5 متر 
و قطرلوله1600 میلیمتر بتنی انجام شد؛ همچنین 
نسبت به مقاوم سازي و تعمیرات آن اقدامات الزم 

صورت گرفت.

فروش مرغ باالى
 63 هزار تومان تخلف است

معاون توسـعه بازرگانى سـازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: اخیراً ستاد تنظیم بازار کشور 
و دولت قیمت جدیـد 63 هزار تومـان را براى مرغ 
اعالم کرد و فروش با قیمت باالتر تخلف محسوب 
مى شـود. امید شـریفى اظهار کـرد: بعـد از فرایند 
حذف ارز ترجیحى، قیمـت مصوب 59 هزار و 800 
تومان براى مرغ تعیین شـد که تـا چندى پیش نیز 
مبناى نظارت و توزیع مرغ در بازار بود. اخیراً سـتاد 
تنظیم بازار کشـور و دولـت قیمت جدیـد 63 هزار 
تومان را بـراى مرغ اعالم کـرد که ایـن قیمت در 
اسـتان اصفهان بـر روى پالسـتیک هاى مرغ هم 
درج شـده اسـت. وى تصریح کرد: البته مرغ هایى 
خارج از استان و از شمال کشور وارد استان مى شود 
که توسـط برخى فروشـگاه ها با قیمت هاى باالتر 

عرضه مى شود.

خبر

بقایــاى معمــارى مســکونى در ســومین مرحلــه 
از طــرح بازنگــرى و کاوش تپه هــاى ســیلک 
کاشــان در قســمت جنوبى ایــن میراث باســتانى 

کشف شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نزدیک به 
90 ســال پیش بود که در پى جارى شــدن ســیل در 
زمین هاى کشــاورزى کاشــان، بقایاى تمدنى کشف 
شــد که کاوش هاى باســتان شناســى و بررســى 
ابزارآالت و ســفالینه هایى متفاوت از ابزار هاى کنونى 
تایید کرد حدود هشــت هزار ســال قدمــت دارد و از 
دوران روستانشــینى تــا دوران ماد میزبــان مردمان

 باستان بوده است.
در سال هاى 1380 تا 1385 هیئت باستان شناسى ایرانى 
به سرپرستى صادق ملک شهمیرزادى باردیگر سیلک 
را کاوش و یافته هاى قبلى را بازنگرى کرد که نتایج این 
پژوهش ها در چندین جلد کتاب به چاپ رسید. مرحله 
سوم طرح بازنگرى سیلک توسط گروه باستان شناسى 
دانشگاه کاشان به سرپرســتى جبرائیل نوکنده و جواد 
حسین زاده براى کشف یافته هاى جدید معمارى و داده 

نگارى در تپه هاى سیلک از شهریور امسال آغاز شد.
جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملى ایران هدف از اجراى 

فصل جدید کاوش و طرح بازنگرى را روشــن سازى و 
آگاهى از بقایاى معمارى مسکونى هزاره چهارم پیش 
از میالد عنــوان کرد و گفت: در ایــن فصل کاوش به 
یافته هاى جدیدى از جمله شــواهدى از فن مدیریت و 
نظام ادارى تپه سیلک و داده هاى جدید دیگرى دست 
یافتیم. به گفته او، این فصل کاوش به مدت پنج سال با 

همکارى دانشگاه کاشان ادامه مى یابد. 
جواد حسین زاده ساداتى اســتاد گروه باستان شناسى 
دانشگاه کاشان و مدیر پایگاه میراث فرهنگى سیلک 
هم از کشــف یافته هاى جدید معمــارى در محدوده 
تاریخى تپه ســیلک به همت گروه باســتان شناسى 

دانشگاه کاشان خبر داد.
او با اشاره به اجراى مرحله سوم طرح بازنگرى سیلک 
افزود: دوره سوم طرح با همکارى دانشگاه کاشان و موزه 
ملى ایران در محوطه باستانى سیلک از اول شهریور تا 
هفتم مهر اجرا شد. مدیر پایگاه میراث فرهنگى سیلک، 
با بیان اینکه این منطقه به عنوان محدوده مســکونى 
سیلک، حدود 20 سال پیش هم کاوش شده بود، اظهار 
کرد: در فصل جدید، کاوشگران توانستند به دو جنبه از 
حیات مردمان در این منطقه مربوط به پنج هزار و 700 

سال پیش از میالد دست پیدا کنند.

به گفته حسین زاده ساداتى، یکى از جنبه هاى کاوش 
بحث معمارى مردم این منطقه است که پژوهش ها و 
یافته هاى جدید، نشان داد مردم این منطقه به شدت در 
حوزه مواجهه و سازگار شدن با محیط زلزله خیز منطقه 
ایران فعال و در مورد مخاطرات طبیعى پویا و آگاه بودند.

او توضیح داد: در موضوع ویژگى هاى شاخص معمارى 
و بحث استحکام بخشى حین و پس از زلزله، با معمارى 

شاخص خشتى و فضایى روبرو هستیم.
مدیر پایگاه میراث فرهنگى ســیلک، کشف حدود 50 
اثر مهر را از دیگر یافته هاى این کاوش هاى پژوهشى 
عنوان و اضافه کرد: این یکى از کشفیات بزرگ باستان 
شناسى اســت که ما را از روابط اجتماعى جوامع هزاره 

چهارم پیش از میالد آگاه مى کند.
کشــف خانه و مجموعه اتاقى متعلق به یک خانواده 
یا گــروه خانوادگى برجســته در دوره خــود از دیگر 
مواردى بود که حسین زاده ساداتى، در مورد آن سخن 
گفت و ادامــه داد: با توجه به نتایــج کاوش هاى طرح 
اولیه بازنگرى ســیلک توسط شــادروان دکتر ملک 
شــهمیرزادى که طى آن دُخمره هاى ذخیره بزرگ با 
تزیینات بســیار شاخص و برجســته در همین قسمت 
انبارى مانند پیدا شــد به نظر مى رسد با یک مجموعه 

معمارى متعلق به خانواده اى سرشــناس در دوره خود
مواجه هستیم.

او توجه به زیبایى شناسى را از ویژگى هاى دیگر مردم 
ســیلک خواند و افزود: دیوارى که با اندود اخرا کشف 
شده، توجه مردم شش تا هفت هزار سال قبل به زیبایى 
و اهمیــت آن به خصوص در زندگــى روزمره آن ها را 

نشان مى دهد.
مدیر پایگاه میــراث فرهنگى ســیلک، همچنین به 
پیدا شدن ابزار ســنگى و تعدادى آثار فلزکارى و حفره 

فلزکارى در کاوش هاى فصل جدید اشاره کرد و گفت: 
در فصل آینده کاوش ها مى توان به ابعاد بیشترى از نظام 

اجتماعى مردم این منطقه دست یافت.
حسین زاده ســاداتى یادآور شــد: در مجموع به نظر 
مى رسد پس از دو فصل کاوش یکى در دوره اول طرح 
بازنگرى سیلک که 20 سال پیش یعنى در سال 82 و 
بار دیگر امسال ســراغ این محدوده رفتیم با یک واحد 
مســکونى متعلق به خانواده اى سرشناس از چند هزار 

سال قبل از میالد، مواجه هستیم.

ناگفته هاى کشفیات جدید در سیلک  

رونمایى از زندگى 6000 ساله در کاشان

مرکز اطالع رســانى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از 
دستگیرى لیدر و سه نفر از هدایت کنندگان اصلى اغتشاشات 

اخیر در شهرستان نجف آباد خبر داد.
مرکز اطالع رســانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در 
اطالعیه اى اعالم کرد: در پى وقوع اغتشاشات اخیر و توهین 
به مقدسات توسط افراد فریب خورده در نجف آباد، موضوع در 

دستور کار ماموران انتظامى این شهرستان قرار گرفت.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: مامــوران پلیــس بــا 
اســتفاده از اطالعــات مردمــى و اِشــراف مجموعــه 
فرماندهــى انتظامــى نجف آبــاد یکــى از لیدرهــاى 
اصلى اغتشاشــات اخیر در این شهرســتان را شناســایى و

 دستگیر کردند.

ایــن اطالعیــه حاکــى اســت: در بازرســى از مخفیگاه 
این فرد، تعــداد قابــل توجهى ابــزارآالت مورد اســتفاده 
در اغتشاشــات شــامل چاشــنى هاى دست ســاز با قدرت 
صوت و تخریب باال و همچنین ســالح ســرد و وســایل و 
ابــزارى بــراى مقابلــه احتمالــى بــا مأمــوران و مردم 

کشف شد.
در ایــن اطالعیه افزوده شــده اســت: همچنیــن با رصد 
هوشــمندانه مامــوران پلیــس فتــاى نجف آباد، ســه نفر 
که بــا انتشــار مطالب کــذب در فضــاى مجــازى اقدام 
به تشــویش اذهان عمومــى و تحریک مردم بــراى ایجاد 
ناامنى و آشــوب در آن شهرســتان مى کردند نیز شناسایى

 و دستگیر شدند.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه گزارشــى از بیمــارى آنفلوانزاى فوق حــاد پرندگان 
در هیچ یــک از مرغدارى هاى ثبت نشــده اســت، گفت: در 
حال حاضر 8 میلیون مرغ تخم گذار در اســتان علیه بیمارى 
آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان واکســینه شــده اند، اما نگران 

پرندگان عبورى حامل این ویروس از کشور هستیم.
علیرضا ادیبان درباره افزایش بیمــارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در کشورهاى اروپایى و نگرانى گسترش این ویروس 
در کشــور و اصفهان، اظهار کرد: این ویروس اکنون در اروپا 
به شدت طغیان کرده و طى یک ســال اخیر حدود 48 میلیون 

قطعه پرونده در اروپا معدوم شده اند.
ادیبان درباره وجود برخى نگرانى ها از کوچ پرندگان آلوده به 

این ویروس از اروپا به ایران، توضیح داد: بدون شک با سرماى 
هوا، پرندگانى که از کشــور ما عبــور مى کنند حامل ویروس 
هستند، البته خشکســالى زاینده رود و تاالب گاوخونى کمک 
کرده که ماندگارى پرندگان در اصفهان کمتر باشد، اما ممکن 
است این پرندگان در اســتخرهاى آب کشاورزان در نزدیکى 
مرغدارى ها فرود آمده و در این مناطق موجب انتشار ویروس 

آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان و گله هاى بومى طیور ما شود.
وى ادامــه داد: ممکن اســت ایــن ویــروس در پرندگان 
وحشــى و همچنین از طریق گنجشــک و کالغ به پرندگان 
بومى و واحدهــاى صنعتــى مرغدارى ها منتقل شــود که 
در ایــن خصوص به دامپزشــکان و مرغداران هشــدارهاى

 الزم را داده ایم.

لیدر اغتشاشات در نجف آباد دستگیر شد نگرانى از سالمتى  پرندگان اروپایى مهاجر

قلــب اهدایى از یک مــرد جوان 26 ســاله صبح روز 
ســه شــنبه از پایــگاه هوانیروز شــهید وطــن پور 
اصفهان با پــرواز هواپیماى جت فالکــون به تهران

 منتقل شد.
رییس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان افزود: 
عملیات اهدا و انتقال قلب مرد جوان 26 ســاله که بر 
اثر ســانحه رانندگى دچار مرگ مغزى شده بود، بعد از 
رضایت خانواده خّیر این بیمار در مرکز آموزشى درمانى 

الزهرا(س) اصفهان آغاز شد.

فرهاد حیــدرى افزود: قلــب این بیمار ســاعت 10 و 
35 دقیقه روز ســه شنبه توســط آمبوالنس اورژانس 
پیش بیمارستانى اصفهان به پایگاه هوانیروز شهید وطن 
پور اصفهان منتقل و به تیم پزشکى انتقال قلب تهران، 
تحویل داده شد. وى ادامه داد: قلب اهدایى با همکارى 
تیم اورژانس هوایى ســازمان اورژانس کشور به وسیله 

هواپیماى جت فالکون به تهران منتقل شد.
مســوول واحد فراهــم آورى اعضاى پیونــدى مرکز 
آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان نیز در این باره به 

ایرنا گفت: قلب اهدایى از مرد جوان 26 ساله اى بود که 
بر اثر حادثه ترافیکى دچار آسیب زیاد و مرگ مغزى شده 
و ابتدا در بیمارستان فاطمه زهرا(س) نجف آباد بسترى 
بود. مریم خلیفه سلطانى افزود: پس از رضایت خانواده 
این جوان براى اهداى عضو، این بیمار به بیمارســتان 

الزهرا(س) اصفهان منتقل شد.
وى با بیان اینکه ابتــدا قرار بود که قلــب این مرد در 
بیمارستان شــهید چمران به یک بیمار پیوند زده شود، 
خاطرنشــان کرد: با وجود آمادگى تیــم پیوند قلب در 

بیمارستان شهید چمران اما دوشــنبه شب اعالم شد 
که بیمار مورد نظر شرایط دریافت و پیوند قلب را ندارد. 
به همین دلیل با هماهنگى با وزارت بهداشت، مقرر شد 
که قلب اهدایى صبح روز سه شنبه با اورژانس هوایى به 
تهران منتقل شود، هماهنگى هاى الزم در این زمینه 
انجام شد و از بیمارستان مسیح دانشورى تهران براى 

تحویل قلب به اصفهان آمدند.
وى زمان طالیى براى انتقال قلب به منظور پیوند به یک 
بیمار دیگر را بین سه تا چهار ساعت دانست و تاکید کرد: 

از سال هاى گذشته تا کنون این نخستین قلب اهدایى 
است که با اورژانس هوایى از اصفهان به تهران منتقل 
مى شود. خلیفه سلطانى افزود: این سومین مورد اهداى 
قلب در سال جارى از بیماران مرگ مغزى در اصفهان 
بود که 2 مورد دیگر در بیمارستان شهید چمران پیوند 

زده شد.
وى خاطرنشان کرد: با رضایت خانواده جوان 26 ساله، 2 
کلیه و کبد وى نیز اهدا شد که کلیه ها در اصفهان و کبد 

در شیراز پیوند زده مى شود.

عملیات انتقال قلب از اصفهان با فالکون

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب یسنا سعادت همامى فرزند حمید به شماره 
شناسنامه 1272836673 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسى رشته 
حقوق صادره از واحد دانشــگاه نجف آباد با شــماره 1703219 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را 

به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.
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ســامان فالح، مدافع جوان تیم ملى در آخرین تمرین تیم 
ملى دچار مصدومیت شد و از زمین بیرون رفت تا پزشکان 
تیم ملى روى زانوى او یخ قرار دهند. بعد از بررسى پزشکان 
مشخص شده مدافع 21 ساله تیم ملى ایران مشکلى ندارد و 
در تمرین این تیم حضور خواهد داشت و زیر نظر کى روش 
و کادرفنى تیم ملى به تمرین مى پردازد. کارلوس کى روش 
به زودى اسامى بازیکنان نهایى و حاضر در جام جهانى را 

اعالم اعالم خواهد کرد.

مصدومیت فالح
 جدى نیست

شانس صعود تیم ملى ایران از آمریکا و ولز بیشتر 
است؛ این باور اکثر کارشناسان فوتبال است، فرقى 
هم ندارد از پیشکسوتان این حوزه در ایران باشند 
یا چهره هاى فوتبالى مشهور دنیا. همه اهالى خبره 
در این رشته پرطرفدار ورزشى معتقدند شاگردان 
«کارلوس کى روش» در کنــار تیم ملى انگلیس 
جدى ترین گزینه هاى صعود از گروه B به دور دوم 
رقابت هاى جام جهانى هســتند. نکته جالب هم 
آنجاست که همه آنها متفق القول بر این عقیده اند 
که تیم ملى کشــورمان به عنوان تیم دوم از گروه 

خود راهى مرحله بعد خواهد شد.
با همه اینها با وجود ستاره هاى مطرح در تیم کى 

روش، ملى پوشان کشورمان اگر خود را باور داشته 
باشند، اگر مدام روى دشــوار بودن صعود از گروه 
ســخت خود تأکید نکنند و اگر گام اول را در قطر 
محکم بردارند این توانایى را دارند که به عنوان تیم 

اول هم از گروه خود صعود کنند. 
غلبه بر «ســه شــیرها» اگرچه دشــوار است اما 
براى «یوزهاى ایرانى» نشــدنى نیســت چرا که 
تیم ملى در این دوره از مســابقات جام جهانى از 
وجود لژیونرهایى بهره مى برد که این روزها جزو 
کلیدى ترین مهره هاى تیم باشگاهى خود هستند. 
ملى پوشان شاغل در لیگ ایران هم با درخشش 
خود در لیگ بیســت و یکم ثابت کرده اند کم از 
لژیونرها ندارند. آنها براى پوشیدن پیراهن تیم ملى 

مدام در حال پیشى گرفتن از هم پستى هاى خود 
بوده اند. یک قطار بازیکن شایســته هم از پرواز 
قطر جاماندند که تنها دلیل محرومیتشــان از این 
سفر ترافیکى بود که در پست تخصصى آنها وجود 
داشــت. تیم ملى ایران با بهره گیرى از این مهره 
هاى کلیدى که در  همه نقاط زمین، از نوك حمله 
گرفته تا قعــر دروازه نمایش تأثیرگذارى ارائه مى 

کنند، مى تواند در قطر اتفاقات بزرگى رقم بزند. 
خط آتش تیم کى روش بــا حضور مهدى طارمى 
و سردار آزمون جزو خطرناك ترین خط حمله ها 
در قطر به حساب مى رود. همین موضوع در کنار 
ســرعت و هوش باالى هافبک هــاى ایرانى در 
انتقال توپ به محوطــه جریمه حریف و موقعیت 

سازى براى مهاجمان ایرانى، انگلیسى ها را با توجه 
به ضعف این تیم در فاز دفاعى نگران کرده است. 

از یکطرف باید گفت با وجود اینکه تیم ملى انگلیس 
فاصله زیادى بــا تیم ملى ایــران دارد و اگر ما به 
صعود فکر مى کنیم آنها در اندیشــه کسب جام 
قهرمانى مهمترین تورنمنت جهانى فوتبال هستند؛ 
یوزهاى ایرانى مى توانند با توجه به قدرت و تکنیک 
باالى مهاجمان خود در هنگام حمله و همچنین 
تاکتیک هاى ســکاندار پرتغالیشــان در کارهاى 
دفاعى، سربازان «گرت ساوتگیت» را در نخستین 
نبرد به زانو در آورند. از سویى دیگر باید اذعان کرد 
که ما شانس آوردیم که باید در بازى اول به مصاف 
انگلیسى ها برویم چرا که معموًال تیم هاى معروف 
در نخستین بازى خود نمایش چندان جالبى از خود 
ارائه نمى دهند؛ با این تفاسیر، مى توان امیدوار بود 
شاگردان ساوتگیت هم با همه توان در برابر ایران 

ظاهر نشوند. 
از همه اینها هم که بگذریم تیم کى روش رقیب 
شناخته شــده اى براى حریفانش نیست و عدم 
آشنایى کامل سه شیرها با یوزهاى ایرانى مى تواند 
برگ برنده پیرمرد پرتغالى در جنگ با آنها باشــد. 
کارشناسان انگلیسى زمان زیادى را براى به آنالیز 
حریف ناشناخته آسیایى تیم ملى کشورشان صرف 
کردند اما به نتیجه در این زمینه نرسیده اند. این را 
خروجِى رسانه هاى بریتانیایى در این خصوص 
ثابت مى کند و بهترین شاهد براى این مدعا هم 
ترس انگلیسى ها از بازیکنانى بود که اصًال در 
لیگ برتر ایران هم فرصت بازى پیدا نمى کردند.

همه اینها نشــان دهنده آن اســت که تیم ملى 
ایران با برخوردارى از لژیونرهاى پرآوازه در کنار 
درخشان ترین ســتاره هاى لیگ و هم با استفاده 
از پوئن ناشــناخته بودن خود نه تنهــا مى تواند 
براى اولین بار از مرحلــه گروهى صعود کند بلکه 
با چاشنى کردن کمى خودباورى و اعتماد به نفس 

قادر خواهد بود در قطر شگفتى ساز ظاهر شود.

با به زانو در آوردن «سه شیرها» در نبرد نخست؛

یوزهاى ایرانى مى تواننددر قطر 
شگفتى ساز شوند

مرضیه غفاریان

صعود تیم ملى از مرحله گروهــى جام جهانى، پاداش 
مضاعف براى تیم ملى خواهد داشت.

این روزها همــه جا حرف از صعود تیــم ملى از مرحله 
گروهى جام جهانى 2022 است. خود بازیکنان و اعضاى 
کادرفنى هم در این زمینه خوش بین هســتند. پس از 
آنکه کارلوس کى روش در مصاحبه اى مدعى شد بین 
تیم هاى آسیایى، ایران و ژاپن از بخت صعود برخوردار 
هســتند، حاال بازیکنان تیم ملى هم به نوبت مصاحبه 
مى کنند و شانس تیم کشورمان را براى راهیابى به مرحله 
یک هشــتم نهایى جام جهانى بــاال مى دانند. علیرضا 
بیرانوند، محمدحسین کنعانى زادگان، شجاع خلیل زاده 
و... ازجملــه نفراتى بوده اند که در ایــن مدت از صعود 
حرف زده اند؛ آنچه نشــان مى دهد خودباورى ضمنى 
در این زمینه به وجود آمده است. تیم ملى کشورمان با 
وجود 5 دوره حضور در مرحله نهایى جام جهانى هرگز 
از دور گروهى این بازى ها صعود نکــرده و درصورتى 
که این اتفاق در قطر رخ بدهد، یک «نوبرانه» تاریخى 

خواهد بود.
صعود تیم ملى اما فقط ارزش فنى و اعتبارى ندارد، چرا 

که پاداش چشمگیر فیفا هم در کار است و مى تواند ارزش 
این موفقیت را دوچندان کند. بنا بر آنچه رســانه هاى 
بین المللى گــزارش داده اند، پاداش اولیــه 32 تیم راه 
یافته به جام جهانى 9میلیون دالر است که امروز به تیم 
کشورمان تعلق گرفته. صعود به مرحله یک هشتم نهایى 
اما 4میلیون دالر پاداش مضاعف دارد که رقم اعطایى 
فیفا به 16 تیم برتر را تا 13میلیون دالر باال مى برد. این 
همان هدف گذارى تیم ملى با کى روش است. در قرارداد 
سرمربى پرتغالى هم درج شــده درصورت صعود تیم 
ملى، او 12 درصد از پاداش تیم ملى را تصاحب خواهد 
کرد. هرچند به طور روشن اعالم نشده 12 درصد مورد 
نظر از 4میلیون دالر جایزه صعود به یک هشتم نهایى 
است یا شــامل کل 13میلیون دالر مى شود. امیدواریم 
کى روش فقط سهم صعود تیم خودش را بگیرد و بیهوده 

در موفقیت قبلى شریک نشود.
ناگفته نماند صعود به یک چهــارم نهایى هم 4میلیون 
دالر سود دیگر خواهد داشــت و مجموع پاداش 8 تیم 
برتر جام جهانى را به 17میلیون دالر مى رساند. فکرش 

را بکنید...

پاداش نجومى براى صعود در جام جهانى!
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کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، راى خود را در 
خصوص پرونده شــکایت بازیکن سابق ذوب آهن اعالم 
کرد. با توجه به شکایت بابا محمدى از باشگاه ذوب آهن، 
این باشــگاه اصفهانى به پرداخت مبلــغ 2 میلیارد و 721 
میلیون و 904 هزار و 259 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
59 میلیون و 340 هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق 

خواهان محکوم گردید.

گاندوها محکوم شدند
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تیم داورى دیدار امیدهاى استقالل تهران و عقاب تبریز، بعد از 
پایان قضاوت خود در شرایطى راهى اصفهان شدند که رسول 
گروش 22 ساله بعد از اینکه همراهان خود از تیم داورى این 
دیدار را به منازل شان رساند، با توجه به واژگونى خودرویش 
دچار آسیب شدید شد و اکنون در بیمارستان بسترى است. این 
داور جوان، بعد از رساندن همکاران خود، در مسیر نجف آباد 
اصفهان کنترل خودرویش را به واسطه بارندگى و لغزنده بودن 
جاده از دست داد و از ناحیه جمجمه با آسیب شدیدى مواجه 
شده که در حال حاضر با گذشت پنج روز از این اتفاق همچنان 
در کما به سر مى برد. پزشکان قرار است به زودى وى را مورد 

عمل جراحى از ناحیه جمجمه قرار دهند.

داور اصفهانى
 همچنان در کما

سعید احمدعباسى بازیکن تیم ملى فوتسال ایران بعد 
از گذشت حدود سه ماه مذاکره با باشگاه واین آلبالى 
و امضاى قرارداد با این باشگاه، سرانجام عازم اسپانیا 
شد. این ملى پوش فوتسال ایران که بامداد دوشنبه 
تهران را به مقصد اسپانیا ترك کرد، پس از نزدیک به 

12 ساعت پرواز سرانجام وارد مادرید شد.
«دیوید راموس» سرمربى تیم واین آلبالى فردى بود 
که شخصًا براى استقبال از احمدعباسى به فرودگاه 
رفته بود. ســعید به همراه ســرمربى خود فرودگاه را 
ترك کرد و با اتومبیل شــخصى راموس از مادرید به 
والدپنیاس رفت؛ شهرى که تیم واین آلبالى متعلق به 
آن است و هواداران پرشور این باشگاه در کشور اسپانیا 

شهره هستند.
بازیکن تیم ملى ایران پس از استراحتى کوتاه در تمرین 

تیم واین آلبالى شرکت کرد و به بازیکنان دیگر معرفى 
شد. احمدعباسى در ادامه با این تیم تمرین کرد تا خود 
را آماده بازى حساس روز جمعه برابر پالما کند؛ تیمى 
که حسین طیبى و مسلم اوالدقباد دیگر بازیکنان تیم 

ملى ایران را در اختیار دارد.
سایت باشگاه واین آلبالى درباره حضور احمدعباسى 
در این تیم نوشت: «این بازیکن ایرانى شروع به آماده 
شدن براى سرعت بخشیدن به سازگارى و هماهنگى 
خود کرده است و مى تواند از همان لحظه اول به تیم 
کمک کند. احمد عباســى از ورودش به والدپنیاس 
هیجان زده و خوشحال بود. به نوبه خود، از واین آلبالى 
والدپنیاس به او خوش آمد گفتند و بــراى او در این 
مرحله هیجان انگیز که نقطه شروع آن دوشنبه بود، 

آرزوى موفقیت کردند.»

استقبال ویژه از ملى پوش ایرانى در اسپانیا
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«پتر چک»، دروازه بان سابق تیم هاى چلسى و آرسنال که 
در لیگ برتر انگلیس افتخارات زیادى را کسب کرده است 
این بار روى به ورزش جدیدى آورده است. چک به صورت 
حرفه اى هاکــى روى یخ را به عنــوان ورزش جدیدش 
انتخاب کرده است. این گلر 40 ساله همچنان تصمیم دارد 

ورزش را به صورت حرفه اى رها نکند.

اسطوره، روى یخ

04

در فرصت وقفــه 2 ماهه لیگ برتر، هر تیمى نســبت به 
شــرایطش چند روزى تعطیلى تمرینات را تجربه کرد. با 
این تفاسیر به جز مس کرمان اکثر بازیکنان خارجى تیم ها 
به مرخصى رفتند. در همین رابطــه تمرینات تیم فوتبال 
استقالل از روز پنج شنبه(19 آبان ماه) از سر گرفته مى شود. 
بررسى ها حاکى از آن است که بازیکنان خارجى آبى پوشان 
روز چهارشنبه به ایران بازمى گردند. استقالل بعد از پایان 
وقفه لیگ برتر در دیدار حســاس دربى بایــد به مصاف 

پرسپولیس برود.

زمان بازگشت
 بازیکنان خارجى استقالل

به زودى اسامى بازیکنان نهایى و حاضر در جام جهانى را 
اعالم اعالم خواهد کرد.

مهاجم ریز نقش استقالل که در تعطیلى تمرینات استقالل به 
امارات سفر کرده، عالوه بر استراحت با مدیران باشگاه فصل 

گذشته اش دیدار و گفتگو کند.
مهدى قائدى یکى از خریدهاى بزرگ استقالل در فصل نقل 

و انتقاالت تابستانى بود. بازیکنى که با قراردادى پنج ساله 
به شــباب االهلى رفته بود و به صورت قرضى به ایران 

بازگشت تا دوباره پیراهن آبى را بپوشد.
قائدى پس از پیوستن به شباب االهلى نتوانست فصل 
موفقى را در این تیم ســپرى کند و لئوناردو ژاردیم 
بالفاصله پس از حضور روى نیمکــت این تیم خط 

قرمزى را روى نام بازیکن ایرانى تیمش کشید.
این اتفاق باعث شد تا مدیران استقالل در مذاکرات فشرده با 
نمایندگان شباب االهلى آنها را مجاب کنند تا رضایت نامه وى 

را به صورت موقت براى آبى ها صادر کنند.
قائدى که به یکــى از مهره هاى ثابــت و تاثیرگذار ریکاردو 
ســاپینتو تبدیــل شــده اســت، در تعطیلــى تمرینات 
اســتقالل به امــارات رفته و عــالوه بر ســپرى کردن 
تعطیالت، با مدیران باشگاه شــباب االهلى دیدار کرده

 است.
ســتاره اســتقالل که به تازگى به همراه ایــن تیم، با 

شکست نساجى، سوپرجام ایران را فتح کرده است، 
با شروع مجدد تمرینات آبى ها به تهران بازخواهد

 گشت.

مالقات «باشو» با مدیران 
شباب االهلى در دبى

نورافکن: صعود 
نشدنى نیست، اما 

واقعیت ها را قبول کنیم

طارمى و تقابل جذاب با 
قاتل بارسلونا

عالقمندان به تماشاى مسابقات فوتبال با گزارش عادل 
فردوسى پور منتظر سورپرایز احتمالى اى اف سى هستند 

تا شاید بار دیگر خاطره 29 آذر ماه سال 99  تکرار شود.
در فاصله کمتر از دو هفته مانده به شــروع مســابقات 
جام جهانى و اولین بازى تیم ملى فوتبال کشــورمان 
در رقابت هاى 2022 قطر بســیارى از عالقمندان به 
فوتبال درباره اینکه چه کسى مسابقات تیم ملى ایران در 
این رقابت ها را گزارش خواهد کرد، سواالتى را مطرح 

مى کنند.
ظرف روزهاى اخیر این شــایعه بار دیگر مطرح شد که 

شاید عادل فردوســى پور از طرف کنفدراسیون 
فوتبال آسیا مسابقات تیم ملى ایران براى جام 
جهانى 2022 را در صفحه فارسى اینستاگرام 
کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش کند. اتفاقى 
که تقریباً دو سال پیش در تاریخ بیست و نهم 
آذرماه سال 1399 و در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا اتفاق افتاد و همه را غافلگیر کرد.
روزى کــه عادل فردوســى پور 

گــزارش دیــدار تیم هاى 
پرســپولیس و اولسان 

کره جنوبى را بــا بغضى که در گلو داشــت در صفحه 
فارســى AFC آغاز کرد و اتفاقاً همان گــزارش نیز با 
استقبال کم سابقه مخاطبان اینستاگرامى این صفحه 
مواجه شد و رکورد قابل توجهى را هم برجاى گذاشت. 
حاال و در شرایطى که گفته مى شود شد احتماًال عادل 
فردوسى پور در جریان برگزارى مسابقات 2022 قطر 
به این کشور ســفر مى کند بعضى بر این اعتقادند که 
شاید بار دیگر سورپرایز کنفدراسیون فوتبال آسیا براى 
عالقمندان ایرانى فوتبال، گزارش مسابقات تیم ملى 

کشورمان با صداى عادل فردوسى پور باشد.
شایان ذکر است؛ موضوع گزارش فینال 
لیگ قهرمانان 2020 آسیا توسط عادل 
فردوسى پور نیز تا چند ساعت پیش از 
شروع آن دیدار رسانه اى نشده بود و در 
نهایت این اتفاق باعث تعجب بسیارى 
از اهالى ورزش به ویژه پرسپولیسى ها 
شــد و با تکرار احتمالــى این اتفاق 
این بار همــه اهالى فوتبال 
ســورپرایز خواهند 

شد.

سورپرایز دوباره ایرانى ها با صداى عادل!

امید نورافکن، مدافع چپ سپاهان و تیم ملى فوتبال 
در حاشیه تمرین شاگردان کارلوس کى روش مقابل 

خبرنگاران ایستاد و درباره شرایط اردو توضیح داد.
نورافکن گفــت: اردوى خیلى ســختى را از لحاظ 
تمرینى پشت ســر مى گذاریم. پنج شنبه هم یک 
بازى دوستانه با نیکاراگوئه خواهیم داشت. امیدوارم 
که بتوانیم برنده باشــیم و نکات تاکتیکى مد نظر 

سرمربى را اجرا کنیم.
او درباره ترافیک بازیکنان در پست دفاع چپ تیم 
ملى و میزان امیدوارى خود بــراى حضور در جام 
جهانى تاکید کرد: تمام تالشم را مى کنم تا بهترین 
عملکرد را داشته باشم. آرزوى هر بازیکنى است که 
بتواند براى تیم ملى کشور خود بازى کند. من هم از 

این قاعده مستثنى نیستم و تمام تالشم را مى کنم.
نورافکن درباره کار کردن بــا کارلوس کى روش و 
با اشــاره به مصاحبه قبلى خودش مبنى بر اینکه 
کى روش فقط دو سه ساعت در شبانه روز مى خوابد، 
گفت: در مصاحبه قبلى هم گفتم. همه ما بازیکنان 
وقتى انرژى  کى روش، شخصیت و کاریزماى او را 
مى بینیم، انرژى خوبى مى گیریم؛ خوشحال هستم 

که دوباره با ایشان کار مى کنم.
مدافع چپ تیم ملى درباره شانس صعود از مرحله 
گروهى جام جهانى افزود: کارمان خیلى ســخت 
اســت. تیم هایى در گروهمان هســتند که بسیار 
شرایط خوبى دارند. بازیکنانى که در این 3 تیم کار 
مى کنند، واقعا در سطح اول فوتبال جهان فعالیت 
مى کنند و این کار ما را ســخت تر خواهد کرد. کار 
نشدنى نیســت، اما باید واقعیت ها را قبول کنیم و 

کارمان دشوار است.

ملى پوش ایرانى پورتو در نخستین مســابقه حذفى لیگ 
قهرمانان اروپا یــک جدال جذاب برابر حریــف ایتالیایى 

برگزار مى کند.
مهدى طارمى بایــد مقابل اینتر میالن قــرار بگیرد؛ این 
قرعه، شاید دلخواه ترین براى ســتاره ایرانى بود؛ بازیکنى 
که همواره برابر حریفان ایتالیایى با گلزنى، دادن پاس گل و 
گرفتن پنالتى درخشیده و البته یک بار هم اخراج شده ولى 
مطمئنا حاال با تجربه بیشتر و شرایط ذهنى بهترى این بازى 

را انجام مى دهد.
مهدى طارمى در دو ســال اخیر 5 تقابــل در رقابت هاى 
اروپایى مقابل حریفان ایتالیایى(یوونتوس، التزیو و آ. ث. 
میالن) داشته که در یک مسابقه اخراج شده ولى در دیگر 
بازى ها درخشان کار کرده و هم در گلزنى هم در ثبت پاس 
گل موفق بوده که انتظار مى رود در جدال با اینتر میالن هم 

همین روند را ادامه بدهد.
طارمى در مرحله یک هشتم نهایى فصل 21-2020 لیگ 
قهرمانان اروپا نخستین بازى خود برابر یک باشگاه ایتالیایى 
را همراه با پورتو تجربه کرد کــه در دیدار رفت این مرحله 
توانســت یکبار دروازه یوونتوس را باز کند و مهم ترین گل 
زندگى خود(تا آن زمان) را بزند ولى البته این ستاره ایرانى در 

مسابقه برگشت با دریافت دو کارت زرد اخراج شد.
ستاره ایرانى پورتو در مرحله گروهى فصل 22-2021 لیگ 
قهرمانان نیز دو دیدار با یک تیم ایتالیایى داشــت و در دو 
مسابقه مقابل میالن یک پاس گل داد و پس از اینکه تیمش 
در همان فصل به لیگ اروپا رفت، در دیدار رفت برابر التزیو 
نیمکت نشــین بود ولى در مسابقه 
برگشــت یک گل زد و یک پاس 
گل داد تا بــه تنهایى تیمش را 

به دور بعد ببرد.
طارمــى پس از 
جهانى  جــام 
و   2022
رقابت هایــى کــه انتظار 
درخشــش از او مــى رود، 
در مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان اروپــا باید دو 
بازى هیجان انگیــز برابر اینتر 
میالن و تیمى که در دور گروهى 
عامل حذف بارسلونا شد و باالتر از 
آن در رده دوم جدول ایســتاد، قرار 
بگیرد؛ جدالى که دور رفت آن روز سوم 

اسفندماه سال جارى برگزار مى شود.
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ساسان اکبرزاده
مدیر شهردارى منطقه یک اصفهان در هفدهمین گپ و 
گفت صمیمانه با خبرنگاران به تشریح اقدامات انجام شده 
و در حال انجام در این منطقه پرداخت و گفت: منطقه یک 
شــهردارى اصفهان از مرکزى ترین مناطق اصفهان با 
مســاحتى افزون بر 810 هکتار بوده که 230 هکتار آن 
معادل 30 درصد در بافت فرسوده و 119 هکتار در بافت 

تاریخى است. 
میثم بکتاشیان افزود: منطقه یک شــهردارى اصفهان 
داراى 12 محله قدیمى و ریشه دار همچون: خرم، جوزدان، 
شاهزاده ابراهیم و... اســت. این درحالى است که فضاى 
سبز منطقه یک 430 هزار مترمربع در فضاى جغرافیایى 
منطقه یعنى به ازاى هر نفر 6/9 متر بوده که این چندان 

خوب نیست. 
وى ادامه داد: منطقه یک، مقصد سفر جدى افراد مى باشد 
و داراى مشکالت ترافیکى به خاطر تردد زیاد است. مدیر 
منطقه یک شــهردارى اصفهان با بیان اینکه در منطقه 
یک، یکصد هــزار نفر جمعیت ســکونت دارند گفت: در 
منطقه یک شهردارى اصفهان وجود هشت بیمارستان، 
سه مرکز درمانى، 15 هتل و 23 مهمان پذیر نشان از حجم 

بسیار باالى سفر دارد. 
بکتاشــیان مى گوید: از نظر ســفر روزانه نیز منطقه یک 
با تردد چهارصد هــزار نفر، رتبه ســوم را در بین مناطق 

شهرى داراست. 
وى خاطرنشان کرد: 260 گلوگاه در منطقه یک شهردارى 
داریم که بخشى از آن بافت فرسوده، و بخشى داراى بافت 

تاریخى است. 
مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان، بودجه این منطقه 
در ســال جارى را 268 میلیارد تومان اعالم کرد که 140 
میلیارد تومان عمرانى، 20 میلیارد تومان محله محورى و 

بقیه بودجه جارى است. 
بکتاشیان گفت: در نظر است در هر منطقه شهرى، یک یا 

دو محله محور باشند و هدف قرار گیرند. 

وى از آزادسازى مناطق مختلف در منطقه یک شهردارى 
اصفهان گفت و از اینکه در پروژه هاى محله محور رویکرد 
زیباســازى تا زیرسازى و ایجاد دسترســى را داریم. این 
درحالى است که پروژه توســعه خیابان جامى تا یک ماه 
آینده انجام خواهد شد تا فضاى این خیابان با زیباسازى نیز 
مطبوع تر شود. همچنین در محله جوزدان، سه آزادسازى 

انجام شد که امیدواریم تا دو ماه آینده به ثمر برسد. 
وى خاطرنشــان کرد: باتوجه به وجود اماکن میراثى در 
منطقه یک شــهردارى اصفهان، مى توانیم گردشگرى 
پزشکى، تاریخى، رویداد و... را داشــته باشیم و یکى از 
اولویت هاى ما در این راســتا باید سیاستگذارى باشد که 
البته این اقدام صورت گرفته تــا بتوانیم بافت تاریخى را 

ارتقاء بخشیم. 
بکتاشــیان از انجام پروژه گذر جهان آراء خبر داد و گفت: 
پروژه گذر کوآالالمپور نیز به پایان رســید و ساماندهى 
مسیر عالم آرا که ناخوشایند بود آغاز شده و امروز 40 درصد 
پیشرفت فیزیکى دارد. مسیر عباس آباد هم انجام و خیابان 
طالقانى هم قرار است به صورت خیابان و پیاده رو باشد که 
با کسبه این خیابان مذاکرات شروع شده است که اینها از 

اولویت هاى ماست. 
وى با بیــان اینکــه ارزش آفرینى براى بافــت تاریخى 
همواره باید مدنظر قرار گیــرد گفت: ما نیز درصدد ایجاد 
ارزش افزوده و مانــدگارى میراث هســتیم. همچنین 
با ایده محرمیت ابــدى، بافت هایى که دســت نخورده 
باشد را امیدواریم نگه داشــته و براى بافت هاى تاریخى 

ارزش آفرینى داشته باشیم. 
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان مى گوید: باتوجه به 
اینکه منطقه یک تردد زیادى دارد، در حوزه حمل و نقل 
ایجاد سه ایســتگاه مترو مدنظر قرار گرفته و 40 میلیارد 
تومان هم براى آزادسازى هزینه شده و 70 میلیارد تومان 
دیگر براى آزادســازى و تملک براى ایجاد سه ایستگاه 
مترو در نظر گرفته شده و امید است آزادسازى فاز یک و دو 
قطار شهرى به پایان برسد که البته این سه ایستگاه مترو 

در خیابان هاى خرازى، کاشانى و... بوده و امیدواریم کار از 
بهمن ماه سال جارى آغاز شود. 

بکتاشــیان ادامه خیابان زاهد را از دیگر اقدامات در حوزه 
طرح تفصیلى خواند که روى زمین مانده اســت و گفت: 
ادامه خیابان زاهد با هزار متر طول و 24 تا 36 متر عرض 
بوده که در این محدوده 168 واحد مسکونى است که براى 
توسعه باید آزادسازى شود که براى آزادسازى این محدوده 
در صورت امکان به صورت مشارکتى اقدام خواهیم کرد 
که در این راستا مردم این منطقه مى توانند یاریگر بسیار 

مؤثرى باشند. 
وى همچنیــن از اجراى ایجاد پارکینگ محله شــاداب 
که پانزده سال اســت روى زمین مانده خبر داد و گفت: 
با احداث این پارکینگ محلى را براى رفاه حال ساکنین، 

اجرایى خواهیم کرد. 
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: مادى نیاصرم 
از گذرهاى گردشگرى بوده که ســنگفرش شده و تنها 

مادى است که در آن به خودرو دسترسى نیست. 
بکتاشیان مى گوید: به دلیل تعدد مادى ها در منطقه یک، 
ما به دنبال درختکارى در مادى ها بوده و در دو فاز، 15 هزار 

اصله درخت در مادى ها کاشته و زیباسازى خواهد شد. 
وى پروژه تئاتر شــهر و ایجاد موزه در خانه پدرى شهید 
دکتر بهشــتى را از پروژه هاى مهم خواند و گفت: پروژه 
تئاتر شــهر در چهارباغ ایجاد خواهد شد که براى آن 50 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و سرمایه گذار هم بر 
اجراى مشارکتى آن به میدان آمده است که این پروژه با 

امضاى تفاهمنامه، کلنگزنى خواهد شد. 
از سوى دیگر منزل پدرى دکتر شهید بهشتى که یکى از 
مفاخر است در منطقه یک تبدیل به موزه شهید بهشتى 
خواهد شد که البته خانه را در گذشته شهردارى خریدارى 

نموده است. 
مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان معتقد است صائب 
تبریزى کم از حافظ و سعدى نیســت و در این زمینه به 
خبرنگاران گفت: با توافقاتى که با اداره اوقاف و امور خیریه 

انجام شــد، مقبره صائب در اصفهان بهتر خواهد شد و ما 
«صائبیه» در محل مزار صائب تبریزى ایجاد مى کنیم. 

بکتاشیان گفت: در حوزه فرهنگى اجتماعى ما بیشتر به 
سوى مشارکت با مراکز فرهنگى محلى خواهیم رفت به 
گونه اى که با نهادهاى فرهنگى، بسیج و... جلساتى برگزار 
و برنامه ریزى شده و ما بیشتر تسهیلگر مى باشیم چرا که 
اینگونه فعالیت  ها بیشتر باید با مشارکت مردم انجام شود 

و ما دخالت نداشته باشیم. 
وى زیباسازى را بسیار بااهمیت خواند و گفت: زیباسازى، 

آرایش شهرى نیست و باید اتاق فکر تشکیل و زیباسازى 
به گونه اى باشد که بتواند به آالم مردم کمک کند. 

بکتاشیان در پاسخ به ســئوالى در زمینه شلوغى بیش از 
حد خیابان دکتر بهشتى که اکثراً تعمیرکاران اتومبیل در 
آنجا هستند گفت: چندین طرح مطرح بود که در این دوره 
باتوجه به مطالعات، جمع بندى آنها شــد که طرح هایى 
انجام و در کمیسیون ماده پنج مطرح و در صورت تصویب، 

جابجایى مشاغل در این خیابان صورت پذیرد. 
وى گفت: ضلع شــمالى شــیخ بهایى پیاده راه شده که 

در دســت اجراســت و تا پایان آبان ماه ســال جارى به 
بهره بردارى خواهد رسید. 

بکتاشــیان در خصوص مجموعه جهان نما هم این طور 
پاســخ داد: مجموعه جهان نما داراى بحث مفصلى است 
که مدیرکل امالك شهردارى مى تواند در خصوص آن به 
درستى نظر دهد ولى ما با اداره اوقاف و امور خیریه در حال 
مذاکره هستیم و امیدواریم در جلسات به یک جمع بندى 
مطلوب برســیم. ضمن اینکه مجموعه جهان نما مباحث 

حقوقى دارد. 

وجود 119هکتار بافت تاریخى در منطقه یک شهردارى اصفهان

شهردارى دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 14 قطعه پالك زمین با کاربرى صنایع دستى و خدماتى مرکز محله اى  واقع منطقه صنعتى دولت آباد خیابان 
بوعلى سینا (قپانچى) مجموعه تفکیکى على رفیعى از طریق برگزارى آگهى تجدید مزایده  عمومى اقدام نماید. 

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد :تا پایان وقت ادارى  روز شنبه  مورخ 1401/08/28      
مهلت ارسال پیشنهادات درسامانه ستاد:

 تا پایان ساعت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09
زمان بازگشائى پیشنهادات سامانه ستاد :

 بعد از پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 
محل دریافت اسناد: سامانه ستاد 

تلفن : 031-45822010
https://setadiran.ir : (ستاد) سامانه تدارکات الکترونیک دولت

« آگهـي تجدید  مزایده عمومی »

 م.الف:۱۴۰۷۸۴۹

نوبت اول

 محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد

شهردارى دولت آباد در نظر دارد نســبت به  فروش 6 قطعه پالك زمین واقع در مجموعه تفکیکى گلزار زمان آباد دولت آباد (امام زاده نرمى) از طریق 
برگزارى آگهى تجدید مزایده  عمومى اقدام نماید. 

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد :تا پایان وقت ادارى  روز شنبه مورخ 1401/08/28      
مهلت ارسال پیشنهادات درسامانه ستاد:

 تا پایان ساعت ادارى روزچهار شنبه مورخ 1401/09/09
زمان بازگشائى پیشنهادات سامانه ستاد :

 روزچهار شنبه    مورخ 1401/09/09 
محل دریافت اسناد: سامانه ستاد 

تلفن : 031-45822010
https://setadiran.ir : (ستاد) سامانه تدارکات الکترونیک دولت

« آگهـي تجدید مزایده عمومی »

 م.الف: ۱۴۰۷۸۵۱

نوبت اول

 محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد 

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران میرساند جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  
شرکت رنگین فام پارس  ( ســهامى خاص) به شــماره ثبت  41692 در روز یکشنبه مورخه

 29 / 08 / 1401 ســاعت 00 : 10 صبح در محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله سرچشمه ، کوچه پادرخت ، بن بست قزوینی ، 
پالك -47 ، طبقه همکف به کد پستى 8148878395 برگزار مى گردد. لذا از کلیه سهامداران 
دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 29 / 08 / 1401  
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آگهی دعوت شرکت رنگین فام پارس  ( سهامی خاص )

به شماره ثبت ۳۷۵۱

هیئت مدیره شرکت


