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پیاده رو با مانع 

پر و پا قرص های مجازی

۳

برگزاری کارگاه طراحی پوستر

تب داللی در گردشگری 
سالمت باالست

ساخت بیمارستان
 در بهارستان

۳

۲

۳

       

کدام غذاها عالئم سرماخوردگی 
را بدترمی کنند؟

شیر «شیرابه» را ببندید
۳

کشف محموله 
سنگین مواد مخدر 

در اصفهان 
فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 2 ُتن و 100 
کیلوگرم انواع مواد مخدر با هوشیارى و اشرافیت مأموران 

این فرماندهى خبر داد.
سردار سرتیپ محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان با 
هوشیارى و اشرافیت باال و همچنین استفاده از ابزارهاى 
تخصصى و پلیسى، از انتقال محموله سنگین موادمخدر 
به استان مطلع شدند و بالفاصله اقدامات الزم در راستاى 

شناسایى آنها را انجام دادند.
وى افزود: در این راستا سه باند قاچاق عمده مواد مخدر 
که از استان هاى جنوبى به سمت اصفهان آمده بودند 

توسط مأموران پلیس ...

اداره ارشاد در تعطیلىاداره ارشاد در تعطیلى
 گالرى هاى اصفهان نقش دارد؟ گالرى هاى اصفهان نقش دارد؟

۳

خاك در معرض خطر جدى آلودگى ناشى از پسماندها قرار دارد 

ناکامی محض مهدی 
ترابی در پرسپولیس

مهاجم پرسپولیس در این فصل نتوانسته است 
مثل فصول قبــل بدرخشــد.برخالف فصول 
گذشته، اکنون مهدى ترابى طى 11 بازى اخیر 

پرسپولیس به هیچ عنوان...
۳

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

آخرین وضعیت 
عرضه برنج در 
بازار اصفهان بمب خنثیبمب خنثی

 در جمع آبی پوشان 

قانون برای ۱۸ ساله های دودی
کار نمی کند

۲

۵

۷

وزیر راه  در نشست مجمع نمایندگان وزیر راه  در نشست مجمع نمایندگان 

استان حاضر شداستان حاضر شد

بررسی وضعیت راه آهن بررسی وضعیت راه آهن 
۳تهران- اصفهانتهران- اصفهان

لغو سفرهای دریایی ایران برای جام جهانی  طرح کنترل رواناب ها در اصفهان کامل نشده استجهان نما ۵ اقدام ساده براى تأمین امنیت در مقابل هکرهااستان چگونه بفهمیم بدن چه ویتامینى کم دارد؟ تکنولوژی سالمت

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پوشش بیمه 
تمام خطر مهندسى پروژه 751 واحدى نهضت ملى شهرستان کاشان را 
مطابق بند «ج» ماده 21 شرایط عمومى پیمان از طریق مناقصه عمومى 
به شرکت هاى بیمه اى معتبر واگذار نماید. واجدین شرایط مى توانند از 
تاریخ پنج شنبه 1401/8/19 لغایت سه شنبه 1401/8/24 براى دریافت 
اسناد مناقصه به سایت اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir یا اداره کل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به آدرس اصفهانـ  بلوار 

دانشگاه اصفهانـ  کوى زمانىـ  دفتر امور قراردادها مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

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

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاريخ انتشار:۱۴۰۱/۰۸/۱۹

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر 
چمگردان( 1401/224/ش) در نظردارد نسبت به :

-اجاره محل چهارشنبه بازار واقع در بلوار جانبازان (تجدید مزایده )
متقاضیان مى توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26  جهت 
دریافت اسناد وآگاهى از شرایط داخلى مزایده وبه واحد امور قرار دادها 
مراجعه وتا پایان وقت ادارى همان روز پاکت هــاى مزایده را تحویل 

دبیرخانه حراست شهردارى نمایند .
هزینه چاپ آگهى در روزنامه وکارشناسى ،بعهده برنده مزایده مى باشد .

شماره تماس شهردارى :52240471                                   

آگهی تجدید مزایده 

    م.الف: ۱۴۰۵۲۲۸   

علی پور بافرانی –شهردار چمگردان 

نوبت دوم

نججر در جمع آبی پوشان  آبی بیپویع جمع ننور ششیپوشووممع آبی ج آبیپوشاجدر آبیپوشانآآعع جمع  در جمع آبی پوشانر

۷

۳

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

انجام امور ادارى و خدمات عمومى منطقه 401-3-255
8,998,031,561449,901,000جارىشهرضا

انجام امور ادارى و خدمات عمومى منطقه 401-3-256
11,183,828,842535,514,000جارىبهارستان

انجام امور ادارى و خدمات عمومى و اپراتورى ایستگاههاى 401-3-257
13,785,472,633613,564,000جارىپمپاژ منطقه دهاقان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/09/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/09/06

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   (  داخلی 384  )

ســد معبر در حالى یکى از مشــکالت حل نشــدنى 
کالنشهر اصفهان به شــمار مى رود که شهروندان 
اصفهانى انتظار دارند این معضل به هر شــکلى رفع 

شود.

مممکامکناکام ناکاماکاکاکانناکاکاناناک
بیبببیرابتراب یر ترابیتترترتر

سپولیمهاجم پرسپولیس رسپو پرسهاجم پمها لیسجم
لمثل فصول قبــل ل قبـصول ــلثل ق فص ول مثل
مهنونذشتگذشته، اکنون مه ه، اک ن مهاکنوگذ شته،
هیچولیسپرسپولیس به هیچ ه هیچپولی بهسپ سبپرس

الئم سرماخوردگی 
؟

دیی دوسال ساله های دودی ها دودهای س ه ودیی دسااله ه یه دودهای ساله ۱۸۱۸۱۸۱۸ ۸۸۸
ددد

۲

۵
درمان کامل سرماخوردگى حدود 5 روز طول مى کشد 

اما اگر رژیم غذایى و روش...
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لغو سفرهاى دریایى ایران 
براى جام جهانى 

سند تک برگ
مسجد جمکران آماده شد

خبرخوان
دستمزد 400 میلیاردى 

مهتاب کرامتى؟!
  تسنیم | اینطور در فضاى مجازى مطرح 
کرده اند که مهتاب کرامتى به عنوان تهیه کننده 
قراردادى میلیاردى را با پلتفرم نماوا براى تولید 
یک سریال امضا کرده اســت. در خبرها آمد که 
قرارداد «کرامتى» با نمــاوا 400 میلیارد تومان 
اســت. مبلغى معادل ســاخت حدود 7 سریال 
در شــبکه خانگى. طبق پیگیرى انجام شــده 
از ســاترا (ســازمان تنظیم مقررات رسانه هاى 
صوت و تصویر فراگیر)، پلتفرم نماوا تا این لحظه 
درخواستى از ســاترا براى تولید سریال جدید با 
حضور مهتاب کرامتى نداشــته است. همچنین 
این پلتفرم هم اکنون هیچ سریال یا برنامه اى با 
حضور مهتاب کرامتى در حال تولید یا پخش ندارد.

30 نفر قربانى
آنفلوآنزا شدند 

  میزان | رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: پیش بینى مى شود در اواخر پاییز و اوایل 
زمستان پیک جدید کرونا در کشور به وجود بیاید. 
شهنام عرشى خاطرنشان کرد: آمار آنفلوآنزا نوع 
A تقریباً از اواخر مهرماه و چهار هفته زودتر از حد 
معمول افزایش یافت. وى با بیــان اینکه حدود 
30 مورد مرگ و میر آنفلوآنزا از ابتداى امســال 
تاکنون داشته ایم، گفت: على رغم اینکه امسال 
آنفلوآنزا نوع A زودتر از گذشته رخ داده همچنان 
انتظار اســت که تا بهمن ماه و یا اسفندماه ادامه 

داشته باشد.

کاهش مصرف
گوشت و مرغ

دبیر انجمن صنعت بسته بندى    آفتاب  نیوز|
گوشت و مواد پروتئینى کشور در پاسخ به اینکه 
آیا افزایش قیمت گوشــت در تقاضا براى خرید 
تغییرى ایجاد کرده اســت یا خیر؟ گفت: امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت 
50 درصد و مصرف مرغ 30 درصد کاهش یافته 
است. مسعود رسولى ادامه داد: این کاهش تقاضا 
باعث شده که شرکت هاى بسته بندى با مشکالتى 
روبه رو شوند. زیرا شرکت هاى بسته بندى براى 
تولید مشخصى هزینه کرده اند، اما به دلیل کاهش 

تقاضا تولیدات آنها نیز کم شده است. 

اعزام هفته اى 110 نفر
به سوریه 

ئیــس  ر   خبرگزاى صدا و سیما |
ســازمان حج و زیارت خراســان رضوى گفت: 
هفته اى 110 نفر در روز هاى یک شنبه از مشهد به 
سوریه اعزام مى شوند که تاکنون دو پرواز آن انجام 
شده است و 220 نفر عازم سوریه شده اند. جواد شاد 
درخصوص پرواز هاى مشهد به سوریه افزود: تنها 
پرواز کشور به سوریه از مشهد انجام مى شود و ما 
تنها شهرى در کشور هستیم که توانسته ایم در این 
زمینه قرارداد منعقد کنیم. شاد درباره هزینه سفر به 
سوریه افزود: قیمت پرواز هاى سوریه 11 میلیون و 

735 هزار تومان اعالم شده است.

سارقان حواس پرت
در پى وقــوع چند فقره    روزنامه ایران |
سرقت تجهیزات ادارى، نوشت افزار و شیرآالت از 
مدارس غیرانتفاعى، شناسایى و دستگیرى سارقان 
و مهار سرقت ها در دستور کار تیمى از کارآگاهان 
پلیس آگاهى قم قرار گرفت. کارآگاهان در بررسى 
صحنه سرقت، یک دستگاه گوشى تلفن همراه به 
جا مانده از سارقان را کشــف کردند و با بررسى 
فنى آن، اطالعات سه ســارق را به دست آوردند 
که دو نفرشان با اجراى یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر شــدند. متهمان همگى تبعه یکى از 
کشورهاى شرقى ایران هستند که در استان قم 

سکونت دارند.

آقاى وزیر!
مبناى شما چیست؟

  روزنامه جوان | سید میثم ســیدصالحى، 
معاون فناورى اطالعات شــرکت مخابرات ایران 
درباره وعده وزیر ارتباطــات براى 20میلیون پورت 
فیبرنورى مى گوید: روز اول بایــد مى گفتیم آقاى 
وزیر شما بر چه مبنایى دارى مى گویى به 20 میلیون 
پورت FTTH نیاز اســت؟ مبناى خودت را بگو. یا 
نمى دانى پورت چیســت یا نمى دانــى 20 میلیون 
چه مقدار اســت! کجاى دنیا چنین سرویسى دارد؟! 
فرانســه 60 میلیون پورت ADSL دارد و 10 تا 12 
درصد ســرویس FTTH دارد. ما کًال با 10 میلیون 
کاربر مى خواهیم به 20 میلیون FTTH برسیم. فقط 
با گفتن که اتفاقى نمى افتد. مى گویند پنج تا قورباغه 
در استخر بودند، یکى از آنها تصمیم گرفت به بیرون 
بپرد، حاال چندتا قورباغه در استخر هستند؟ همچنان 
پنج قورباغه، چون او فقط تصمیم گرفته است، نپرید!

ارزش واقعى یارانه نقدى  
نرخ تورم ساالنه در مهر 1401    تجارت نیوز|
بیش از 42 درصد اعالم شــده است؛ با این اوصاف، 
ارزش واقعى یارانه 300 هزار تومانى که سال گذشته 
مصوب شد در حال حاضر به اندکى بیش از 171 هزار 
تومان کاهش یافته است! هرچند برخى کارشناسان 
اعتقاد دارند براى محاسبه ارزش واقعى یارانه نقدى 
باید نرخ تورم کاالهاى اساســى را در نظر بگیریم. 
نرخ تورم کاالهاى اساســى در مهرمــاه معادل 71 
درصد ثبت شده اســت. حال اگر این معیار سنجش 
ارزش یارانه نقدى را رقم تقریبى 70 درصد در نظر 
بگیریم به رقم عجیب ولــى واقعى حدود 100 هزار 

تومان مى رسیم!

«ترامپ» از خجالت
«پلوسى» درآمد

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور    آفتاب  نیوز |
ســابق آمریکا «نانسى پلوســى»، رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریکا را «حیــوان» خواند. ترامپ که 
در گردهمایى انتخاباتى ســخنرانى مى کرد، قبل از 
اشاره به پلوســى و دو بار استیضاح از سوى مجلس 
نمایندگان آمریکا، گفت: راســتش را بخواهید، فکر 
مى کنم او هم حیوان اســت. ترامــپ همچنین به 
عادت همیشگى پلوسى را «نانسى پلوسى دیوانه» 

خطاب کرد.

پیش بینى «کیهان»
  روزنامه کیهان | ...اگر این طیف به قدرت 
برسد، با شعار حجاب اختیارى، در نهایت «بى حجابى 
اجبارى» را دنبال خواهد کرد... بلکه یکى از اهداف 
اصلى در این فتنه، تجزیه ایــران و تکه تکه کردن 
کشورمان است... یکى از آمال و آرزوهاى این جریان 
این اســت که در فرداى پس از جمهورى اسالمى، 
همجنس بازى در ایران رســمیت یافته و گسترش 
یابد. فرداى پس از جمهورى اسالمى، جهنمى بیش 
نیست... بر همین اســاس باید همه تالش کنیم تا 
مشــکالت را یکى پس از دیگرى پشت سر گذاشته 
و بر سرعت حرکت قطار پیشــرفت ها بیفزاییم. ما 

مى توانیم.

حمله هوایى به
تانکرهاى ایران

  میزان |کاروانى از تانکرهاى حامل ســوخت 
ایران براى لبنان در مرز عراق و سوریه مورد هدف 
پهپادى قرار گرفت. نیمه شــب سه شنبه مجموعه 
تانکرهاى سوخت جمهورى اسالمى ایران به لبنان، 
در مرز القائم مورد هدف قرار گرفتند. 22 تانکر حامل 
گازوئیل قرار بود از مرز القائم عراق به سمت سوریه 
وارد شوند که با ورود هشــت  تانکر به خاك سوریه، 
پهپاد آمریکایى در حــدود 100 الى 200 مترى مرز 
عراق در داخل خاك سوریه 2 تانکر حامل گازوئیل را 
هدف قرار مى دهد. در این بمباران به رانندگان این 

دو تانکر آسیبى نرسید.

سرپرســت اداره کل امــور دریایى ســازمان بنادر و 
دریانوردى اعالم کرد قطر در واپسین روزهاى نزدیک 
به شــروع بازى ها اعالم کرد نمى تواند امکان انتقال 
زمینى مسافر را از سایر بنادر این کشور به دوحه فراهم 
کند و به همین خاطر نتوانستیم در این ایام کشتى ها را 
براى انتقال تماشــاگران فراهم کنیم. مهدى فرمهینى 
فراهانى اظهار کرد: برآوردمان این بود که با آماده سازى 
دو کشــتى، حدود 1500 مســافر مى توانند در هر سفر 
جابه جا شوند. ما در حال اقدامات نهایى بودیم که قطر 
اعالم کرد وضعیت حمل ونقلش بــراى ایام بازى هاى 
جام جهانى از قبل برنامه ریزى شده و نمى تواند امکان 

انتقال زمینى مســافر را از بنادر حمد و بندر الرویس به 
دوحه فراهم کند. وى بیان کرد: قطــر بندر دوحه را به 
یکسرى از کشتى هاى کروز اختصاص داده  که قرار است 
در این بندر پهلوگیرى کنند و پیش بینى کردند که حدود 
12 هزار تخت در این کشتى ها قرار دهند تا مسافرانى که 
تماشاگر بازى ها هستند بتوانند در این هتل هاى دریایى 
پذیرش شوند. قرار بود کشتى هاى ما به بنادر الرویس و 
 حمد بروند که به علت بعد مسافتى که تا بندر دوحه دارند، 
قطر اعالم کرد اگر بخواهد کشتى هاى ایرانى را در این 
بنادر پهلو دهد، نمى تواند وســیله نقلیه اى براى انتقال 

مسافران به دوحه فراهم کند.

سند مالکیت تک برگ مسجد مقدس جمکران توسط 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تحویل تولیت 

این مکان مقدس شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در این مراسم 
گزارشى از روند صدور ســند تک برگ مسجد مقدس 
جمکران ارائه کرد و گفت: در ابتدا ســند مالکیت تک 
برگ خود مسجد که داراى سند و پالك ثبتى مجزا به 

مساحت 64 هزار و 276 متر مربع بود صادر شد.
حسن بابایى ادامه داد: در خصوص سند مالکیت محوطه 
مسجد که قسمت هاى مشاعى از 22 پالك ثبتى بود، 
در ابتدا نقشه 22 پالك ثبتى تهیه شد و سپس تصرفات 

محوطه مسجد به مســاحت 290 هزار و 12 متر مربع 
برداشت شد که رأى آن در قانون تعیین تکلیف صادر و 

در ادامه سند مالکیت آن صادر شد.
بابایى افزود: سپس ســند تجمیعى مسجد و محوطه 
جمعًا به مساحت 354 هزار و 288 متر مربع معادل 35 
و نیم هکتار صادر شد. وى ابراز کرد: تهیه عکس هاى 
هوایى و ارتوفتو و تولید نقشه از حریم جمکران و سپس 
ژئورفرنس مربوط به حدود 250 پالك ثبتى به مساحت 
تقریبى 500 هکتار با هزینه بالغ بر  500 میلیون تومان 
انجام شد که جهت تأیید به سازمان نقشه بردارى ارسال 

شده است.

خورشید کیایى
طى شش ماه اول سال گذشته، 32 میلیارد و 500 میلیون 
نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنى به طور متوسط 
به ازاى هر نفر 382 نخ سیگار یا تقریبًا دو نخ در روز براى 
هر نفر! حاال اینکه چه تعداد از این الغرهاى سفید الى 
انگشتان کودکان و نوجوانان قرار گرفته آمارى سرگردان 
و نامشــخص دارد؛ اما اغراق نکرده ایم اگر بگوییم که 
قانون جامع کنتــرل دخانیات آنچنان که باید و شــاید 
نتوانســته این میزان را کاهش دهد و نتوانسته با شیوع 
بیش از اندازه آن مبارزه کند. 16 سال پیش در شهریور ماه 
سال 85 زمانى که این قانون در مجلس شوراى اسالمى 
مصوب شد قرار بود در کنترل دخانیات موفق عمل کند 
اما وضعیت بد موجود نشــان مى دهد که این قوانین یا 

ناکارآمد و ناکافى بوده و یا به خوبى اجرا نشده است.
با اینکه هیچ آمارى اکنــون در رابطه با نوجوانان و حتى 
کودکان سیگارى وجود ندارد اما در ظاهر مشخص است 
که افراد سیگارى زیر 18 سال در حال افزایش هستند و 
حتى دختران که تا چند سال پیش کشیدن سیگار برایشان 

قبح داشت اکنون به راحتى دست به این کار مى زنند.
جالب اینکه با وجود این قانون و لزوم ممنوعیت فروش 
سیگار به زیر 18 ســاله ها در ســوپرمارکت ها، هم در 
فروشــگاه هاى بزرگ و همچنین در دکه هاى کوچک 
سیگار به راحتى خرید و فروش مى شود؛ حاال چه نوجوان 
باشى یا کودك بدون ابا مى توانى از هر کجا که بخواهى 
ســیگار تهیه کنى. کاالى دخانى که قرار بود در ویترین 
قرار نگیــرد و تبلیغى براى آن نشــود حاال بســیارى از 

نوجوانان را دودى کرده است.
درباره اینکه چرا مــردم، چه زن و چه مــرد و به ویژه در 
سنین کمتر از 18 سال به دخانیات گرایش پیدا مى کنند، 
زیاد صحبت شــده و دالیل متعددى شمرده شده است. 
پژوهش نیز در این حوزه به وفور انجام شده که گوشه اى 
از آن در گفته هاى آیت بختیارى فر، جامعه شــناس آمده 

است.
او چندى پیش به «ایســنا» گفته: احســاس آسایش و 
احترام، گرایش هاى دینى، دلبستگى به خانواده و ارتباط 
با افراد مصرف کننده رابطه تنگاتنگى با گرایش به مواد 

دخانى  دارد.

به گفته این جامعه شناس، بیشتر مصرف کنندگان سیگار 
و قلیان، مهمترین دالیل مصرف این مواد را تفریح و لذت 
جویى، فرار از مشکالت، گســترش بیکارى و دسترسى 
آســان مى دانند که ثابت مى کند پیشگیرى از اعتیاد به 
دخانیات مســتلزم انجام اقدامات چندجانبه از جمله آگاه 
ســازى و ایجاد نگرش منفى درباره ســیگار میان افراد 

غیرسیگارى در معرض خطر است.
گرچه بیشتر مصرف کنندگان سیگار و قلیان مهمترین 
دالیل مصرف این مواد را فرار از مشــکالت و گسترش 
بیکارى و دسترســى آســان آن مى دانند اما محمدتقى 
دبیرى، کارشــناس حوزه دخانیات از زاویه دیگرى نیز 
به این چالش نگاه مى کند و بخشى از ریشه مشکل را به 
زشتى زدایى از مصرف سیگار که توسط برخى فیلم ها و 

سریال ها شکل گرفته است، ربط مى دهد.
به گفته این کارشــناس، در کشورهاى پیشــرفته دنیا 
ویتریــن مغازه هــا و ســوپرمارکت ها در حــال تغییر 

وضعیت به ضرر دخانیات هستند: «اینها به جاى اینکه 
محصوالت دخانى را بزك کرده و در معرض دید قرار 
دهند آنها را در قفســه هاى دربسته و دور از چشم نگه 
مى دارند تا دیدن، سبب هوس خریدن نشود. البته ما 
نه فقط چنین نمى کنیم بلکه حتى با اینکه سال هاست 
وزارت صمت بخشنامه اى با عنوان ممنوعیت توزیع 
و عرضه مواد دخانى در شــعاع 100 مترى مدارس و 
ممنوعیت نخ فروشى و فروش سیگار به افراد زیر 18 
ســال را به مراکز مجاز و غیر مجاز عرضه مواد دخانى 
ابالغ کرده اما همچنان دخانیات در این شعاع و حتى 
در فاصله هایى کمتر از این نیز به کودکان و نوجوانانى 
فروخته مى شود که احتماًال با کشیدن سیگار احساس 
بزرگى مى کنند، به این خاطر که دانش و آگاهى نیز در 

این زمینه ندارند.
آنچه از فحــواى کالم دبیرى متوجه مى شــویم این 
اســت که نبود آگاهــى در زمینه مصرف ســیگار که 

باید از کودکى آغاز شــود، اکنون به شــکل کمرنگى 
وجود دارد؛ شــناختى که در نوجوان نه تنها در زمینه 
ســیگار بلکه در زمینه مصرف مواد مخــدر هم باید 
ایجاد شــود؛ اقدامات همه جانبه اى که به یک دسته 
و گروه و ارگان و ســازمان خاصى محدود نمى شود 
و اگر بخواهیم به شکل درســتى در این زمینه موفق 
شــویم باید تمام ســازمان هاى مســئول مربوطه از 
جمله وزارت بهداشــت ، درمان و آموزش پزشــکى، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت صمت، فرماندهى انتظامى، کمیسیون 
بهداشت و درمان و صداوســیما براى حل این معضل 
مهم، پا پیــش بگذارند تا با یک زمانبندى مشــخص 
آمار تولیــد واردات قاچاق و مصرف ســیگار کاهش 
پیدا کند و آدم هاى  گم و کم ســن و ســال در آمارها 
که به شــکل علنى یا مخفیانه ســیگار دود مى کنند 

کمتر از امروز شوند.

قانون براى 18 ساله هاى دودى کار نمى کند

الدن ایرانمنش
عددى معــادل 5 میلیارد دالر در ســال در زمینه جذب 
گردشگران ســالمت آنقدر بزرگ هست که نتوان از آن 
چشم پوشــید. اما به گفته کارشناســان تا زمانى که دو 
وزارتخانه بهداشت و گردشگرى به عنوان متولیان بخش 
حاکمیتى این صنعت هماهنگ نباشند، بزرگ ترین آسیب 

را به این مقوله مى زنند. 
در حال حاضر طبق آمارهاى غیر رسمى 80 درصد بازار 
گردشگرى سالمت در دست دالالن است و تب داللى 
در جذب این نوع گردشــگر آنقدر باالست که به یکى از 
چالش هاى حوزه صنعت گردشگرى تبدیل شده است. 
فعالیت بى ضابطه و صرفًا سودجویانه دالالن و واسطه ها 
در جذب، معرفى و انتقال بیماران به مراکز درمانى یکى از 
مهمترین چالش هاى حوزه صنعت گردشگرى سالمت 

به شمار مى رود.
گفته مى شود که گردشگرى سالمت و توریسم  درمانی 
پس از صنایع نفت و خودروسازى، سومین صنعت بزرگ 
جهان به شمار مى رود و تأثیر بسزایى در درآمدهاى ارزى 
کشــورها دارد. همین موضوع و همچنین ظرفیت هاى 
ارزشمند در حوزه بهداشــت و درمان در کشور ما زمینه 
مناسبى را براى سرمایه گذارى در این زمینه فراهم کرده 
است. به گفته کارشناســان، حوزه گردشگرى سالمت، 
ایران در رده بندى جهانى سال 2020 رتبه 46 را از بین 
110کشور از آن خود کرده اســت. به اعتقاد آنها با توجه 

به اینکه یک گردشگر سالمت بین سه تا پنج هزار دالر 
ارزآورى دارد، با ورود تنها 200 هزار گردشگر درمانى به 

کشور، یک میلیارد دالر درآمد ایجاد خواهد شد.
محمد جهانگیرى، رئیس انجمن خدمــات بین المللى 
ســالمت در این رابطه گفته گردشــگرى سالمت یک 
خدمت مویرگى اســت که بایــد در حوزه هاى مختلف 
تعریف و به یک اکوسیستم تبدیل شود و با توجه به اینکه 
یک زیست بوم محسوب مى شود، باید وزارت بهداشت، 
وزارت گردشــگرى و حتى کنشــگران این خدمت در 
بخش هاى خصوصى پاى کار باشند تا زمینه توسعه این 

صنعت در کشور فراهم شود. 
آنطور که مدیران وزارت بهداشــت همواره در البه الى 
گفته هاى خود عنوان مى کنند، این است که مراکز درمانى 
کشورمان به گونه اى است که توانسته ایم در جذب بیمار 
خارجى موفق باشیم و حتى ایرانیان مقیم خارج از کشور 
نیز، به هنگام نیازهاى درمانى، وطن خودشان را انتخاب 

مى کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت، در همین رابطه گفته اگر 
وضعیت درمانى ایران را با کشــورهاى اطراف مقایسه 
کنیم، شاهدیم که از کشورهاى اطراف براى امور پزشکى 
به ایــران مى آیند. زمینه بســیار خوبى براى توریســم 
ســالمت داریم، مردم کشــورهاى اطراف براى همین 
امکاناتى که داریم به ایران مى آیند، از نظر پزشکى ایران 
جزو کشورهاى پیشرو است، به ویژه در مهارت جراحى 

و تشخیصى که قطعًا جزو کشورهاى درجه یک هستیم.
به گفته ســعید کریمى اگر ســرانه را محاسبه کنیم، در 
تجهیزاتى مانند سى تى اســکن، ام آر آى و موارد دیگر 

دست کمى از کشورهاى درجه یک نداریم.
بر اساس گزارش سال گذشــته وزارت بهداشت، 200 
 (IPD) مرکز پزشکى داراى مجوز پذیرش بیمار خارجى
هستند که از این تعداد 186 مورد بیمارستان و 14مرکز 
جراحى که به صورت کلینیک هاى کوچک براى اعمال 
جراحى محدود بوده، هستند. این مراکز در 22 دانشگاه 
علوم پزشکى و تحت نظارت وزارت بهداشت مستقر و در 

حال فعالیت هستند.
همچنین، آمارهاى رسمى وزارت بهداشت حاکى از این 
است که هر سال نزدیک به 100 هزار بیمار خارجى براى 
درمان به ایران مى آیند. به طورى که این آمار در ســال 
99، هشتاد هزار نفر اعالم شده است. البته معاون درمان 
وزارت بهداشت، با اشاره به آمار 80 هزار بیمار خارجى که 
در سال 99 براى درمان به ایران آمده اند؛ عنوان کرده این 
تعداد جدا از بیمارانى است که به صورت سرپایى و یا در 
مراکز جراحى محدود خدمات مورد نیاز را دریافت کرده 
اند. در مجموع به صورت تخمینى طى سال 99 به بیش از 
یک میلیون بیمار خارجى خدمات درمانى ارائه شده است.

در حال حاضر بیماران خارجى از 99 کشور به ایران وارد 
شده اند که بیشتر آنها از کشــورهاى همسایه همچون 
افغانستان، عراق و آذربایجان و عمان بوده اند و بیشترین 

مقصدشان شهرهاى شیراز، مشهد و تهران بوده است. 
در همین رابطه معــاون فنى و نظارت ســازمان نظام 
پزشکى تأکید کرده که با توجه به اینکه پزشکى ایران نه 
تنها در منطقه بلکه در دنیا زبانزد است اظهار تأسف کرده 
که در بحث توریسم سالمت جزیره اى عمل شده است. 
على ساالریان تأکید کرده که باید گلوگاه نظارتى براى از 
بین بردن واسطه ها و انتقال توریسم ها به مراکز درمانى 

استاندارد ایجاد کنیم.
به گفته وى توریسم سالمت نیاز به مطالعات تطبیقى و 
ساماندهى دارد تا عده اى دالل براى کسب سود بیشتر 
توریسم ها را به سمت مراکزى که از استانداردهاى الزم 

برخوردار نیستند، سوق ندهند.
بررسى ها نشــان مى دهد، مقدار ارزى که یک گردشگر 
سالمت وارد کشور مى کند به طور میانگین بیش از سه 
برابر مقدار ارزى است که گردشــگران معمولى هزینه 
مى کنند. با وجود ایــن،  عالوه بــر ارزآورى باال، رونق 
گردشگرى ســالمت به توســعه مراکز درمانى کشور 

کمک مى کند.
طبق برآوردها فعــًال یک میلیــارد و 200 میلیون دالر 
گردش توریسم ســالمت داریم اما به این دلیل که این 
حوزه دالل محور پیش مى رود، کشورهایى مانند ترکیه 
و هند با اینکه از نظر سطح پزشکى در جایگاهى پایین تر 
از ایران قرار دارند اما در زمینه توریسم سالمت موفق تر 

از ما عمل کرده اند.

با افزایش دماى جهانى، اکولوژى قطب جنوب نیز در حال 
تغییر اســت، اما آیا تغییرات اقلیمى مى توانند این قاره را به 

محل سکونت انسان ها تبدیل کنند؟
قطب جنوب مکانى یخبندان و غیرقابل سکونت است و با 
میانگین دماى زمســتانى که به منفى 49 درجه سانتیگراد 
مى رسد، میزبان بادهایى با سرعت 321 کیلومتر بر ساعت 
بوده و میزان بارندگى ســاالنه در آن، تنها به 166 میلیمتر 
مى رســد. بنابر این، جاى تعجب نیســت که جنوبى ترین 
قاره زمین، کم جمعیت ترین قاره جهان است و تنها پذیراى 
تعداد انگشت شمارى از محققان و دانشمندان بوده و امکان 

سکونت دائمى در آنجا وجود ندارند.
اما با توجه به پیشرفت هاى تکنولوژیکى و تغییرات اقلیمى، 
آیا معادالت سکونت در قطب جنوب ممکن است دستخوش 
تغییر شــوند؟ آیا قطب جنوب روزى مى تواند میزبان انواع 
سکونتگاه هاى دائم که در سایر نقاط جهان مى  بینیم، باشد؟ 
در حالى که جمعیت منتخبى از گونه هاى گیاهى و جانورى 
مهاجم در حال مهاجرت به مناطــق رو به گرما رفته قطب 
جنوب هستند، اما انسان ها هنوز در این فهرست جایى ندارند 
و احتماًال این اتفاق تا قرن آینــده رخ نخواهد داد؛ تا حدى 
به این دلیل که آب و هوا و وضعیــت زمین فعلى در قطب 

جنوب، فاقد تنوع زیستى و حیوانى براى پرورش محصوالت 
کشاورزى و دامپرورى است. با نگاهى به سال 2100، افزایش 
دما و سطح دریاها، احتماًال مهاجرت پناهندگان آب و هوایى 
را تســریع خواهد کرد. بنابراین، در صورتى که آب و هواى 
سردتر این قاره در مقایســه با مناطق گرم تر، مهمانپذیرتر 
باشد، مردم ممکن است به اســتعمار این قاره روى بیاورند. 
حتى بدون امکان رشد محصوالت زراعى، ذوب شدن یخ دریا 
مى تواند امکان ماهیگیرى را براى مردم فراهم کند؛  با این 
حال، على رغم تالش ها براى کاوش و مطالعه قطب جنوب، 

این قاره بعید است به این زودى ها میزبان انسان ها باشد.

تب داللى در گردشگرى سالمت باالست

قطب جنوب
به یک کشور
قابل سکونت
تبدیل مى شود؟
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بررسى وضعیت راه آهن 
تهران- اصفهان

رســتم قاســمى، وزیر راه وشهرســازى در نشست 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، به بحث و بررسى 
درخصوص تکمیل راه آهن تندروى تهران-اصفهان 
پرداخت. راه آهن سریع الســیر قم-اصفهان قسمتى 
از کریــدور راه آهن تهران-قم-اصفهان، نخســتین 
راه آهن سریع السیر کشــور و یکى از راه آهن هاى کم 
نظیر در سطح منطقه است. طول کل مسیر پروژه قطار 
سریع السیر تهران-قم-اصفهان 410 کیلومتر و طول 
مسیر قم- اصفهان 245 کیلومتر است. ازجمله اهداف 
اجــراى راه آهن تهران-قم-اصفهــان، کاهش زمان 
سفر، دسترسى بهتر به شــهرها و قطب هاى صنعتى، 
اشــتغال زایى، کاهش مخاطرات در زمینه بروز سوانح 
و کاهش آثار نامطلوب زیست محیطى است. پیش تر 
جلسه تأمین مالى پروژه قطار سریع السیر براى بررسى 
موضوعاتى مانند بازگشایى ال سى، و با حضور استانداران 
اصفهان و قم، معاونان عمرانــى و نمایندگان مجلس 
دو استان، مدیرعامل شــرکت ساخت، معاون عمرانى 
قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) و کارشناسان بانک مرکزى و 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود.

احتمال افزایش بیماران 
کرونایى 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
شیوع ویروس کرونا، خاطرنشــان کرد: درحال حاضر 
موج هفتم کرونا به پایین ترین حد خود رســیده است، 
اما احتمال افزایش تعــداد بیمارهاى کرونایى تا دو ماه 
آینده وجود دارد، بنابراین رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
و تزریق واکســن را توصیه مى کنیــم. پژمان عقدك 
خاطرنشــان کرد: رعایت پروتکل هاى بهداشــتى از 

احتمال ابتالء به کرونا مى کاهد.

تقدیر آبفاى همدان از 
آبفاى اصفهان 

فرهاد بختیارى مدیرعامل آبفاى همدان با ارســال 
تقدیرنامه اى به حســین اکبریان مدیر عامل آبفاى 
استان اصفهان از همکارى و مساعدت وى و مدیر و 
کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
این شــرکت در کنترل تنش آبى تابستان سال جارى 
همدان تقدیر و تشکر کرد. در متن این تقدیرنامه آمده 
اســت: در هنگامه روزهاى گرم تابستان سال 1401 
مردان شــریفى همچون جنابعالــى در این روزهاى 
سخت، دوشادوش ســایر عزیزان به تاسى از سقاى 
دشت کربال به شهر شــعر و عرفان شتافتند تا یکه تاز 

عرصه خدمت باشند.

ساخت بیمارستان در 
بهارستان 

محمد شبانى، شهردار بهارستان اصفهان عصر امروز در 
نشست خبرى خود با اصحاب رسانه گفت: با مساعدت 
هایى که شــهردارى انجام داده اســت، به زودى سه 
سینما به ظرفیت شهر اضافه مى شود. وى نوید ساخت 
بیمارستان و آرامستان شهر بهارستان را داد و عنوان کرد: 
در مورد بیمارستان مراحل آن انجام و زمین آن مشخص 
شــده اســت و در آینده نزدیک کلنگ زنى مى شود؛ 
همچنین در ارتباط با آرامســتان باید کاربرى زمین به 
تاسیسات شــهرى تغییر پیدا کند تا به زودى مراحل 
ساخت آن به اجرا برسد، البته مخالفت هایى هست اما 

امیدواریم برطرف شود.

افزایش سرمایه ذوب آهن 
تأیید شد

حسابرس و بازرس قانونى ذوب آهن اصفهان افزایش 
سرمایه 15 درصدى این شرکت از محل سود انباشته را 
تایید کرد. این افزایش سرمایه پس از موافقت سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تصویــب مجمع عمومى فوق 
العاده انجام مى شــود. با انجام این افزایش ســرمایه، 
ســرمایه ذوب آهن اصفهان  از 6 هزار و 150 میلیارد 
تومان به 7 هزار و 101 میلیــارد تومان افزایش خواهد 

یافت.

خبر

رئیس اتحادیه برنج و خشــکبار اصفهان بــا بیان اینکه 
قیمت برنج ایرانى در اول فصل پاییز کاهشــى نســبى 
داشته اســت، گفت: فعًال قیمت ها برهمان روال مانده و 

تغییرى نداشته است.
مصطفى بحق اظهار کرد: نرخ برنج ایرانى متفاوت است 
و بنا بر کیفیتى کــه دارد تعیین مى شــود و نمى توان از 
قیمت خاصى نام برد. وى اضافه کرد: با توجه به شرایط 
اقتصادى، مردم بیشــتر از برنج هاى ارزان قیمت ایرانى 
یا انواع وارداتى خرید مى کنند. رئیــس اتحادیه برنج و 
خشکبار اصفهان یادآور شد: البته برنج هاى مرغوب هم 

خریداران خاص خود را دارد.

بحق افزود: به غیر از خریدهاى خرد، برخى رستوران ها 
و مراکز عرضه غذا از انواع برنــج ایرانى با کیفیت خرید 
مى کنند. وى اظهار کرد: با وجــود گرانى برنج و کاهش 
قدرت خرید مردم استقبال کمتر شده است اما ازآنجاکه 
برنج، قوت غالب مردم است افراد کم و بیش خرید خود 
را انجام مى دهند ازاین رو معمــوًال با مازاد این محصول 

روبه رو نمى شویم.
رئیس اتحادیه برنج و خشــکبار اصفهان بــا بیان اینکه 
قیمت برنج از اول فصل پاییز کاهشــى نســبى داشته 
است، گفت: فعًال قیمت ها برهمان روال مانده و تغییرى 

نداشته است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشــف 2 ُتن و 100 
کیلوگرم انواع مواد مخدر با هوشیارى و اشرافیت ماموران 

این فرماندهى خبر داد.
سردار سرتیپ محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى اســتان با 
هوشیارى و اشرافیت باال و همچنین استفاده از ابزارهاى 
تخصصى و پلیسى، از انتقال محموله سنگین موادمخدر 
به استان مطلع شدندو بالفاصله اقدامات الزم در راستاى 

شناسایى آنها را انجام دادند.
وى افزود: در این راستا ســه باند قاچاق عمده مواد مخدر 
که از استان هاى جنوبى به ســمت اصفهان آمده بودند 

توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
شناسایى و در عملیات هاى جداگانه نسبت به انهدام این 

باندها و دستگیرى اعضاى آنها اقدام شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان اعضاى باندهاى مذکور 
را 23 نفر اعالم کرد و گفت: از این افراد 3سه قبضه اسلحه 
جنگى به همراه فشنگ هاى مربوطه و 6 دستگاه خودروى 

سبک و سنگین کشف شد.
وى خاطرنشان کرد: در مجموع طرح هاى انجام شده 2 
ُتن و 100 کیلو انواع مواد مخدر شامل یک ُتن و 521 کیلو 
تریاك، 571 کیلو حشیش، پنج کیلوگرم هروئین و سه کیلو 

شیشه کشف شده است.

کشف محموله سنگین 
مواد مخدر در اصفهان 

آخرین وضعیت عرضه برنج 
در بازار اصفهان

روزانه 900 ُتن پسماند در اصفهان تولید مى شود که 300 
تن از این پسماندها شامل شیرابه هایى هستند که بالى 

جان خاك و آب هاى زیرزمینى شده اند.
شیرابه مایعى تیره رنگ، غلیظ و بسیار آلوده است که از 
پسماندهاى خانگى جارى مى شــود و شاید از نظر یک 
خانوار مقدار آن اندك باشــد، اما با توجه به ورود روزانه 
نزدیک به یکهزار تن پسماند به کارخانه پردازش پسماند 
در اثر فشــار و جا به جایى مقدار و غلظت این شیرابه ها 

بیشتر مى شود.
روزانه بالغ بر 900 ُتن پسماند در کالنشهر اصفهان تولید 
مى شود که نسبت به سال هاى قبل افزایش چشمگیرى 
یافته اســت؛ از این میزان تولید پســماند، یک سوم آن 
معادل حدود 300تن مواد خشکى است که وارد پسماند 
َتر مى شود و 500 تا 600 ُتن باقى مانده نیز مواد آلى است 
که در آن ته ُسرنگ، سنگ، شیشه و انواع موادى وجود 
دارد که فرایند بازیافت را دچار مشــکل مى کند و مابقى 

هم شیرابه است.
به گفته رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهرى شوراى اسالمى شهر اصفهان این شیرابه ها بسیار 
مضر بوده و بخشى از آن به دلیل تبخیر در هوا به چرخش 

درمى آید. سید امیر سامع اظهار تأسف مى کند که تنها 
یکهزار خانواده در کالنشــهر دو میلیون نفرى اصفهان، 

ُخشکاله (زباله خشک تفکیک شده) تولید مى کنند.
با اینکه اصفهان به عنوان یکى از استان هاى پیشتاز در 
جمع آورى شیرابه ها مطرح است اما باز هم به طور کامل 

این اتفاق نمى افتد.
چندى پیــش مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند 
شهردارى اصفهان نیز در این باره اظهار نظر کرده  و گفته 
بود که 40 متر مکعب شیرابه از ورود به کارخانه تا انتقال 
نهایى وجود دارد که بخشى تبخیر مى شود و بخشى در 
فرایند تبدیل به موادآلى و تصفیه در چرخه پساب مصرف 

مى شود.
این اتفاق به گفته غالمرضا ســاکتى با اجراى مدیریت 
شیرابه در اصفهان براى نخستین بار افتاده و به گفته او 
تمامى بخش هاى کارخانه پسماند کانال کشى شده تا 
شیرابه ها به الگن هاى تبخیرى منتقل شود؛ بنابر این، به 
گفته او اکنون دفن شیرابه در اصفهان وجود ندارد و شیرابه 
هاى پسماندها در اصفهان به شکل تبخیرى استفاده مى 

شود تا از آلودگى منابع آبى و خاکى جلوگیرى شود.
اینها همه در حالى است که تاکنون روش هاى متعددى 
براى مدیریــت کنترل و تصفیه شــیرابه در محل هاى 

دفن پســماندهاى شهرى مطرح شــده اما بهینه ترین 
و بهتریــن روش مدیریت شــیرابه در بــدو تولید آن 
مى باشد. بخش مهمى که در دست شهروندانى است که

 مى توانند شــیرابه کمترى را وارد پســماندهاى دیگر 
کنند و با آبگیرى پسماندها اتفاق خوبى را براى کاهش

 آلودگى ها رقم بزنند.
این امر ضمن سهولت، به بهداشت عمومى شهروندان 
نیز کمک مى کند؛ چرا که ریزش شــیرابه حین انتقال 
و جمع آورى پســماند، موجب انتقال بسیارى از بیمارى 
هاى پوستى مانند اگزما همچنین بیمارى هاى تنفسى 
و باکتریایى شده و معضالت بهداشتى فراوانى را ایجاد 

مى کند.
کارشناسان معتقدند که اگر شــهروندان فقط در حد 50 
سى سى از شیرابه هاى پســماندهاى خانگى خود را در 
مبدأ کاهش دهند ضمن کمک به ارتقاى کیفیت محیط 
زیست، در هزینه هاى مربوط به تفکیک پسماند، جمع 
آورى و انتقال پسماند نیز کمک خواهند کرد با توجه به 
اینکه شــیرابه یکى از منابع اصلى آالینده در مراکز دفن 
پسماند است؛ به طورى که نفوذ شیرابه در خاك عالوه بر 
آلوده ساختن آب هاى زیر زمینى، اثرات نامطلوب زیادى 

بر محیط زیست بر جاى مى گذارد.

خاك در معرض خطر جدى آلودگى ناشى از پسماندها  قرار دارد 

شیر «شیرابه» را  ببندید

پر و پا قرص هاى مجازى
نصف جهان   روزنامه «اخبار اصفهان» در شــماره 
روز 18 آبان ماه خود در گزارشــى با عنوان «جهان 
مجازى و آنچه با ما مى کند»، بــه تأثیرات منفى 
رســانه هاى اجتماعى پرداخته و نوشــته: «اگر از 
طرفــداران پر و پا قرص رســانه هــاى اجتماعى 
هستید و بخش زیادى از وقتتان را صرف گردش در 
شبکه هاى مجازى مى کنید، بد نیست کمى در مورد 
اثرات منفى آن نیز بدانید. اگر بدجور معتاد استفاده 
از شبکه هاى اجتماعى شده اید باید بگوییم که شما 

یک قربانى هستید!»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «قطعاً تا 
به حال اثرات منفى استفاده از شبکه هاى اجتماعى 
را در خود یا اطرافیانتان مشاهده کرده اید. متأسفانه 
تأثیرات منفى شبکه هاى اجتماعى بر روى کاربران 
اجتناب ناپذیر است و در واقع همه را درگیر خود کرده 
است.اگر متوجه تأثیرات منفى شبکه هاى اجتماعى 
در زندگیتان شــده اید در صورت امکان سعى کنید 
استفاده از آنها را به صفر برسانید اما در صورتى که 
قصد دارید به استفاده از آنها ادامه دهید بهتر است 

حداقل درست و بجا از آنها استفاده کنید.»

مریم محسنى
ســد معبر در حالى یکى از مشــکالت حل نشــدنى 
کالنشهر اصفهان به شــمار مى رود که شهروندان 
اصفهانى انتظار دارند این معضل به هر شــکلى رفع 

شود.
شــاهد این مدعا هم رگال هایى اســت که در پیاده 
روهاى برخى از مناطق اصفهان مشــاهده مى شود. 
از جمله این مناطق خیابان مجلســى و میدان شهدا 
به ســمت ابن سیناســت که مغازه داران بدون توجه 
به رفت و آمد عابران و سخت شدن عبور آنها بخش 

زیادى از پیاده رو را گرفته اند و سد معبر کرده اند.

این در حالى اســت که شــهردارى هــا طبق قانون 
موظف به حفاظت از معابر به عنــوان ملک عمومى 
بوده و باید از تجــاوز به معابر و پیــاده روها که حق 
طبیعى شهروندان است جلوگیرى کنند. طبق قانون 
شهردارى «معابر و شوارع عمومى که در اثر تفکیک 
اراضى احداث مى شــود متعلق به شهردارى است و 
شهردارى در قبال آن به هیچ عنوان وجهى به صاحب 
آن پرداخت نخواهد کرد و در واقع شهردارى موظف 
است از معابر به عنوان یک ملک عمومى حفاظت کند 
و همواره آن را براى استفاده عموم آماده نگه داشته و 

از تجاوز اشخاص نسبت به آن جلوگیرى کنند.

پیاده رو با مانع 

برگزارى کارگاه طراحى پوستر
نصف جهان   کارگاه طراحى اکران شهرى و پوستر 
با دستمایه گرافیک و کارتون با موضوعات مختلف 
از جمله ایران در آستانه فردا،آشوب، علیه پیشرفت، 
دیکتاتور هــاى خیابانى،زن، بردگــى، غربگرایى، 
چادرهاى افراشــته از دیروز تا 20 آبان ماه پذیراى 

حضور عالقه مندان است.
از اســاتید این کارگاه مى توان از مسعود نجابتى، 

سید مسعود شجاعى طباطبایى، محمدرضا دوست 
محمدى نام برد. ایــن کارگاه در طى این روزها در 
اصفهان، خیابان اســتاندارى، گذر سعدى، عمارت 
تاریخى ســعدى در ســاعت 18 برگزار مى شود و 
عالقه مندان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر 
 postermovement.com/fa/events از لینک

استفاده کنند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

معاون هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: اینکه تعدادى از گالرى هاى اصفهان تعطیل 
شده  یا در آستانه تعطیلى است به دلیل نیازسنجى نادرست 
اســت. طبق قوانین و مقررات نگارخانه ها و گالرى ها، در 
برپایى نوع نمایشگاه و نیازسنجى آن ها، مدیر مسئول گالرى 

باید پاسخگو باشد.
رضا دهقان اظهار کرد: 54 گالرى در استان اصفهان فعال 
است که از این تعداد 29 گالرى در مرکز استان و 25 گالرى 

در شهرستان ها فعالیت مى کند.
وى افزود: هیچ درخواســت فعالیت و راه اندازى گالرى در 
دوران شیوع کرونا ثبت نشده اســت و به نظر مى رسد به 

دلیل محدودیت ها و ممنوعیت هــا در این دوره، این اقدام 
صرفه اقتصادى نداشته است تا فردى درخواست فعالیت در 
این حوزه را داشته باشد. دهقان در پاسخ به چرایى تعطیلى 
شمارى از گالرى هاى اصفهان اظهار کرد: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى یک نهاد هدایتى و حمایتى است و در رابطه با 
پشتیبانى مالى براى این اداره کل به غیر از صندوق اعتبارى 

هنر که اشاره شد، الزاماتى تعریف نشده است.
معاون هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان تاکید کرد: گاهى مدیران مسئول بعضى گالرى ها 
بدون مراجعه به اداره کل و پیگیرى هاى الزم، این مجموعه 
را مقصر مى دانند، در صورتى که مراجعــه اى به این اداره 

نداشته اند و درخواســتى به مجموعه نداده اند تا بررسى و 
پیگیرى شود.

وى خاطرنشان کرد: به یاد ندارم مسئول نگارخانه اى مراجعه 
کرده و درخواســتى داده باشد یا درخواستى به کارشناسان 
حوزه هاى تخصصى براى بررسى داده باشد، اما همه افرادى 

که هنرکارت داشته اند، حمایت شده اند.
وى با بیان اینکه گالرى ها بخش خصوصى شــبیه سایر 
مشاغل هستند تصریح کرد: اجاره مکان، صرفه اقتصادى، 
معیشت و سفارش نگرفتن براى برپایى نمایشگاه از جمله 
مشکالتى است که ممکن است یک گالرى با آن روبه رو 

شود.

اداره ارشاد در تعطیلى گالرى هاى اصفهان نقش دارد؟

لزوم تقویت زیرساخت هاى مخابراتى آران و بیدگل
نصف جهان    فرماندار شهرســتان آران و بیدگل بر 
لزوم تقویت زیرســاخت هاى ارتباطى و شبکه هاى 

مخابراتى آران تاکید کرد.
على اکبر رضایى گفت: تقویت شبکه هاى ارتباطى و 
مخابراتى در مناطق روستایى و شهرى این شهرستان 

از شاخص هاى توسعه محسوب مى شود.
  BTS در سایت G 4 و G 3 به گفته وى، نبود سرویس
منطقه گردشگرى مرنجاب و همچنین روستا هاى 
قاسم آباد و یزدالن بخش کویرات از جمله مشکالت 

مخابراتى این شهرستان است.

فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: منطقه گردشگرى 
کویر سیازگه در شــهر ابوزیدآباد با توجه به موقعیت 

گردشگرى نیز نیازمند نصب آنتن تلفن همراه است.
رضایى نصب آنتن BTS در بلوار هاى شهید قاسمپور، 
شــهداى ارتش، امام خمینى(ره) و آیــت ا... عاملى 
آران و بیدگل و نصب آنتن BTS در سفیدشــهر را 
از دیگر نیاز هاى زیرســاختى تلفن همراه در آران و 
بیدگل عنوان کرد و افزود: کیفیت آنتن دهى شبکه 
تلفن همراه در روســتاى ریجن بخش کویرات نیز 

نامطلوب است.

فردا؛ آغاز هفته نکوداشت شاهین شهر 
نصف جهــان   شهردار شاهین شهر از برگزارى هفته 
نکوداشــت این شــهر از 20 تا 26 آبان ماه خبر داد.
سعید ابریشمى راد افزود: 40 ویژه برنامه فرهنگى به 
مناسبت هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار مى شود.

وى ادامه داد: از ویژه برنامه هاى این هفته مى توان به 
برگزارى دعاى پرفیض ندبه با پخش مستقیم از شبکه 
اول ســیما، راه اندازى اتوبوس شهروندى، گشایش 
نمایشگاه صنایع دستى بانوان، دیدار با خانواده معظم 

شهدا وجشنواره غذاى ایرانى نام برد.
وى اظهارداشــت: افتتاح پروژه هاى یادمان شهدا، 
پل هســا و فرهنگســراى پایدارى، کلنگزنى موزه 
دفاع مقدس و رونمایى از تمبر یادبود شــاهین شهر، 

گردهمایى قهرمانان و هیئت هاى ورزشى، گردهمایى 
زورخانه اى اســتان اصفهان، رونمایى از طرح شهر 
بانوان، بازدید رایگان عموم شهروندان از موزه تاریخ و 
مردم شناسى شاهین شهر و ویژه برنامه پارك دانش 
و رصد عمومى و... از دیگر برنامه هاى این هفته است.

شهردار شاهین شهر افزود: شهردارى شاهین شهر به 
دنبال توسعه ظرفیت هاى شهرى براى ارائه خدمات 
بهتر به شــهروندان اســت و در حوزه هاى مختلف 
اجتماعى، فرهنگــى، اقتصادى و علمى حرکت هاى 
خوبى آغاز شــده اســت تا بتوانیم به یک شهر مولد 

تبدیل شویم.

بحران نبود شبکه فاضالب در مسکن مهر گلپایگان
نصف جهــان   رئیس شوراى اسالمى شهر گلپایگان 
با اشاره به پیگیرى هاى انجام شده براى رفع معضل 
فاضالب مسکن مهر این شهر گفت: شهر گلپایگان 
فاضالب شهرى ندارد و نبود آن در منطقه مسکن مهر 

به بحران تبدیل شده است.
محمد حســن علوى همچنین در خصوص عملیات 

آزادسازى خیابان آیت ا... خوانسارى اظهار کرد: یکى 
از پروژه هاى معوق شهر، آزادسازى دو طرف خیابان 
آیت ا... خوانســارى در حدفاصل میدان فردوسى تا 
میــدان ولیعصر(عج) بود که بــا پیگیرى هاى انجام 
شده، در حال حاضر تمام امالك در مسیر سمت راست 

خیابان آیت ا... خوانسارى آزادسازى شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: باید 
توجه داشت که هنوز در شــهر اصفهان طرح جمع آورى 
آب هاى سطحى تکمیل نشده و شــهردارى باید این امر 

را تسریع بخشد.
منصور شیشه فروش گفت: تاکنون 50 درصد از شهرهاى 
استان اصفهان طرح مدیریت و کنترل رواناب ها را تدوین 
و در دســتور کار اجرایى دارند و 50 درصــد دیگر باید در 

حداقل زمان ممکن این کار را به انجام برسانند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 

شهردارى هاى استان مکلف شــده اند تجهیزات مکشى 
آب را تأمین کنند، ادامه داد: شهردارى ها باید از نفوذ روان 
آب ها به منازل مســکونى و واحدهاى تجارى جلوگیرى 
کنند. وى با بیان اینکه در شــهر اصفهان در بارش هاى 
اردیبهشت و آبان آبگرفتگى هایى را شاهد بوده ایم، اضافه 
کرد: در بزرگراه خلیج فارس و دیگر بزرگراه هاى جنوب و 

غرب اصفهان دچار آبگرفتگى هاى شدید بوده ایم.
شیشــه فروش با بیان اینکه بر اســاس مصوبات ستاد 
بحران مقرر شد شهردارى با همکارى پادگان ها نسبت به 

ساماندهى آب هاى سطحى در بزرگراه خلیج فارس اقدام 
کند، گفت: همچنین آبگرفتگى ایســتگاه هاى متروى 
اصفهان از دیگر چالش هاى این صنعت است که ضرورى 

است ساماندهى شود.
وى با بیان اینکه بازگشــایى کانال هاى آب نیز از دیگر 
وظایف شهردارى اصفهان و دیگر شهردارى هاى استان 
تا قبل از آغاز بارندگى ها اســت، اضافــه کرد: همچنین 
ضرورى است شــهردارى ها پل ها را تخلیه و مادى ها را 

باز کنند.

طرح کنترل رواناب ها در اصفهان کامل نشده است
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سامسونگ یک برنامه جدید براى اشــتراك گذارى فایل راه اندازى کرده است که به شما امکان مى دهد 
فایل ها را بین انواع دستگاه ها انتقال دهید.

این اپلیکیشــن Dropship نام دارد و در حال حاضر از طریق فروشــگاه گالکســى در انحصار کاربران 
کره جنوبى است.

Dropship به شــما این امکان را مى دهد تا 

با آپلود آنها از دســتگاه میزبان و سپس تولید 
کد QR که دیگران براى دریافت فایل اسکن 
مى کنند، روزانه تــا 5 گیگابایــت فایل را به 

اشتراك بگذارید.
البته نکتــه بــد اینجاســت که فرســتنده 
فایل باید یک دستگاه با سیستم عامل اندروید 
13 با رابط گرافیک OneUI5 داشته باشــد که در حال حاضر یک انحصار در سرى گوشى هاى گالکسى 

اس 22 است.
البتــه خبــر خــوب این اســت کــه گیرنــده نیــازى بــه داشــتن برنامــه یا حســاب ثبت شــده 
سامســونگ ندارد و فقط کد QR را اســکن مى کند کــه بارگیرى فایــل را به صورت خــودکار ارائه 

مى دهد.

 iPadOS را در اواسط دسامبر منتشر کند، به احتمال زیاد iOS16.2 بر اساس گزارش ها، اپل ممکن است
16.2 نیز در کنار iOS16.2 عرضه شود.

اولین نسخه بتاى iOS16.2 و iPadOS16.2 هفته گذشته منتشر شد و هنوز هم ممکن است تغییراتى 
که اپل مى تواند ایجاد کند و ویژگى هایى که مى تواند به آپدیت iOS16.2 اضافه کند، وجود داشته باشد.

یکى از قابلیت هایى که iOS16.2 قرار اســت به آن 
اضافه کند، ادغام فعالیت هاى زنده برخى از ورزش ها 
به برنامه تلویزیون در آیفون اســت با استفاده از این 
ویژگى، کاربران مى توانند بازى هاى خود را بالفاصله 
روى صفحه قفل یا قابلیت جزیره در مدل هاى آیفون 

14 پرو پیگیرى کنند.
 Sleep Widget همچنین انتظار مى رود گزینه جدید
به Lock Screen بیاید و اپل ممکن است سه گزینه از ویجت ها را ارائه دهد: یکى که مدت زمانى را که 
کاربر در رختخواب مى گذراند، نشــان مى دهد و دیگرى که نمودار میله اى از کیفیت خواب دارد و سومى 

مربوط به گزینه اى است که زمان در رختخواب را با یک نمایش بصرى نمایش مى دهد.
گفته مى شود احتماال اپل همچنین iPadOS16.3 ،iOS16.3 و macOS Ventura13.3 را در فوریه و 

مارس همزمان با نسخه هاى جدید مک منتشر کند.

براى آنکه گوشى هاى اندرویدى خود را از خطرات سایبرى مختلف، خصوصا نفوذ بدافزارها در امان نگه 
دارید، 3 راه حل ساده را مى توان پیشنهاد کرد.

 نخستین راهى که مى توان پیشنهاد کرد این است که دسترسى به اپلیکیشن هاى مختلف را با دقت انجام 
داده و اگر تاکنون این کار را نکرده اید نگاهى به فهرست اپ ها بیندازید و دسترسى ها 
را مورد بررسى قرار دهید. به عنوان مثال یک بازى ساده، نیازى به دسترسى به 

گالرى و دفترچه تلفن شما ندارد.
از مهم ترین راه هــا براى ایمن نگه داشــتن گوشــى، نصب آنتى یکى 

ویروس هاست. برنامه هاى معروف و معتبر در فروشگاه هاى 
اندرویدى وجود دارد که مى توان با نصب یکى از آنها، 
گوشى را در مقابل حمالت بدافزارها محافظت کرد. البته 
آنتى ویروس هاى خوب، حق اشــتراك دارند، اما برخى 

شما به صورت رایگان ارائه مى کنند که همان نیز خوب است.از آنها امکانــات حداقلى را به 
راه دیگر فعال کردن ویژگى «دستگاه من را پیدا کن» (Find My Device) است. این قابلیت به کاربران 
گوشى هاى اندرویدى این امکان را مى دهد که از راه دور موبایل یا تبلت خود را کنترل کنند و در صورت 
نیاز اطالعات روى آن را پاك کنند. البته این مورد بیشــتر به درد زمانى مى خورد که گوشى یا تبلت مورد 

سرقت قرار بگیرد.

3 راه ساده براى باال بردن امنیت گوشى هاى اندرویدىآپدیت بعدى iOS کى مى آید؟برنامه جدید براى اشتراك  گذارى فایل

گوگل 16 برنامه را با بیش از 20 میلیون دانلود 
از فروشگاه برنامه هاى خود حذف کرده است.

دانلودهاى مبهم کــه به عنــوان برنامه هاى 
چراغ قوه، دوربین و اسکنر کد هاى QR پنهان 
شــده بودند، مملــو از بدافزار تشــخیص داده

 شدند.
این بدافزار مى تواند داده هاى ماهیانه دســتگاه 
را مصرف کند و باترى آن را بدون اطالع کاربر 
تخلیه کند. این نرم افزار پنهانى توسط محققان 
ســایبرى در شــرکت امنیتى مک آفى کشف 

شد.
توصیه مى شود هر کســى که برنامه ها را نصب 
کرده است فوراً آن ها را از دستگاه هاى اندرویدى 

خود حذف کند.
مک آفى در یک پســت وبالگى نوشت که این 
برنامه ها عملکرد هاى قانونى را ارائه مى دهند. 
آن ها شامل چراغ قوه، دوربین، ابزار اسکن کد 
QR و تبدیل اندازه گیــرى بودند و به راحتى در 

گوگل پلى یافت مى شدند.
پس از نصب، این بدافزار در زیر ســطح پنهان 
مى شود و گوشــى شــما را با تبلیغات بمباران 

مى کند.
محققــان دریافتنــد دســتگاه هاى آلــوده، 
پیام هــا را از طریــق پلتفرم پیام رســانى ابرى 
Firebase (FCM) متعلق بــه گوگل دریافت 

مى کنند.
این پیام ها به آن ها دستور مى داد تا صفحات وب 
خاصى را در پس زمینه بــاز کنند و پیوند هایى را 

براى کلیک روى تبلیغات انتخاب کنند.
این موضــوع نگران کننــده اســت، برنامه ها 
مى تواننــد ســرویس هاى مخــرب را به طور 
خودکار اجرا کنند، بدون نیاز به باز شدن برنامه 

در وهله اول.
گــوگل در بیانیــه اى اعــالم کرد کــه تمام 
برنامه هایى که مکافى اعــالم کرد را از گوگل 

پلى حذف کرده است.
این شــرکت افزود: «کاربران همچنین توسط 
Google Play Protect محافظت مى شــوند 

که این برنامه ها را در دســتگاه هاى اندرویدى 
مسدود مى کند.»

بر اســاس گزارش ها 4 برنامه خطرناك که حاوى 
بدافزار هســتند، در گــوگل پلى وجــود دارند که 
مى توانند بدون این که متوجه شوید اطالعات شما 

را به سرقت ببرند.
کاربران از برنامه هاى اشتراك گذارى رسانه براى 
انتقال فایل ها از یک گوشى به گوشى دیگر استفاده 

مى کنند.
در گوگل پلى استور برنامه هاى زیادى از این دست 
وجود دارند که براى انتقال داده ها استفاده مى شوند. 
با این حال برخى از برنامه ها هســتند که مخفیانه 
اطالعات شخصى شما را سرقت مى کنند. بر اساس 
گزارش ها، 4 اپلیکیشن انتقال فایل آلوده به بدافزار 
شناسایى شده اند که بسیار خطرناك هستند. آن ها 
با سرقت اطالعات شخصى کاربران مى توانند به 
آن ها آسیب برسانند؛ بنابراین براى جلوگیرى از هر 

گونه خطر، این برنامه ها را فورا حذف کنید.
به طور کلى، چهار برنامه آلــوده به بدافزار حداقل 
یک میلیون بار دانلود شده اند. بر اساس یک پست 
وبالگ Malwarebytes، توســعه دهنده برنامه 
Mobile App Group داراى 4 برنامه مشــکوك 

لیست شــده در گوگل پلى اســت. هر چهار مورد 
 HiddenAd این برنامه ها بــه تروجان اندرویــد
BTGTHB آلوده هستند. نســخه هاى قدیمى تر 

Android/ آن ها پیش از این به انــواع مختلفى از
Trojan.HiddenAds آلوده شده اند؛ با وجود این، 

این توسعه دهندگان برنامه همچنان در گوگل پلى 
حضور دارند.

این برنامه ها سابقه طوالنى در آلوده شدن به انواع 
مختلف تبلیغات پنهان را دارند؛ بنابراین به کاربران 
توصیه مى شود در صورت استفاده از هر یک از این 

برنامه ها، فورا آن ها را حذف کنند.
طبق پســت وبالگ، این برنامه ها ســایت هاى 
فیشینگ را در گوگل کروم حتى زمانى که گوشى 
قفل اســت، باز مى کنند. به محض این که کاربر 
قفل گوشى را باز مى کند، این برنامه ها او را به یک 
صفحه جدید با یک سایت خطرناك جدید منتقل 
مى کنند؛ سپس یک سایت جدید باز شده و صفحات 

بار ها و بار ها باز مى شوند.
انواع بسیارى از بدافزار ها براى حمله به این برنامه ها 
طراحى شده اند. برخى از آن ها از ترفند هاى جدیدى 
براى ســرقت داده هاى کاربران یا کسب درآمد از 

طریق سرقت داده ها به 
ازاى هر کلیک استفاده 

مى کنند، بنابراین نیاز 
مبرمى به مراقبت از 
این جهت وجود دارد.

امنیت حســاب هاى کاربران و هر آنچه در فضاى مجازى 
وجود دارد توسط هکرها به خطر مى افتد. در این مطلب به 

معرفى 5 نکته مهم در مقابل هکرها مى پردازیم.
اغلب عاشق کارهاى مخفیانه و ســرى هکرها هستیم و 
شــاید برخى از آنها را نیز دنبال کنیم و در کودکى رویاى 
هکر شدن را در سر داشته باشیم؛ اما آیا هکرها انسان هاى 
مفیدى براى جامعه هستند؟ نام هکر با بار منفى همراه است 
و متاســفانه هر جا کلمه هک و هکر به کار برده مى شود، 

خرابکارى وجود دارد.
صادقانه بگوییم که هکرها همواره بد نیســتند و برخى از 
آنها با اهداف بشردوستانه و مبارزه با منابع خرابکار فعالیت 
مى کنند؛ اما چه مى شود کرد؟ اصوال هکرها تهدید مهمى 
علیه حریم خصوصــى و داده ها به شــمار مى روند و گاهًا 
آســیب هاى غیر قابل جبرانى به کاربران و شــرکت هاى 

بزرگ وارد مى کنند.
بیشتر از همه، کســانى در معرض خطر هکرها قرار دارند 
که سر و کارشــان با اینترنت و دنیاى مجازى است. عمده 
شهرت هکرها به جهت سرقت اطالعات و داده هاى حریم 
شخصى و استفاده از آنها علیه افراد است. جامعه هدف آنها 
کاربرانى هستند که چندان از اینترنت و فضاى مجازى سر 

در نمى آورند و روى هر لینک یا متنى کلیک مى کنند.
شاید باورتان نشود، ولى نه تنها از طریق ایمیل و شبکه هاى 
اجتماعى بلکه از طریق روتــر واى فاى و کدهاى QR نیز 
مى توان هک شد و مورد حمله سایبرى قرار گرفت. از جمله 
مهم ترین تهدیدها نیز مى توان بــه ویروس ها و بدافزارها 
اشــاره کرد. به طور کلى کاربران اینترنتــى نمى دانند چه 
زمانى در محدوده خطر قرار دارند و کجا باید دسترسى خود 
را محدود کنند. در این مطلب قصد داریم راهکارهایى براى 

مقابله با هکرها معرفى کنیم.

1. طرح هاى پشتیبانى فنى ساختگى
ممکن است یک روز گرم تابستان که مشغول نوشیدن آب 
سرد هستید، تلفنتان زنگ بخورد و فردى به عنوان پشتیبان 
فنى مزاحم اوقاتتان شود. معموال این قبیل افراد خود را به 
عنوان مسئول فنى شرکت رایانه اى یا نرم افزارى معرفى 
مى کنند. در ادامه کارشــناس مربوطه توضیح مى دهد که 
روى رایانه شما ویروس یا بدافزارى مشاهده شده و براى 

رفع این مشکل تماس مى گیرد.
کالهبردار که در نقش واقعى هکر است، از فرد پشت تلفن 
درخواست مى کند تا شماره کارتش را ارسال کند و مشکل 
را براى همیشه حل نماید. مراقب باشــید و بدانید که این 

تماس ها از اســاس دروغ و کذب است و هیچ گاه پشتیبان 
فنى با شما تماس نمى گیرد تا مشکل رایانه تان را حل کند.

اگر پشتیبان فنى جعلى پشت تلفن شما را ترساند یا این که 
درخواست هاى دیگرى داشت باید خونسردى خود را حفظ 
کرده و با هیچ تقاضایى موافقت نکنید. در اختیار گذاشتن 
اطالعات پرداختى مى تواند باعث شود کارت بانکى و حساب 
شما به طور کلى هک شود. هکر از راه هاى عجیب و غریبى 

سعى مى کند طعمه را اقناع کند، ولى شما هوشیار باشید.
در صورتى که فکــر مى کنید رایانه شــما درگیر بدافزار یا 
ویروس شده باید در اسرع وقت آن را پیش یک تعمیرکار 
ببرید و از مشاوره هاى تخصصى وى استفاده کنید. به هر 

حال توجه داشته باشید که سرتان کاله نرود.

2. ایمن کردن روتر واى فاى
متاسفانه خانه نشینى کرونا و ایجاد روش دورکارى در منزل 
باعث شد تا مسیر براى هکرها هموار شود. آنها در طول این 
مدت تمام تالش خود را کردند تــا از این طریق روترهاى 
واى فــاى خانگى را هــک کنند. شــوربختانه تنظیمات 
مسکونى اغلب فاقد سطح امنیت و حفاظتى شدید هستند.

 ZuoRAT در همین مدت هکرها از یک تروجان مضر به نام

استفاده کردند. این بدافزار به صورت از راه دور 
قادر اســت روترهاى واى فــاى را هک کند و 

همچنین روى وینــدوز، مک او اس و 
لینوکس اثرات ناخوشایندى بر جاى 

مى گذارد. با این تروجــان از راه دور، هکرهــا مى توانند 
اطالعات صاحب واى فاى را جمع آورى کنند.

همچنین آنها قادر خواهند بود تمام سایت هایى که بازدید 
کرده ایم را هک کنند. ویژگى بدى کــه این تروجان دارد 
این است که وقتى یک روتر را آلوده کند، سایر روترها نیز 
آلوده خواهند شد و بدین ترتیب دامنه هک ها گسترده تر از 

قبل مى شود.

3. هکرهاى فیسبوك را قفل کنید
برخــى هکرها تخصص شــگرفى در هک فیســبوك و 
اطالعات آن دارند. آنها قادر هســتند رمــز عبور، ایمیل و 
شــماره تلفن افراد را تغییر دهند و با اضافه کردن کدهاى 
امنیتى از ورود صاحب حساب به اکانت خود جلوگیرى به 
عمل آورند. البته خوشــبختانه کاربران مى توانند مانع این 

اقدام شوند و صرفا مى بایست مراحل زیر را انجام دهند.
ابتدا احراز هویت دو مرحله اى باید فعال شود و بدین ترتیب 
براى ورود باید در دستگاه دیگرى نیز تأیید فرد باشد. وارد 
حساب فیسبوك خود شوید و سپس وارد قسمت تنظیمات 
و حریم خصوصى شوید. بعد از آن روى گزینه امنیت کلیک 
کرده و وارد شوید. با اسکرول به سمت پایین، گزینه احراز 

هویت دو مرحله اى را فعال کنید.
تنظیمات احــراز هویت دو مرحله اى 
فیسبوك: همچنین مى توانید عالوه 
بر فعال ســازى مورد باال، دو قابلیت 

اضافى دیگر را براى هکرهاى فیسبوك مسدود کنید. بدین 
منظور قابلیت Code Generator را روشن نمایید.

تنظیم هشدارهاى ورود به ایمیل: پس از باز کردن برنامه 
فیسبوك در گوشى هوشــمند خود روى عالمت ذره بین 
ضربه بزنید و عبارت Code Generato را جستجو کنید. 
بعد از آن روى این گزینه کلیک کنید تا وارد صفحه دیگرى 
شــوید. باید روى گزینه «روشن کردن کد ژنراتور» ضربه 
بزنید تا کد 6 رقمى برایتان ارسال شود. این کد هر 30 ثانیه 

تغییر خواهد کرد و باید کد را در همین بازه وارد کنید.

4. کالهبردارى به نام ایمیل لغو اشتراك
یکى از راه هاى هک آسان براى هکرها، ایمیل لغو اشتراك 
محسوب مى شود که نرخ موفقیت باالیى نیز دارد. در این 
روش طعمه ایمیلى دریافت مى کند بــا این مضمون که 
محصولى بخرد یا دعوت نامه تجارى دارد. در وهله بعدى از 
قربانى سوال مى شود که اگر نمى خواهید در این امر شرکت 

کنید، از طریق ذیل اشتراك خود را لغو کنید.
همچنین یکى دیگر از روش ها ارســال متعدد ایمیل هاى 
آزاردهنده مبنى بر لغو اشــتراك و ارســال مجدد چنین 
ایمیل هایى اســت. برخى از هکرها لینکــى براى قربانى 
ارسال مى کنند که از آن طریق اشتراك خود را لغو کند. در 
این مواقع نباید هیچ گزینه اى را انتخاب کرد. در صورتى که 

به این ایمیل ها پاسخ دهید، آدرس شما فعال خواهد شد.
همچنین توجه داشته باشــید که نباید به هیچ وجه نشانى 
ایمیل خود را در ایــن کادرها وارد کنید. اگر از فرســتنده 
ناشناسى ایمیل دریافت مى کنید بهتر است آنها را با عنوان 
هرزنامه عالمت گذارى کنیــد. عالوه بر این کار مى توانید 

فرستنده ناشناس را به لیست مسدودى ها منتقل کنید.

5. مراقب کدهاى QR باشید
کدهاى QR از زمان ظهور کمک هاى زیادى به کاربران 
کرده اند؛ چرا که مى توان به وســیله آنها به وب سایت ها، 
محل پشتیبان فنى، پیشــنهاد تخفیف یا منوى رستوران 
بروید. براى این کار کافى است دوربین گوشى خود را روى 
 ،QR کد مد نظر بگیرید. متاســفانه در کنار فواید کدهاى

معایبى نیز براى آنها وجود دارد.
ممکن است یکى از این کدهاى QR حاوى مقصدى باشد 
که در آنجا بدافزار یا تروجانى منتظر شما باشد. به عبارت 
دیگر کدهاى QR مى توانند طورى برنامه ریزى شوند که 
به پیوندهاى مختلفى ارجاع داده شوند. بنابراین پیش از آن 

که روى کد کیو آر مورد نظر کلیک کنید کمى بیندیشید.

 5 اقدام ساده براى تأمین
 امنیت درمقابل هکــرها

ً 4 بدافزارى که باید فورا
 از گوشى خود حذف کنید

کشف 16 برنامه آلوده 
در گوگل پلى

ز ر ب نی ربر ى
 داده ها به 
ک استفاده 

ین نیاز 
قبت از 
د دارد.

ى کند.»

ى ر
اشد.
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ى ر ن ر ه نپ و ى ى ن
داده و اگر تاکنون این کار را نکرده اید نگاهى به
عنوان مثال بررسى قرار دهید. به را مورد

گالرىو دفترچه تلفن شما ندارد.
از مهم ترین راه هــا براى ایمیکى

ویروس هاست. برنامه
اندرویدى وجود
گوشى را در مقابل
آنتى ویروس هاى

ک
م

جستجو در گوگل با 10 ترفند حرفه اى
 هنگامى که پارامتر هاى جستجوى خود را در دو نشانه نقل قول قرار مى دهید، به گوگل مى گوید که 

یک عبارت کامل را جستجو کند.
 PDF را در ابتداى جستجوى خود تایپ کنید، سپس نوع فایل را اضافه کنید. اگر «filetype نوع یا»

است، کلمه یا عبارت جستجو را اضافه کنید، سپس «نوع فایل:pdf» را اضافه کنید.

عبارت جستجوى «مرتبط یا related»: را تایپ کنید، URL سایت مورد عالقه خود را اضافه کرده و 
سپس جستجو را بزنید. نتایج جستجو محتواى سایت هاى مرتبط یا مشابه را نشان مى دهد.

اگر مى خواهید فیلمى را تماشا کنید، اما نمى دانید در کدام سینما یا پلتفرم هاى پخش جریانى هستند، 
مى توانید با تایپ کردن «movie یا فیلم:» و سپس نام فیلم جستجو کنید. 

 وقتى قبل از کلمه اى در جستجوى خود از عالمت منفى (-) استفاده مى کنید، آن را از نتایج جستجو 
حذف مى کند؛ همچنین مى توانید جلوى هر کلمه اى که مى خواهید در صورت لزوم روى آن تاکید 

کنید، عالمت مثبت (+) اضافه کنید.

در حین جستجوى گوگل، نماد ستاره به عنوان یک «عام» ترجمه مى شود که شامل 
مکان ها شده و گوگل تالش مى کند کلمات از دست رفته را پر کند.

باید عبارات جستجو را اضافه کنید، سپس آن ها را با «AND» یا «OR» جدا کنید. اگر 
از آنچه به دنبال آن هستید، مطمئن نیستید، گوگل مى تواند جستجو ها را ترکیب کند.

 اگر نمى توانید تلفن اندرویدى خود را پیدا کنید، عبارت find my phone را جستجو 
کنید تا آن را بر روى نقشه پیدا کنید یا زنگ آن را به صدا درآورید.

 اگر مى خواهید نتایج یک سایت را ببینید، از سایت و به دنبال آن نشانى 
وب سایت مورد نیاز استفاده کنید.

 اگر مى خواهید تعریف، معنى، مترادف ها و کاربرد هر کلمه اى را بررســى 
کنید، مى توانید با تایپ کردن «تعریف یا define» و ســپس کلمه اى که 

مى خواهید بدانید، این کار را انجام دهید.

 جستجوى
 عبارات خاص

جستجوى
 فایل ها  

جست وجوى 
محتوا از
 سایت هاى مشابه: 

جا هایى را که 
مى توانید فیلم تماشا 

کنید، جستجو کنید 

حذف کلمات از 
جستجو

استفاده از 
«نماد عام» در 

جستجوى عبارت 

انجام دو جستجو 
به طور همزمان 

تلفن اندروید 
خود را 

پیدا کنید

جستجو در یک 
سایت خاص

تعاریف و 
ریشه شناسى 

کلمات را بیاموزید

www.nesfejahan.net
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چگونه بفهمیم 
بدن چه 

ویتامینى 
کم دارد؟
مینى 
دارد؟

کمبود هر ویتامین در بدن مى تواند مشکالت 
مختلفى را براى ما به وجود بیاورد پس با توجه به 

مشکل خود مى توانید تشخیص دهید چه ویتامینى 
در بدن کم دارید.

 خداوند بدن ما را جورى آفریده است که هر مشکل 
درونى را به نحوى و با عالمتى هشدار مى دهد، در 
واقع هر زمان درون بدن نیازى وجود داشته باشد، 
تغییرى در ظاهر ایجاد مى شود تا ما متوجه آن نیاز 
شویم. یکى از این کمبودها، ویتامین ها هستند که 

این بخش، اشاره اى به همین موضوع خواهد داشت 
و به شما خواهیم گفت که برخى از تغییرات رایج در 

افراد به دلیل کمبود چه ویتامین هایى است.

خشکى مو
به جرئت رایج ترین مشــکل مو، خشکى آن است که 
بخشى از علت اصلى خشــکى مو، در درون ماست و 
کمبود برخى ویتامین ها باعث تشــدید این وضعیت 
ناخوشایند در موها مى شود. اگر موهاى خشکى دارید، 
 ،e باید بدانید که بدنتــان از کمبود ویتامین آ، ویتامین

امگا 3، سلنیوم و بیوتین رنج مى برد.

گرفتگى عضالت
چه ورزشکار باشید و چه یک خانه دار یا کارمند، تفاوتى 
ندارد و گرفتگى عضالت تجربه ى دردناکى است که 
مى تواند در شما ایجاد شود. دلیل این نوع گرفتگى ها 
کمبود ویتامین هاى ب1، ب2، ب6 و منیزیوم است. 
مشخصا بهترین راه براى درمان گرفتگى عضالت، 

مصرف منابع انواع ویتامین ب و منیزیوم است.

بى خوابى
وقتى داشــتن خواب راحت برایتــان تبدیل به یک 
آرزو مى شــود، یعنى مشــکلى وجود دارد که شما از 
آن بى خبرید. علل بســیارى مى تواند منجربه بروز 
بى خوابى شــود که یکى از این علل کمبود ویتامین 

دى، ویتامین ب3، ویتامین ب5، و ویتامین6 است.

شوره مو
شوره مو و بلند شدن پوســت هاى ریز از کف سر، به 
شکل واضحى نشان مى دهد که پوست سر رطوبت 
و ویتامین هاى مورد نیاز خود را نداشته و به این شکل 
دچار تغییر شده است. ویتامین هایى که کمبودشان 
موجب بروز شوره سر مى شود سلنیوم، ب5 و ویتامین 

آ است.

زودرنجى
چنانچه شــما هم جزو افراد بیش از حد حســاس و 
زودرنــج هســتید، الزم اســت بدانیــد نیازتان به 
ویتامین هــاى ب 5، ب1 و ب6 فورى اســت و بهتر 
اســت هرچه ســریعتر با مصرف مواد غذایى حاوى 

ویتامین هاى ب، این مشکل را برطرف سازید.

افسردگى
در صورتى که مشکل روحى روانى خاصى ندارید اما 
همچنان احساس شاد نبودن شــما را رنج مى دهد، 
بایستى بیشتر به فکر تغذیه و مراقبت از خود باشید. بى 
حوصلگى مداوم و خستگى همیشگى که در نهایت 
به افســردگى ختم مى شــود، عالمت واضح کمبود

 ویتامین هاى ب5، ب1 و بیوتین است.

قاشقى شدن ناخن ها
ناخن ها، جزئى از اجزاى بدن هستند که متخصصان 
طب ســنتى و برخى از پزشــکان براى تشــخیص 
بیمارى هــا، حتما آنهــا را بررســى مى کنند. یکى
 از تغییرات هشــدار دهنده ناخن هــا، تغییر حالت و 
قاشقى شدنشــان است که عالمتى اســت از کمبود 

ویتامین ب 12 و آهن.

و مصرفمنابعا

ننا
ط

یکیک
ما از 
روز 
مین 

ت.

تمیز نگه داشتن مسواك بسیار مهم است اما نه آنقدر که 
کارهایى عجیب و غریب انجام دهید. متخصصان نکاتى 

مهم و ساده را براى بهداشت مسواك ذکر مى کنند.
شما هم شنیده اید که انواع راه هاى بعضا عجیب براى 
تمیز کردن مسواك وجود دارد؟ برخى آن را در ماشین 
ظرفشــویى مى گذارند؛ برخى دیگر آن را با دهانشویه 
یا پاك کننده دندان خیس مى کننــد. برخى دیگر آن 
را منجمد مى کنند، مى جوشــانند و یــا حتى روى یک 

ضدعفونى کننــده گرانقیمت 
مسواك اشــعه ماوراء بنفش 
(UV) سرمایه گذارى مى کنند.

دهان ما خانه میلیون ها میکروب از جمله 
میکروب هایى اســت که در پالك روى 
دندان هاى ما زندگى مى کننــد، بنابراین 
جاى تعجب نیســت که ایــن میکروب ها 
روى مسواك شــما جمع شوند. همچنین 
باکترى هــاى توالت نیــز مى توانند روى 
مسواك بنشــینند. مدفوع آئروسل شده به 
هوا پرتاب مى شود و به گفته فیلیپ تیرنو، 
میکروبیولوژیســت دانشــگاه نیویورك، 
مى تواند تا 4.5 متر هم باال برود و بر اساس 

مطالعات علمى، روى مسواك شما بنشیند.

بنابراین تمیز کردن منظم مسواك، نگهدارى صحیح آن 
و دانستن زمان تعویض آن براى حفظ بهداشت دهان و 

دندان مهم است.
دکتر نسترن پارساپور، دندانپزشــک، گفت شاید هیچ 
یک از این اقدامات ضرورى نباشد. وى با اشاره به اینکه 
تمیز کردن مسواك ســاده تر از آن چیزى است که فکر 
مى کنید افــزود: «نیازى به خرید لــوازم مخصوص یا 
کارهاى عجیب نیست.» این دندانپزشک توضیح داد: 
«پس از مسواك زدن، مسواك 
خود را کامال با آب گرم بشویید 
و مطمئن شــوید که خمیر دندان 
و بقایاى مــواد غذایى باقــى مانده روى 

مسواك کامال تمیز شوند.»
آب گرم موهاى مســواك را نرم مى کند و 
باعث رها شــدن مواد گیر کرده مى شود؛ آب 
گرم همچنین مى تواند ســطوح را تمیز و به 

کشتن باکترى ها کمک کند.
انجمن دندانپزشکى آمریکا (ADA) عالوه بر 
این، توصیه مى کند مسواك خود را به صورت 
عمودى در یک فضاى تهویه شده نگهدارى 
کنید تا بتواند در هوا خشک شود. روچى ساهوتا، 
دندانپزشــکى از کالیفرنیا، توضیح داد: «طبق 

تحقیقات، نگهدارى یک مسواك مرطوب در یک ظرف 
دربسته رشد میکروبى را تا 70 درصد افزایش مى دهد.

دندانپزشک DDS، دکتر کارین خان نیز گفت نگهدارى 
همه مســواك هاى در یک لیوان صحیح نیست. براى 
جلوگیــرى از انتشــار میکروب ها، توصیه مى شــود 

مسواك ها را جدا از یکدیگر نگه دارید.
ویلیام مارتیــن، رئیس انجمن دندانپزشــکى مریلند، 
مى گوید: «شما نمى توانید از اهمیت شستن دست هاى 
خود، چه فصل آنفلوانزا باشــد و چه فصل آلرژى، غافل 
شوید. ما در برابر میکروب هایى که روى دست ها و زیر 
ناخن هایمان قرار مى گیرد آسیب پذیر هستیم. این پزشک 
توصیه کرد قبل و بعد از مسواك زدن دست هاى خود را با 

آب و صابون بشویید. 
به توصیه انجمن دندانپزشکى آمریکا، مسواك ها باید 
تقریبا هر سه تا چهار ماه یکبار یا در صورت مات شدن یا 
ساییده شدن موها، زودتر، تعویض شوند. مطالعات علمى 
نشان مى دهد که با ساییده شدن موها، اثر برس در از بین 

بردن پالك کاهش مى یابد.
همچنین باید پس از ابتال بــه بیمارى هاى رایج مانند 
سرماخوردگى یا آنفلوانزا، مسواك خود را تعویض کنید، 
زیرا این امر مى تواند به جلوگیــرى از عفونت مجدد یا 

انتقال به اعضاى خانواده کمک کند.

 درمان کامل سرماخوردگى حدود 5 روز طول مى کشد 
اما اگر رژیم غذایــى و روش زندگیمان را تغییر ندهیم، 
شاهد بدتر شدن عالئم سرماخوردگى و آنفلوآنزا خواهیم 

بود.
بنابــر اعالم دفتر آمــوزش و ارتقاى ســالمت وزارت 
بهداشــت، ممنوعیت هاى غذایى در هنــگام ابتال به 
بیمارى هاى ویروسى فصول سرد ســال شامل موارد 

زیر است:
 شیرینى ها: 

مصرف زیاد قند مى تواند سیستم ایمنى بدن را سرکوب 
کند. افزایش قند خون باعث مهار کار گلبول هاى سفید 
خون مى شود و عفونت در بدن گســترش مى یابد. به 
عالوه، مصرف شــکر باعث افزایش التهــاب در بدن 

مى شود.
کربوهیدرات هاى ساده:

 این نوع کربوهیدرات ها نیز باعــث افزایش قند خون 
مى شــوند. البته همه کربوهیدرات ها بد نیســتند. نان 
گندم کامل، غالت کامل و ... را در هنگام سرماخوردگى 
مصرف کنید چون حاوى فیبر فراوان است و التهاب بدن 

را کاهش مى دهد.
 غذاهاى تند: 

ادویه هاى تند اگرچه بــراى رفع احتقان بینى در هنگام 

سرماخوردگى مفیدند، اما اگر مبتال به آنفلوآنزا هستید 
و از معــده درد نیز رنج مى برید، به هیــچ وجه غذایتان 

را تند نکنید.
 میوه هاى خانواده مرکبات: 

اگرچه این میوه ها سرشــار از ویتامین C هستند، اما به 
کسانى که در هنگام سرماخوردگى و آنفلوآنزا معده درد 
دارند، باز هم توصیه مى شــود عالوه بر غذاهاى تند، از 
مصرف مرکبات اجتناب کنند چــون این میوه ها باعث 

تحریک معده شده و حالت تهوع را تشدید مى کنند.
 غذاهاى چرب: 

وقتى ســرما مى خورید یا آنفلوآنزا دارید، اشتهایتان کم 
مى شــود. در این هنگام مصرف غذاهاى چرب التهاب 

بدن را باال مى برد.
 آب نبات هاى بدون قند: 

این نوع آب نبات حاوى ســوربیتول اســت 
که مى تواند مشــکالت گوارشى را تشدید 

کند. سوربیتول قابل هضم نیست 
و مى توانــد باعث اســهال و 

ناراحتى معده شود. اسهال 
ســرماخوردگى  در 

خطرناك اســت 
چــون باعث 

کاهش آب بدن مى شود.
 کافئین: 

نوشــیدنى هاى کافئین دار بدن را کم آب مى کنند. این 
نوشیدنى ها اگر همراه قند باشند، التهاب بدن را افزایش 

داده و مقابله با عفونت ها را سخت تر مى کنند.
غذاهاى ترد: 

این غذاهــا مى توانند گلو را تحریک کرده و ســرفه را 
تشــدید کنند. کراکر، آجیل و حتى سبزیجات خام را در 

هنگام سرماخوردگى مصرف نکنید.
ترشیجات:

 این غذاها نیز چون حاوى 
نمــک  و  ســرکه 
التهاب  هستند، 
گلو را افزایش 

مى دهند.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى، در ارتباط 
با اهمیــت خــوردن صبحانه و نــان مصرفى، 

توضیحاتى ارائه داد.
 غزاله اســالمیان گفت: در یک صبحانه کامل 
اگر از منابــع پروتئین و نان هاى ســبوس دار 
استفاده شــود، از الگوى غذایى ســالم پیروى 

کرده ایم.
عضو هیئت علمى دانشــگاه شــهید بهشــتى 
خاطرنشــان کرد: کودکان همیشــه از والدین 
الگو مى گیرند، اگــر والدیــن از الگوى غذایى 
ســالم پیروى کنند، کودکان نیز به این عادات 
عالقمند مى شــوند و همچنین اگر اقالم غذایى 

با کمک خــود فرزند تهیه شــوند، براى 
مصرف ایــن مــواد راغب تــر خواهند

 بود.
اســالمیان از اهمیــت مصــرف 

صبحانــه در رژیم غذایــى کودکان 

و به خصــوص در دانش آمــوزان، تاکید کرد: 
بهترین نان در وعده صبحانه نان ســبوس دار

 است.
وى، مصرف به تناوب، تخم مرغ یا پنیر، همراه 
با شیر کم چرب را از بهترین صبحانه هاى حاوى 
پروتئین مناسب دانست و متذکر شد: همراهى 
مادر و پدر در خوردن صبحانــه در کنار فرزند از 

اهمیت بسیار زیادى برخوردار است.

چغندر یــا لبو یکــى از محصــوالت محبوب 
فصل پاییز اســت که نقشــى موثر در عملکرد 
استقامتى بدن دارد. دانشمندان توصیه مى کنند 
اگر اهل ورزش هســتید از خــوردن آن غافل 

نشوید.
 چغندر یا لبو مى تواند بــه یکى از غذاهاى مورد 
عالقه ورزشکاران تبدیل شــود، زیرا تحقیقات 
دانشــگاه استرالیاى جنوبى نشــان مى دهد که 
مزیت رقابتى با ســایر خوراکى هاى محبوب در 

بین ورزشکاران دارد.
محققان با ارزیابى اثــرات عملکرد غذاهایى که 
تصور مى شــود اثر مفیدى بــر عملکرد هوازى 
دارند، دریافتند که چغندر، انگــور و آلبالو به در 
دسترس بودن اکســید نیتریک کمک مى کنند، 
ماده اى که عملکرد ورزش استقامتى را در بدن 

افزایش مى دهد.
با ارزیابى داده هاى پ ژوهش هاى انجام شده در 
25 کشــور مختلف، تأثیر مصرف غذاهاى غنى 
از نیترات مفید (معموال سبزیجات برگ سبز) و 
غذاهاى حاوى پلى فنل (مانند توت ها، گیالس و 
کاکائو) بر عملکرد استقامتى بدن در حین ورزش 
بررسى و مشخص شد مواد مغذى موجود در این 
ریشه قرمز، باعث افزایش جریان خون و افزایش 
اکسیژن ماهیچه ها در طول ورزش مى شوند و 
به ورزشکاران کمک مى کنند عملکرد سریع و 

بهترى داشته باشند.
همچنین مــواد مغــذى موجــود در چغندر، 

انگــور و آلبالــو  بــه محافظــت از نیتــرات 

مفید در برابــر تخریب در بــدن کمک کرده و 
اســتقامت ورزشــکاران را بیشــتر مى کننــد. 
عملکرد اکید نیتریک شــبیه نیتروگلیســیرین 
اســت و بــه قلــب در خون رســانى یــارى

 مى رساند. 
در این فصل که چغندر یا لبوى تازه به راحتى در 
دسترس است، مى توانید اسموتى لبو تهیه کنید و 
به عنوان یک نوشیدنى مقوى قبل از فعالیت هاى 

بدنى بنوشید.
براى تهیه این اسموتى کافى است دو عدد لبوى 
متوسط خام یا پخته را پوست بگیرید و به همراه 
نصف فنجان ماســت پروتئینى یا یونانى داخل 

مخلوط کن بریزید.
نصف قاشق چاى خورى زنجبیل به همراه یک 
سیب پوســت کنده و بدون هسته که چهار قاچ 
شــده را هم اضافه کنید و بــا کمک آب خنک، 

غلظت اسموتى خود را اندازه کنید.

نکته: ماســت به افزایش پروتئین و زنجبیل به 
افزایش گرما و عطر این اسموتى کمک مى کند.

 محققــان موسســه ملى بهداشــت کودکان و توســعه انســانى 
آمریکا(NICHD) در مطالعه اخیرشــان اظهــار کردند مصرف تنها 
نصف فنجان قهوه در دوران باردارى مى تواند باعث کوتاه شدن قد 

فرزند شود.
به گــزارش از اس اف، نتایج یک مطالعه جدید نشــان مى دهد که 
نوشــیدن نصف فنجان قهوه در دوران باردارى مى تواند تقریبا یک 

اینچ(2.54 سانتى متر) از قد کودك را کاهش دهد.
 این کشف بر اساس تجزیه و تحلیل تقریبا 2500 پسر و دختر از سراسر 
ایاالت متحده است. محققان مى گویند نتایج آنها به شواهدى که قبال 
نشان داده بود مادران باردار باید از نوشیدن کافئین خوددارى کنند، 

اضافه مى کند.
دکتر "کاترین گرانتز"(Katherine Grantz) نویســنده این مطالعه 

گفت: اگرچه پیامدهاى بالینى اختالف قد تقریبا دو ســانتى مترى 
نامشخص اســت اما یافته هاى ما درباره قد کودکانى که مادرانشان 
قهوه مى خورند مشابه کودکانى است که مادرانشان در دوران باردارى 

سیگار مى کشیدند.
برخى از دســتورالعمل هاى عمومى توصیه مى کنند که زنان باردار 
باید کمتر از 200 میلى گرم کافئین در روز(حــدود دو فنجان قهوه 
فورى) مصرف کنند. با این حال، دکتر گرانتز از موسسه ملى بهداشت 
کودکان و توسعه انســانى ایاالت متحده آمریکا در مریلند، مى گوید 
که محققان این پدیده را در ســطوح کافئین بسیار کمتر از این مقدار 

شناسایى کرده اند.
محققان گزارش دادند: ما به طور مداوم قد کوتاه تر را مشاهده کردیم 
که این امر با افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى متابولیک متعدد 

در افراد باردار و غیر باردار مرتبط است. از جمله این بیمارى ها مى توان 
به چاقى و دیابت اشاره کرد. مصرف نسبتا کم قهوه در دوران باردارى 

نیز ارتباطى با وزن کم نوزاد در هنگام تولد مرتبط بوده است.
و  کافئیــن  بــاالى  غلظت هــاى  افزودنــد:  محققــان 
پاراگزانتین(paraxanthine) مادر با قد کوتاه تر کودکان که تا سن 
هشــت ســالگى در دو گروه باردارى با پیگیرى طولى و الگوهاى 
متمایز مصرف کم و زیاد کافئین ادامه داشت، همراه بود. یافته هاى ما 
نشان مى دهد که مصرف کافئین مادر با کاهش بلندمدت قد کودك 

مرتبط است.
در اولین مطالعه در نوع خود، دکتر گرانتز و گــروه آن داده ها را از دو 
گروه جداگانه تجزیه و تحلیل کردند و شــرکت کنندگان را تا مقطع 

ابتدایى ردیابى کردند.

این تیم ادامه داد: کــودکان زنانى که در دوران بــاردارى کافئین و 
پاراگزانتین پایینى داشــتند، کوتاه تر از فرزنــدان زنانى بودند که در 
دوران باردارى کافئین مصرف نمى کردند. این یافته ها نشان مى دهد 
که مقادیر کم مصرف روزانه کافئین مــادران باردار با قد کوتاه تر در 

نوزادانشان مرتبط است که این امر تا دوران کودکى ادامه مى یابد.
محققان نتیجه گرفتند: تعیین اینکه آیا قرار گرفتن در معرض کافئین 
در رحم تأثیرات بلندمدت رشدى بر فرزندان دارد یا خیر، مهم است. 
مطالعات قبلى که به بررسى اثرات کافئین بر باردارى پرداخته بودند، 
بر این تکیه داشتند که زنان میزان مصرف روزانه خود را گزارش دهند. 
محققان در مطالعه جدید از نمونه هاى خون گرفته شــده در دوران 
باردارى براى تعیین سطح دقیق کافئین و پاراگزانتین و متابولیت آن 

استفاده کرده بودند.

نصف فنجان قهوه، قد نوزاد شما را کوتاه مى کند!

کدام غذاها عالئم سرماخوردگى را بدتر مى کنند؟5 نکته مهم براى تمیز نگه داشتن مسواك
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تحریک معده شده و حالت تهوع را تشدید مى کنند.
 غذاهاى چرب:

وقتى ســرما مى خورید یا آنفلوآنزا دارید، اشتهایتان کم 
مى شــود. در این هنگام مصرف غذاهاى چرب التهاب 

بدن را باال مى برد.
 آب نبات هاى بدون قند:

این نوع آب نبات حاوى ســوربیتول اســت 
که مى تواند مشــکالت گوارشى را تشدید 

کند. سوربیتول قابل هضم نیست 
و مى توانــد باعث اســهال و 

ناراحتى معده شود. اسهال 
ســرماخوردگى  در 

خطرناك اســت 
چــون باعث 

هنگام سرماخوردگى مصرف نکنید.
ترشیجات:

این غذاها نیز چون حاوى
نمــک و  ســرکه
التهاب هستند، 
گلو را افزایش

مى دهند.

ــانند و یــا حتى روى یک 
مت 
ش 
د.

روب از جمله 
پالكروى ر

نــد، بنابراین 
ـن میکروب ها 
شوند. همچنین 
مى توانند روى 
ئروسل شده به 
ه فیلیپ تیرنو، 
ـگاه نیویورك، 
برود و بر اساس 

ك شما بنشیند.

کارهاى عجیب نیست.»
»
خو
و مط
و بقایاى مــ
مسواكکامال
آب گرم موها
باعث رها شــد
گرم همچنین
کشتن باکترى
انجمن دندانپز
این، توصیه مى
عمودى در یک
کنید تا بتواند در ه
دندانپزشــکى از

براى صبحانه چه نانى بخوریم؟

چغندرعملکرد بدن را
 به شدت افزایش مى دهد
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جبیلب ز ینو یشپرو ز ب
افزایش گرما و عطر این اسموتى کمک مى کند.

کنند؟ دت
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006001917- تاریخ ارسال نامه: 1401/7/12- برابر راى شماره 1917 
مورخ 1401/07/12 به شماره کالسه 1917 مالکیت آقاى/ خانم اکرم جورکش ورنوسفادرانى 
به شناســنامه شــماره 16750 کدملى 1140166352 صادره فرزند على در ششدانگ یکباب 
منزل مخروبه قدیمى به مساحت 47,64 مترمربع پالك شــماره 2340,1 فرعى از 87 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شــامل به موجب سند صلح مشروط 
با اختیار فسخ شــماره 2965 مورخ 22/8/5 دفتر 36 و سند 6233 مورخ 36/7/4 دفتر 61 و سند 
وکالت 51156 مورخ 99/11/26 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز

 گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19- م الف: 1398862 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/118

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005020- تاریخ: 1401/7/16- برابر راى شــماره 5020 مورخ 
1401/07/16 به شماره کالسه 0645 مالکیت آقاى/ خانم راضیه ملک ورنوسفادرانى به شناسنامه 
شماره 19256 کدملى 1140192108 صادره فرزند حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 149,48 مترمربع پالك شماره 154 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 127030 مورخ 87/11/16 دفترخانه 63 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5019 مورخ 1401/07/16 به شماره کالسه 0644 مالکیت آقاى/ خانم اصغر 
سعیدى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 476 کدملى 1141036622 صادره فرزند رجبعلى 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,48 مترمربع پالك شماره 154 
فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 
127030 مورخ 87/11/16 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19- م الف: 1399019 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى /8/120

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

راى شماره 140160302026004632 مورخ 1401/03/29 مالکیت خانم فاطمه کشکولى به 
شناسنامه شماره 65876 کدملى 1281756857 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 112,07 مترمربع پالك شماره 15173 اصلى واقع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق سند انتقال (تقسیم نامه) 13781 مورخه 1336/09/17 

دفتر 65 اصفهان از مالک رسمى نعمت اله خان برومند 
لذا به منظور اطالع عمــوم 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: 1401/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/19 - م الف: 

1398900– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال  اصفهان – موسوى/8/122

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003585- تاریخ: 1401/5/18- برابر راى شــماره 3585 مورخ 
1401/05/18 به شــماره کالســه 1962 مالکیت آقاى/ خانم زهرا مختارى ورنوسفادرانى به 
شناسنامه شماره 1130345505 کدملى 1130345505 صادره فرزند علیرضا نسبت به شش 
دانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 192,40 مترمربع پالك شماره 196 فرعى از 117 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 39408 مورخ 
97/12/25 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19- م الف: 1399036 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/124

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 14016030206004218- تاریــخ: 1401/6/10- برابر راى شــماره 4218 مورخ 
1401/06/10 به شماره کالسه 2165 مالکیت آقاى/ خانم رجبعلى حاج باقرى به شناسنامه شماره 
12975 کدملى 1140505920 صادره فرزند حسین در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 224,70 مترمربع پالك شماره 1608 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 117296 مورخ 84/2/1 دفترخانه 63 و سند 
شماره 100205 مورخ 76/7/30 دفترخانه 73 و سند شماره 56312 مورخ 71/11/17 دفترخانه 
59 و سند شماره 20067 مورخ 48/6/6 دفترخانه 38 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 4217 مورخ 1401/06/10 به شماره کالسه 2164 مالکیت آقاى/ خانم مریم 
حاجى باقرى فروشانى به شناسنامه شماره 1140183151 کدملى 1140183151 صادره فرزند 
رمضانعلى در یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 224,70 مترمربع پالك 
شماره 1608 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند 
شماره 117296 مورخ 84/2/1 دفترخانه 63 و سند شماره 100205 مورخ 76/7/30 دفترخانه 73 
و سند شماره 56312 مورخ 71/11/17 دفترخانه 59 و سند شماره 20067 مورخ 48/6/6 دفترخانه 

38 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19- م الف: 1398997 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى /8/128

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 140160302026009227 مورخ 1401/07/08 مالکیت آقاى/ خانم رمضان 
کاظم زاده دستجرده به شناسنامه شماره 407 کدملى 1291017569 صادره فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148,19 مترمربع پالك 13991 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى مصطفى جبار زارع 
طبق سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 169 دفتر 2 امالك جنوب بوده که مورد درخواست 

مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. 
2. راى شــماره 140160302026009228 مورخ 1401/07/08 مالکیت آقاى/ خانم مرضیه 
صادقى به شناسنامه شــماره 1200 کدملى 1285839307 صادره فرزند نصراله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 148,19 مترمربع پالك 13991 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى مصطفى جبار زارع 
طبق سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 169 دفتر 2 امالك جنوب بوده که مورد درخواست 

مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/19 - م الف: 

1399241 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /8/126

فقدان سند مالکیت
 شــماره: 140185602030009530 - آقاى سید شــهریار نوریان فرزند سید مجتبى طبق 
درخواست وارده به شماره 140121702030020183 مورخ 1401/06/28  و باستناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت یک 
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ  پالك ثبتى  شماره 8 فرعى از 5 اصلى  واقع در قطعه 11 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 592 دفتــر 170 امالك ذیل ثبت 30473 بنام آقاى 
سید شهریار نوریان  فرزند سید مجتبى  ثبت و سند مالکیت  بشماره چاپى 915338 سرى ب 93  
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى  تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.م الف: 1407186- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف مظاهر عباسى 

قلعه شاهى/8/241 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006007572- تاریخ ارسال نامه: 1401/08/08 – آقاى/ خانم صغرى 
نظریان فرزند حیدرعلى به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت پنج دوازدهم یک سهم مشاع بانضمام ثمنیه اعیانى از 
پنج سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ پالك شماره 65 فرعى از 113 اصلى واقع در خمینى شهر 

بخش 14 ثبت اصفهان که به صورت سند دفترچه اى شماره 278895 در دفتر 97 صفحه 148 
امالك ذیل ثبت 32638 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال قطعى 
64995 مورخ 1399/12/10 دفترخانه اسناد رسمى شماره 139 شهر خمینى شهر استان اصفهان 
یافته و معامله دیگرى هم انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  رهن است نحوه گم شدن یا 
از بین رفتن جابجایى از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1407099 – سید امیرحسین حسن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

از طرف زهره عموشاهى خوزانى/8/242

فقدان سند مالکیت
آقاى عباس آقا محمدى دهقى فرزند حیدر  به وکالت از طرف وراث ماه سلطان کالنترى باستناد 
دو   برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود که تحت شماره 5132-1401/03/11  به 
تائید دفترخانه 24   دهق رسیده است، مدعى است که سند مالکیت 887  سهم  مشاع  از1247 
سهم ششدانگ پالك شــماره  2123    فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15   ثبت اصفهان 
که درصفحه 583  دفتر 55  امالك ذیل ثبت 11274  بنام نامبرده صادر و تسلیم شده  و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى     مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف:1407968- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت نصراهللا 

علینقیان/8/243

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســند مالکیت 1- نیم سهم از هزار و سیصد و بیســت سهم ششدانگ آب قنوات 
محال اردســتان پالك ثبتى شــماره : 0 فرعى از 86 اصلى واقع در بخــش 17 اصفهان ذیل 
ثبت 29 در صفحه 116 دفتر 9 آب بنام فاطمه مومن زاده صادر و تســلیم گردیده است ، سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 32004910-15/8/1401 به انضمام دو 
برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره : 22102-15/8/1401 به گواهى 
دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى منقود 
گردیده است و درخواســت صدور المثنى اســناد مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:1407897 - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - 

ذبیح اله فدائى اردستانى/8/244

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سنگ زنده رود اسپادانا به شناسه ملى 10260488033 و به شماره ثبت 28098 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: فروغ ابراهیم زاده اصفهانى به شماره ملى 1282260601 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و على رضا توکلى نیا به شماره ملى 1287809278 به 
سمت مدیرعامل و حامد توکلى نیا به شماره ملى 1292569387 به سمت رئیس هیئت مدیره و هادى توکلى نیا به شماره ملى 1292579579 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق تعهد آور و اوراق خرید و فروش اموال شرکت با امضا رییس هیئت مدیره و نائب رییس هیات مدیره و عضو هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى و غیر تعهدآور شرکت با امضا حامد توکلى نیا رییس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 

عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402088)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص استعداد پروران رافع به شناسه ملى 14009106520 و شــماره ثبت 64482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد نام شرکت از استعداد پروران رافع به آریا فرداد نوید الف تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: اکتشاف و استخراج مواد معدنى و فلزى (به جز نفت و گاز) و سنگهاى تزئینى و تولید و فرآورى و همچنین بسته بندى آنها و فعالیت 
در زمینه کارهاى بازرگانى صادرات و واردات مواد معدنى و فلزى و سنگهاى تزئینى و مصالح ساختمانى و ماشین آالت مواد معدنى و ساختمانى و فرآورى. فعالیت 
در زمینه پیمانکارى پروژه هاى معدنى، عمرانى، ساختمانى و راه سازى، استخراج به جز نفت و گاز، تولید ، توزیع و خرید و فروش انواع سنگ ساختمانى طبیعى و 
مصنوعى و مواد معدنى و فلزى، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى خرید و فروش از طریق سایت و اینترنت (تجارت الکترونیک)، اخذ 
و اعطاى نمایندگى و عاملیت فروش شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور اخذ وام و اعتبارات بانکى از کلیه موسسات مالى و اعتبارى 
و بانکها، عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقى و حقوقى، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات اعم از دولتى و خصوصى برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههاى ملى 

و بین المللى پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402922)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سنگ زنده رود اسپادانا به شناسه ملى 10260488033 و به شماره ثبت 28098 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فروغ ابراهیم زاده اصفهانى به شماره ملى 1282260601 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره و حامد توکلى نیا به شماره ملى 1292569387 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و هادى توکلى نیا به شماره ملى 1292579579 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. طاهره حیدرى به شماره ملى 1141076810 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى و 
مائده توکلى نیا به شماره ملى 1271706369 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402090)

آگهى تغییرات
 شرکت هلیا فرآیند رازى سهامى خاص به شــماره ثبت 1555 و شناسه ملى 10260638812 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1400/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدرضا آقابابایى به شــماره ملى 5419145723، شیوا رئیسى زاده به شماره ملى 
5419207907 و سیدعلى بهشتى به شــماره ملى 1283229331 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - موسسه 
حسابرسى وخدمات مدیریت آرمان روش حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100552060 به عنوان بازرس اصلى و زهرا عطایى کچویى به شماره 
ملى 1170260780 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1402095)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص استعداد پروران رافع به شناسه ملى 14009106520 و به شماره ثبت 64482 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقاى محمد یوسف سلیمانى به شماره ملى 1273356152 به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمد مهدى 
کاظمى زهرانى به شماره ملى 1273645685 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم مرضیه شکریان به شماره ملى 1280997753 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره ( منفرداً ) و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ( منفرداً ) و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً 

(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402921)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص انوار الحرمین نجف آباد به شناســه ملى 14002875210 و به شماره ثبت 3295 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/31 
ونامه شماره ى 1401133216 مورخ 1401/07/12 سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد سال دورگر نجف آبادى به شماره ملى 
1090959214 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، محمدعلى حیدرى به شماره ملى 1091001510 به سمت رئیس هیئت مدیره، حمید پوراسماعیلى نجف 
آبادى به شماره ملى 1091115982 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت با امضاء ثابت 
محمد سال دورگر مدیرعامل شرکت ویکى از دو امضاء آقایان محمدعلى حیدرى و یا حمید پوراسماعیلى ومهرشرکت معتبرخواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1403854)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فنى مهندسى انتخاب صنعت پایدار به شناسه ملى 10260661083 و به شماره ثبت 47972 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد طاهره منیرى به شماره ملى 1263425283 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فریدون نجاریان جزى 
به شماره ملى 5110081883 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/01 مهدى نجاریان جزى به شماره ملى 5110711666 به سمت 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/01و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/08/01 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى موصبات هیئت مدیره است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1403261)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص استعداد پروران رافع به شناسه ملى 14009106520 و به شماره ثبت 64482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقاى محمد یوسف سلیمانى به شماره ملى 1273356152 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمد مهدى کاظمى زهرانى به شماره ملى 
1273645685 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم مرضیه شکریان به شماره ملى 1280997753 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.خانم الهام دخت دولت آبادى اصفهانى به شماره ملى 1270109741 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مریم معصومى به شماره ملى 1754834965 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. تراز و صورتهاى مالى 1399 و 1400 

پس از قرائت گزارش بازرس به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402925)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى انتخاب صنعت پایدار به شناسه ملى 10260661083 و به شماره ثبت 47972 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد طاهره منیرى به شماره ملى 1263425283 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
فریدون نجاریان جزى به شماره ملى 5110081883 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مهدى نجاریان جزى به شماره ملى 5110711666 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/01 انتخاب گردیدند پژمان رنجکش آدرمنابادى به شماره ملى 1281857734 به سمت بازرس اصلى 
ومحمدرضا طاهرى به شماره ملى 6609908451 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1403259)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص تکاپو فــوالد جى به 
شناســه ملى 14011448580 و شماره ثبت 
71943 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا در سمت هاى 
ســایرین تغییرى حاصل نگردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402924)

آگهى تغییرات
 شــرکت صنایع ریخته گرى اصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 5053 و شناسه ملى 
10260262002 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1401/01/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر 
به شناسه ملى 10103512680 به سمت بازرس 
اصلى و عبدالرسول رجبى دستجردى به شماره 
ملى 6609301514 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1403254)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص خدمات مســافرت هوایى 
جهانگردان نسل پرواز به شناسه ملى 14004378455 
و به شماره ثبت 52703 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/28 و نامه شماره 
24120115251 مــورخ 1401/04/05 ســازمان 
هواپیمایى کشــورى تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، مفتح، خیابان شهیدمفتح 
غربى، بن بست اول، پالك -6، ساختمان پارسا، طبقه 2، 
واحد 6 به کد پستى: 8156735987 تغییر یافت و ماده 
مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1403260)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پارســین راد سپاهان به شناســه ملى 10260468657 و به شماره ثبت 
26118 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/12/16 امیر حسین قرائتى بشماره 
ملى1281808598بســمت رئیس هیات مدیره - مهران ریاحى بشماره ملى1283585006 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره - مهرداد قرائتى بشماره ملى1287918387 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1402089)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص نوران حســگر صبــا به شناســه ملى 
14005560301 و به شــماره ثبت 1551 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد اساسنامه جدید شرکت سهامى خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 
تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1402778)
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در شــرایطى که کمتر از دو هفته دیگر تا آغاز رسمى جام 
جهانى 2022 قطر باقى مانده است، شبکه الکاس قطر به 
سراغ برانکو ایوانکوویچ رفت تا نظر سرمربى سابق تیم ملى 
ایران و تیم پرسپولیس را درباره این جام و تیم هاى صعود 
کننده و در نهایت قهرمان بداند. بر این اساس برانکو که این 
روزها هدایت تیم ملى فوتبال عمان را برعهده دارد، در پیش 
بینى خود به صعود تیم ملى ایران از گروه دوم این مسابقات 
اشاره کرد. برانکو همچنین برگزارى فینال را میان دو تیم 
آرژانتین و کرواســى دانســت که در نهایت تیم کشورش 

کرواسى قهرمانى را در جام جهانى به دست خواهد آورد.

پیش بینى جالب برانکو

این روزها ســپاهانى ها و پرسپولیســى ها 
از واگــذار کردن قافیــه به اســتقاللى ها 
خوشــحالند. آبى هــاى تهــران در نقل و 
انتقاالت پیــش فصل موفق شــدند آقاى 
گل لیگ بیســتم را در رقابت با رقیب سنتى 
خود از چنگ طالیى هــاى نصف جهان در 
آورند. سجاد شهباززاده در حالى در تابستان 
از اصفهان راهى تهران شد که سر دو راهى 
پیوستن به استقالل و پرسپولیس مانده بود و 

در نهایت تصمیم گرفت بار دیگر پیراهن آبى 
را برتن کند. 

بازگشت مهاجم پیشین اســتقالل به جمع 
آبى پوشان از نخســتین بمب هاى بازار نقل 
و انتقاالتى لیگ بیست و دوم بود اما پس از 
گذشــت 11 هفته از این رقابت ها مشخص 
شــد که اســتقاللى ها با خریــدن او ضرر 
کرده اند. شــهباززاده که در لیگ بیســتم با 
به ثمر رســاندن 20 گل صاحب کفش طال 
شده بود و در لیگ گذشته هم با 6 گل یکى از 

کلیدى ترین مهره هاى سپاهاِن نویدکیا به 
شمار مى رفت در فصل جارى نه تنها پایش 
به گلزنى باز نشــده بلکه نمایش قابل قبولى 

هم در خط حمله آبى ها ارائه نداده است.
مرد شماره 10 آبى ها با وجود ثبت یک انتقال 
پرســرو صدا، در هنگامه عمــل خنثى بوده 
است. برترین مهاجم گلزن دو فصل گذشته، 
در فصل جــارى یکى از بى چاشــنى ترین

 مهره هــاى هجومــى لیگ بــود. هرچند 
سرمربى پرتغالى آبى ها در سه بازى نخست 

تیمش این بازیکن  32 ســاله را در ترکیب 
اصلى استقالل قرار داد اما شهباززاده نتوانست 
با عملکرد مناسب در میدان اعتماد ساپینتو را 
جلب کند. آقاى گل لیگ بیســتم به مرور به 
نیمکت آبى ها تبعید شد و در ادامه بازى ها به 
عنوان یار تعویضى به میدان رفت و تنها 299 
دقیقه فرصت بازى کردن براى تیم محبوب 

خود را پیدا کرد. 
سجاد شهباززاده تا پایان هفته یازدهم نه تنها 
موفق به گلزنى نشده بلکه روى هیچیک از 
گل هاى زده استقالل هم نقشى ایفا نکرده 
است. ســتاره ســابق طالیى پوشان پس از 
جدایى از ســپاهان از دوران اوجش فاصله 
گرفته تا همچون آقاى گل لیگ بیست و یکم 
در صدر فهرست ناکام ترین بازیکنان فصل 

جارى قرار بگیرد.
از همه بدتر اینکه شایعه شده ریکاردو قصد 
دارد در نقل و انتقاالت نیم فصل این مهاجم 
گل نزن را به درب خروج از باشگاه استقالل 
هدایت کند. شنیده ها حاکى از آن است که 
این سرمربى پرتغالى در صدد یافتن مهره اى 
مناســب براى خط آتش آبى هاست تا او را 
جایگزین این بمب بى چاشــنى کند؛ بر این 
اساس، اگر طلســم گلزنى سجاد پس از جام 
جهانى هم نشــکند و خودى نشان ندهد به 
احتمال زیاد او زمســتاِن پایتخت را نخواهد 
دید، چرا که بــا توجه به کارنامــه ضعیفى 
که از خود برجاى گذاشــته دیگــر نه تنها

 پرسپولیسى ها بلکه سایر تیم هاى تهرانى 
هم مشترى او نخواهند بود.

این روزها ســپاهانى ها و پرسپولیســى ها 
خوشحالند که در رقابت به استقالل باختند. 
در این میان بخت با یحیى گل محمدى یار 
بوده که سجاد شهباززاده در دقیقه هاى آخر 
آنها را دور زد و ســر از باشگاه رقیب در آورد. 
سرمربى پرسپولیســى ها حاال به جاى آقاى 
گل گذشته که افت کرده، مهاجمى به تیمش 
اضافه کرده که با 6 گل در صدر جدول گلزنان 

لیگ بیست و دوم قرار دارد.

خوشحالى سپاهان و پرسپولیس از باختن به استقالل؛

بمب خنثى در جمع آبى پوشان 

مرضیه غفاریان

تیم ملى فوتبال ایران یکى از معدود تیم هاى حاضر در 
جام جهانى است که با برندى غیر از برندهاى مطرح و 

رایج به میدان خواهد رفت.
تیم ملى فوتبال ایــران برخالف پنج 
دوره قبلى حضور خود در جام جهانى، با 
کیت تولید داخل به میدان خواهد رفت. 
کمپانى مجید، تولید البسه تیم ملى در 
این دوره را به عهده گرفته اســت. به 
این ترتیب تکلیف لباس هر سى و دو 
تیم حاضر در قطر مشخص شد و حاال 
مى توانیم در مورد زیباترین کیت گروه 
دوم هم بحث کنیــم. لباس تیم ملى 

فوتبال ایران باید با با لباس هاى تولید شــده توسط 
کمپانى هاى بزرگ دنیــا رقابت کند. این لباس مثل 
دوره قبلى (آدیداس)، طرحى ساده دارد و آستین هاى 
آن طراحى منحصربفردى دارد و در بقیه موارد همه 

چیز، مثل همیشه است.
در میان تیم هــاى گروه دوم، دو تیــم از کیت هاى 

تولیدى کمپانى نایکى استفاده خواهد کرد. تیم ملى 
انگلیس که طى سال هاى اخیر با نایکى همکارى مى 
کند، در این دوره نیز با لباس هاى تولیدى این شرکت 

امریکایى به میدان خواهد رفت. دومین تیمى که از 
لباس هاى نایکى در این گروه استفاده مى کند، تیم 
ملى امریکا است.  دیگر حریف ایران در گروه دوم، ولز 
است. این تیم که به عنوان آخرین تیم، به گروه دوم 
اضافه شد، با لباس هاى تولید کمپانى آدیداس در جام 

جهانى قطر حاضر مى شود. 

حضور ایران در جام جهانى با «مجید»
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تیم ملى ایران در فاصله 11 روز مانــده به جام جهانى در 
حال پیگیرى تمرینات خود است و آنها دو بازى دوستانه را 
در این مدت باقى مانده تا شروع تورنمنت پیش رو خواهند 
داشت. تیم ملى امروز پنجشنبه با نیکاراگوئه بازى خواهد 
کرد و یک بازى دوستانه دیگر نیز هماهنگ شده تا شاگردان 
کارلوس کى روش با قرار گرفتن در شرایط مسابقه به مصاف 
انگلیس بروند. ایران در قطر به عنوان آخرین بازى دوستانه 
به مصاف تونس خواهد رفت. این بازى پشت درهاى بسته 
و بدون فیلم بردارى برگزار مى شود. باید دید این بازى چه 
تاثیرى در آمادگى بازیکنان تیم ملى خواهد داشــت. تیم 
ملى در فیفادى قبلى به مصاف اروگوئه و سنگال رفت که 

حریفان قدرتمندى بودند.

ایران و تونس
 پشت درهاى بسته

02

در ادامه بازى هاى هفته پانزدهم لیگ برتر مجارســتان، 
تیم پوشــکاش به مصاف ِکچِکمتى رده ســومى رفت. 
یاران شهاب زاهدى پس از ســه مسابقه ناکامى در کسب 
پیروزى که یک تساوى و دو شکست داشــتند، در دیدار 
مقابل کچکمتى نیز نتوانســتند به برترى دست یابند و به 
رده سوم جدول صعود کنند. تیم فوتبال پوشکاش در دیدار 
مقابل کچکمتى به تســاوى یک بر یک رضایت داد تا 22 
امتیازى شود و با ســه امتیاز کمتر نسبت به حریف خود در 
جدول لیگ برتر مجارســتان قرار بگیرد. شهاب زاهدى، 
مهاجم ایرانى پوشکاش که پیش از این در 14 مسابقه لیگ 
برتر مجارســتان پنج گل به ثمر رسانده بود، در دیدار برابر 
کچکمتى از دقیقه 79 وارد زمین شــد که در حضور کوتاه 

مدت خود نتوانست گلزنى کند.

توقف پوشکاش 
با بازى شهاب

چند روز دیگر مدت زمان غیبــت هافبک ایرانى 
کایسرى اسپور از تیم ملى به 2 سال تمام مى رسد و 

او امیدوار به حضور در جام جهانى است.
دعوت علــى کریمى بــه تیم ملى از آن دســت

 انتخاب هاى غیرمنتظره کارلوس کى روش در راه 
جام جهانى قطر بود. بازیکنى که یک مصدومیت 
سخت و سنگین را پشت ســر گذاشته بود، امسال 
توانست به ترکیب کایسرى اسپور بازگردد و اکنون 

نیز به تیم ملى دعوت شده است.
در همان روزهاى نخست پیوستن کریمى به تیم 
ترکیه اى بود که او دچار آسیب دیدگى شدید از ناحیه 
کمر شد به نحوى که تمام فصل گذشته را از دست 
داد و حتى یک دقیقه هم بــراى تیمش به میدان 
نرفت. با این حال، مصدومیت این بازیکن بهبود پیدا 
کرد و او از همان ابتداى لیگ ترکیه، براى کایسرى 

به میدان رفت.
یک مصدومیت دوباره باعث دورى او از هشت 

دیدار تیمش شد اما کریمى در بازگشت دوباره 
توانسته است در چهار دیدار قبلى کایسرى 

به میدان برود و یک بار دیگر به شرایط 
بازى برگردد هر چند که جمع دقایق 
حضور او در این چهار بازى، عدد 136 

را نشان مى دهد.
چند روز دیگر، مدت زمان دورى 
کریمى از تیم ملى به 2 ســال 

مى رسد. او در تیم تحت 
دراگان  هدایــت 

 ، چیچ ســکو ا
تنهــا در 2 بازى 
نخستى که این 
سرمربى کروات 

هدایت ایران را برعهده داشت، بازى کرد. بازیکن 
کایسرى در دیدار با ازبکستان 25 دقیقه و جدال با 
بوسنى فقط 6 دقیقه به میدان رفت و پس از آن از تیم 

ملى و میادین به دور بود.
البته دورى کریمى پس از یک حادثه ناخواسته بیشتر 
هم شد. در شرایطى که تیم ملى خود را براى دیدار 
نخست از مرحله مقدماتى جام جهانى و برابر سوریه 
آماده مى کرد، کریمى در تمرین روز قبل از مسابقه، 
در برخورد با وحید امیرى دچار شکستگى پیشانى و 
باالى ابرو شد و آن دیدار را از 

دست داد.
بعد از آن نیز اســکوچیچ 
بــه چندانــى  توجــه 
 توانایى هاى کریمى 
نداشت و مصدومیت 
او در ابتداى فصل قبل 
نیز مزید بر علت شد تا 
دورى ایــن بازیکن از تیم 
ملى طوالنى شود و حاال او از 
سوى کارلوس کى روش به 
اردو فراخوانده شده و بازیکن 
سابق اســتقالل در این مدت 
فرصت دارد تا خود را به سرمربى 

پرتغالى ثابت کند.
نکته جالب اینکه چنــد روز دیگر، 
مدت زمان دورى کریمى از تیم ملى 
دقیقا 2 سال خواهد شد. او آخرین بار 
در تاریخ 22 آبان 1399 برابر بوســنى 
به میدان رفت و در ایــن مدت فرصت 
نشان دادن توانایى هایش 

را نداشته است.

پیشنهاد بازگشت کریمى به تیم ملى پس از 2 سال!
وسوسه انگیز به 
مدافع پرسپولیس

ناکامى محض مهدى ترابى در 
پرسپولیس

این احتمال وجود دارد که مدافع مازندرانى 
تیم پرســپولیس در نیم فصــل از این تیم 

جدا شود.
فرشاد فرجى فصل گذشته یکى از بازیکنان 
فیکس تیم پرسپولیس بود. او در سه هفته 
ابتدایــى لیگ برتــر نیــز در ترکیب ثابت 
سرخپوشان تهرانى به میدان رفت و جالب 
آن که این تیم در این 3 بازى حتى یک گل 

هم دریافت نکرد.
با وجود ایــن آمار فوق العــاده، پس از حل 
مشــکل مرتضى پورعلى گنجى با باشگاه 
چینى، یحیى گل محمــدى تصمیم گرفت 
از این بازیکــن به جاى فرشــاد فرجى در 
قلب خط دفاع اســتفاده کند. فرشاد فرجى 
آماده و سرحال نیمکت نشــین شد تا زوج 
پورعلى گنجى و ولسیانى براى پرسپولیس 
به میدان بروند. شماره 3 پرسپولیس با این 
تصمیم یحیى گل محمدى، شانس دعوت 
به تیــم ملى و حضور در جــام جهانى را در 
حالى از دســت داد که جزو لیست 50 نفره 

سفر به اتریش بود!
حاال گفته مى شــود یک باشــگاه صنعتى 
پیشــنهاد مالى وسوســه انگیزى به فرجى 
ارائه داده تا نیم فصل از پرسپولیس جدا شود!

مهاجم پرسپولیس در این فصل نتوانسته است مثل فصول قبل بدرخشد.
برخالف فصول گذشته، اکنون مهدى ترابى طى 11 بازى اخیر پرسپولیس 

به هیچ عنوان نتوانسته در قامت ستاره ظاهر شود.
هر چند هنوز چهار بازى تا پایان نیم فصل فاصله داریم و شاید براى بررسى 
آمارى شــرایط تیم و برخى بازیکنان زود باشــد اما با توجه به تعطیالت 
طوالنى مدت لیگ برتر مى توان وضعیت برخى ستاره هاى پرسپولیس را در 
این یازده هفته اى که از لیگ گذشته بررسى کرد. در مورد مهدى ترابى و افت 
شدیدش در این فصل زیاد صحبت شده اما یک نکته جالب آمارى در مورد او 

وجود دارد که مى تواند مورد توجه قرار بگیرد.
ترابى که در 11 بازى این فصل لیگ برتر همواره فیکس بوده و 900 دقیقه 
هم در میدان حضور داشته با یک پاس گل و بدون حتى یک گل زده شرایط 
خوبى از لحاظ تأثیرگذارى در تیمش نداشته است. البته ترابى بدشانس بود 
که پنالتى اش در بازى با تراکتور گل نشد و با گرفتن پنالتى ها از او، این بازیکن 

بخش مهمى از آمار هاى مثبتش به عنوان بازیکن تأثیرگذار را از دست داد.
در حالى که نام میالد ســرلک به عنــوان هافبک دفاعــى در بین گلزنان 
پرسپولیس دیده مى شــود ترابى با وجود ثبت 11 شوت که بعد از لوکادیا و 
صادقى شوتزن ترین بازیکن تیم به حساب مى آید نتوانسته از این همه شوت 
گلى به ثمر برساند. این در حالى است که او نفر دوم تیم در شوت به چهارچوب 
است. همچنین ترابى در هر مسابقه با ثبت میانگین 1,8 پاس کلیدى در این 

آیتم نفر اول تیمش به حساب مى آید.
این یعنى که از ترابى باید بیشــتر از هر بازیکن دیگرى منتظر ارسال پاس 
کلیدى و گلسازى باشــیم اما او تنها یک بار مقابل آلومینیوم در اراك پاس 
گل داده و در ده بازى دیگر نه گل زده نه پــاس گل داده تا همواره یکى از 
گزینه هاى تعویض یحیى باشد. ترابى با وجود ارسال پاس هاى کلیدى این 
فصل در ارسال پاس کم دقت بوده است به طورى که در آیتم دقت پاس نفر 

دهم تیمش به حساب مى آید.
ترابى در دریبل موفق هم نفر چهارم پرسپولیس است ضمن اینکه در وظایف 
تدافعى اش هم جالب کار نکرده است. او در نبردهاى هوایى موفق نفر دهم 
تیم، در تکل موفق نفر نهم و در عملکرد دفاعى نفر نهم پرســپولیس بوده 

خطا نفر چهارم پرسپولیس و از نظر است. این بازیکن از حیث ارتکاب 
او نفر هشتم پرسپولیس خطاى مرتکب شده روى 

به حساب مى آید.
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باشگاه استقالل اعالم کرد که على فتح ا...زاده مدیرعامل 
این باشــگاه با تمام توان و تمرکز مشغول پیشبرد امورات 
باشگاه استقالل است و اخبار مربوط به احتمال استعفاى 
ایشان به هیچ عنوان صحت ندارد. باشگاه استقالل نوشت: 
مدیرعامل هر روز از ابتداى صبح تا پاســى از شب امورات 
مختلف باشــگاه را پیگیرى مى کند و شایعات مطرح شده 
صرفا جهت برهم زدن آرامش و تمرکز مجموعه باشــگاه 

استقالل مطرح شده و هدف دیگرى ندارد.

تکذیب استعفاى
 مدیرعامل آبى ها

سى قهرمانى را در جامجهانى به دست خواهد آورد.

ر رى ی و رح ل

خبرنگار مطرح ترکیه خبر داد 3 باشــگاه بزرگ 
اروپایى ستاره ایرانى پورتو را در لیست خریدهاى 

زمستانى خود گذاشتند.
مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان با 
درخشش به همراه پورتو در لیگ پرتغال 
و در لیگ قهرمانان اروپا تحرکات باشگاه 
بزرگ اروپا براى جذبش را بیشــتر کرده 

است.
پیــش از در تابســتان طارمــى در رادار 
آرسنال و چلســى قرار داشت. همچنین 
صحبت هایى نیــز از عالقه میالن براى 

شکار ستاره ایرانى مطرح شد.
در همین رابطه «اکــرم کونور» خبرنگار 

مطرح ترکیه که در حوزه نقل و انتقاالت فوتبال 
جهان فعالیت مى کند در ایــن زمینه خبر داد: نام 
مهدى طارمى ســتاره ایرانى پورتو در فهرســت 
نهایى خریدهاى زمســتانى میالن، چلســى و 

آرسنال قرار گرفت.

اما این خبرنگار ترکیه اى در ادامه نوشــت: البته 
حضور نام طارمى در فهرست خریدهاى زمستانى 
به معناى اولویت خرید این بازیکن نیســت بلکه 

فقط در لیست خرید قرار دارد و در اولویت نیست.
طارمى در لیگ قهرمانان اروپا با پورتو درخشش 
بى نظیرى داشــته و تا پایان مرحله گروهى با به 
ثمر رساندن 5 گل در رده سوم بهترین گلزنان این 

تورنمنت قرار دارد.

ستاره ایرانى در لیست زمستانى 3 باشگاه بزرگ

تیم  ملى فوتبال ایران باید براى ششــمین بار در جام 
جهانى حضور پیدا کند و کارلوس کى روش 26 بازیکن 
را در نهایت به تیم ملى دعوت خواهد کرد. در پنج دوره 
گذشته حضور ایران در این رقابت ها، مربیان مختلف 
تیم ملى بیش ترین بازیکنان را از باشــگاه استقالل 

دعوت کرده اند.
اســتقالل با 22 بازیکن بیشترین ســهم را در میان 
بازیکنان دعوت شده به اردوى تیم ملى براى حضور 
در جام جهانى به ثبت رسانده است. پس از استقالل، 

پرسپولیسى ها با 21، سپاهان با 8، پاس با 7 و شهباز با 
5 بازیکن در رده هاى بعدى بیشترین بازیکنان دعوت 

شده به تیم ملى را قرار دارند.
تیم  آ.ا.ك آتن با 3 بازیکــن و تیم هاى آرمنیا بیلفلد از 
آلمان و المپیاکوس از یونان با دو بازیکن، بیشــترین 
سهم را در میان تیم هاى خارجى در تیم ملى ایران در 
ادوار مختلف جام جهانى داشته اند. تاکنون 66 باشگاه 
ایرانى و خارجى بازیکنانــى را در ادوار مختلف جام 

جهانى به تیم ملى ایران داده اند.

سپاهان، سومین سهامدار بازیکن در جام جهانى

و
ى نخست پیوستن کریمى به تیم
و دچار آسیب دیدگى شدید از ناحیه
ىکه تمام فصل گذشته را از دست
قیقه هم بــراى تیمش به میدان
 مصدومیت این بازیکن بهبود پیدا
بتداى لیگ ترکیه، براى کایسرى 

دوباره باعث دورى او از هشت 
ما کریمى در بازگشت دوباره 

چهار دیدار قبلى کایسرى 
ک بار دیگر به شرایط 
 چند که جمع دقایق 
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دت زمان دورى 
2ى به 2 ســال 

تحت  تیم
گان

،
ى
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ت

ر چ یرى ی و ب ور بر ر
باالى ابرو ش
دست داد
بعد از آن
توجــه
 توانا
نداش
او در
نیز مز
دورى ایـ
ملى طوالن
سوى کارل
اردو فراخوا

سابق اســتقال
فرصت دارد تا
پرتغالى ثابت کن
نکته جالب اینکه
مدت زمان دورىک
2دقیقا 2 سال خواهد
9 آبان 399 2در تاریخ 22
رفتو در ایـ به میدان
نشان داد
را نداش

ارائه داده تا نیم فصل از پرسپولیس جدا شود!

تیم، در تکل موفق نفر نهم و در عملکرد دفاعى نفر نهم پرســپولیس بوده 
خطا نفرچهارم پرسپولیس و ازنظراست. این بازیکن از حیث ارتکاب 

او نفر هشتم پرسپولیس خطاى مرتکب شده روى 
به حساب مى آید.
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مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از صدور مجوز 
و آغاز عملیــات لوله گذارى براى گازرســانى به هفت 
روستاى خوشه اســالم آباد فریدونشهر از توابع استان 

اصفهان خبرداد.
ابوالقاسم عســکرى اظهار داشــت: برغم مشکالتى 
که در ســال هاى اخیر براى صدور مجوز گازرسانى به 
روستاهاى پیشکوه فریدونشهر از لرستان وجود داشت، 
با حمایت اســتاندار اصفهان و معاونان وى، اســتاندار 
لرســتان و ادارات راهدارى هر دو اســتان، به تازگى 
مجوز گازرسانى به هفت روستاى خوشه اسالم آباد این 

شهرستان صادر شد.
وى با بیان اینکه گاز این روستاها به دلیل شرایط منطقه 
باید از استان لرستان تأمین مى شــد، افزود: با حمایت 
اســتاندار اصفهان و اداره راهدارى، متعهد شــدیم که 
چهار هزار متر آسفالت در اســتان لرستان انجام دهیم 
و اکنون اداره راه استان مشغول زیر سازى و راه سازى 

چهار کیلومتر آسفالت در لرستان است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد: همزمان 

با آغاز عملیات اداره راهدارى استان، مجوز گاز رسانى 
صادر شد و اکنون عملیات جوشــکارى و لوله گذارى 
خط تغذیه 250 پوند گاز براى روســتاهاى پیشــکوه 

فریدونشهر در حال اجرا است.

عســکرى ابراز امیدوارى کــرد: عملیــات اجرایى تا 
دهه فجر امســال یا در نهایت تا پایان سال جارى به 
اتمام برسد و اهالى هفت روســتاى خوشه اسالم آباد 
فریدونشهر (روستاهاى مزرعه سیب، مزرعه میر، راچه، 

اسالم آباد، صفى آباد ُســکان و زرد فهره) از نعمت گاز 
برخوردار شوند.

وى با اشاره به اینکه حدود سیصد چهارصد خانوار در این 
هفت روستا ساکن است، خاطرنشان کرد: امید است که 
مردم این روستاها نیز سال جارى از نعمت گاز طبیعى 

بهره مند شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ابراز داشت: اگر 
شرایط آب و هوایى منطقه و برف و یخبندان مانع اجرا 
نشود، تالش مى کنیم که زودتر عملیات اجرایى پروژه 

به اتمام برسد.
عسکرى با اشــاره به اینکه بارش ها در این منطقه از 
هفته گذشته آغاز شده، اضافه کرد: با وجود این اکنون 
همکاران ما در منطقه کار مى کنند و تا زمانیکه یخبندان 
نشده و مسیرها باز است، عملیات اجرایى انجام مى شود.
وى افزود: باید توجه داشــت که مجوز گاز رســانى به 
تازگى صادر شد و تجهیز کارگاه و امکانات براى شروع 
عملیات اجرایى کمى زمان بر بود اما اکنون با قاطعیت 

این پروژه در حال اجرا است.

همکارى اصفهان و لرستان
 براى گازرسانى به 7 روستاى فریدونشهر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان گفت: بیش از 44 درصد از 
جامعه هدف زیرپوشش این نهاد معادل 58 هزار و 580 خانوار در استان، 

زنان سرپرست خانوار هستند.
روابط عمومى کمیته امداد استان اصفهان به نقل از کریم زارع افزود:  این 
زنان به طور عمده به دالیلى ازجمله فوت یا زندانى شدن سرپرست، طالق 
و متارکه،و بنا بر نیازسنجى خانواده، تحت حمایت کمیته امداد امام خمینى 

(ره) قرار دارند.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان افزود: برخى از مشکالت 
جامعه، زنان را به سمت طالق و یا تحمیل نگهدارى از یک یا 2 فرزند بدون 

سرپرست مى کند، برخى از این افراد از سوى خانواده ها طردشده و بسیارى 
از مشکالت گریبان گیر آن ها مى شود.

وى خاطرنشان کرد: رســالت این نهاد، عالوه بر کمک به تأمین معاش 
خانواده هاى تحت حمایت، توانمندســازى آن ها به ویژه زنان سرپرست 

خانوار است.
زارع بابیان اینکه کمیته امداد حضرت امــام با ارائه خدمات متنوع از زنان 
زیرپوشش، حمایت مى کند افزود: براى توانمندسازى این اقشار عالوه بر 
پرداخت مســتمرى، با مشاوره، هدایت شــغلى و یا با پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه براى آن ها  اشتغال ایجاد مى شود.

به گفته وى، همچنین بر اساس احصاء مشکالت توسط مددکاران امداد، 
با پرداخت وام کارگشــایى، ودیعه یا کمک هزینه خرید مســکن به آن ها 

خدمت رسانى مى شود.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهــان همچنین به نقش زنان 
براى تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد و گفت: این نهاد با مشارکت خیران 
و نیکوکاران، در تهیه جهیزیه و وام اشتغال، پرداخت کمک معیشت به زنان 
باردار و شیرده، هزینه تحصیلى و شــهریه دانشجویى و نیز آموزش هاى 
فرهنگى، روان شناختى و بهداشتى به منظور پیشگیرى یا کمک به درمان 

این گروه هدف، اقدام مى کند.

زنان سرپرست خانوار44 درصد از جامعه هدف کمیته امداد هستند

برگزارى 2000 برنامه فرهنگى در هفته کتاب اصفهان

هنرمندان شرکت پاالیش نفت اصفهان
 تجلیل شدند 

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان گفت: طرح ها و برنامه هاى پاسداشــت 
هفته کتاب اصفهان بــا محوریت کتاب و در قالب 
قصه گویى، جمع خوانى کتاب، نشست کتاب خوان، 
مسابقات کتاب خوانى و دیگر برنامه هاى مرتبط با 
حضور عموم مردم و دوستداران کتاب اجرا مى شود.

حجت االســالم رمضان على معتمدى اظهار کرد: 
2000 برنامه فرهنگى به مناســبت بزرگداشــت 
سى امین دوره هفته کتاب در کتابخانه هاى عمومى 

استان اصفهان اجرا خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: طرح ها و برنامه هاى پاسداشت 
این هفته، با محوریت کتاب و در قالب قصه گویى، 
جمع خوانى کتاب، نشست کتاب خوان، مسابقات 
کتاب خوانى و دیگر برنامه هــاى مرتبط با حضور 

عموم مردم و دوستداران کتاب اجرا مى شود.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 

اصفهان افزود: برنامه هاى هفته کتاب در سه سطح 
استانى، شهرستانى و کتابخانه اى، پیش بینى شده 
اســت تا همه در این رویداد فرهنگى نقش داشته 
باشــند و بتوانند از طرح هاى تدارك دیده شــده 

بهره مند شوند.
وى تصریــح کــرد: غبارروبــى مزار شــهدا و 
تجدیــد میثاق بــا آرمان هاى امــام خمینى (ره) 
و انقالب، برگزارى نشســت خبرى، مســابقات 
الکترونیکى و برگزارى آئین نکوداشــت و تقدیر 
از خادمــان عرصه کتاب و کتاب خوانى، بخشــى 
از برنامه هاى پیش بینى شــده در ســطح استان

 خواهد بود.
سى امین دوره هفته کتاب جمهورى اسالمى ایران 
با شعار «ما همانیم که مى خوانیم» از بیست ویکم 
تا بیســت وهفتم آبان ماه 1401 در سراسر کشور 

برگزار خواهد شد. 

تعدادى از هنرمندان شرکت پاالیش نفت اصفهان 
که در عرصه هــاى مختلف هنر فعالیــت دارند، 

تجلیل شدند.
مدیر روابط عمومى و بین الملل شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان در آئین تجلیل از هنرمندان شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان که به بهانــه روز هنرمند 
برگزار شــد، ضمن قدردانى از حضــور هنرمندان 
در این آئین اظهار داشــت: باعث خرسندى است 
که همکاران ما در لباس رزم اقتصادى به هنر که 

غذاى روح است نیز مى پردازند.
احمدرضا عظیمــى افزود: تکریــم هنرمندان بر 
همگان امرى ضرورى اســت و از این رو تجلیل 
از هنرمندان شــرکت پاالیش نفت اصفهان را در 

دستور کار قرار دادیم.

سخنگوى شرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین 
به تشــکیل کارگروه هنر در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و زیرمجموعه اداره روابط عمومى و بین 
الملل اشــاره کرد و ادامه داد: ما آماده دریافت هر 
گونه پیشــنهاد و طرح هاى خالقانــه براى انجام 

فعالیتهاى هنرى در پاالیشگاه اصفهان هستیم.
وى تصریح کرد: خوشبختانه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان از هنرمندان خوبى در زمینه موسیقى، هنر 
خطاطى، داستان نویسى، شعر و … برخوردار است 
و باید نسبت به شناسایى دیگر استعدادهاى هنرى 

نیز در این شرکت توجه داشت.
در پایان این مراسم از هنرمندان شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با اهداى لــوح تقدیر و هدیه معنوى 

تجلیل به عمل آمد.

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اســکن کادر QR code از روزنامــه و یا با کلیک بــر روی همین 
کادر در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا 

کنید.

به دلیــل موقعیــت خــاص ســوئد در نیمکره شــمالی 

و نزدیکــی بــه قطــب شــمال در ایــن منطقــه کســوف 

شگفت انگیزی رخ داد.

آتش نشان ها موفق شدند ســر کودک بازیگوش که 

در داخل یک آسیاب گیر کرده بود را آزاد کنند.

افــرادی ســوار بــر خــودروی پرایــد هــاچ بــک از یــک 

سوپرمارکت بین راهی چیپس و پفک دزدیدند.

طی خســوف دیشــب، کل ماه از ســایه زمین و پشت 

سیاره می گذرد به همین دلیل در کل رویداد به رنگ 

سرخ دیده می شد.

وقــوع ســیل در پــی مونســون در اطــراف یــک ریــل، 

احســاس ســفر با قطــار در دریــا را بــرای مــردم ایجاد 

کرده .

یک زن پس از پیاده شدن از اتوبوس در حال حرکت 

به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان 

جان باخت.

چند خورشید در آسمان!

گیر کردن سر کودک در آسیاب!

سرقت چیپس و پفک با هاچ بک!

وقتی ماه، خونین می شود!

قطارِ شناور!

پیاده شدن مرگبار از اتوبوس
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