
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 3 آبان ماه 1401 / 25 اکتبر 2022 / 28 ربیع االول 1444
سال نوزدهم /شماره 4441 /  8  صفحه / 2000 تومان

3

۳

وجوه سرگردان و 
حسابرسی از 

حساب های بی شمار

جای خالی دستگاه های 
کارتخوان 

۳

مدعیان دروغگویی که 
سیگارهای گیاهی 
تجویز می کنند
۲

       

طرز تهیه سرکه 
سیب خانگی فقط 
با یک ترکیب ساده

اتفاق باورنکردنى در شاهپورجدید و رباط
۳

کشف ۳۰۰ هزار 
لیتر فرآورده نفتی 
قاچاق در اصفهان

بیش از300 هزار لیتر، فرآورده نفتى در منطقه اصفهان 
کشف و از عرضه خارج از شبکه آن پیشگیرى شد.

 مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: از ابتداى امســال ســیصد هزار لیتر 
فرآورده نفتى شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت 
کوره که براى عرضه خارج از شبکه قاچاق شده بود، 

کشف شد.
عبدا... گیتى منش افزود: سازمان هاى متولى نسبت 
به بررسى و رفع مغایرت سوخت تأیید و تحویل شده به 

وسیله شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى...

اصفهان، ساعت 15
جزئیات خورشیدگرفتگی امروز

جدیدترین شواهد از تبعات فاجعه فرونشست زمین در شهر اصفهان 

اشتباه مدافع اشتباه مدافع 
مانع از کلین شیت بچه عقابمانع از کلین شیت بچه عقاب

پونفرادینا در حضــور دروازه بان ایرانى خود به تســاوى مقابل 
راسینگ سانتاندر رسید.تیم فوتبال پونفرادینا در چهارمین حضور 
ثابت و متوالى امیر عابدزاده درون دروازه اش، در ورزشــگاه ال 

ساردینرو، یکى از مسابقات هفته دوازدهم اللیگا 2...

۷

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

جنجال داوری
 در ایران؛
 عصر جدید

۵

علی کریمی، خرید ویژه علی کریمی، خرید ویژه 
استقالل در نیم فصل؟

از  یکــى  ســیب  ســرکه 
چاشــنى هاى پر طرفــدار و 
پرکاربرد است که مى توانید 
این ســرکه را در خانه تهیه و 

استفاده کنید...

پرندگان شکاری در منوی رستوران های الکچری 
نسل کشی ذخایر ژنتیکی کشور نسل کشی ذخایر ژنتیکی کشور 

۲

۷

نماینده اصفهان در مجلس:نماینده اصفهان در مجلس:

حکمرانی آب در فالت حکمرانی آب در فالت 
مرکزی سراسر عیب استمرکزی سراسر عیب است

۶

سرنوشت افزایش حقوق کارمندان چه شد؟ تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری در اصفهانجهان نما قابلیتى جدید که به زودى در اندروید اجرایى مى شود استان بیمارى هایى که در پاییز سالمت را تهدید مى کنند تکنولوژی سالمت

گزارش عملکرد شهرداری منظریه در۶ماه اول سال ۱۴۰۱

امور مالی -کیوان ایزدی

تفریغ بودجه مبلغ مصوب شرح ردیف تفریغ بودجه مبلغ مصوب شرح ردیف
ماموریتها درآمدها

10،031،849،200 19،615،500،000 کالبدي و شهرسازي 1 46،877،865،448 91،785،000،000 درآمدهاى ناشى ازعوارض عمومى(درآمدهاى مستمر) 1
23،613،659،909 82،966،125،000 محیط زیست و خدمات شهري 2 51،650،000 100،000،000 درآمدهاى ناشى ازعوارض اختصاصى شهرداري 2

316،580،000 13،595،500،000 ایمنی و مدیریت بحران 3 1،148،625،483 2،300،000،000 بهاءخدمات ودرآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى 3
12،319،770،087 43،145،500،000 حمل و نقل و ترافیک 4 24،186،200 650،000،000 درآمدهاى حاصله ازوجوه واموال شهردارى 4
2،608،188،634 30،016،000،000 خدمات مدیریت 5 8،714،369،715 0 کمکهاى اعطائى دولت وسازمانهاى دولتى 5
2،727،054،000 12،161،375،000 اجتماعی و فرهنگی 6 3،568،960،349 5،115،000،000 اعانات ، کمکهاي اعطائی و دارائیها 6
51،617،101،830 201،500،000،000 جمع کل ماموریتها 60،385،657،195 99،950،000،000 جمع کل درآمدها

0 20،000،000،000 تبصره پرداخت دیون قطعی شده سنواتی 25،600،601،000 121،550،000،000 جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارائی سرمایه اي

6،000،000،000 0 جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارائی مالی

51،617،101،830 221،500،000،000 جمع کل مصارف شهرداري 91،986،258،195 221،500،000،000 جمع کل منابع شهرداري

40،369،156،365 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاري (شهرداري) 0 0 کسري درآمد بر هزینه سال جاري (شهرداري)

0 0 مصارف سازمانها (ماده 84 ) 0 0 منابع سازمانها (ماده 84)

0 0 مصارف شرکتها و موسسات 0 0 منابع شرکتها و موسسات

0 0 جمع مصارف شرکتها ، موسسات و سازمانها 0 0 جمع منابع شرکتها ، موسسات و سازمانها

0 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاري(شرکتها و ...) 0 0 کسري درآمد بر هزینه سال جاري (شرکتها و...)

0 0 کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است 0 0 کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است

51،617،101،830 221،500،000،000 مصارف بودجه شهرداري و سازمانها و شرکتهاي 91،986،258،195 221،500،000،000 منابع بودجه شهرداري و سازمانها و شرکتهاي وابسته

40،369،156،365 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاري (کل بودجه تلفیقی) 0 0 کسري درآمد بر هزینه سال جاري (کل بودجه تلفیقی ) 

ارقام به ریالمصارفمنابع ارقام به ریال

به استناد ماده 71قانون شهردارى ها عملکرد 6 ماه اول سال 1401به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.
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مدیرکل خزانه  وزارت اقتصاد با اشاره به استنکاف 54 
شرکت دولتى و همچنین دانشگاه هاى علوم پزشکى...
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آخرین خورشید گرفتگى قرن گذشته در
1 تیر 1399 رخ داد و اولین خورشیدگرفتگى 

قرن جدید امروز اتفاق مى افتد
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سرنوشت افزایش
حقوق کارمندان چه شد؟

جزئیات خورشیدگرفتگى 
امروز

خبرخوان
تهران فقط

 100 روز آب دارد
آب  شــرکت  مدیرعامــل    انتخاب |
و فاضالب تهــران در برنامــه تلویزیونى با 
بیان اینکه مصرف آب شــرب روزانه تهران 
3 میلیون متر مکعب اســت، گفــت: تهران 
فقط براى 100 روز آب دارد. محمد بختیارى 
افزود: اگــر تمهیــدات الزم و صرفه جویى 
صورت نگیرد، اوایل زمســتان به مشــکل 

خواهیم خورد.

لقب جدید
به مهاجران ایرانى

  روزنامه همشهرى |گرایــش به 
مهاجرت در کنار اینکه  زاده شرایط اجتماعى 
و اقتصادى است، تحت تأثیر موج رسانه اى و 
فضاى غیرواقعى نیز قرار گرفته است. کارى 
به طبقات الیه اى جامعــه نداریم که پیش تر 
با تخصص مهاجرت کردنــد و هم اکنون در 
کشور مقصد در رسته خدماتى مشغول به کار 
هســتند و بحران هویت آنها تا آنجا زیادشده 
که در اغتشاشات علیه ایران شرکت مى کنند 
و خستگى و فشار بر خود را با شعار علیه ایران 
و میل به بازگشــت را در لفافــه آزادى فریاد 
مى زنند، امــا زمانى کــه از نخبگان صحبت 

مى کنیم باید شرایط حضور آنها فراهم باشد.

چراغ سبز وزیر؟!
  همشهرى آنالین |وزیــر ارتباطات 
گفت: در شــرایط فعلى در مورد محدودیت 
اینســتاگرام تصمیم گیرى بــا مراجع امنیتى 
است ولى باید پلتفرم هاى داخلى آنقدر خوب 
و با کیفیت باشــند تا حتى اگر اینستاگرام باز 
شد، قابلیت رقابت با آن را داشته باشند. وزارت 
ارتباطات تمام تالش خــود را براى افزایش 
کیفیت و ســرعت پلتفرم هاى داخلى به کار 

مى بندد.

اسرار بشقاب پرنده ها 
فاش مى شود؟

  گجت نیوز | ناسا سرانجام براى بررسى 
یوفوها و فاش کردن اســرار اشیاى ناشناسى 
که در آسمان ها مشــاهده مى شوند یک تیم 
تحقیقاتى ویژه را تشــکیل داد. این تیم ویژه 
متشکل از 16 محقق از تاریخ 24 اکتبر 2022 
برابر با 2 آبــان 1401 فعالیت خــود را آغاز
 کرده اند تا طى یک مأموریت 9 ماهه بتوانند 
اسرار بشقاب پرنده ها را برمال سازند. این تیم 
ویژه باید طى مأموریت 9 ماهه خود آن دسته 
از داده هاى جمع آورى شده توسط نهادهاى 
دولتى غیرنظامى، نهادهاى تجارى و ســایر 
منابع که هنوز طبقه بندى نشــده اند را مورد 

بررسى قرار دهند. 

«اجق وجق» بودند!
در تجمع اپوزیسیون     روزنامه کیهان |
در برلین چند هزار نفــر از اتباع و پناهجویان 
ده ها کشور مختلف و ده ها گروه اجق وجق را 
دور هم جمع کرده بودند و عقلشان هم نرسیده 
بود که بگویند بدون پرچم ها و نشــانه هاى 
گروهشــان بیایند که بتوانند آنهــا را ایرانى 
جا بزننــد! ایرانیان مقیم اروپــا نزدیک به 2 
میلیون نفر هســتند و تجمع برلین به وضوح 
نشــان مى داد که حتى یک صــدم درصد از 
ایرانى ها هم در آن شــرکت نکــرده بودند. 
پرچم هــا و عالمت هــا نشــان مى دهد که 
بیشترین تعداد آنها از گروه هاى همجنس باز، 
شیطان پرست، پارافیل ها، تعداد زیادى از اتباع 
کشــورهاى آفریقایى، پناهجویان اوکراینى 
و کره اى، گروه هــاى تجزیه طلب االهوازیه، 
پان ترکیســم ها، کوملــه، حــزب دموکرات 

کردستان، بهایى ها و... بودند... 

زمان برگزارى
جلسه استیضاح 

حجت االسالم علیرضا سلیمى، عضو    فارس |
هیئت رئیسه مجلس شوراى اســالمى گفت: جلسه 
استیضاح ســیدرضا فاطمى امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت یک شنبه هفته آینده هشتم آبان ماه برگزار 
مى شــود. وى افزود: طبق آیین نامــه داخلى مجلس 
شــوراى اســالمى 10 روز پس از اعالم وصول طرح 
استیضاح وزیر، جلسه علنى مجلس براى استیضاح وزیر 
مربوطه برگزار مى شــود. طرح استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جلسه علنى روز چهارشنبه (27 مهر) 

مجلس شوراى اسالمى اعالم وصول شد.

پاسخ عضو دولت روحانى
به «کیهان»

حمید ابوطالبى، معاون سیاسى دفتر    خبرآنالین|
رئیس جمهور در دولت روحانى در رشته توییتى ضمن 
پاســخ به انتقادهاى «کیهان» نوشــت: بیاییدصادق 
باشیم و عوام فریبى نکنیم. بدانید این سیاست خارجى 
راه به بیراهه دارد و با کلماتى چون هوشمندانه، اولویت 
همسایگان، همکارى اســتراتژیک با روسیه و چین، 
عضویت درشــانگهاِى امنیت محور، فروش نفت و... 
نجات یافتنى  نیست! باورکنید اگر دوباره در چاه فصل 
هفتم منشــور افتادیم، دیگر نخواهیم توانســت از آن 

خارج شویم.

با اموالم زغال سنگ بخرید!
  مهر | سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستاد کل 
نیروهاى مســلح به تحریم هاى اتحادیه اروپا واکنش 
نشان داد. سرلشکر باقرى در صفحه شخصى خود در 
روبیکا نوشت: یک پیشنهاد انسان دوستانه به اتحادیه 
اروپــا دارم. از امروز به آنها وکالــت مى دهم در اجراى 
تحریمى که تــدارك دیده اند، مجازنــد همه اموال و 
دارایى هاى سرلشکر محمد حسین باقرى در بانک هاى 
سراسر جهان را شناسایى و مصادره و صرف خرید زغال 
سنگ براى شهروندان اروپایى کنند. زمستان سختى 

در پیش است!

پول  هنگفت گرفتند
حجت االســالم ســید محمود نبویان،    مهر |
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اینکه در این مدت از اغتشاشگران 
حمایت ویژه اى شده است، بیان کرد: اخیراً با خبر شدم 
که در یکى از شهرهاى ایران فردى یک میلیارد تومان 
پول همراه خود داشت، به افراد مى داد، به آنان مى گفت 
شعار بنویسند و علیه نظام شعار دهند و این مسئله نشان 
مى دهد که براى تشدید اغتشاشات در ایران، عده اى به 

برخى از اغتشاشگران پول هاى هنگفتى دادند.

از سلف تا استخر!
  خبرآنالین |  محمدجواد اخوان، سردبیر روزنامه 
اصولگراى «جوان» به درگیرى بســیج دانشجویى و 
دانشجویان معترض در دانشگاه شریف واکنشى نشان 
داد و نوشت: از سلف مختلط شروع مى کنند و کم کم به 

خوابگاه مختلط و استخر مختلط مى رسند. 

 سلف شریف را بستند
  انتخاب| هیئت رئیسه دانشگاه صنعتى شریف با 
انتشار اطالعیه اى درمورد اتفاقات روز یک شنبه اول 
آبان این دانشگاه اعالم کرد: دانشجویانى که در ارزیابى 
اولیه، نقش کلیدى در ایجاد ناآرامى داشــتند تا اطالع 
ثانوى اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و کمیته انضباطى 
با آنها برخورد مى کند. در این بیانیه آمده است: امکان 
صرف غذا در داخل سالن وجود ندارد و تا زمان انجام و 
پایان تعمیرات و اطمینان از فراهم شدن فضاى آرامش، 
غذا به  صورت بسته بندى شــده در ضلع جنوبى سلف 
تحویل دانشجویان خواهد شــد. در ادامه این اطالعیه 
هیئت رئیسه دانشگاه صنعتى شریف از کمیته انضباطى 
خواست که از تمام ظرفیت هاى قانونى خود همچون 
تعلیق، اخراج و... براى برخورد با این موارد استفاده کند.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعًال در مهرماه 
به صورت على الحســاب پرداخت و مابه التفاوت آن در 
ماه هاى دیگر اعمال خواهد شد. بر اساس مصوبات اخیر 
مجلس شوراى اسالمى، براى شاغلین تمام دستگاه ها، 
مجموعًا حدود یک میلیون تومــان (یک میلیون و پنج 
هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده مى شود. عالوه بر 
این موضوع براى شاغلین حق عائله مندى و حق اوالد 
هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایــش پیدا مى کند. 
حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان به طور ثابت براى 
همه افزوده مى شود به عالوه 5 درصد حقوقشان که آن 
هم طبق نظر مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه 

مى شود. البته حق عائله مندى و حق اوالد هم که براى 
بازنشســتگان افزایش پیدا مى کند. اما در نهایت ادامه 
بررسى الیحه ترمیم حقوق بعد از تعطیلى یک هفته اى 
صحن علنى مجلس در روز یک شنبه 8 آبان ماه خواهد 
بود. به نظر مى رســد تعویق افتــادن ترمیم حقوق ها 
عالوه بر شــلوغى مجلس به دلیل رأى اعتماد به وزیر 
کار، دالیل دیگرى از جمله اختالف نظرهاى مجلس با 

دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد.
حال باید منتظر ماند و  دید سرنوشت الیحه ترمیم حقوق 
ها که به جلسه هشتم آبان ماه مجلس شوراى اسالمى 

موکول شده است در نهایت به کجا مى رسد؟

سردبیر پیشین مجله نجوم ضمن اعالم خورشیدگرفتگى 
در روز سه شنبه (امروز) گفت: این خورشیدگرفتگى جزئى 
است و در تمام ایران رخ مى دهد اما با چشم غیرمسلح قابل 
رؤیت نیســت.  کاظم کوکرم ادامه داد: خورشید از حدود 
ساعت 13:30 روز سه شنبه مى گیرد و تا حدود ساعت 16 
پایان مى یابد. کسوف از مناطق غربى ایران آغاز مى شود 
و به تدریج شــهرهاى دیگر رو به مرکز و شــمال شرق 
کشور شاهد آغاز خورشــیدگرفتگى جزئى خواهند بود. 
درصد خورشــیدگرفتگى در مناطق مختلف متغیر است 
و از حدود 43 درصــد در بندرعباس تا حدود 60 درصد در 
بجنورد و مشهد (بیشترین درصد گرفتگى در بین مراکز 

استان) سطح خورشید با قرص ماه پوشانده مى شود. این 
منجم آماتور ادامه داد: اوج این خورشــیدگرفتگى براى 
مناطق مختلف کشــور، اگــر به طور میانگیــن در نظر 
بگیریم، حوالى ســاعت 15 رخ مى دهد.  وى اظهار کرد: 
این خورشیدگرفتگى با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست؛ 
مگر اینکه از فیلتر مخصوص جوشــکارى شماره 14 یا 
عینک هاى مخصوص رؤیت خورشیدگرفتگى استفاده 
شود.  به گفته کوکرم خورشیدگرفتگى بعدى که در ایران 
قابل رؤیت باشد، پنج  سال دیگر به تاریخ 11 مرداد 1406 
به وقوع مى پیوندد. هر چند آن خورشیدگرفتگى باز هم از 

ایران به صورت جزئى دیده مى شود.

مریم محسنى
یک نسل کشى تمام عیار در فصل مهاجرت در فریدونکنار. 
اتفاقى که هر سال تکرار مى شود و فرصتى براى شکارچیان 
غیرقانونى ایجاد مى کند تا ذخایر ژنتیکى را گرفتار کرده، 

ذبح و روانه بازارهاى سیاه کنند.
چند سالى هست که با خشک شدن تاالب ها پرندگان مهاجر 
راهى فریدونکنار مى شوند، کوچى که سرانجامش کشته 
شدن پرندگانى است که ســر از رستوران هاى گرانقیمت 

پایتخت و دیگر شهرهاى کشور در مى آورند.  
در این میــان اعتراضات فعاالن محیط زیســت و حقوق 
حیوانات هم گرچه به کوچک شــدن بازار پررونق فروش 
این پرندگان منجر شده اما سود حاصل از فروش پرندگان 
وحشــى این منطقه نمى گذارد در این بازار آرامش برقرار 

شود.  
فروشندگان این بازار نه تنها به مردم منطقه پرنده وحشى 
شکار شــده مى فروشــند بلکه حاضر به صادر کردن این 
پرندگان به بازارهاى دیگر شهرها از جمله تهران هستند. 
کافى اســت هزینه حمل یک نفر به تهران را بپردازید تا 
شکارچیان الشه غاز و اردك هاى مهاجر را در یخدان هاى  
کوچک و بزرگ برایتان ارسال کنند، به این ترتیب در سایه 
غفلت نهادهاى مسئول تا کیلومترها دورتر از محل زمستان 
گذرانى پرندگان مهاجر،  رستوران هاى الکچرى مى توانند 
قیمت ها را در منوى خود به بهانه استفاده از  گوشت پرندگان 

وحشى چند برابر کنند.
گردش مالى بــازار فروش الشــه پرنــدگان مهاجر در 
فریدونکنار در یک فصل، دستکم بین 150 تا 200 میلیارد 
تومان برآورد مى شود و از وضعیت شگفت انگیز این بازار 
همین بس که فراگیرى کرونا نیز با اینکه باعث تعطیلى تمام 
مشاغل و کسب و کارها در ایران شد اما درهاى این بازار را 
نبست و اکنون که آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هم در این 
منطقه از سوى سازمان دامپزشــکى تأیید شده، همچنان 

شکار در این منطقه رونق دارد. 
قصه اى که مربوط به امروز و دیروز نیست؛ طى سه سال 
گذشته نه کرونا و نه حتى آنفلوآنزاى پرندگان هم نتوانسته 

حریف مافیاى پشت پرده گردانندگان این بازار شود. 

یک فعال محیط زیستى در رابطه با قدرت گردانندگان بازار 
پرندگان در فریدونکنار مى گوید: قدرت مافیاى شکار این 
پرندگان فراتر از تصور است و با اینکه بارها و بارها تذکر داده 
شده اما چون تجارت پرسودى است دکه هاى فروش این 

پرندگان هم برچیده نمى شود.
منظور از تجارت پرسود در این بازار یعنى گردش مالى روزانه 
بیش از 10 میلیاردتومان! این در حالى است که فقط الشه 
پرندگان عرضه شده در این بازار به حدود روزانه شش هزار 
قطعه مى رسد و میانگین قیمت نیز حدود 150 تا 200 هزار 
تومان است. البته که این قیمت ها از سال گذشته است و حتمًا 

که در سال جارى این قیمت ها هم افزایش داشته است. 
با این حســاب، فریدونکنار حاال تبدیل شده به کیف پولى 
بزرگ که فرصت طلبان آن را دوره کــرده اند. منطقه اى 
که اکنون به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل شــده اســت. 

طبق آمارهایى که چند سال پیش اعالم شد؛ بیش از یک 
میلیون قطعه پرنده مهاجر به صورت ساالنه فقط در تاالب 
فریدونکنار شکار مى شوند! با یک حساب سرانگشتى اگر 
قیمت متوســط هر الشــه را در حداقل ترین میزان 200 
هزار تومان در نظر بگیریم، مى تــوان گفت گردش مالى 
این بازار در فصل مهاجرت پرندگان دستکم 200 میلیارد 
تومان است. عددهایى که تعادل جمعیتى پرندگان وحشى 

فریدونکنار را به هم ریخته است. 
شکارچیان این توجیه را دارند که تنها نرها شکار مى شوند 
و این به نسل پرندگان ضربه اى وارد نخواهد شد اما عباس 
عاشورى پرنده شناس و پژوهشــگر حوزه محیط زیست، 
درباره اثر صید نکردن پرندگان «ماده» براى حفظ نسل آنها، 
عنوان مى کند: این اقدام هیچ تأثیر در بقاى نسل پرندگان 
وحشى ندارند زیرا بســیارى از این پرندگان شامل غازها و 

اردك ها «مونوگام» یعنى تک همسره هستند و غالبًا یک 
نر با یک ماده، زندگى مى کنند. به گفته او یعنى با شکار نرها 

تعادل جمعیتى به هم مى خورد.
آنطور که عاشورى   مى گوید گونه هایى مانند درنا، لک لک 
و قو تا آخر عمر با یک همســر زندگى خود را مى گذرانند و 
وقتى که جفت آنها مى میرد، ممکن اســت جفت دیگرى 
اختیار کنند یا در برخى گونه ها، پس از یک فصل زاد و ولد، 
احتمال تغییر جفت  وجود دارد اما این بدان معنى نیست که 
با کاهش جمعیت نرها، چند مــاده زندگى خود را با یک نر 
مى گذرانند؛ با کاهش جمعیت نرها، زاد و ولد و تداوم نسل 

پرندگان مختل مى شود.
این پژوهشگر حوزه محیط زیست مجموعه اى از عوامل 
شامل تخریب زیستگاه ها، جوجه آورى و شکار را عواملى 

معرفى مى کند که بر انقراض نسل پرندگان اثر مى گذارند.

نسل کشى ذخایر ژنتیکى کشور 

پرندگان شکارى در منوى رستوران هاى الکچرى 

دریا قدرتى پور
جذاب، پر از زرق و برق، با شــعارهاى فریبنده. شبکه هاى 
ماهواره اى و سایت هاى غیرمجاز کارشان را خوب بلدند؛ 
شبکه هایى که حاال دســت گذاشــته اند روى اشتیاق و 
هیجان براى ترك و محصوالتى را تبلیغ مى کنند که گاهى 
ممکن است به ضرر مصرف کننده شود و باعث شود که با

 قیمت هاى سنگین براى آنها آب بخورد. 
یکى از این تبلیغات که به شــکل گســترده اى جا افتاده 
سیگارهاى گیاهى اســت که تا همین چند وقت پیش در 
عطارى ها یافت نمى شد اما حاال پاى این نوع سیگارها به 
عطارى ها هم باز شده است. حال سئوال اینجاست که آیا 
ترك دود با دود مى تواند راهکار مناسبى براى ترك سیگار 

باشد؟
سیگار چه کینگ، چه الیت، چه اسلیم، چه داخل پاکت هاى 
قرمز، چه سفید، چه طالیى و حتى اگر گیاهى هم باشد نه 
شفابخش است و نه تطهیر شدنى. هر ُپک آن، که فرو برود 

مضر حیات است.
عده اى اما قصد تطهیر ســیگار را دارند، عده اى در فضاى 
مجازى با صفحه هاى فعال، سیگار را چنان مفید و شفابخش 
جلوه مى دهند که هر اهل دودى دلش غنج مى رود براى چند 
پک جانانه زدن به این ســیگارها، شاید هم دل یک سیگار 

نکشیده کنجکاو براى چشــیدن طعم دودى که مى گویند 
شفاست!

لقب این سیگارها، سیگار ســالم است. بعضى فروشنده ها 
دستشان را باالتر نیز مى گذارند و به اینها مى گویند سیگاِر 

درمانى، سیگارى با خدمات ارزنده طبى که همه کاره است.

از مرزنجوش تا عنبرنسارا
توتون و تنباکو را خالى کرده اند و جایش رز خشک، نعناع، 
مرزنجوش، چهل گیاه، زیتون، گل ماهور و حتى عنبرنسارا 
ریخته اند(!)، بعد مثل سیگار هاى معمولى، رولش کرده اند و 
ته اش فیلترى کوبیده اند و این سیگار گیاهى شده است آخر 

همه چیز، ته شفا.
از فروشنده که خاصیتشــان را مى پرسیم کلى مزایا ردیف 
مى کند که همه اش روى هم کار یک تیم مجرب پزشکى و 
یک پکیج کامل از دارو هاى قوى و پیشرفته است، نه کار یک 

سیگار با این قد و قواره کوچک و مشکوك.
فروشــنده، اما حرف خودش را مى زند؛ ضد میکروب، ضد 
انگل، ضد باکتــرى، آنتى بیوتیک قوى، تســکین دهنده 
درد دندان و لثه، درمان کننده آسم و ســینوزیت و بواسیر، 
برطرف کننده مشکالت گوارشى و از بین برنده عفونت هاى 
دهان، گوش، حلق و بینى، ضد درد، درمان واریس، مننژیت 

حتى، ضد نفخ، ضد لخته شــدن خون، مفید براى سالمت 
مغز، ضد آلرژى، چاره یبوست، راه حل الغرى و کاهش وزن، 

درمان لقوه و ضد سرطان.
بسته هاى مرسوم ســیگار 20 تایى است، ولى سیگار هاى 
گیاهى را در بســته هاى هشــت تایى وکیوم مى کنند و در 
تک فروشى، بسته به نوع گیاهى که داخلش بار مى زنند تا 50 

هزار تومان مى فروشند.
سیگار هاى گیاهى به طرز واضحى از سیگار هاى معمولى 
گران ترند، ولى فروشنده سیگار هاى گیاهى طورى مجابت 
مى کند که انگار براى ســیگار معمولى خرج مى کنى، دور 
مى اندازى و در عوض هزینه ســیگار گیاهى را توى جیبت 

پس انداز مى کنى، پس اندازى براى سالمتى ات.
سیگار هاى گیاهى اما مشکوکند، لقب سالم را براى سیگار 
نمى شود باور کرد؛ سیگار هاى من درآوردى که حاال شانس 

تسخیر بازار را به دست آورده اند.
فروشنده هاى سیگار هاى گیاهى هم در این میان از آب گل 
آلود ماهى مى گیرند و تضمین مى دهند که یک بار ُپک زدن 
به این سیگار ها مساوى با مشترى شدن است. حتى وقتى 
پاى مضر بودن کاغذ این سیگار ها و گفته هاى کارشناسان 
که کاغذ ســیگار از توتون و تنباکو نیز سرطان زاتر است به 
میان مى آید، فروشنده با اعتماد به نفس این حرف و حدیث ها 

را رد مى کند و از نیکوتین و قطراِن صفر در سیگار هاى گیاهى 
مى گوید.

محمدمحســن عزیزى، متخصص طب سنتى نیز البته در 
همین موضع ایستاده اســت. او مى گوید، گیاهان دارویى 
زمانى مى توانند خاصیت درمانى و شفابخشى داشته باشند 
که به شکل پماد، عرق، جوشانده یا بخور و ... استفاده شوند 
و تا امروز هیچ منبع علمى، شــفابخش بودن گیاهان بعد از 

سوختن را تایید نکرده است.
با این حــال، تولیدکننــدگان و فروشــندگان و بازاریابان 
سیگار هاى گیاهى مرغشــان یک پا دارد و حرف خودشان 
را مى زنند. اینها وجود قطران که تارِ ســیگار اســت را در 
محصوالت خود تکذیــب مى کنند و مى گوینــد آن ماده 
چسبناك قهوه اى رنگى که سرطان زاست و سیگارى ها را 
از آن مى ترســانند و مى گویند با هر پک مثل کنه به ریه ها 
مى چسبد و مثل دوده که در دودکش رسوب مى کند ریه ها را 
سیاه و مژك هایش را ناقص مى کند، در سیگار هاى گیاهى 

یافت نمى شود.
تأمل برانگیزتر اینکه اینها در تبلیغاتشان، سیگار هاى گیاهى 
را راهى براى ترك سیگار معرفى مى کنند و نسخه مى نویسند 
که فالن تعداد سیگار معمولى اگر با فالن تعداد سیگار گیاهى 

در روز کشیده شود به  تدریج به ترك سیگار منجر مى شود.

تصاویر یک فیلم فوق العاده  هوایى نشان مى دهد که کار بر 
روى آسمانخراش عظیم الین (The Line) به طول 177 

کیلومتر در عربستان سعودى آغاز شده است.
این پروژه به ارزش صدها میلیارد پوند امیدوار است تا روزى 
پنج میلیون نفر را در یکى از ابرشهرهاى با فناورى پیشرفته 
که از خلیج عقبه در بیابان عبور مى کند اســکان دهد. این 

پروژه بخشى از طرح گسترده تر نئوم (NEOM) است.
فیلم منتشرشده توســط پهپادهاى عربســتان سعودى 
گودبردارى براى این سازه عظیم را نشان مى دهد. کامیون ها 
و گودبردارهاى بى شــمارى را مى توان دید که در اطراف 
محل ساختمان با ســر و صداى زیاد کار بر روى الین را 
آغاز کرده اند. و در مرکز این مکان، گودال بســیار بزرگى 

است که سعودى ها روى همین پایه ها رؤیاى ساخت پروژه 
بلندپروازانه خود را مى بینند.

«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربســتان، در ژانویه 2021 
برنامه هایى را براى این ســازه غول پیکر با هدف ساخت 
نسخه بســیار خاص پادشــاهى از اهرام مصر فاش کرد. 
شاهزاده بن سلمان مى گوید ایده یک انقالب مدنى را پیش 
مى برد که انسان را در اولویت قرار مى دهد. این ساختمان 
با شیشه هاى آینه اى پوشانده خواهد شد و به اندازه ایالت 
ماساچوست آمریکا و بلندتر از برج 102 طبقه امپایر استیت 

نیویورك خواهد بود.
الین شامل دو ساختمان 480 مترى است که در بیابان به 
موازات یکدیگر قرار دارند. شــهر نئوم در مرز اردن و مصر 

قرار خواهد گرفت و تا سال 2030 پذیراى ساکنان و مشاغل 
مختلف خواهد بود اما ســازندگان و برنامه ریزان شهرى 

مى گویند ساخت آن ممکن است 50 سال طول بکشد.
برآوردهاى گزارش شده از هزینه کل پروژه از 150 تا 800 
میلیارد پوند است. قرار است در آن از انرژى هاى تجدیدپذیر 
استفاده شود و کیلومترها  فضاى سبز و مزارع متنوع براى 
تغذیه بیش از 5 میلیون ســاکنى که انتظار مى رود آن را 
پرکنند ساخته خواهد شد. ساکنان براى دسترسى به سه 

وعده غذایى در روز باید اشتراك داشته باشند.
اما برنامه ریزان در مورد قیمت این پروژه و اینکه آیا مردم 
پس از همه گیرى راغب به زندگى در یک فضاى محدود و 

محصور هستند یا خیر تردید دارند.

مدعیان دروغگویى که سیگارهاى گیاهى تجویز مى کنند

یک ُپک شفا!

شروع پروژه
ساخت «زمینخراش» 
800 میلیارد پوندى
در عربستان
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بیایید برویم 
خانه اژه اى ها 

  نصف جهان | اگر به تاریخ اصفهان و آثار کمتر 
دیده شده این شهر عالقه مند هستید؛ خانه اژه اى 
ها مى تواند گزینه مناســبى براى بازدیدى باشــد 
که در سومین رویداد گردشــگرى نیمرخ قرار است 
میزبان عالقه مندان به تاریخ اصفهان اســت. این 
خانه که در یکى از تاریخى ترین بخش هاى شــهر 
یعنى محدوده مســجد جامع و در نزدیکى محالتى 
مانند جویباره واقع شده آثارى از دوره هاى گوناگون 
تاریخى پیش و پس از اســالم را در اطراف خود مى 
بیند. این رویداد از اول تا دهم آبان ماه از ساعت 15 تا 
22 برگزار مى شود و عالقه مندان براى حضور در تور 
گردشگرى خانه اژه اى ها مى توانند از طریق سایت

 https://shahrvandticket.ir اقــدام به ثبت نام 

و تهیه بلیت کنند، همچنیــن متقاضیان مى توانند 
براى کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن هاى 
09307563215 و 03132204848 تماس حاصل 

کنند.

افتتاح دفتر میراث بانى 
روستایى در کاشان

  نصــف جهان |  نخســتین دفتر میــراث بانى 
روستایى کشور در روســتاى پنداس کاشان افتتاح 
شــد. احمد دانایى نیا، رئیس اداره میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دستى شهرســتان کاشان در 
حاشیه این افتتاحیه گفت: فرایند ثبت ملى روستاى 
پنــداس با توجــه به ویژگــى ها و شــاخص هاى 
گردشــگرى معمارى و طبیعى در حال انجام است 
و نخستین دفتر میراث بانى روستایى کشور در یکى 
از خانه هاى روستاى پنداس افتتاح شد. وى با بیان 
اینکه دفاتر میراث بانى روستایى در جوشقان مرکزى، 
استرك و جوشقان قالى کاشان به زودى دایر خواهد 
شــد، افزود: دفتر میراث بانى روســتایى، یک اداره 
میراث فرهنگى کوچک است که مردم و اهالى محلى 
از هویت هــاى تاریخى، معمارى و پتانســیل هاى 

گردشگرى خود پاسدارى خواهند کرد.

بهسازى زمین چمن ورزشگاه 
ملت شاهین شهر

  نصــف جهــان | بــا مشــارکت شــهردارى 
شاهین شهر بهسازى زمین چمن مجموعه ورزشى 
ملت انجام شــد. بهرام نورى، مدیر روابط عمومى 
شهردارى شاهین شهر گفت: پس از جلسات متعدد 
و پیگیرى هاى مستمر مبنى بر مشارکت شهردارى 
شاهین شهر در پروژه زیرسازى و آماده سازى زمین 
چمن مجموعه ورزشــى ملت، الیحه پیشــنهادى 
شــهردارى در این خصوص توسط اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر مصوب و پس از طى مراحل قانونى، 
انجام عملیات اجرایى آغاز شد. وى افزود: این اقدام 
مدیریت شــهرى در راستاى رســیدگى و توجه به 
مطالبات جامعه ورزشى شاهین شهر به ویژه جوانان 
در قالب توافقنامــه اى بین شــهردارى و اداره کل 

ورزش و جوانان استان اصفهان محقق شد.

احداث کمپ گردشگرى و 
دهکده فرهنگى در چرمهین

  نصف جهــان |  شهردار چرمهین گفت: در نظر 
داریم با برنامه ریزى هاى انجام شده بتوانیم چرمهین 
را به گردشــگران معرفى کنیم تا تبدیــل به یکى از 
شهرهاى توریستى کشور شــود. ثابت  راسخ افزود: 
طرح منطقه نمونه گردشگرى شــاهلوالك یکى از 
پروژه هاى اســتراتژیک چرمهین است که مى تواند 
عالوه بر توســعه صنعت گردشــگرى و ماندگارى 
گردشگران در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصى، 
در این شهر نیز تأثیرگذار باشد. وى ادامه داد: احداث 
کمپ گردشگرى و مجموعه دهکده فرهنگى، رفاهى 
و اقامتى با هتل سوییت، آمفى تئاتر، تاالر پذیرایى و 
رستوران و سینماى روباز از دیگر پروژه هاى تعریف 
شــده چرمهین اســت که تجربه اى بى نظیر را براى 

گردشگران رقم مى زند.

خبر

معاون دارو و غذاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت:  
کمبود دارو حداکثر تا  15 آبان ماه حل خواهد شد.

محمود اعتبارى اظهار داشــت: امسال برخالف انتظار 
بیمارى آنفلوانزا و ســایر بیمارى زودتر از گذشته شایع 
شدند و مراجعه بیماران و درمانگاه ها افزایش یافت  و این 
باعث شده که سیستم درمانى در تامین آنتى بیوتیک ها 
خصوصًا آنتى بیوتیک هاى خوراکى اطفال با مشــکل 

مواجه شود.
وى افزود: البته درحال حاضــر دارو در اختیار مردم قرار 
دارد. از طرف دیگر تولیــد دارو افزایش پیــدا کرده تا 

مشکلى به وجود نیاید.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
با توجه  به شــیوع باالى بیمارى، سیســتم تامین دارو 
نتوانسته داروى مورد نیاز را تامین کند و حاال با افزایش 
تولید آنتى بیوتیک توسط کارخانه هاى داروسازى کشور 
و همین طور برنامه  ســازمان غذا و دارو براى واردات 
فرآورده آنتى بیوتیک، کمبــود دارو حداکثر تا  15 آبان 

ماه حل خواهد شد.
وى یادآور شــد: به طور معمول کارخانه هاى ســازنده 
آنتى بیوتیک در کشور پاســخگوى نیاز جامعه هستند 
اما در شرایط فعلى ســازمان غذا و دارو اقدام به واردات 

فرآورده هم کرده است.

 BRT مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان گفت: احداث خط
خیابان آتشــگاه در دو طرف رفیوژ میانى این خیابان به 
طول 650 متر با 30 میلیــارد ریال اعتبار در مرحله تعیین 

پیمانکار است.
سیدسلمان قاضى عسگر اظهار کرد: بر اساس مطالعات 
جامع حمل ونقل همگانى، شهردارى اصفهان به منظور 
استفاده بهینه از امکانات موجود براى توسعه پایدار شهر و 
ارتقاى سالمت شهروندان اقدام به توسعه خطوط تندروى 

اتوبوسرانى کرده است.
وى تصریح کرد: احداث خط BRT خیابان آتشــگاه در 
دو طرف رفیوژ میانى این خیابان به طول 650 متر با 30 

میلیارد ریال اعتبار در مرحله تعیین پیمانکار است.
مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان با اشاره به تأثیر مثبت 
اتوبوس هاى تندرو در کاهش ترافیک شهر، خاطرنشان 
کرد: عملیات عمرانــى ایجاد چهارمین خــط تندروى 
اتوبوســرانى، حدفاصل کندروى اتوبان شهید خرازى تا 

خیابان شهید حجازى به زودى آغاز خواهد شد.
وى اضافــه کرد: BRT نــوع جدیدى از سیســتم هاى 
حمل ونقل عمومى محســوب نمى شــود، بلکه در واقع 
خطوط پرسرعت اتوبوسرانى اســت که از تمام امکانات 
و تکنولوژى هــاى به روز براى افزایش ســرعت حرکت 

اتوبوس ها بهره مى برد.

650 متر از خیابان آتشگاه 
مسیر BRT مى شود

مشکل کمبود آنتى بیوتیک  
برطرف مى شود

یک سال از هشدارهاى جدى کارشناسان درباره وضعیت 
فرونشست زمین در شــهر اصفهان مى گذرد اما در این 
مدت اقدامى جز برگزارى جلسات نافرجام انجام نشده و 

زیر پاى شهر خالى تر شده است. 
بیش از 400 دشــت از مجموع 609 دشت ایران درگیر 
فرونشست زمین است اما سازمان زمین شناسى کشور، 
دشت اصفهان- برخوار را که شهر اصفهان در آن واقع 
شــده پرمخاطره ترین منطقه و نماد فرونشست ایران 

معرفى مى کند.
باالترین نرخ فرونشست شهر اصفهان 18/5 سانتى متر در 
سال است اما کارشناسان از این حیث فرونشست اصفهان 
را پر مخاطــره مى دانند که دامنه آن بــه درون مناطق 
شهرى و جمعیتى و زیرساختى و تاسیساتى کشیده شده 
است. بررسى ها نشان مى دهد که 2 میلیون و 800 هزار 
نفر در زون فرونشست اصفهان زندگى مى کنند. فرودگاه 
شهید بهشــتى، پایگاه هوایى شهید بابایى، خطوط برق 
سراسرى دشت مهیار، راه آهن اصفهان-شیراز، نیروگاه 
برق شهید منتظرى، میدان نقش جهان، پل هاى تاریخى، 
هشت ایستگاه آتش نشانى، 328 مسجد، 37 کتابخانه، 
285 مدرسه و 118 مرکز درمانى همه در زون فرونشست 

شهر اصفهان است.
اگرچه ردپاى فرونشســت زمین از دهه 40 شمسى در 
دشت دامنه و دشت مهیار این اســتان مشاهده شد اما 
اکنون دشت اصفهان-برخوار و مناطقى را درگیر کرده 

که از جریان زاینده رود تغذیه مى شدند. 
بر پایه آمار شرکت آب منطقه اى اصفهان 6 هزار و 280 
حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در دشــت اصفهان- برخوار 
وجود دارد و آبخوان شهر اصفهان هم اکنون با کسرى 
سه میلیارد مترمکعبى آب رو به رو است. در همین زمینه 
رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان با بیان اینکه دشت اصفهان- برخوار از 
نظر منابع آب زیرزمینى اوضاع مساعدى ندارد، به «مهر» 
مى گوید: وقوع فرونشست زمین در این محدوده مطالعاتى 
(دشت) که شهر اصفهان در آن قرار دارد با توجه به شرایط 

استراتژیکى، وجود تأسیســات مهم، بناهاى تاریخى و 
جمعیت زیاد ساکن در آن، بسیار حائز اهمیت است.

مینا بگى با اشاره به اینکه کسرى مخزن تجمعى آبخوان 
اصفهان- برخوار 2 میلیــارد و 996 میلیون مترمکعب 
است، مى افزاید: این دشت ساالنه نزدیک به یک متر افت 

سطح آب زیرزمینى دارد.
به گفته رئیس گــروه حفاظت از منابــع آب زیرزمینى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان، یک هزار و 480 حلقه 
چاه غیرمجاز در دشــت اصفهان -برخوار وجود دارد که 
برداشت آب از آنها بر اســاس آماربردارى به 15 میلیون 

مترمکعب در سال مى رسد.
همچنین بهرام نــادى، دکتراى عمــران و ژئوتکنیک 
عضو کارگروه تخصصى فرونشست اصفهان با اشاره به 
اینکه عامل فرونشست زمین اُفت منابع آب زیرزمینى و 
برداشت بى رویه از منابع زیرزمینى است، مى گوید: هفته 
گذشته ســازه اى در خیابان شاهپور جدید شهر اصفهان 
به ما معرفى شــد که حدود 15 سانتیمتر چرخش داشته 
و در همین منطقه مشــاهده کردیم کــه لوله هاى گاز 
بُریده شده و تغییر شکل ســاختمان در عرض سه ماه، 
12 سانتیمتر بیشتر شده است و باید توجه داشت که 12 
سانتیمتر جا به جایى در طبقه فوقانى یک ساختمان طى 
سه ماه مسئله اى غیرقابل باور اســت اما در این منطقه 

مشاهده شد.
نادى با اشاره به اینکه پیشــتر چرخش سازه در ترمینال 
امیرکبیر رخ داده و اداره پســت شــاهپور جدید به دلیل 
فرونشست زمین تعطیل شده بود، بیان مى کند: دومین 
مورد چرخش سازه در هفته هاى اخیر در خیابان رباط اول 
به ما گزارش شــد که طبقه فوقانى ساختمان سه طبقه 
بُتنى حدود 18 سانتیمتر چرخیده بود و این ها نمونه هایى 
از آسیب هاى ناشى از فرونشست زمین به ساختمان ها در 

شهر اصفهان است.
استاد دانشگاه و عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد 
با بیان اینکه براى کنترل فرونشست اصفهان برنامه اى 
که توسط عالى ترین مقام اجرایى مصوب شده باشد، وجود 

ندارد، مى گوید: باید توجه داشت که فرونشست زمین بر 
اثر افت منابع آب زیرزمینى است و شرایط به وجود آمده 
به این دلیل اســت که منابع آب سطحى کفاف مصارف 

کشاورزى و صنعت را نمى دهد.
همچنین رضا شهبازى مدیرکل دفتر بررسى مخاطرات 
زمین شناسى و زیســت محیطى سازمان زمین شناسى 
و اکتشافات معدنى کشــور با بیان اینکه مسئله اصلى 
خطر فرونشســت در اصفهــان اصًال در بیشــینه نرخ 
فرونشســت نیســت، مى افزاید: در میدان نقش جهان 
اصفهان فرونشست ممکن اســت دو تا سه سانتیمتر در 
سال باشد ولى ما در این نقطه شاهد ناهمگنى در بین نرخ 
فرونشست و جنس ذرات زمین هستیم و اینجاست که 
نشست نامتقارن اتفاق مى افتد و نشست نامتقارن درز، 

شکاف و ترك روى سازه ها ایجاد مى کند.
شهبازى بیان مى کند: در حاشیه دشت سجزى، فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان و حاشیه منطقه شمالى شهر به 
سمت استادیوم ورزشى نقش جهان، خاك هاى مسئله دار 
را شاهد هستیم، اصًال ممکن است فرونشست زیاد داشته 
باشیم اما رفتار خاك در ارتباط با آب هاى زیر سطحى که 

خشک شده باعث ایجاد شکاف و ترك ایجاد مى شود.
همچنیــن على بیت الهــى رئیس بخــش زلزله مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى نیز فرونشست اصفهان 
را مسئله ملى مى داند و اضافه مى کند: فرونشست زمین 
در سراسر اســتان هاى کشــور وجود دارد و براى مثال 
استان خراسان رضوى چهار برابر پهنه استان اصفهان 
فرونشست دارد اما ریسک فرونشست اصفهان 10 برابر 
فرونشست خراسان رضوى است. فرونشست کالنشهر 
اصفهان نه تنهــا در ایران بلکه به نــدرت در دنیا دیده 

نشده است.
وى، فرونشست اصفهان را بســیار پیچیده و نامتقارن 
توصیف مى کند و مى گوید: سنگ کف و بستر اصفهان 
شیب دار است و سمت زاینده رود به سمت شمال شهر 
شیب دارد و اگر زاینده رود چشــمه اصلى این آبخوان 

جارى نباشد زیر شهر زودتر خالى مى شود.

جدیدترین شواهد از تبعات فاجعه فرو نشست زمین در  شهر اصفهان 

اتفاق باورنکردنى در 
شاهپورجدید و رباط

وجوه سرگردان و حسابرسى از حساب هاى بى شمار

مدیرکل خزانه  وزارت اقتصاد با اشاره به استنکاف 54 
شرکت دولتى و همچنین دانشگاه هاى علوم پزشکى 
و دانشگاه هاى زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى از افتتاح حساب نزد خزانه ومسدود کردن 
حساب هاى فرعى وانتقال وجوه آن به حساب واحد، 
اینگونه گفته که هدف از حساب واحد خزانه، انتظام 
بخشى وشفافیت دادن به حساب ها و اصالح نظام 
مالى عمومى دولت اســت. حساب هاى فرعى مثًال 
وقتى فردى وارد بیمارستان مى شود وخدماتى مى 
گیرد مــى گویند به حســاب هاى در آمــدى واریز
 مى شود  که در واقع حســاب هاى فردى است که 
زمان مى برد تا به خزانه واریز شــود درحالى که باید 
هرخدمات عمومى که داده مى شود از ابتدا به حساب 
خزانه واریز شود تا بتوانیم انضباط وشفافیت مالى را 
پیگیرى کنیم و از موجودى منابع واریزى در راستاى 

اهداف بودجه استفاده کنیم.
پیرامون حساب هاى فرعى شرکت هاى زیر مجموعه 
وزارت نفت هم همین گونه است که حتى اگر واحد 
خزانه نباشد این شــرکت ها باید عملیات مالى را در 
بانک مرکزى انجام دهند تا قابل رصد ونظارت باشد. 
قانون احکام دائمى بودجه از سنوات گذشته این اجازه 
را داده که حساب هاى فرعى داشته باشند اما با توجه 
به قانون بودجه امسال و اینکه برخى  دانشگاه هاى 
علوم پزشــکى این کار را انجام داده اند، باید نسبت 
به بستن حســاب هاى فرعى و متمرکز کردن آنها 
در خزانه اقدام کننــد. همچنین زیر مجموعه وزارت 
علوم، تحقیقات وفناورى نیز باید با افتتاح حساب نزد 
خزانه ومسدود کردن حســاب هاى فرعى نسبت به 

انتقال وجوه به این حساب هاى واحد تسریع نمایند.
اگرچه این چالــش تنها به چنــد وزارتخانه و یا 54 
شرکت دولتى خالصه نمى شــود و اکثر ارگان ها از 
جمله وزارت آموزش وپرورش در کنار حساب هاى 
خزانه با دارا بودن حســاب هاى دیگر گســتردگى  
فراوانى دارند. براى نمونه در استان اصفهان سه شاخه 
از تشکیالت این وزارتخانه شامل اداره کل آموزش 
وپرورش با صدها حساب بانکى غیر رسمى وفرعى از 
طریق مدیریت هاى نواحى، شهرستان ها، بخش ها، 
ادارات داخلى ومتعدد و مدارس دولتى، غیر انتفاعى، 
نمونه مردمى، کانون هاى پرورشى و ورزشى، اردوگاه 
هاى دانش آموزى، خانه هاى معلم یا همان باشگاه 
هاى فرهنگیان ســابق، درمانگاه هاى فرهنگیان، 
مراکز فروش کتاب، ورزشــگاه ها و از سوى دیگر 
همین موارد وافزون بر آن در ادارات کانون پرورش 
فکرى کودکان ونوجوانان و همچنین اداره کل تجهیز 
ونوســازى مدارس اصفهان قابل مالحظه است که 
بالطبع مى تواند اتفاقات خواسته ویا ناخواسته اى را 
براى این گونه وجوه سرگردان به همراه  داشته باشد.

در این باره مى توان با یک اســتعالم ســاده توسط 
بانک مرکزى از بانک هاى عامل دولتى وغیردولتى، 
خصوصــى، قرض الحســنه ها و مؤسســات مالى 

واعتبــارى به میــزان موجودى ریالــى و تراکنش 
هاى آنها پى بــرد وبا یک بخشــنامه اولتیماتومى 
نسبت به مسدود کردن حســاب ها وانتقال وجوه به 
خزانه اقدام نمود. این تحــول براى همه دولتى ها و

خصولتى ها مى تواند یک انقالب مثبت مالى فرض 
شــود تا ضمن به دســت آوردن یک در آمد مفقوده  
کالن براى بیت المــال و پیشــگیرى از ریخت و

پاش هــاى مدیران بعضى از دســتگاه هــا و حاتم 
بخشــى آنها که نظام مالى را با مشــکالت عدیده 
اى روبه رو مى ســازد با یک متد جدیــد  همانگونه 
که سال هاســت در اکثر کشــور ها انجام مى شود، 
شفافیت هاى الزم به وقوع بپیوندد و اجازه داده نشود  
نه تنهــا دولتى ها بلکه خصولتى هــا وطفیلى هاى 
آنها نیز به ریســک با ســرمایه هاى بخش عمومى 
بپردازند وبعضى از آنها را زمینگیر  و ورشکسته کنند 
همچون ســازمان تأمین اجتماعى کشور که با پول 
حق بیمه کارگــران، چاقوى فدراســیون فوتبال را 
دسته مى کند تا ارز کالنى را به مربیان شاکى خارجى 
پرداخت نماید وحاال مدیر عامل آن اعالم نماید 20 
هزار میلیــارد تومان به مؤسســات درمانى بدهکار

 هستیم!
از سویى مدیرعامل شرکتى شترمرغ گونه وابسته به 
شهردارى اصفهان که واســطه تولید اقالم  خدمات 
شهرى بوده بر اساس محاســبات غلط ونسنجیده 
باعث شــود چندین کار آفرین تولیــد کننده، ضمن 
گرفتن تسهیالتى با بهره سنگین از بانک ها به تولید 
و تحویل اقالمى چون ملزومات پارکى، ورزشــى و 
مبلمان شهرى به سفارش شهردارى از طریق همین 
شرکت خصولتى شترمرغى بپردازند و در محل هاى 
از پیش تعیین شــده نصب نمایند اما حاال که وقت 
تسویه حساب اســت بگویند اعتبار نیست و علیرغم  
مراجعات مکرر نتوانند وجه آنها را دریافت نمایند تا در 
مقابل اعتراض ها، شرکت خصولتى محلل از سازنده 
بخواهدتا اقالم تولیدى نصب شده را در اقصى نقاط 
کالنشهر جمع آورى کند و به جاى مطالبات با خود 
ببرد! زیرا در حال حاضر پولى براى پرداخت دیون در 
حساب هاى این شــرکت نبوده. اگر چه اعتبارتولید 
بنرهاى مقابل کاخ شــهردارى همچنان در اختیار 
سازمان زیباسازى شهر اســت تا به صورت هفتگى 

تعویض شوند! 
جالب تر اینکه همیــن مدیر عامل خصولتى به پاس 
خدمات ارزنده در این شــرکت وابســته در دوران 
شــهرداران قبلى بالفاصله مســئولیت مدیرعاملى 
مترو و سپس نمایشگاه بین المللى جدید را عهده دار 
مى شود تا بقیه مدیران بیاموزند حق با کار فرماست 
نه بخش خصوصى که بر اثر این ســهل انگارى ها 
باعث مى شوند انگیزه هاى خدماتى سرکوب گردد. 
شاید بخشنامه جدید مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد 
اگر شامل شهردارى هاى کشور هم از طریق سازمان 
مرکزى آنها شــود  باعث ایجاد شفافیت واقعى و نه 

مجازى خواهد شد!

مریم محسنى
 با وجود اینکه مدت هاست در رابطه با ضرورت وجود 
دســتگاه هاى کارتخوان در مطب پزشکان صحبت
 مى شــود و روزنامه «نصف جهان» در گزارشــى در 
رابطه با این مسئله چندى پیش موشکافى کرده وموارد 
متعددى را هم مطرح کرد اما همچنان مشاهده مى شود 
که در مطب پزشکان به خصوص پزشکان متخصص و 

داخلى، دستگاه هاى کارتخوان وجود ندارد.
این مسئله باعث مى شود که شهروندان براى پرداخت 
حق ویزیت خود به صورت نقدى سرگردان شوند چرا 
که از بعد از شیوع ویروس کرونا، پرداخت نقدى تقریبًا 

فراموش شده و عمده پرداخت ها از طریق کارت هاى 
بانکى انجام مى شود.

قانــون اســتفاده از دســتگاه کارتخــوان در مطب 
پزشــکان به این خاطر وضع شــد که پزشــکان از 
طریق این دســتگاه ویزیت دریافت کننــد و از این 
طریق مالیات پرداخت کنند اما با اینکه ماه هاســت 
از این مســئله مى گذرد پزشــکان همچنان از نصب 
دســتگاه هاى کارتخوان امتناع مى ورزنــد و از آنجا 
که شــهروندان مانند گذشــته از پول نقد اســتفاده 
نمــى کننــد در ایــن مواقع بــا مشــکالتى مواجه 

مى شوند.

جاى خالى دستگاه هاى کارتخوان

نگاه روز

مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: آنچه مسلم است بخشى از فعالیت هاى 
خرد اقتصــادى با اختالل در اینترنــت به هم خورده 

است.
امیرحســین کمیلى در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
کسب 6 رتبه برتر صادرکنندگان نمونه کشور توسط 
تجار و شــرکت هاى اصفهانى، گفــت: این موضوع 
نشان دهنده ظرفیت اســتان در امر تولید و صادرات 

است. در همین راستا ســه جلسه میز صادراتى ملى و 
10 جلسه میز صادراتى استانى در سال جارى برگزار 
شده و به دنبال راه اندازى دهکده لجستیک در مبارکه 

هستیم.
کمیلى اضافه کــرد: همچنین براى اجــراى پایانه 
صادراتى در شرق اســتان پیگیرى هاى الزم در حال 
انجام است. استان اصفهان قرار است با سن پترزبورگ 

روسیه تعامالت بازرگانى داشته باشد.

وى در پاســخ به پرسشــى مبنى بر میزان خسارت 
فعاالن اقتصادى از اختــالل اینترنت جهانى، گفت: 
با توجه به اینکه فقط 40 روز از این اختالل مى گذرد، 
ارائه آمار و اطالعات دقیق از خســارات آن در استان 
اصفهان نیازمند گذر زمان است. اما آنچه مسلم است 
بخشــى از فعالیت هاى خرد اقتصادى با اختالل در 
اینترنت به هم خورده است اما در بخش کالن اقتصاد، 

تولید و بازرگانى مشکل جدى وجود نداشته است.

برآورد خسارات ناشى از اختالل اینترنت نیازمند زمان است

باالتر از خطر

امروز آبان ماه شاهد نخســتین خورشیدگرفتگى 
قرن خواهیم بود که اوج این گرفــت در اصفهان 
حدود ساعت 15 اســت. علیرضا بیات، کارشناس 
نجوم در این باره گفت:خورشید گرفتگى پیش  رو 
تقریباً نیمه کامل است و فقط در بعضى از نقاط حدود 

80 درصد گرفت دارد که در ایران باالترین درصد 
گرفت که شاهد خواهیم بود، حدود 69 درصد و در 
خراسان شمالى خواهد بود و در اصفهان بین ساعت 
14:45 تا 15 شــاهد اوج گرفت خواهیم بود که 65 

درصد است.

ساعت خورشیدگرفتگى در اصفهان

ح- دیشناور
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در این مطلب به راهکار هایى سریع و ســاده براى انتخاب متن در گوشى و کامپیوتر پرداخته 
شده است.

انتخاب متن روى صفحه گوشى همراه و رایانه کارى است که به احتمال زیاد باید چندین بار در 
طول روز انجام دهید. از چسباندن آدرس در مکالمه چت تا کپى کردن نقل قول از یک صفحه 

وب، توانایى انتخاب دقیق کلمات یک مهارت ضرورى در عصر دیجیتال است.
اما به احتمال زیاد چندین دهه است که این کار را به همین روش انجام مى دهید:

کلیک یا ضربه زدن و کشیدن با ماوس یا انگشت خود.
در تلفن همراه و دسکتاپ، میانبر هاى مفیدى وجود دارند که مى توانید از آن ها براى انتخاب 

سریع تر و دقیقتر متن استفاده کنید.

iOS انتخاب متن در اندروید و
وقتى صحبت از انتخاب متن به میان مى آید، متوجه تغییراتى در گوشى هاى هوشمند خواهید 
شد؛ زیرا سیستم عامل هاى مختلف ممکن است به توســعه دهندگان برنامه اجازه ندهند که 
ویژگى هاى انتخاب متن را به یک روش فعال کنند، اما این تکنیک ها باید در رایج ترین برنامه ها، 

مانند مرورگر هاى وب، ویرایشگر هاى اسناد و برنامه هاى یادداشت بردارى هموار کار کنند.
در اندروید، دو بار ضربه زدن یا فشار طوالنى روى یک کلمه، آن را به طور کامل انتخاب مى کند، 
اما اگر مى خواهید کلمات بیشترى را در دو طرف مورد اول انتخاب کنید، انگشت خود را پایین 
نگه داشته و آن را در اطراف صفحه بکشید. همچنین مى توانید روى دستگیره هاى آبى رنگى 

که در لبه متن انتخابى ظاهر مى شوند ضربه بزنید و بکشــید تا متن یا کلمه انتخابى به متن 
کلى گسترش یابد.

زمانى که متن را انتخاب مى کنید، یک منوى پاپ آپ باالى آن ظاهر مى شود. انتخاب همه 
را از این منو انتخاب کنید (ممکن است ابتدا الزم باشد روى سه نقطه ضربه بزنید) تا تمام متن 
موجود در یک منطقه خاص برجسته شود. این ممکن است شامل تمام متن در یک پیام چت، 
یک فیلد در یک فرم وب یا یک سند کامل باشد. این منوى پاپ آپ به شما امکان دسترسى 
به گزینه هاى Copy and Share را مى دهد که مى توانید از آن ها براى انتقال متن به جاى 

دیگرى استفاده کنید.

انتخاب متن در گوشى
در iOS، رویکرد مشابه است:مى توانید روى کلمه اى ضربه بزنید و نگه دارید یا براى انتخاب 
کلمه دو بار ضربه بزنید. انگشت خود را رها کنید، دستگیره هاى آبى رنگ در دو طرف کلمه 
ظاهر مى شوند. در صورت نیاز، دستگیره ها را به ســمت بیرون بکشید تا انتخاب، کاراکتر به 

کاراکتر بیشتر شود.
براى انتخاب بلوك هاى بزرگ متن، روى یک کلمه ضربه بزنید و نگه دارید، سپس انگشت خود 
را پایین نگه دارید. اگر انگشت خود را به اطراف حرکت دهید، انتخاب کلمه به کلمه گسترش 
مى یابد. بنابراین مى توانید به سرعت کل جمالت یا پاراگراف ها را انتخاب کنید. هنگامى که 

انگشت خود را از روى صفحه رها مى کنید، دستگیره هاى آبى رنگ ظاهر مى شوند.

یک تفاوت با اندروید این است که مى توانید با یک انگشت سه بار ضربه بزنید تا کل پاراگراف 
را انتخاب کنید. با انتخاب متن، یک منوى پاپ آپ در باالى آن ظاهر مى شــود که به شــما 
گزینه هایى را مى دهد تا گزینه هاى Select all (همه متن را در یک صفحه یا بخش خاصى از 
یک برنامه برجسته کنید) و متن را در کلیپ بورد آیفون کپى کرده تا بتوانید آن را در یک برنامه 

دیگر جاى گذارى کنید.

macOS انتخاب متن در ویندوز و
با دسترسى به صفحه کلید و ماوس یا ترك پد، در انتخاب متن در مقایسه با گوشى هوشمند 
خود کمى انعطاف پذیرى بیشترى خواهید داشت. البته مى توانید به سادگى روى بخشى از متن 
کلیک کرده و بکشید، اما نکات انتخاب متن دیگرى نیز وجود دارد که باید در مورد آن ها بدانید.

یکى از ترفند هایى که هم در ویندوز و هم در macOS کار مى کند، دو بار کلیک کردن براى 
انتخاب سریع یک کلمه است، اگر دکمه ماوس یا صفحه لمسى را فشار داده باشید، مى توانید 
انتخاب یک کلمه را هر بار در هر جهت گسترش دهید. براى پاراگراف ها، آن را به سه کلیک 
تغییر دهید. مانند کلمات، مى توانید انتخاب را روى یــک پاراگراف بگذارید یا مکان نما را به 

اطراف بکشید تا پاراگراف هاى اضافى را انتخاب کنید.
در رایانه شما، هیچ منوى پاپ آپى مانند تلفن همراه وجود ندارد؛ اما میانبر هاى صفحه کلید 
وجود دارند. براى مثال، Ctrl+A در ویندوز و Cmd+A در macOS تمام متن یک ســند یا 
صفحه وب را انتخاب مى کند. با انتخاب متن، Ctrl+C در ویندوز و Cmd+C در Mac متن را 

در کلیپ بورد کپى مى کند.
مى توانید روى قسمت انتخاب شده از متن کلیک راست کنید تا یک منوى حساس به متن ظاهر 
شود. بسته به برنامه اى که در حال حاضر از آن استفاده مى کنید، گزینه هاى موجود در این منو 
متفاوت است، اما باید هم Copy و هم Cut را پیدا کنید. همچنین ممکن است گزینه هایى براى 

حذف متن و اشتراك گذارى آن در جاى دیگرى مشاهده کنید.

انتخاب متن در دسکتاپ
اگر با میانبر هاى صفحه کلید براى انتخاب متن راحت تر هستید، گزینه هاى جایگزین زیادى 
دارید. در وینــدوز و macOS، Shift+Left Arrow و Shift+Right Arrow هر بار متن را به 
 Shift+Down و Shift+Arrow سمت چپ یا راست انتخاب مى کنند. همچنین مى توانید از

Arrow براى انتخاب کل خطوط متن در یک زمان استفاده کنید.

با این حال، یک هشدار
مکان نما انتخاب به همان نقطه در خط مجاور خواهد پرید. بنابراین اگر مى خواهید خطوط تمیز 
متن را انتخاب کنید، ممکن است کمى به هم ریخته شود. این یک دلیل خوب براى اصالح 
انتخاب شماست. Ctrl (ویندوز) یا Option (macOS) را همزمان نگه دارید، به این ترتیب 

انتخاب یک کلمه را در یک زمان به جاى یک کاراکتر گسترش مى دهد. 
مى توانید از Shift+Home (ویندوز) یا Cmd+Shift+فلش چپ (macOS) براى انتخاب تمام 
 Cmd+Shift+Right (ویندوز) یا Shift+End متن هاى موجود در خط فعلى در سمت چپ و

Arrow براى انتخاب همه موارد استفاده کنید.

 (Cmd+Shift+Up Arrow (macOS یــا (Ctrl+Shift+Home (Windows همچنین
 Ctrl+Shift+End براى انتخاب همه چیز بین موقعیت فعلى و باالى یک سند یا صفحه وب، و
(ویندوز) یا Cmd+Shift+ وجود دارند. این همان فلش رو به پایین (macOS) براى انتخاب 

همه چیز بین موقعیت فعلى و پایین یک سند یا صفحه وب است.

انتظار مى رود سرى 13 شیائومى متشکل از 13 و 13 پرو 
در نوامبر امسال وارد بازار شود.

 نســل بعــدى پرچمــداران شــیائومى موضــوع 
گمانه زنى ها و افشاگرى ها بوده است. نشانه هایى وجود 
دارد که Xiaomi13  و  Xiaomi۱۳Pro قبل از عرضه در 

نوامبر تحت آزمایش هاى داخلى MIUI هستند.
شیائومى 13 و 13 پرو داراى رابط MIUI14 خواهند بود 
و نسخه بتا در حال آزمایش داخلى بر روى این مدل ها و 
سایر مدل ها است. MIUI14 مبتنى بر اندروید 13 است، 
بنابراین مدل ها با سیســتم عامــل اندروید 13 عرضه 
خواهند شــد. نســخه پایدار MIUI14 نیز براى سرى 
Xiaomi13 در دست اجراست. MIUI14 تغییراتى را در 
زبان طراحى خود و پیشرفت هاى قابل توجهى در اطراف 

ارائه مى دهد.
پرچمداران شــیائومى 13 داراى برخــى از ویژگى ها و 
اجزاى برتر هســتند. شــیائومى 13 پرو، طبق تصاویر 
منتشــر شــده، از همان طراحى صفحه نمایش گوشى 
شیائومى 12 برخوردار است، اگرچه مشخصات دوربین 
آن مشخص نیست. هر دو مدل داراى یک دوربین تک 
سوراخ در جلو و طراحى صفحه نمایش مشابه با سرى 12 

شیائومى هستند.

شایعه شده است که سرى Xiaomi۱۳ مى تواند چیپست 
Snapdragon۸Gen۲ را معرفــى کند. کوالکام هنوز 

جزئیاتى در مورد تراشــه آینده ارائه نکرده اســت، اما 
مى توانیم انتظار یک چیپست قدرتمند و عملکرد محور را 
داشته باشیم. شیائومى در تمام جنبه هاى تجارت جهانى 
خود با بسیارى از پیشنهادات فناورى به رشد خود ادامه 
مى دهد. هنوز اطالعاتى درباره قیمت و یا جزئیات عرضه 

دو پرچمدار شیائومى وجود ندارد.

گوگل قابلیت جدیدى را تحت آزمایش دارد که به واســطه آن افراد 
مى توانند بدون وارد کردن رمز عبور به حســاب هاى خود در کروم و 

اندروید وارد شوند.
 این قابلیت جدید به نام Passkey گزینه اى امن تر از رمز عبور است. 
شرکت گوگل اعالم کرد این قابلیت که قرار است جایگزین رمز عبور 
شود، به کاربران اجازه مى دهد تا براى ورود به حساب کاربرى خود از 
سیستم هاى احراز هویت داخلى گوشى همراه یا رایانه استفاده کنند. 

2 شرکت بزرگ دیگر یعنى اپل و مایکروسافت هم پیش از این گفته 
بودند چنین قابلیتى را براى سیستم هاى خود تعریف خواهند کرد.

 WebAuthn به گفته گوگل مدیران شرکت ها نیز مى توانند از طریق
API ایــن فناورى را به وب  ســایت خــود اضافه کننــد. همچنین 

توســعه دهندگان نیز مى توانند با دریافت جدیدترین نســخه بتاى 
Google Play Services احراز هویت جدید را در برنامه هاى خود 

آزمایش کنند.

کلیدهاى عبور در واقع اعتبارهایى هســتند که در دستگاهى مانند 
موبایل یا سیستم هاى کامپیوتر ذخیره شده و در وب سایت یا برنامه ، 
هویت کاربران را تأیید مى کنند. کاربر نیز از طریق این قابلیت هویت 
خود را تأیید مى کند و سپس دستگاه بدون نیاز به رمز عبور، مى تواند 
او را در شــرایطى کامال امن وارد ســایت ها و ســرویس هاى مورد 

استفاده کند.
گوگل به طور مکرر روى این نکته تأکید دارد که این قابلیت به مراتب 

امن تر از رمزعبور اســت و بنابراین به راحتى قابل ســرقت نیست: 
کلیدهاى عبور به طور قابل توجهى جایگزین ایمن ترى براى رمزهاى 
عبور و ســایر فاکتورهاى احراز هویت قابل فیشینگ هستند. آنها را 
نمى توان دوباره مورد استفاده قرار داد، در حمالت نفوذ به سرور فاش 

نمى شوند و از کاربران در برابر حمالت فشینگ محافظت مى کنند.
درحالى که این ویژگى فعال براى برخى کاربران ارائه شــده، گوگل 
قصد دارد تا آپدیت پایدار آن را در اواخر سال  جارى میالدى ارائه کند.

با توجه به موفقیت مداوم اپل با آیفون، ایــن احتمال وجود دارد که غول 
کوپرتینویى در حال آماده سازى اولین گوشى تاشو خود باشد که تاکنون 

نیز شایعات زیادى درباره آن منتشر شده است.
اکنون یکى از تحلیلگــران پیش بینى کرده که آیفون تاشــو احتماال با 
قیمتى حدود 2500 دالر به بازار عرضه خواهد شد که در مقایسه با اولین 
پرچمدار تاشو سامسونگ، یعنى گلکسى فولد با قیمت 1980 دالر بسیار 

گرانتر است.

دلیل قیمت گذارى آیفون تاشو
 CNBC در مصاحبه اى به ،CCS Insight بن وود»، رئیس تحقیقات»
گفت که عرضه آیفون تاشــو یک حرکت خطرناك و ریسک پذیر براى 

اپل خواهد بود. 
نه تنها احتماال میلیاردها دالر براى تحقیق و توســعه آن هزینه مى شود، 
بلکه باید در سطحى قیمت گذارى شود که فروش آیفون هاى غیرتاشو را 

تحت تاثیر قرار ندهد.

قیمت نجومى اولین آیفون تاشو دنیا
در حال حاضر، گران ترین گوشــى اپل آیفون 14 پرو مکس اســت که 
بزرگترین ترکیب بندى آن با قیمت 1599 دالر به فروش مى رســد. وود 
معتقد است که اگر آیفون تاشو با هرگونه مشــکل سخت افزارى یا فنى 
مواجه شود، به دلیل برترى اپل در بازار فعلى، این موضوع براى منتقدان 

به یک «جنون» تبدیل خواهد شد.
این تحلیلگر همچنین اشــاره مى کند که غول فناورى در نهایت باید به 
سمت دستگاه هاى تاشو جذب شود، زیرا آن ها به آرامى در حال محبوب 

شدن بین مشتریان هستند.
یکى از دالیلى که نشــان مى دهد چرا اپل براى عرضه یک آیفون تاشو 
تا این اندازه صبر کرده، این اســت که ظاهرا این شرکت سودآورى را در 

اولویت خود قرار داده است. 
با این حال، «مینگ-چى کو» از تحلیلگران معتبر اپل سال گذشته گفته 
بود که اپل در بازار گوشى هاى تاشو نیز موفق خواهد بود و مى تواند تا 20 

میلیون دستگاه در سال عرضه کند. 
کو در آن زمان از اکوسیســتم نرم افــزار قدرتمند اپل بــه عنوان یکى 
از دالیل موفقیت احتمالى و پشــت ســر گذاشتن ســایر رقبا یاد کرده 

بود.
با این حال، به نظر مى رسد هنوز چندین سال با عرضه این دستگاه فاصله 
داریم، زیرا اواخر سال گذشته در گزارشى از تعویق عرضه آیفون تاشو تا 

2025 خبر داده شده بود.

فناورى جدید گوگل در پشــتیبانى از رمز عبور، یک ابتکار 
مهم و عالى است که مى تواند نیاز به ایجاد رمز هاى طوالنى 

را از بین ببرد.
رمز عبور همیشــه امن نیســت. افــراد بار هــا و بار ها از 
گذرواژه هاى ناامن یکسانى استفاده مى کنند و در عین حال 
همچنان آن ها را فراموش کنند که حفاظت از حساب ها و 
داده ها را براى شــرکت هاى بزرگ فناورى چالش برانگیز 

مى کند.
حتى زمانى که شخصى از رمز عبورى استفاده مى کند که به 
اندازه کافى طوالنى و پیچیده باشد تا از امنیت نسبى برخوردار 
باشــد، مثال مدیرى رمز عبور دارد؛ امــا همچنان در برابر 
حمالت مهندسى اجتماعى مانند فیشینگ آسیب پذیر است.

در مجموع گذرواژه ها سیستم وحشتناکى براى محافظت 
از داده هاى شــخصى، اطالعات حســاس و عکس هاى 
خصوصى شما هستند. به همین دلیل است که اپل، گوگل، 
مایکروسافت و سایر اعضاى اتحادیه FIDO مشتاق هستند، 
آن ها را با رویکردى به نام کلید هاى عبور جایگزین کنند و در 

حال حاضر این کار را انجام مى دهند.
به تازگى گوگل اعالم کرده پشتیبانى از کلید عبور را براى 
اندروید و کروم یا حداقل به آخرین نــرم افزار بتاى آن ها 
ارائه مى کند. اگــر در ســرویس هاى Google Play بتا 

ثبت نام کرده اید، مى توانید همین االن از آن براى ورود به 
وب سایت هایى که از آن ها پشتیبانى مى کنند، استفاده کنید.
گوگل اعالم کرد که اواخر امســال به نســخه هاى پایدار 
مى رسند و نقطه عطف بعدى آن ها براى سال 2022 انتشار 

یک API (یک رابط برنامه نویسى برنامه) است تا به 
برنامه هاى بومى اندروید اجازه پشتیبانى 

از آن ها را بدهد.
پشــتیبانى گوگل از کلید هاى عبور در 
محصوالت خود گام بزرگى به ســوى 
پذیرش گســترده است. اپل پشتیبانى 
 iOS16 از کلید هاى عبور را در آیفون با
 macOS آغاز کرد و در اواخر امسال با
Ventura از آن ها در مک پشــتیبانى 

خواهد کرد. هنگامــى که گوگل آن ها 
را به اندروید و کروم اضافه کرد، دو پلتفرم محبوب 

موبایل و دو مرورگر محبوب از آن ها پشتیبانى خواهند کرد. 
این اتفاق قابل توجهى است.

کلید هاى عبور از رمزنگارى کلید عمومى براى ایجاد پروتکل 
احراز هویت امن تر از رمز هاى عبور استفاده مى کنند. هنگامى 
که براى یک حساب کاربرى جدید با یک کلید عبور ثبت 
نام مى کنید، دستگاه شــما یک جفت کلید ایجاد مى کند، 

یک کلید عمومى که با سرویس مشترك است و یک کلید 
خصوصى که به طور ایمن در پشت داده هاى بیومتریک شما 

یا یک پین قفل شده ذخیره مى کند.
به دلیل ریاضیات اساســى، کلید عمومى همان طور که از 

عمومى باشــد. مهم نامش پیدا است مى تواند 

نیست که سایت هک شود و در صورت نقض 
داده منتشر شود یا در شبکه هاى اجتماعى به 
اشتراك گذاشته شود، ورود به حساب کاربرى 
شما کافى نیست. این فقط به وب سایت اجازه 
مى دهد تا تایید کند که دستگاه شما کلید خصوصى 
مناسب را ذخیره کرده و سیستم به گونه اى تنظیم شده 
است که تمام تاییدیه هاى کاربر توسط دستگاه شما انجام 
مى شود. این بدان معنا است که کلید خصوصى شما هرگز از 
طریق اینترنت منتقل نمى شود، که اساسا امکان فیشینگ 
یا سرقت رمز هاى عبور را غیرممکن مى کند. در عوض یک 
توکن یک بار مصرف موقت ارسال مى شود که به وب سایت 

مى گوید کلید خصوصى مناسب را دارید.

اما شاید بهترین چیز در مورد کلید هاى عبور امن تر بودن 
آن ها نیست؛ بلکه استفاده از آن ها بسیار راحت تر است. در 
پست وبالگى که پشتیبانى از کلید عبور را اعالم مى کند، 
گوگل توضیح مى دهد که چگونه مى توانید تنها با استفاده 
از اثر انگشت، چهره یا کد قفل صفحه، یک رمز عبور ایجاد 
کنید یا به یک حساب وارد شــوید، این در دو مرحله انجام 

مى شود.
الزم نیست نگران ایجاد یک کد طوالنى یا اضافه کردن 
تعداد مورد نیاز نماد هاى خاص باشید و الزم نیست آن ها 
را به خاطر بســپارید، آن ها به طور خودکار در پس زمینه 
 Google Password بین دستگاه هاى شما با استفاده از
Manager همگام مى شوند. اساسا تجربه کاربر مانند یک 

رمز عبور خودکار خواهد بود، اما بهتر و قابل اعتمادتر.
از آن جایى که کلید هاى عبور یک استاندارد صنعتى هستند، 
مى توانید از تلفن خود براى ورود به دســتگاه هاى اطراف 
بدون در نظر گرفتن سیســتم عامل آن ها استفاده کنید. 
بگویید که باید چیزى را با استفاده از Mac دوستان چاپ 
کنید. فقط با اسکن یک کد QR در گوشى اندرویدى خود 
مى توانید وارد حساب جیمیل خود در سافارى شوید. در واقع 
آینده بدون رمز عبور طوالنى مدت به زودى در راه اســت 

وعالى به نظر مى رسد.

قابلیتى جدید که به زودى در اندروید اجرایى مى شود

چند راه آسان براى انتخاب متن در گوشى و دسکتاپ
قیمت نجومى اولین

 آیفون تاشو دنیا لو رفت

ارائه اطالعات گوشى پرچم دار شیائومىخداحافظى با رمز هاى عبور طوالنى و دشوار براى امنیت بیشتر

اکنون، گزارش جدیدى با مشــخصات صفحه نمایش 
تاشوى آینده گوگل ارائه شده است.

 شایعات حاکى از آن است که گوگل یک گوشى هوشمند 
تاشو براى ســال 2023 برنامه ریزى کرده است. بنا بر 
گزارش ها، این گوشى پیکســل فولد نامیده مى شود. 
طبق اطالعات فاش شده، این دستگاه طراحى مشابه 
 Tensor خواهد داشت و از چیپست Find N OPPO

قدرت مى گیرد.
 Kuba بــه نقــل از توســعه دهنــده Mobiles ۹۱

Wojciechowski، ادعــا مى کند کــه هر دو صفحه 

نمایش داخلى و خارجــى Google Pixel Fold آینده 
به نمایشگرهاى ساخت سامسونگ مجهز خواهند شد. 
صفحه نمایش بزرگ در داخل از وضوح 1840×2208 و 
ابعاد 123 میلى متر در 148 میلى متر پشتیبانى مى کند. 
ادعا مى شود که صفحه نمایش به حداکثر روشنایى تا 

1200 نیت و روشنایى متوسط   800 نیت مى رسد.
عالوه بر این، این گزارش نشــان مى دهد که صفحه 
نمایش داخلى پیکسل فولد از پشتیبانى از نرخ تازه سازى 

باال پشتیبانى مى کند که ممکن است تا 120 هرتز برود. 
این نشریه هیچ جزئیاتى در مورد سایر مشخصات سخت 

افزارى دستگاه فاش نکرد.
افشــاى اخیر نشــان داد که Pixel Fold ممکن است 
داراى دوربین هاى سه گانه در پشت باشد که شامل یک 
سنسور اصلى 64 مگاپیکسلى IMX۷۸۷، یک واحد 12 
مگاپیکسلى IMX۳۸۶ فوق عریض و یک سنسور تله 
فوتو 10,8 مگاپیکسلى S۵K۳J۱ است. گفته مى شود 
 IMX۳۵۵ دوربین داخلى دستگاه از سنسور 8 مگاپیکسلى

اســتفاده مى کند، در حالى که دوربین بیرونى در جلو 
ممکن است داراى سنسور S۵K۳J۱ باشد.

این تاشو احتماًال توسط چیپســت Tensor تامین مى 
شود. با توجه به کد منبع بتاى اندروید 12، از همان سخت 
افزار پیکسل 6 استفاده مى کند. همچنین ممکن است 
پیکسل فولد به سومین تراشه معرفى نشده تنسور مجهز 

شود که قرار است در سال 2023 عرضه شود.
گزارش ها حاکى از آن است که Pixel Fold تا مارس 

2023 وارد بازار خواهد شد.

مشخصات صفحه نمایش گوگل پیکسل فولد لو رفت
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بهدلیل ریاضیات اساســى، کلید عمومى همان طور که از 
عمومى باشــد. مهم نامش پیدا است مى تواند 

نیست که سایت هک شود و در صورت نقض 
داده منتشر شود یا در شبکه هاى اجتماعى به 
اشتراك گذاشته شود، ورود به حساب کاربرى 
شما کافى نیست. این فقط به وب سایت اجازه 
مى دهد تا تایید کند که دستگاه شما کلید خصوصى 

ظ ا گ ک اذ ا

و ون ی ر ویق ز ى ر ز ر ل ر و زیر ریم
2025 خبر داده شده بود.

رمزه با خداحافظ
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زنجبیل حاوى ترکیبى فعال به نام جینجرول است. مصرف زنجبیل کمک مى کند 
بهتر به هدفتان در کاهش وزن دســت پیدا کنید؛ اما وقتى زنجبیل را وارد رژیم 

غذایى خود مى کنید، باید مراقب باشید.
 روش هاى مختلفى وجود دارد که زنجبیل را در رژیم غذایى تان به کار ببرید، مثال 
در اسموتى ها و دسرها و انواع خورش؛ اما اگر هدفتان کاهش وزن اضافى است، 

بهترین کار این است که زنجبیل را به صورت نوشیدنى مصرف کنید.
خواص ضدالتهابى و همچنین فواید این گیاه براى گوارش توسط علم ثابت شده 
است. از گذشته همیشه گفته مى شــد که زنجبیل مى تواند چربى ها را آب کند. 
مصرف زنجبیل باعث تحریک عملکرد متابولیسم شده و فرایندهاى گوارشى را 

بهبود مى دهد.
محققان مى گویند جینجرول، 
ترکیبى اســت کــه عامل اثر 
این گیاه بر متابولیســم است. 

جینجرول عامل طعم تند زنجبیل 
است که خاصیت آنتى اکســیدانى و تا 

حدودى ضد درد هم دارد. به عــالوه زنجبیل ادرارآور 
اســت و کمک مى کند التهاب شــکم کاهش یافتــه و مایعات 

محبوس در بدن دفع شوند. یکى از خوبى هاى قابل توجه زنجبیل این 
است که کالرى زیادى ندارد و به راحتى مى توانید آن را با مواد دیگر ترکیب کرده 

و خواصش را تقویت کنید.

آیا مى توانید با زنجبیل به جنگ چربى هاى شکم بروید؟
رمز کاهش وزن به شیوه اى سالم و ماندگار این است که عادت هاى غذایى خود 

را بهبود ببخشید، هر روز ورزش کنید و عادت هاى سالمتان تداوم داشته باشد.
همیشه الزم است با پزشکتان مشورت کرده و به توصیه هایش عمل کنید؛ اما 
انواع نوشیدنى هایى وجود دارند که مى توانید با مواد طبیعى در خانه درست کنید و 
با کمک آن ها هم بدنتان در طول روز خوب آبرسانى شود و هم سراغ ریزه خوارى 
و هله هوله نروید. البته الزم است بدانید این نوشیدنى ها به خودى خود الغرکننده 
نیستند، بلکه مکملى براى یک رژیم غذایى سالم و سبک زندگى سالم به شمار 

مى روند.
خواص ضدالتهابى و همچنین فواید این گیاه براى گوارش توسط علم ثابت شده 
است. از گذشته همیشه گفته مى شــد که زنجبیل مى تواند چربى ها را آب کند. 
مصرف زنجبیل باعث تحریک عملکرد متابولیسم شده و فرایندهاى گوارشى 

را بهبود مى دهد.

چاى زنجبیل با لیمو
شما به عســل، آب نصف لیموترش، یک فنجان آب و یک تکه ریشه زنجبیل 

نیاز دارید.
آب را گرم کنید اما به نقطه جوش نرسد.

زنجبیل را به آن اضافه کنید و اجازه دهید روى حرارت مالیم چند دقیقه اى دم 
بکشد.

سپس از روى حرارت برداید و آبلیمو را به آن اضافه کنید.
ترکیب را صاف کرده و کمى عسل در آن بریزید.

پیش از هر وعده غذا، یک فنجان از این نوشیدنى بنوشید.

گریپ فروت و زنجبیل
شما به چهار عدد گریپ فروت درشت، یک قاشق مرباخورى پودر زنجبیل و آب 

یک چهارم لیموترش نیاز دارید.
آب گریپ فروت را بگیرید و با آبلیمو و زنجبیل ترکیب کنید.

به این نوشیدنى هیچ شیرین کننده اى اضافه نکنید.

چاى سبز و زنجبیل
شما به یک فنجان آب، یک قاشق غذاخورى چاى سبز و برشى از زنجبیل نیاز 

دارید.

آب را بجوشــانید، زنجبیل را به آن 
اضافه کنید و اجازه دهید دو دقیقه 

دم بکشد.
از روى حرارت بردارید و چاى 

سبز را به آن اضافه کنید.
بگذاریــد 10 دقیقــه بماند و 

سپس بنوشید.

ســرکه ســیب و 
زنجبیل

سرکه سیب نیز براى کاهش وزن 
مفید است. استفاده از سرکه سیب 

همراه با زنجبیل مى تواند خاصیت 
آنتى اکسیدانى و آنتى گلیسمیک هر 
دو ماده را تقویت کند. ضمنا ســرکه 

ســیب یک پروبیوتیک قوى است که 
براى سالمت روده هایتان مفید است.

ساده ترین راه این است که این دو را با هم 
ترکیب کرده و بنوشید.

مى توانید دمنوش زنجبیل درســت 

کنید و اجازه دهید خنک شود، سپس سرکه سیب را به آن اضافه کنید. (داغى زیاد 
مى تواند باکترى هاى مفید سرکه سیب را نیز از بین ببرد و از خواص پروبیوتیکى 

آن بى نصیب بمانید.)
کمى عسل یا آبلیمو به این ترکیب اضافه کنید.

سرکه سیب به اندازه دو قاشق غذا خورى کافیست.
این نوشیدنى را روزى یک بار در صبح و پیش از صبحانه بخورید.

دیگر خواص زنجبیل
-تنظیم کورتیزول یــا همان هورمون اســترس-تنظیم اجابت مزاج-افزایش 
انرژى-کاهش ریســک بیمارى قلبى-بهبود عملکــرد حافظه و مغز-تقویت 

سیستم ایمنى

احتیاط هاى الزم در استفاده از زنجبیل
زنجبیل به طور کلى براى بیشــتر افراد بى ضرر اســت. اما عده اى 
ممکن است با مصرف زنجبیل دچار عوارض جانبى مانند یبوست 

و نفخ شوند.
زنجبیل ممکن است جریان صفرا را از کیسه صفرا افزایش دهد، به 
همین دلیل پزشکان به افرادى که بیمارى کیسه صفرا دارند توصیه 

مى کنند زنجبیل مصرف نکنند.
ضمنا هرچند گفته مى شــود زنجبیل مى تواند تهوع هاى 
باردارى را کاهش دهد اما هنوز اطالعات زیادى در 

این مورد در دست نیست.
 بنابراین اگر باردار هســتید یا به کودکتان 
شیر مى دهید حتما پیش از استفاده 
از زنجبیــل با پزشــک خود 
مشــورت کنید. افرادى 
داروهــاى  کــه 
ه  قیق کننــد ر
خــون مصرف 
نیز  مى کننــد 

باید در مصرف زنجبیل احتیاط کنند.

کاهش وزن اضافه فقط جنبه  
زیبایى ندارد، به ســالمتى تان 

مربوط است
خیلــى از افــراد فقط بــا هــدف زیباتر 
و خوش اندام تر شــدن تصمیــم به کاهش 
وزن مى گیرنــد و به همین دلیــل در تله ى 
رژیم هــاى الغــرى ناســالم مى افتنــد؛ اما 
خیلــى از ایــن روش ها به ســالمتى آســیب 
مى زنند. بهتر اســت به دنبال روش هاى فورى 
کاهش وزن نباشــید. به مرور زمان و با پیروى از

 یــک ســبک زندگــى ســالم مى توانیــد بــه 
هدفتان برسید.

در این مقاله با برخى از عالئمى آشنا خواهیم شد که 
نشان دهنده این موضوع هستند که ممکن است نیاز 

به عینک داشته باشید.
دانســتن بعضى از عالئم که نشان دهنده این است 
که نیاز به عینک دارید، مى تواند به شــما در تعیین 
زمانى که باید به چشم پزشک مراجعه کنید و اینکه 
چگونه بفهمیم که چشــممان ضعیف است، کمک 

کند.
به یاد داشته باشــید اگرچه دانستن این عالئم مفید 
اســت، اما مراجعه به یک متخصص چشم پزشک 
بهترین راه براى فهمیدن چگونگى مراقبت از چشم 

و بینایى است.
سطح بینایى با افزایش سن تغییر مى کند. پس تغییر 
در بینایى غیر طبیعى نیست. به عنوان مثال، مواردى 
مانند نیاز به نور بیشتر براى دید واضح و مشکل در 
تمایز بین رنگ سیاه و آبى، طبیعى است و نیازى به 

استفاده از عینک ندارید.
 اما مواقعى وجود دارد که تغییــرات بینایى طبیعى 

نیستند و ممکن اســت نیاز به اســتفاده از عینک 
باشد.

چیزهاى دور یا نزدیک را تار مى بینید.
در روز چشم هایتان را زیاد مى مالید.

در شب براى دیدن و رانندگى مشکل دارید.
آبریزش چشم دارید که ناشى از آلرژى نیست.

اغلب براى بهتر دیدن چشم هایتان را جمع مى کنید.
مجبورید کتاب و مجله را به چشم هایتان نزدیک تر 

کنید.
چشــم هایتان بعد از نگاه کردن طوالنى به صفحه 

نمایش ها (گوشى و تبلت) خسته مى شوند.
هنگام مطالعه به سختى مى توانید دیدتان را متمرکز 

کنید و اغلب دچار دوبینى مى شوید.
اغلب دچار سردرد مى شــوید که طبق یک الگوى 

مشخص مثًال بعد مطالعه روى مى دهد.
با مشاهده عالئم ذکر شده به پزشک مراجعه کنید تا 
با معاینه دقیق مشخص شود که آیا واقعًا به عینک 

نیاز دارید یا خیر.

سرکه سیب یکى از چاشنى هاى پر طرفدار و پر کاربرد 
است که مى توانید این سرکه را در خانه تهیه و استفاده 
کنید. در این مطلب با طرز تهیه سرکه سیب در خانه 

آشنا مى شوید.
 طرز تهیه سرکه ســیب خانگى از آن مواردى است 
که بسیارى تصور مى کنند خیلى سخت است. اما در 
واقعیت اینگونه نیست و شــما مى توانید به راحتى 

سرکه سیب را خودتان و در خانه تهیه کنید.

مواد الزم براى تهیه سرکه سیب خانگى
سیب:  یک کیلو

شکر:  3 قاشق غذاخورى
آب جوشیده سرد شده: به مقدار کافى

طرز تهیه سرکه سیب خانگى
مرحله اول

براى درست کردن سرکه ســیب در ابتدا سیب ها را 
تمیز مى شوییم و خشــک مى کنیم؛ سپس از وسط 
نصف مى کنیم و هسته و وسط سیب را برش مى زنیم 

و روى تخته آشپزخانه قطعه قطعه مى کنیم.

مرحله دوم
یک شیشه را از قبل تمیز بشــویید و خشک کنید، 
سپس سه قاشق شکر داخل آن بریزید و سیب هاى 

خرد شده را داخل شیشه ریخته و از آب جوشیده سرد 
شده روى آن ها مى ریزیم.

مرحله سوم
آب به اندازه اى باشد که روى سیب ها را بگیرد، ولى 
شیشه کامل پر نشود. در شیشه را نمى بندیم و فقط با 
یک پارچه روى در را مى پوشانیم و براى یک هفته در 

جاى تاریک و گرم مى گذاریم.

مرحله چهارم
بعد از یک هفته پوشــش روى در را بر مى داریم و از 
یک در کوچک تر استفاده مى کنیم و روى سیب ها 
فشار مى دهیم تا سیب ها باال نیایند؛ این کار باعث 

مى شود کپک نزنند.

مرحله پنجم
پوشش پارچه اى را روى شیشه بگذارید و براى 20 
روز در مکانى تاریک و گرم بگذارید، سپس سرکه را 
صاف کنید، اگر سفیدك زده بود کپک نیست؛ ولى 

اگر به رنگ طوسى بود کپک است.

مرحله ششم
بعد از صاف کردن در شیشه ریخته و در جاى تاریک 

و خنک براى 3 هفته تا 6 ماه نگهدارى کنید.

طرز تهیه سرکه از بین بردن چربى هاى شکم با زنجبیل
سیب خانگى فقط با 
یک ترکیب ساده

عالئمى که نشان مى دهند احتماالً
 به عینک نیاز دارید

استرس از بدن  قارچ را باید 

محافظت مى کند هر روز خورد!

محققان مى گویند سطح معینى از استرس ممکن اســت اثر محافظتى بر بدن 
داشته باشد.

نقل از مدیکال نیوز، محققان بررسى کردند که چگونه موش هاى مبتال به بیمارى 
روده اى کرون تحت تأثیر استرس قرار مى گیرند.

آن ها دریافتند که استرس روانى باعث افزایش التهاب روده نمى شود و با افزایش 
تولید اینترلوکین 23 (IL-23) و IL-22 که سیتوکین هاى دخیل در پاسخ التهابى 

هستند، باعث ایجاد اندام هاى لنفاوى سوم (TLOs) مى شود.
محققان همچنیــن دریافتند که موش هاى تحت اســترس مبتــال به بیمارى 
کرون در برابر آسیب کولون ثانویه ناشى از مواد شــیمیایى محافظت مى شوند 
و این نشــان مى دهد که TLOs ممکن اســت ســد مخاطــى روده را بهبود 

بخشد.
یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد که اســترس ممکن است در برخى شرایط 

اثر مفیدى داشته باشد.
طبق گزارش محققان، حدود 7 میلیون نفر در سراســر جهان به بیمارى التهابى 
روده مبتال هســتند. بیمارى التهابى روده یک اصطالح گسترده است که براى 
توصیف شرایطى استفاده مى شود که با التهاب مزمن دستگاه گوارش مشخص 
مى شــود. بیمارى کرون و کولیت اولســراتیو دو نوع از بیمــارى التهابى روده

 هستند.
تحقیقــات به طور مداوم نشــان داده اســت که اســترس روانــى خطر قابل 
توجهى براى بیماران التهاب روده ایجاد مى کند و بیشــتر به مداخله پزشــکى

 نیاز دارند.
جدا از استرس، تعداد زیادى از مطالعات نشان مى دهند که اندام هاى لنفاوى سوم 
(TLOs) نیز نقش مهمى در بیمارى التهابــى روده دارند. TLO  ها مجموعه اى 
از سلول هاى ایمنى هســتند که در بافت هاى محیطى و غیر لنفوئیدى در پاسخ 

محققان به تازگى دریافته اند افرادى که به طــور منظم قارچ مصرف مى کنند، 50 
درصد کمتر در معرض خطر ابتال به اختالل تحلیل شناختى هستند.

 با رسیدن به میانسالى، لزوم توجه به تغذیه صحیح براى حفظ سالمت بدن اهمیت 
دارد. قارچ، یکى از بهترین خوراکى هایى است که توصیه مى شود پس از 50 سالگى 
در رژیم غذایى روزانــه جاى بگیرد زیرا حاوى ترکیبات مفیدى اســت و مى تواند 

بسیارى از نیازهاى تغذیه اى بدن را تامین کند.
در ادامه همین مطلب به مهم ترین فواید این ســبزى کم کالرى و مغذى خواهیم 

پرداخت که به ترتیب عبارتند از:

کم کالرى اما سرشار از ریزمغذى ها
قارچ خوراکى مناسب براى افرادى است که تمایل به کاهش وزن یا حفظ تناسب 
اندام دارند زیرا هر 100 گرم آن فقط 30 کیلوکالرى دارد. فیبرهاى فراوان قارچ نیز 

عالوه بر بهبود عملکرد سیستم گوارش در افزایش احساس سیرى موثر هستند.
 قارچ تنها منبع خوراکى حاوى ویتامینD است و مقدار فراوان پروتئین، ویتامین هاى 
B۳،B۲  و B۵ دارد. ایــن ریزمغــذى ها بــه مقابله با افســردگى فصلى، تقویت 

به التهاب مزمن موضعى تشکیل مى شوند. محققان هنوز در حال بحث هستند 
که آیا TLO  ها اثرات محافظتى یا بیمارى زایى بر بیمــارى التهابى روده دارند

 یا خیر.
دکتر «فابیو کومینلى»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کیس وسترن رزرو در 
کلیولند اوهایو، مى گوید: «ما کشف کردیم که استرس مزمن روزانه به مدت شش 
هفته در برابر آسیب مفید است. ما نشــان دادیم که استرس با تحریک سیستم 

ایمنى نقش محافظتى در مقابل التهاب روده دارد.»
کومینلى مى گوید: «پس، آیا ما باید استرس داشــته باشم؟ همه چیز به تعریف 
استرس بستگى دارد. "تحریک" اصطالح بهترى است. پیام این است که کمى 
استرس در زندگى شما خوب است، و شــما مى توانید به روش صحیح استرس 

داشته باشید.»

استخوان  ها، تحریک سیستم ایمنى و حفظ سالمت پوست کمک مى کنند. آهن، 
روى، مس و سلنیوم نیز دیگر ریزمغذى هاى موجود در قارچ هستند.

پیشگیرى از تحلیل شناختى
محققــان به تازگــى دریافته انــد افرادى کــه به طــور منظم قــارچ مصرف 
مى کننــد، 50 درصد کمتــر در معرض خطر ابتــال به اختالل تحلیل شــناختى 
هســتند. به نظر مى رســد ترکیبات فعال قارچ ماننــد ارگوتیونئین و اریناســین 
قابلیت بهبود عملکردهاى شــناختى مغــز را دارند. به عالوه، ایــن ترکیبات از 
ســلول هاى مغز در برابر آســیب هاى ناشــى از التهابات جلوگیــرى مى کنند و 
مصرف قــارچ مى توانــد راهــکار موثــر در برابر بیمــارى آلزایمر محســوب

 شود.

پتاسیم باال و پیشگیرى از سکته مغزى
یکى از ویژگى هاى خاص قارچ، مقدار فراوان پتاسیم است. پتاسیم به تنظیم فشار 
خون کمک مى   کند و در پیشگیرى از تشــکیل لخته هاى خون نقش دارد. هر فرد 
بزرگسال به طور متوسط روزانه به 4700 میلى گرم پتاسیم نیاز دارد که که مصرف 
قارچ به اندازه یک فنجان بزرگ تقریبا نیمى از این نیاز را تامین مى کند. به همین  
دلیل گنجاندن قارچ در رژیم غذایى میانساالن و سالمندان که در معرض خطر باالتر 

سکته مغزى هستند، اهمیت دارد.

تقویت سیستم ایمنى بدن
قارچ حاوى پلى فنول ها ( نوعى از ترکیبات آنتى اکسیدانى) و ارگوتیونئین (ترکیب 
فعال ضدپیرى) است که از سلول هاى بدن محافظت مى کنند. این ترکیبات 
باعث بهبود عملکرد سیستم دفاعى بدن مى شوند و با آسیب  رادیکال هاى 

آزاد مقابله مى کنند. 
از ایــن رو، مصرف قــارچ در پاییز و زمســتان براى 
پیشگیرى از عفونت هاى تنفسى مانند سرماخوردگى 

و آنفلوانزا موثر است.

آب را بجوشــانید، زنجبیل را به آن 
اضافه کنید و اجازه دهید دو دقیقه 

دم بکشد.
چاى روىحرارت بردارید و از

را به آن اضافه کنید. سبز
0بگذاریــد 10 دقیقــه بماند و

سپس بنوشید.

ســرکه ســیب و 
زنجبیل

سرکه سیب نیز براى کاهشوزن 
مفید است. استفاده از سرکه سیب 

همراه با زنجبیل مى تواند خاصیت 
آنتى اکسیدانى و آنتى گلیسمیک هر 
دو ماده را تقویت کند. ضمنا ســرکه

ســیب یک پروبیوتیک قوى است که 
براى سالمت رودههایتان مفیداست.

ساده ترین راه این است که این دو را با هم
ترکیب کرده و بنوشید.

مى توانید دمنوش زنجبیل درســت 

ج ز ب ج یم رس ون ور ن یزولی ور یم
انرژى-کاهش ریســک بیمارى قلبى-بهبود عملکــرد حافظه و مغز

سیستم ایمنى

احتیاط هاىالزمدر استفاده از زنجبیل
زنجبیل به طور کلى براى بیشــتر افراد بى ضرر اســت. ام
عوارض جانبى مانند ممکناست با مصرفزنجبیل دچار

و نفخ شوند.
زنجبیل ممکن است جریان صفرا را از کیسه صفرا افزایش
همین دلیل پزشکان به افرادى که بیمارى کیسه صفرا دار

مى کنند زنجبیل مصرف نکنند.
ضمنا هرچند گفته مى شــود زنجبیل مى تواند ته
باردارى را کاهش دهد اما هنوز اطالعات

این مورد در دست نیست.
 بنابراین اگر باردار هســتید یا به
شیر مى دهید حتما پیش از
از زنجبیــل با پزشـ
مشــورت کنید
دار کــه 
قیق ر

خــون
مى کنن
باید در مصرف زنجبیلاحتیاط

کاهش وزن اضافه فق
زیبایى ندارد، به ســالم

مربوط است
خیلــى از افــراد فقط بــا هــد
و خوش اندام تر شــدن تصمیــم به
وزن مى گیرنــد و به همین دلیــل
رژیم هــاى الغــرى ناســالم مى افت
خیلــى از ایــن روش ها به ســالمتى
اســت به دنبال روش ها مى زنند. بهتر
کاهش وزن نباشــید. به مرور زمان و با
 یــک ســبک زندگــىســالم مى توانی

هدفتان برسید.

ىفعال بهنامجینجرولاست. مصرف زنجبیل کمک مى کند 
کاهش وزن دســت پیدا کنید؛ اما وقتىزنجبیل را وارد رژیم

، باید مراقب باشید.
 وجود دارد که زنجبیل را در رژیم غذایى تان به کار ببرید، مثال 
ها و انواع خورش؛ اما اگر هدفتان کاهش وزن اضافى است، 

ت که زنجبیل را به صورت نوشیدنى مصرف کنید.
و همچنین فواید این گیاه براى گوارش توسط علم ثابت شده 
یشه گفته مى شــد که زنجبیل مى تواند چربى ها را آب کند. 
ث تحریک عملکرد متابولیسم شده و فرایندهاى گوارشى را 

جینجرول،
ه عاملاثر
ســم است.

عم تند زنجبیل
نتى اکســیدانى و تا 

م دارد. به عــالوه زنجبیل ادرارآور 
کند التهابشــکم کاهش یافتــه و مایعات 

ع شوند. یکى از خوبى هاى قابل توجه زنجبیل این 
دیگر ترکیب کرده با مواد ى ندارد و به راحتىمى توانید آن را

 کنید.

گریپ فروت و زنجبیل
شما به چهار عدد گریپ فروت درشت، یک قاشق مرباخورى

یک چهارم لیموترش نیاز دارید.
آبگریپ فروت را بگیرید و با آبلیمو و زنجبیل ترکیب کنید.

به این نوشیدنى هیچ شیرین کننده اى اضافه نکنید.

چاىسبز و زنجبیل
شما به یک فنجان آب، یک قاشق غذاخورى چاى سبز و بر

دارید.

ى نچربى زبینبر

ری

تقویت سیستم ایمن
قارچ حاوى پلى فنول ها ( نوع
فعال ضدپیرى) است
باعث بهبود عملکر
آز

و آ

به بیمارى
مى شوند
ه را بهبود

ى شرایط

التهابى ى
تکه براى
 مشخص
روده هابى

خطر قابل
پزشــکى

فاوىسوم
جموعه اى
ىدر پاسخ

رس یح روش ب ی و ى و وب ى ز ر رس
داشته باشید.»

 پر کاربرد 
 واستفاده 

خرد شده را داخل شیشه ریخته و از آب جوشیدهسرد
شده روى آن ها مى ریزیم.

رکه 
ط با 
اده

سرپرســت معاونت بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى 
جندى شــاپور اهواز گفت: از نظر علم اپیدمیولوژى هر 
جایى تراکم جمعیتى وجود داشته باشد احتمال سرایت 

بیمارى هاى واگیر افزایش مى یابد.
پژمان بختیارى نیا گفت: انتظــار مى رود در فصل پاییز 
بــروز بیمارى هاى واگیــردار تنفســى و بیمارى هاى 
واگیردار روده اى افزایش یابــد؛ آنفلوآنزا و کووید – 19 
دو بیمارى واگیر مهم تنفسى هستند که باید مورد توجه 

قرار بگیرند.
او مى گویــد: وباى التور یــک بیمار واگیــر روده اى 

اســت که اکنون در فصل شــیوع آن قرار داریم، براى 
پیشگیرى از بروز وبا سالمت آب بســیار مهم است و 
باید آب ســالم و باکیفیت به دســت مردم برسد. البته 
اقدامات خــود مراقبتى نیز باید توســط مــردم انجام 

شود.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اهواز 
تصریح کرد بختبارى نیا گفت: از نظر علم اپیدمیولوژى 
هر جا تراکم جمعیتى وجود داشته باشد احتمال سرایت 
بیمارى هاى واگیر افزایش مى یابــد بنابراین اقدامات 

پیشگیرانه فردى بسیار مهم است.

به گفته او براى پیشــگیرى از ابتال بــه بیمارى هاى 
تنفسى واگیر، اســتفاده از ماسک، رعایت فاصله ایمن، 
واکسیناســیون و وجــود تهویه در فضا هاى بســته و 
براى پیشــگیرى از بیمارى هاى روده اى نیز آشامیدن 
آب ســالم، مصرف غذاى ســالم و مطمئن، استفاده از 
توالت بهداشــتى و دفع صحیح فاضــالب باید انجام

 شود.
 رعایت بهداشــت فردى به ویژه شست وشوى صحیح 
دست ها، اقدام مشترك براى پیشگیرى از هر دو بیمارى 
اســت؛ این کار در صورت بروز بیمارى هاى واگیر نیز 

از ســرایت بیمارى و وقوع اپیدمى یا شــیوع گسترده 
جلوگیرى مى کند.

 افرادى داراى بیمارى هاى زمینه اى، زنان باردار و افراد 
مسن باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند، اما این واکسن 
براى همه جمعیت الزامى نیســت و تنها مراقبت هاى 
پیشگیرانه کافى اســت، سیر رســیدگى به باالزدگى 
فاضالب و دیگــر گزارش هایى که توســط همکاران 
ما به آبفا ارائه مى شود تســریع یافته است، اما روند به 
گونه اى نیســت که بگوییم همه مشــکالت رفع شده

 است.

بیمارى هایى که در پاییز سالمت را تهدید مى کنند
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آگهى فقدان سند مالکیت
 آقاى ســید على رفیعى پور علویجه  فرزند ســید مرتضى به وکالت از طرف مهدى زمانى 
علویجه فرزند اکبر  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
16701-97/04/20 توسط دفترخانه 182 علویجه     رســما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت 11/5 حبه مشاع از ششدانگ ، پالك شماره 252 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که بنام مهدى زمانى علویجه ثبت و ســند کاداسترى صادر 
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 تســلیم 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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/08/03 – م الف:1397660- سرپرســت ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/8/102

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى حسن عزیزى علویجه  فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود که تحت شماره 20127-1401/07/19 توسط دفترخانه 182 علویجه رسمًا گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکدرب باغ  پالك شماره 
2015 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در 400 دفتر 40  امالك 
ذیل ثبت 4933 بنام کوکب عزیزى علویجه فرزند عباس  ثبت 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/08/03 –

م الف:1397647 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/8/103

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 5174 فرعى مجزى شده از پالك 
2502 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
عباس آقابابایى دهقى فرزند غالمحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/08/26  
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:1401/08/03 – م الف:1397649 -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت  – نصراله علینقیان8/104

آگهى فقدان سند مالکیت
 آقاى على کالنترى دهقى فرزند نصراله به وکالت از طرف جــواد کالنترى دهقى فرزند 
نصراله، باستناد دو  برگ استشهاد محلى که تحت شماره 5719-981401/07/25 به تائید 
دفترخانه 24 دهق رسیده است مدعى است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع ششدانگ 
یکبابخانه پالك شــماره 4209 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که 

بنام نامبرده ثبت و ســند کاداسترى صادر و تسلیم شــده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودى 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. تاریخ انتشار 1401/08/03 – م الف: 1397167 - 

سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/8/105

آگهى فقدان سند مالکیت
 آقاى على کالنترى دهقى فرزند نصراله باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 
5719-981401/07/25 به تائید دفترخانه 24 دهق رسیده است که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 4209 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که بنام نامبرده ثبت و سند کاداسترى صادر و تسلیم شده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودى 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 شــد. تاریخ انتشار 1401/08/03 – م الف:1397161 - 

سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان8/106

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى حسن عزیزى علویجه فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود که تحت شماره 20128-1401/07/19 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ، پالك شماره 26 فرعى واقع 
در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 101  دفتر 2  امالك ذیل ثبت 
160 بنام صاحب سلطان نورى علویجه ثبت و سند صادر شده و سپس بموجب سند قطعى 
1989-1336/09/05 دفترخانه 42 نجف آباد  به کوکب عزیزى علویجه فرزند عباس انتقال 
شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن 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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/08/03 – م الف: 1397709 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/8/107

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

دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18- م الف: 
1398146 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/8/108

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

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

دفتر 53 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 4343 مورخ 1401/06/15 به شماره کالســه 0863 مالکیت آقاى/ خانم 
منوچهر قنبرى والشــانى به شناســنامه شــماره 400 کدملى 1287891950 صادره فرزند 
نوروزعلى در چهاردانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 501,48 مترمربع پالك 
شــماره 60 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 
139 مورخ 1400/12/22 دفتر 53 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18-

م الف: 1398149 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 
حسن زاده/8/110

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006006860 - تاریخ ارسال نامه: 1401/07/23 – ورثه آقاى محمد 
ابراهیم آقا کوچکى فرزند براتعلى با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت تحریرى دفترچه اى نود و شش سهم مشاع از سیصد و هشتاد سهم سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 72/2292 واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده 
در صفحه 574 دفتر 180 به شماره ثبت 41147 و شــماره چاپى سند 941753 ثبت و تسلیم 
گردیده و متقاضى اظهار نموده که سند مالکیت در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى صدور 
سند مالکیت المثنى نموده است؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود 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 کتباض ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/08/03 - م الف: 1398192- سرپرست واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى از طرف زهره عموشاهى خوزانى/8/112

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

1. راى شــماره 140160302026009072 مورخ مالکیت آقاى/ خانــم مریم رزاززاده به 
شناسنامه شــماره 12564 کدملى 1292517980 صادره فرزند بهزاد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 180 مترمربع پالك شــماره 15189 اصلى واقع در بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواســت در دفتر امالك الکترونیک 
140020302026008365 به نام متقاضى ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد. 

1401/07/04
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18 -

م الف: 1398534– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/113 

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

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

مورخ  73/1/21 و سند 19128 مورخ 1400/3/23 دفتر 434 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18 -
شــمال امــالك  و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس   –  1398720 م الــف: 

 اصفهان – موسوى8/115

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى  اصالحى 4363 و 4362 مورخ 1401/07/10 پیرو راى شــماره 2087 و 2096 مورخ 
1401/03/25 خانم عشرت شکرانى کوشکى فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع 
و آقاى سید فضل اله نوریان نجف آبادى فرزند سید مرتضى نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 321/48 مترمربع قسمتى از پالك شماره 24 فرعى از پالك 
733 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/08/03 – م 
الف: 1388472 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/7/157

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اســتان اصفهان با بیان 
اینکــه هیــچ بهبــودى در وضعیــت صنایع دســتى 
ایجادنشده اســت، گفت: عدم توجه به بیمه هنرمندان 
صنایع دستى، اجرانشــدن قانون حمایت از هنرمندان، 
افزایش تصدى گرى دولت در حوزه هاى خرید و فروش 
صنایع دســتى، بى توجهى به اصل 142 قانون مالیاتى، 
عدم حمایت از صنایع کوچک و حذف نشدن پیمان ارزى 
در حوزه فرش و صنایع دستى، مسائلى است که اگر حل 
نشود صنایع دستى زنده نخواهدماند. عباس شیردل در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از زمان حضور وزیر میراث 
فرهنگى در اصفهان و على رغم وعده هاى داده شده، هیچ 

تغییرى در وضعیت صنایع دستى استان و کشور به وجود 
نیامده و این وعده ها محقق نشــده اســت، اظهار کرد: 
یک میلیون و دویســت هزار نفر در حوزه صنایع دستى 
فعال اند و فقط 45 هزار نفر از آن ها بیمه هستند! او با اشاره 
به مسئله صادرات و با بیان اینکه ما با صادرات مى توانیم 
صنایع دستى خود را زنده نگه داریم، گفت: در این حوزه نیز 
متأسفانه قانون صادرات اجرا نشد و اگر این موارد اصالح 
نشود، صنایع دســتى با معضالت بسیار بیشترى روبه رو 
خواهد شد. باید قانون به روز شود و از کشورهاى ترکیه 
و چین الگو بگیرند، چراکه آن هــا بازارهاى ما در زمینه 

صنایع دستى را تصاحب کرده و به آن ادامه مى دهند.

عضو کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
خواســتار اصالح حکمرانى آب در فالت مرکزى کشور 
شد و گفت: حکمرانى انرژى در کشــور معیوب است و 
مشکالت برق نشان دهنده این ایراد است. مهدى طغیانى 
در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان در رابطه با 
اشکاالت اجرایى و ادارى کشور اظهار داشت: ما در ابعاد 
مختلف اشکال و ایراد زیاد داریم، حکمرانى آب در فالت 
مرکزى را سراســر ایراد و عیب مى دانیم و بســیارى از 

مشکالت کشاورزى ناشى از همین ایراد است.
وى ادامه داد: حکمرانى انرژى در کشــور معیوب است 
و مشکالت برق نشــان دهنده این ایراد است، در حوزه 

اقتصاد زیرساخت هاى معیوب و اشکاالت جدى داریم و 
عدالت مالیاتى آن طور که باید، اجرا نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به سو استفاده دشمنان از خألهاى قانونى عنوان کرد: خأل 
قانونى در قوانین کشور وجود دارد که باعث سو استفاده 
دشمنان مى شود و این اشکاالت بر نظام اجرایى و ادارى 
کشور وارد اســت اما همه ما على رغم همه اشکاالت، 

کشور را سرزمین خود مى دانیم...
وى افزود: حل مسائل و مشــکالت کشور راه حل یک 
خطى و یک کلمه اى ندارد و نباید ادعایى را مطرح کنیم 

که حاضر نیستیم تبعات آن را بپذیریم.

اگر مشکالت حل نشود
صنایع دستى زنده نمى ماَند

حکمرانى آب در فالت مرکزى 
سراسر عیب است

سرقت 2 میلیاردى
در نجف آباد

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان نجف آباد از دسـتگیرى 
سارقان یکى از کارگاه هاى شهرستان نجف آباد و کشف 
20 میلیارد ریال اموال مسروقه از متهمان خبر داد. میثم 
گوهرى آرانى گفت: مأمـوران پس از تکمیل تحقیقات 
پلیسى فردى که به عنوان متولى اصلى سرقت کارگاه 
مذکور بوده دستگیر و در ادامه با اعترافات وى 5 نفر دیگر 
از همدستانش که در این سرقت او را همراهى مى کردند 
نیز دستگیر شـدند. گوهرى آرانى از کشـف 20 میلیارد 
ریال اموال مسـروقه این کارگاه در بازرسى از مخفیگاه 
متهمان خبر داد و گفت: متهم اصلى این باند اقرار کرد 
که با سوءاستفاده از اعتماد صاحب کارگاه، فاکتور هاى 
جعلى خروج بار را صادر و اجنـاس تولیدى را از کارخانه 
خارج و با کمک همدستانش به فروش مى رسانده است.

بازدید از پروژه
شبکه فاضالب 

معـاون عمرانـی فرمانـداري از پروژه شـبکه فاضالب 
جنوب شـرق اصفهان در منطقه روشن دشت و چندین 
پروژه دیگر در حال ساخت آبفاى منطقه یک بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی آبفاى منطقه یک، این بازدید 
با هدف مساعدت فرمانداري در رفع مشکل کشاورزان 
این منطقه و انجام باقیمانده عملیات شـبکه فاضالب 
براى بهـره برداري از حـدود 25 کیلومتر شـبکه فرعی 
و 5 کیلومتر شـبکه اصلی اجرا شده در سـال هاي قبل 

و امسال انجام شد. 

خبر

معاون حمل  ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: پس 
از بررسى جوانب مختلف طرح شناورسازى ساعات ادارى 
کارکنان دستگاه هاى اجرایى و ارائه نتایج آن در شوراى 
ترافیک استان اصفهان در جلسه بیست وششم مهرماه 
جارى، مقرر شد شناورسازى ساعات کارى، مشابه شهر 

تهران تا پایان آذرماه امسال تمدید شود.
حســین حق شــناس ، با بیان اینکه در مهرماه امسال 
همزمان با بازگشــایى مدارس و دانشگاه ها و پس از دو 
سال تعطیلى دوران شــیوع کرونا، شاهد تقاضاى سفر 
بیشــتر خودروها نســبت به دوران قبل از کرونا بودیم، 
اظهار کرد: تغییر رفتار مردم متأثر از دوران شیوع کرونا 
در استفاده بیشتر از خودروى شخصى و استفاده کمتر از 
وســایل حمل  ونقل همگانى در وضعیت ترافیک شهر 

مشهود بود.
وى تصریح کرد: آمارها نشــان مى دهد که در مهرماه 
امسال نسبت به مهرماه 1398، حدود 25 درصد مجموع 
مسافران حمل  ونقل همگانى (اتوبوس، مترو و تاکسى) 
کاهش یافته است و این شهروندان با خودروى شخصى 

سفرهاى درون شهرى خود را انجام مى دهند.
حق شــناس با اشــاره به اینکه یکى از راهکارها براى 
پاسخگویى به نیاز آن دسته از همشهریان که موفق به 

دریافت سرویس مدرسه براى دانش آموز خود نشده اند، 
طرح شناورسازى ساعات ادارى کارکنان بود، گفت: این 
طرح از طرفى با هدف توزیع سفر در ساعت پیک ترافیک 
و از طرف دیگر براى والدین کارمندى که موفق به گرفتن 

سرویس براى دانش آموز خود نشدند، پیشنهاد شد.
وى خاطرنشان کرد: نتیجه اجراى طرح شناورسازى در 
مهرماه مطلوب بود و هدف توزیع سفر در ساعت پیک را 
برآورده کرد، به گونه اى که قله اوج ترافیک خودروها و 
مسافران حمل  ونقل همگانى، 15 درصد کاهش یافت 
و در مقابل هر دوره اوج ترافیــک (صبح، ظهر و عصر) 
نیم ساعت افزایش یافت و این توزیع ترافیک باعث روان 
شدن بیشتر ترافیک و افزایش ظرفیت خدمات اتوبوس 

و مترو شد.
معاون حمل  ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکید کرد: 
هرچند در مهرماه سال 1401 شاهد تقاضاى بیشتر سفر 
با خودروهاى شخصى به دلیل تغییر رفتار مردم در دوران 
شیوع کرونا و ترافیک در معابر بودیم، اما اگر طرح تغییر 
ساعات بازگشــایى مدارس و تغییر شناورسازى ساعات 
ادارات اجرا نمى شد، اوج ترافیک مدارس و ادارات برهم 
منطبق و وضعیت شهر بسیار نامناسب و مشابه دهه سوم 
فروردین 1401 مى شد و عالوه بر شدت ترافیک و قفل 

شدن معابر، شاهد اشباع ظرفیت اتوبوس ها و واگن هاى 
مترو و کمبود بیشتر سرویس مدارس مى شدیم.

حق شناس گفت: پس از بررســى جوانب مختلف طرح 
شناورسازى ساعات ادارى کارکنان دستگاه هاى اجرایى و 
ارائه نتایج آن در شوراى ترافیک استان اصفهان در جلسه 

بیست وششم مهرماه جارى با حضور معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى، پلیس راهور استان، نمایندگان 
محیط زیســت، اورژانس و آموزش وپرورش مقرر شد 
شناورسازى ساعات کارى در این کالن شهر، مشابه شهر 

تهران تا پایان آذرماه تمدید شود.

تمدید طرح شناورسازى ساعت کارى در اصفهان
بیش از300 هزار لیتر، فرآورده هاى نفتى در منطقه 
اصفهان کشــف و از عرضه خارج از شــبکه آن 

پیشگیرى شد.
 مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: از ابتداى امســال سیصد هزار لیتر 
فرآورده نفتى شــامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید 
و نفت کوره که براى عرضه خارج از شبکه قاچاق 

شده بود، کشف شد.
عبدا... گیتى منش افزود: سازمان هاى متولى نسبت 
به بررسى و رفع مغایرت ســوخت تایید و تحویل 
شده به وسیله شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى اقدام کرده و ضمن بررسى عملکرد نظارتى 
بر تحویل سوخت مایع به نیروگاه هاى تولید برق، 
توصیه هاى الزم به نمایندگان نیروگاه ها ابالغ شد.
وى همچنین دربــاره بارنامه هــاى جعلى حمل 
و نقل با قصد دریافت ســوخت مــازاد، به اعمال 
نظارت هاى الزم سازمان راهدارى، حمل و نقل و 
ارگان هاى نظارتى با مراکز صدور اینگونه بارنامه ها 

تاکید کرد.

کشف 300 هزار 
لیتر فرآورده نفتى 
قاچاق در اصفهان

معاون امور ثبتى و حقوقى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان آخرین وضعیت موقوفه هتل عباسى  را تشریح 

کرد.
حجت االســالم اصغر توســلى د در خصوص آخرین 
وضعیــت پرداخت اجــاره بهاى هتل عباســى اظهار 

داشت: موضوع هتل عباسى از طریق مراجع قضائى در 
دست پیگیرى است، باید حقوق موقوفه پرداخت شود، 
چندین جلسه با مسئوالن بیمه ایران برگزار کردیم اما 

به نتیجه نرسید.
وى با بیان اینکه حقوق موقوفه هتل عباسى باید براى 

مدرسه امام صادق (ع) هزینه شود، ابراز داشت: تاکنون 
نتوانسته ایم با گفت وگو مشکل را برطرف کنیم.

معاون امور ثبتى و حقوقى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اضافه کــرد: چنانچه رویــه پیگیرى پرونده 
پرداخت اجاره بهاى هتل عباسى عادى باشد تا آذر ماه 

این پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.
وى ادامه داد: پرونده موقوفه هتل عباســى از 2 سال 
گذشته در دســتور کار قرار دارد، این هتل صاحب برند 
است و تالش ما حفظ این ظرفیت در حوزه گردشگرى 

است.

پیگیرى اجاره بهاى
هتل عباسى
در مراجع قضایى
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رامین رضاییان،  خرید پر سرو صداى ابتداى فصل سپاهان 
که براى جانشینى دانیال اسماعیلى فر جذب این تیم شد روز 
پنج شنبه موفق شد یک بار دیگر تأثیرگذارى خوبى روى 
بازى طالیى پوشان داشته باشد و روى ضربه ایستگاهى 
به زیبایى هرچه تمام تر دروازه تراکتور را باز کرد. رضاییان 
با این گل سه گله شد و با احتساب دو پاس گلى که ارسال 
کرده موثرترین بازیکن سپاهان تا پایان هفته دهم است. 
رضاییان که در پست دفاع بازى مى کند بهترین گلزن این 
تیم تا اینجاى کار بوده و از مهاجمان و وینگرهاى این تیم 
از جمله شــهریار مغانلو و... عملکرد بهترى داشته است. 
رضاییان همچنین در تمام دقایق بازى هاى سپاهان در ده 

هفته گذشته حضور کامل داشته است.

ستاره بى چون و چراى
 سپاهان

02

در چارچوب هفته هفتم لیگ امارات، اتحاد کلبا به مصاف 
الوصل رفت و به تساوى 2 بر 2 رسید. این دومین تساوى 
شاگردان فرهاد مجیدى در این فصل از رقابت هاى لیگ 
امارات است. اتحاد کلبا با این تســاوى 11 امتیازى شد 
و در رده هفتم قرار گرفت. الوصل بــا 15 امتیاز در صدر 

قرار دارد.

توقف تیم فرهاد
 مقابل صدرنشین

03

مسابقات جام جهانى 2022 قطر کمتر از یک ماه دیگر آغاز 
مى شود. تیم ملى فوتبال کشورمان در این مسابقات با تیم 
هاى انگلیس، آمریکا و ولز رقابت مى کند. اما ششمین حضور 
تیم ملى کشورمان در مسابقات جام جهانى تنها افتخار ایران 
نیست. علیرضا فغانى داور سرشناس کشورمان براى سومین 
دوره در مسابقات بزرگ جام جهانى سوت مى زند. این افتخار 
بزرگ براى داور بین الملى کشورمان سوژه رسانه هاى میزبان 
جام جهانى شد. فغانى در این زمینه به رسانه هاى قطر، گفت: 
خیلى خوشــحالم که افتخار این را دارم که براى سومین بار 
براى قضاوت در مسابقات جام جهانى انتخاب شدم. فغانى 
پیش از این در جام هاى جهانى 2014 برزیل و 2018 روسیه 
سوت زده بود و با حضور در مسابقات جام جهانى 2022 قطر 

رکوردى بزرگ به نامش ثبت مى شود.

افتخارآفرینى فغانى
 سوژه شد

04

نشریه «االمارات الیوم» خبر داد یکى از باشگاه هاى فوتبال 
عربستان براى جذب وینفرد شفر سرمربى سابق استقالل 
عالقه نشان داده است. شفر سرمربى سابق بنى یاس از لیگ 
امارات هم مشــترى دارد و این باشگاه سعودى با همتاى 
اماراتى اش براى امضاى قرارداد با ســرمربى آلمانى وارد 
رقابت شده است. طبق گزارش رسانه اماراتى وینفرد شفر 
به پیشنهاد باشگاه اماراتى تمایل دارد ولى هنوز مسئوالن 
باشگاه اماراتى تصمیمى رسمى در زمینه سرمربى کنونى 
خود نگرفتند. وینفرد شــفر از سال 2017 تا 2019 هدایت 
استقالل را برعهده داشت. مربى آلمانى بعد از رفتن از تهران 
هدایت تیم هاى بى یاس امــارات و الخور قطر را برعهده 

داشت و اکنون تیمى ندارد.

جدال سعودى-اماراتى 
براى شکار شفر

نشریه «republika» اندونزى در گزارشى به وضعیت 
ایران قبل از جام جهانى 2022 با هدایت کارلوس کى 
روش پرداخت و مرد پرتغالى را باتجربه ترین مربى جام 

جهانى 2022 نامید.
این رسانه آســیایى نوشــت:کارلوس کى روش در 
تاریخ 7 ســپتامبر دوباره به عنوان سرمربى تیم ملى 
ایران منصوب شد.کارلوس کى روش، سرمربى تیم 
ملى ایران، یکــى از باتجربه تریــن مربیان تاکتیکى 
جام جهانى 2022 قطر خواهد بود. سرمربى 69 ساله 
پرتغالى ایران را با هدایت خود به سومین جام جهانى 

رساند.
او در ســال هاى 2014 و 2018 هدایت این تیم را در 
جام هاى جهانى برزیل و روســیه برعهده داشت که 

ایران دو بار در مرحله گروهى حذف شد.
کى روش یکى از متنوع ترین مربیانى است که راهى 
قطر مى شود. کى روش دو دوره مختلف هدایت تیم 
ملى ایران را پشت سر گذاشت و این بار در گروه B به 
همراه آمریکا و ولز به مصاف انگلیس مى رود. اولین 
دوره حضور او در ایران از سال 2011 آغاز شد و تا سال 
2019 ادامه داشت. این طوالنى ترین دوره مربى تاریخ 

تیم ملى ایران است.
چیزى که به طور گســترده در آن زمان مورد تحسین 
قرار گرفت، استقبال کى روش از بازیکنان خارجى که 
اصالت ایرانى داشــتند به اردو تیم ملى بود. این یعنى 
بازیکنانى با خون ایرانى از کشــورهایى مانند آلمان، 

هلند و آمریکا مى توانند براى آن کشور بازى کنند.
در اروپا، کى روش به احتمال زیاد به خاطر نقشــش 
به عنوان دســتیار سرمربى ســر الکس فرگوسن در 

منچســتریونایتد و همچنین ســرمربى رئال مادرید 
شناخته مى شــود. اولین دوره او در یونایتد تنها یک 
فصل به طول انجامید زیرا به ســرعت توســط رئال 
مادرید تعقیب شد. کى روش با توجه به اینکه فرصت 
همکارى با زین الدین زیدان، رونالدو و لوئیز فیگو را 
داشته، به راحتى مى توانست از این بازیکنان استفاده 

کند.
با وجود شــروع خوب کارلوس کــى روش با رئال در 
فصل 04/2003 اما فصل بد به پایان رسید و کى روش 
از وظایفش کنار گذاشته شد. استانداردهاى یونایتد با 
رفتن او کاهش یافته بود و آنها از بازگشت او در فصل 

بعد استقبال کردند.
او به عنوان دســتیار فرگوســن دو قهرمانى لیگ 

برتر و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و نشان 
داد که چقدر در نقش خود موثر اســت. اما در سال 
2008 پیشــنهاد مربیگرى تیم ملى پرتغال براى او 
آمد که او نتوانست آن را رد کند. کى روش دو سال 
مربى تیم ملى کشــورش بود، ســپس هشت سال 
سرمربى ایران، دو ســال کلمبیا، یک سال در مصر 
شد و سپس در آســتانه جام جهانى 2022 به ایران 

بازگشت.
دســتمزد کى روش در ایران در حال حاضر مشخص 
نیســت اما در جام جهانى 2014 ســیزدهمین مربى 
پردرآمد با دستمزد ســاالنه 2 میلیون و 98 هزار دالر 
بود. او در جام جهانى 2018 با دریافت 1,9 میلیون دالر 

هفتمین مربى پردرآمد بود.

تیم ملى و کى روش زیر ذره بین رسانه هاى خارجى
رسانه روســى خبر داد باشــگاه زنیت مصمم به 

برگرداندن ستاره ایرانى به لیگ روسیه است.
سردار آزمون ستاره تیم ملى کشورمان بعد از دوران 
طالیى اش به همراه زنیت در لیگ برتر روســیه 
زمستان گذشته با قراردادى 5 ساله به بایرلورکوزن 

آلمان ملحق شد.
آزمون با انتقال به بوندس لیگا بدشانســى هاى 
زیادى آورد و چندین مصدومیت و کسالت باعث 
شد تا در نیم فصل اول حضورش در لورکوزن نتواند 

حضور چندان موثرى داشته باشد.
آزمون در فصل جدید بوندس لیگا هم نتوانســت 
جایگاه ثابتى در ترکیب اصلى لورکوزن داشته باشد 

و در نهایت نتایج بد تیم آلمانى باعث شد 

تا سیوان ســرمربى تیم برکنار شود و ژابى آلونسو 
اســطوره رئال هدایت این تیم آلمانى را برعهده 

بگیرد.
آزمون این روزها دوران نقاهت خود را مى گذراند 
تا خــود را براى حضور در مســابقات جام جهانى 
2022 برساند. رسانه هاى روسیه هفته گذشته از 
عالقه مندى باشــگاه زنیت به برگرداندن آزمون 

خبر دادند.
در جدیدترین خبر در این زمینه سایت «اسپورت» 
روســیه اعالم کرد مسئوالن باشــگاه مصمم به 
برگرداندن سردار آزمون در زمستان به لیگ روسیه 
هســتند و برنامه خود را براى جذب قرضى ستاره 

ایرانى آماده کردند.

زنیت، مصمم به برگرداندن ستاره ایرانى

سرمربى تیم فوتسال گیتى پســند پس از پیروزى 
تیمش مقابــل زندى بتن کالردشــت گفت: روح 
فوتسال و به طور کلى ورزش به حضور تماشاگران و 
هواداران گره خورده و امیدوارم شرایطى فراهم شود 
که تماشاگران به ورزشگاه بیایند و از این بازى هاى 

زیبا لذت ببرند.
محمد کشاورز پس از پیروزى پرگل تیمش مقابل 
تیم فوتسال زندى بتن کالردشــت در هفته دهم 
لیگ برتــر در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هر 
دو تیم تالش زیادى انجام دادند و به آنها خســته 
نباشید مى گویم؛ ما مســتحق برد بودیم چون در 
هر دو نیمه به بازى تسلط داشــتیم، البته در نیمه 
اول تا حدودى خواســته هایمان کمتر اجرا شد اما 
در نیمه دوم شرایط مان بهتر شد و با تمام احترامى 
که براى تیم کالردشت قائل هستم، مستحق این 

پیروزى بودیم.
وى با انتقاد از بدون تماشاگر برگزار شدن این بازى 
خاطرنشان کرد: روح فوتســال و به طور کلى روح 
ورزش به حضور تماشاگران و هواداران گره خورده 

و امیدوارم شــرایطى فراهم شــود که تماشاگران 
به ورزشــگاه بیایند و از این بازى هــاى زیبا لذت 
ببرند.در تیم گیتى پسند مشتاقانه و صمیمانه منتظر 
هواداران مان هستیم و امیدواریم شرایطى فراهم 
شود که تماشاگران در ســالن حضور داشته باشند 

و به نظرم جو بهترى در ورزشگاه حاکم خواهد بود.
سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند پیرامون بازى هفته 
آینده تیمش مقابل رکن آذیــن خاورمیانه گفت: ما 
هفته آینده با تیم خوب مشهد بازى داریم؛ ما براى 
لیگ به صورت بازى به بازى برنامه ریزى کرده ایم 
و االن تنها به بازى مقابل رکن آذین فکر مى کنیم. 
سخت تمرین خواهیم کرد تا بتوانیم مقابل این تیم 

بازى مناسبى را ارائه دهیم.
وى ادامه داد: امسال لیگ سختى داریم و همه تیم ها 
براى حضور در مســابقات خوب آماده شده اند؛ از 
طرف دیگر تعطیلى هاى لیگ به تیم هایى که از نظر 
جسمانى مشکل داشتند، فرصت داد تا خودشان را 
آماده کنند و به نظرم بازى ها هر هفته سخت تر از 

قبل مى شود.

سرمربى گیتى پسند:

 بازى ها هر هفته سخت تر از قبل مى شود

پونفرادینا در حضور دروازه بان ایرانى خود به 
تساوى مقابل راسینگ سانتاندر رسید.

تیم فوتبال پونفرادینــا در چهارمین حضور 
ثابت و متوالى امیر عابدزاده درون دروازه اش، 
در ورزشگاه ال ســاردینرو، یکى از مسابقات 
هفتــه دوازدهم اللیگا 2 اســپانیا مقابل تیم 

رده پانزدهمى راسینگ سانتاندر قرار گرفت.
عابدزاده که در این فصل یک کلین شــیت 
داشــته و در تالش بود دوباره دروازه خود را 
بسته نگه دارد، در دقیقه 19 روى یک اشتباه 
عجیب توســط مدافع پونفرادینا در دفع توپ 
و گلزنى اینیگــو ویســنته گل اول را مقابل 

راسینگ سانتاندر دریافت کرد.
راسینگ ســانتاندر در دقیقه 51 صاحب یک 
ضربه پنالتى شد که ویسنته این بار در گلزنى 
ناموفق بود و شوت او از کنار تیرك عمودى 
دروازه پونفرادینا به بیرون رفت تا نتیجه یک 

بر صفر بماند.
یاران عابدزاده در دقیقــه 64 نتیجه را مقابل 
راسینگ ســانتاندر جبران کردند و در نهایت 
این مسابقه با نتیجه یک بر یک پایان یافت 
تا 13 امتیازى شوند و در رده شانزدهم جدول 

اللیگا 2 اسپانیا بمانند.
امیر عابدزاده، دروازه بــان ایرانى پونفرادینا 
مقابل راسینگ سانتاندر نُهمین بازى فصل 
خود در رقابت هاى اللیگا 2 اسپانیا را انجام داد 

که در ثبت دومین کلین شیت بدشانس بود.

اشتباه مدافع، مانع از 
کلین شیت بچه عقاب

سال هاست صداى اعتراض تیم هاى فوتبال کشورمان 
درباره سریال اشتباهات داوران گوش فلک را کرده و 
وعده هاى سر خرمن مسئوالن درباره رفع این معضل 
با استفاده از VAR هم فقط حکم آبى را داشته که سعى 
کرده آتش دادخواهى کادرفنــى، بازیکنان و مدیران 
تیم هــاى متضرر از ایــن خطاهــاى داورى را براى 
لحظه اى هم که شــده خاموش کند اما تاکنون راه به 

جایى نبرده است.
پیش از شــروع لیگ برتر بود که سرپرســت سابق 
فدراســیون فوتبــال و مهمتــر از آن باالترین مقام 
ورزشى کشورمان وعده دادند که در نیم فصل دوم این 
رقابــت هــا شــاهد ورود کمــک داور ویدیویى به

 اســتادیوم هاى ایران خواهیم بود اما همان زمان این 
رئیس کمیته داوران فدراسیون بود که با اظهارات خود 
هم ُمهرباطلى برسخنان دو مقام باالتر از خود زد و هم 
آب پاکى را روى دست فوتبالدوستان ایرانى درخصوص 
استفاده باشگاه ها از این تکنولوژى پیشرفته ریخت. 
خداداد افشاریان معتقد بود اجراى پروژه «VAR» در 
فصل جدید لیگ برتر امکانپذیر نیســت چرا که براى 
استفاده از ویدیوچک در ایران باید داوران کشورمان با 
کاربرد این سیستم آشنایى داشته باشند و این پروسه 6 

تا 9 ماه زمان خواهد برد.
با این حال به نظر مى رســد وزیــر ورزش و جوانان 
کشــورمان بدون توجه به اظهارات رئیس دســتگاه 
زیرمجموعه این وزارتخانه تالش داشت هر طور شده 
پاى VAR را به فوتبال ایران باز کند مبادا به خلف وعده 
در این خصوص متهم شود. حمید سجادى همچنان 
روى حرف خود در خصوص اســتفاده از این سیستم 
در نیم فصل دوم پافشــارى مى کرد؛ بر این اساس، او 

همین چند روز پیش نیز در جلســه اى که به مناسبت 
هفته تربیت بدنى و ورزش برگزار شده بود بار دیگر نوید 
داد که نهاد تحت ریاست وى و فدراسیون فوتبال ایران 
تمام تالش خود را به کار برده اند که در نیم فصل دوم از 

ویدیو چک استفاده کنند.
نکته جالب آنجاست که این بار برخالف گذشته رئیس 
کمیته داوران هم تصمیم گرفته از موضع خود در این 
باره کوتاه بیاید. پس از بازى استقالل و ذوب آهن در 
هفته نهم، افشاریان در یک اظهار نظر غیر رسمى روى 
سکوهاى ورزشگاه فوالدشهر بر تجهیز استادیوم ها به 
کمک داورویدیویى ظرف روزهاى آتى تأکید کرد. او 
یک هفته بعد از این ماجــرا و پس از جنجال هایى که 

در خصوص داورى بازى شاگردان ساپینتو با آلومینیوم 
اراك به راه افتاد پارا فراتر گذاشت و حتى احتمال داد که 
اواخر همین فصل در یکى یا دو استادیوم VAR داشته 
باشیم. افشــاریان ابراز امیدوارى کرد که تا قبل از جام 
جهانى تجهیزات این سیستم به ایران بیاید تا شاید در 
زمان برگزارى جام جهانى بتوانند آموزش هاى الزم را 

در خصوص شیوه کاربرد آن به داوران  ارائه کنند. 
ماجرا اما به همینجا ختم نمى شود و حرف هاى رئیس 
کمیته داوران وقتى تأمل برانگیزتر مى شــود که او با 
تأیید تصمیم هاى قاضى نبرد آبى پوشان با اراکى ها 
تصریح مى کند که VAR مدینه فاضله نیست و فقط 
در 4 مورد مى تواند ورود کند. با این تفاســیر و با توجه 

به اینکه افشاریان ســه ماه پیش زمان مورد نیاز براى 
آموزش داوران ایرانى در خصوص استفاده از ویدیو چک 
را حداقل شش ماه عنوان کرده بود، حتى اگر سرانجام 
براى اولین بار قول مسئوالن ذیربط درباره استفاده از 
VAR تو زرد از آب درنیاید و عملى شــود، حتى اگر در 

نیم فصل دوم شاهد به اتمام رسیدن بحث و جدل بر 
ســر زمان رونمایى از این فناورى باشیم باز هم هیچ 
امیدى نیست که مشکالت داورى فوتبال ما حل شود 
و جنجال ها در این خصوص خاتمه یابد. پربیراه نیست 
اگر بگوییم سریال اشتباهات داورى و اعتراضات اهالى 
فوتبال در این خصوص در سکانســى جدید وارد فاز 

دیگرى خواهد شد.  

با اظهارات مدیرعامل اســتقالل مشخص شد هافبک 
کایسرى اسپور یکى از بازیکنان مد نظر استقالل براى 

نیم فصل است.
هافبک سابق استقالل که اکنون در عضویت تیم کایسرى 
اسپور ترکیه اســت و با بازگشــت از مصدومیت از نظر 
جسمانى هم شرایط خوبى دارد، یکى از گزینه هاى ساپینتو 

براى تقویت تیم در نیم فصل است.
على کریمى که ســابقه طوالنى در فوتبال ایران و اروپا 
دارد و تجربیات گران بهایى را اندوختــه اینروزها کم و 
بیش در ترکیب کایسرى نیز به میدان مى رود و شرایط 
نسبتا مناســبى دارد. این هافبک باتجربه که اول فصل 
هم شایعاتى درباره پیوستنش به استقالل وجود داشت، 

ترجیحش حضور در خارج از کشور بود و به همین خاطر 
با پایبندى به قرارداد خود در کایسرى اسپور ماندگار شد. 
حاال اما دوباره بحث بازگشت او به استقالل داغ شده است.
با توجه به نظر ساپینتو براى جذب یک هافبک بازیساز و 
توانمند در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر، على کریمى 
گزینه اصلى آبى ها محسوب مى شود. در این خصوص 
از على فتح ا...  زاده مدیرعامل باشــگاه نیز سوال شد و او 

پاسخ مثبتى داد.
فتح ا...  زاده درباره شــایعه جذب کریمــى در نیم فصل 
گفت: «اگر بتوانیم او را جذب کنیم اتفاق بسیار خوبى است. 
کریمى بازیکن با کیفیتى اســت اما باید بتوانیم شرایط 

حضورش در استقالل را فراهم کنیم.»

على کریمى، خرید ویژه استقالل در نیم فصل؟

مرضیه غفاریان

 ثابتى در ترکیب اصلى لورکوزن داشته باشد 
ثش ا ان آل ت ا یت نتایج بد تیم آلمانى باعث شد ن

هســتند و برنامه خود را براى جذب قرضى ستاره 
ن ک ا آ ان ایرانى آماده کردند.ا

که در ثبت دومین کلین شیت بدشانس بود.

اقدام جنجالى بازیکن ایرانى پورتو پس از بازى با بنفیکا 
در فضاى مجازى سوژه نشریه رکورد شد.

جمعه شــب در چارچوب رقابت هاى پرتغال، پورتو در 
دیدارى حساس و مهم به مصاف بنفیکا رفت و با شکست 

یک بر صفر مواجه شد.
در این بازى در دقیقه 27 ، استاکیو از داور مسابقه کارت 

قرمز گرفت تا شرایط بازى براى پورتو کامًال تغییر کند. 
آنها در دقیقــه 72 گل دریافت کردند تا یک شکســت 

خانگى بزرگ را متحمل شوند.
پس از پایان مســابقه مهدى طارمى پیراهن خود را به 
سمت جایگاه طرفداران پورتو گرفت و به سبک لیونل 
مسى در ال کالسیکو براى حریف ُکرى خواند. ستاره ایران 

پس از بازى نیز در فضاى مجازى در صفحه شخصى خود 
نوشت: ما قهرمان هستیم، یادتان باشد. در 20 بازى اخیر، 
11 برد و تنها 3 شکست براى ما ثبت شده. ما 6 بار هم 

مساوى کردیم پس از برویم و بجنگیم.
اکنون در جــدول لیگ پرتغــال، بنفیکا بــا 28 امتیاز 
صدرنشین است و پورتو با 22 امتیاز در جایگاه دوم قرار 

دارد. این اختالف 8 امتیازى و دشــمنى بنفیکا و پورتو 
باعث شد تا پســت مهدى طارمى به شدت در فضاى 
پرتغال دیده شود و اقدام ستاره ایران به عنوان یک نیش 

از سوى نشریه معتبر رکورد خوانده شود.
نشریه رکورد در گزارش خود نوشت: طارمى به بنفیکا یک 

نیش و کنایه بزرگ زد. ما قهرمان هستیم، یادتان باشد.

«نیش» طارمى به دشمن، سوژه پرتغالى ها شد

جنجال داورى در ایران؛ عصر جدید
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دوازدهمیــن نمایشــگاه تخصصى صنعــت برق و 
اتوماسیون صنعتى در اصفهان برگزار مى شود.

به گزارش واحد روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان، دوازدهمین نمایشــگاه تخصصى 
صنایع برق و اتوماســیون صنعتى در محل برگزارى 
نمایشگاه هاى اصفهان از تاریخ 4 آبان ماه کار خود را 
آغاز مى کند و شرایطى را فراهم مى آورد تا واحدهاى 
تولیــدى، جدیدترین تجهیزات، خدمــات و کاالهاى 
خود را در معرض دید بازدیــد کنندگان، متخصصان، 
کارشناســان و عالقمندان به رویدادهاى نمایشگاهى 

و فعاالن این حوزه قرار دهد.
در ایــن نمایشــگاه 120 شــرکت فعــال و مطرح از 
اســتان هاى آذربایجان شــرقى، آذربایجــان غربى، 
اصفهان، تهران، قزوین، خراسان رضوى، یزد و استان 
البرز در طول چهار روز برگزارى این رویداد نمایشگاهى 
تخصصــى آخریــن توانایى هایى خــود را به نمایش 

مى گذارند.
دوازدهمیــن نمایشــگاه تخصصى صنعــت برق و 

اتوماســیون صنعتى در فضایى بالغ بر 6 هزار مترمربع 
و با هدف شناســایى و توانایى صنعتگران برق، ارایه 
ظرفیت هــاى تولید کنندگان تجهیــزات برق خانگى 

و صنعتى و شــناخت نیازهاى بازار برق کشور برگزار 
مى گردد. 

از برندهاى مطــرح کــه در این رویــداد تخصصى 

نمایشگاهى حضور دارند مى توان به شرکت مپنا، گروه 
ماد، یکتا افروز، برنا الکترونیک، ســپاهان تابلو، شیوا 
امواج و آرین نیرو اشاره کرد. در این دوره از نمایشگاه 
صنعت برق شاهد حضور نمایندگى هایى از کشورهاى 
جمهورى چک، انگلستان، چین، مالزى، آلمان، اسپانیا، 

ترکیه، ژاپن، کره جنوبى و ایتالیا هستیم.
این نمایشــگاه با مشــارکت، همکارى و هم اندیشى 
تاثیرگذارترین کانون هاى صنعت برق کشور از جمله 
شرکت توزیع برق استان اصفهان، انجمن همگن برق 
و الکترونیک اصفهان، ســندیکاى صنعت برق ایران، 
انجمن هاى صنفى اتوماســیون صنعتى ایران، انجمن 
تولید کنندگان کنتــرل و ابزار دقیــق، اتحادیه تولید 
کنندگان و فروشندگان الکتریک و الکترونیک اصفهان 

برگزار خواهد شد.
دوازدهمین نمایشگاه صنعت برق و اتوماسیون صنعتى 
از تاریخ 4 تا 7 آبان ماه در ساعات بازدید 15 تا 21 واقع 
در کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت میزبان 

عالقه مندان و متخصصان صنایع برق خواهد بود.

از فردا آ غاز مى شود؛

گردهمایى بزرگ
 صنعتگران برق و اتوماسیون صنعتى در اصفهان

تعمیرات دوره اى واحد شماره 4 بخارى نیروگاه اصفهان به ظرفیت 320 
مگاوات آغاز شد. 

مهندس عباس کریمى مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
با اشاره به فعالیت هاى تعمیراتى واحد شماره 4 بخارى نیروگاه اصفهان 
گفت: این واحد به ظرفیت 320 مگاوات بــراى اجراى تعمیرات بازدید 
دوره اى و کسب آمادگى الزم براى کمک به تامین برق پایدار از شبکه 

سراسرى تولید برق خارج شده است.
مدیر دفتر فنى شــرکت افزود: طبــق برنامه پیش بینى شــده در این 

تعمیرات دوره اى عالوه بر فعالیت هــاى برنامه CPM نیز فعالیت هاى 
مهمى شامل تمیز کردن داخل لوله هاى کلیه مبدل هاى حرارتى شامل 
کندانسور، کولر هاى هیدروژن ژنراتور، کولر هاى آب استاتور، کولر هاى 
ســیل، کولر هاى کلوز ســیکل وکولر هاى روغن، نصب و در سرویس 
قرار دادن سیستم تحریک جدید ژنراتور، درسرویس قرار دادن سیستم 
start soft موجودجهــت الکتروموتور فنهاى کولینــگ تاور، تعویض 

 BCP شــماره2 با موتور بازسازى شــده، بازدید و اورهال FDF موتور
شــماره یک، بازدید و تمیز نمودن داخل استخر برج خنک کن در حال

 انجام است .
مهندس ســید حســن فرزام مهر در ادامه گفت: رفع عیب از قیدها و 
پایه هاى نگه دارنده خراب پکینگ هاى بــرج خنک کن، رفع عیب از 
نشت حرارت قسمت هاى مختلف بویلر، جوشــکارى و بازسازى لوله 

خروجى CWP۱  در این تعمیرات انجام مى شود.
نیــروگاه حرارتــى اصفهــان داراى پنــج واحــد مولــد بــرق 
حرارتــى، بخارى بــا مجمــوع تــوان تولیــد نامى835 مــگاوات

 است.

آغاز تعمیرات دوره اى در  نیروگاه اصفهان

ثبت رکورد تولید 6 ماهه چدن مذاب در ذوب آهن 

برگزارى کارگاه آموزشى زنان شاغل
سالمت خانواده و جوانى جمعیت در آبفا

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان رکورد تولید 
شش ماهه چدن مذاب با تولید یک میلیون و 494 
هزار و 270 تن در این مجتمــع عظیم صنعتى  به 
ثبت رسید.همایون صمیمى مدیر بخش کوره بلند 
ذوب آهن اصفهان گفت: با وجود همه کمبودها به 
ویژه زغال داخلى، بعضًا کک خارجى و سنگ آهن 
درشت دانه، در شــش ماهه اول سال جارى تولید 

یک میلیون و 494 هــزار و 270 تن چدن مذاب 
با تالش و کوشــش کادرهاى مختلف سرپرستى، 
مهندســى، فورمن ها، تکنســین ها، کارگران و 
همچنین همکارى بخش هــاى مختلف کارخانه 
رقم خورد که نســبت به مدت مشابه سال قبل که 
یک میلیون و 355 هزار و 768 تن تولید شــد، 10 

درصد افزایش را نشان مى دهد .  
وى افزود: در سال گذشــته کک خشک مصرفى 
به ازاى یک تن چدن تولیــدى 551 و هفت دهم 
کیلوگرم بود که در شش ماهه اول سال جارى به 
517 کیلوگرم رسیده است یعنى حدود 35 کیلوگرم 
به ازاى هر تن چدن تولیدى مصرف کک کاهش 
یافته است و در شش ماهه اول امسال، دو درصد از 

برنامه تولید جلو هستیم.
 

به همت مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده  
درهفته بهداشت روان و روز ملی سالمت بانوان، 
کارگاه آموزشی زنان شاغل، ســالمت خانواده و 
جوانى جمعیت براى بانوان شاغل در آبفاى استان 
اصفهان برگزار شد.معاون منابع انسانى و تحقیقات 
آبفاى استان اصفهان  در ابتداى این کارگاه آموزشى 
اعالم کرد: بانوان شاغل در آبفاى استان اصفهان 
از موفق ترین بانوان در جامعه به شــمار مى آیند 
که در زمینه هاى مختلف علمى، هنرى ، ورزشى 
توانســتند موفقیت هایى کســب نمایند.مجتبى 
قبادیان با بیان اینکه هم اکنون 307 نفر ازشاغلین 
آبفاى استان اصفهان را بانوان  تشکیل مى دهند 
اعالم کرد: در حال حاضر 8 درصد از شاغالن آبفاى 
اصفهان بانوان هستند که این افراد با برخوردارى از  
تخصص  وتعهد الزم  بسیار موثر در تحقق اهداف 
شرکت مى باشــند.وى خاطرنشان ساخت: انتظار 

مى رود بانوان با استقبال از برگزارى کارگاه هاى 
آموزشى  زمینه هاى ارتقاى دانش خود را به منظور 
کسب موفقیت مستمر  شــرکت  در عرصه هاى 
گوناگون فراهم ســازند.در ادامه دکتر هاجر براتی 
عضو هیات علمى گروه روان شناســى دانشــگاه 
اصفهان  به اثراث مثبت اشتغال زنان در زمینه هاى 
اقتصادى ،اجتماعى ، هنرى ، عاطفى  و آموزشــى  
اشاره کرد و افزود: مشارکت زنان در بیرون از خانه 
منجر به افزایش حس اعتماد به نفس، مفید بودن، 
افزایش قدرت تصمیم گیرى و مواجهه مناســب 
با حوادث زندگى مى شــود ونیز  قدرت خالقیت و 
کارآیى زن در نتیجه مشارکت در کارهاى اقتصادى 
و اجتماعى بیشتر مى شود.وى گفت: بانوان که  وارد 
اجتماع و بازار کار مى شوند، دید بهترى از روند رشد 
اقتصادى و اجتماعى پیدا مى کنند و این امرموجب 

بهبود عملکرد روانشناختى فرد مى شود. 

شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  : موضوع: خرید مجموع 270 واحد کاال، اعم از تجهیزات، قطعات و دیگر 
ملزومات سخت افزارى و نرم افزارى الزم و کافى، همراه با کلیه ى خدمات وابسته ى تکمیلى، شامل؛ نصب، اسمبل، تنظیم، تست، 
آموزش و تحویل در مدار بهره بردارى سیستم تشکیل شده ى Server  و  Storage واحد فناورى اطالعات و ارتباطات(IT) شرکت 

گاز استان اصفهان - سفارش شماره  3266800079،  3266800080   و  326600082
به شماره فراخوان (2001091138000095) مورخ 1401/7/24 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق 

سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53129886  مورخ 1401/7/24 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 تاریخ 1401/8/5 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 تاریخ 1401/8/16 مى باشد.
  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 30: 10  تاریخ 1401/8/17 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3,175,000,000    ریال مى باشد.
جهت شرکت در مناقصه  مجوز افتا و رتبه انفورماتیک معتبر با ظرفیت خالى الزامى است.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت 

گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك
امور قراردادها و تلفن (داخلى 3769) 38132-031     - اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز 

تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان

م.الف:۱۳۹۷۴۷۵

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق 
مزایده عمومى بفروش برساند . 

- یک پالك مسکونى در روستاى اصفهانک-اشکاوند شهرستان اصفهان 
(نوبت دوم)

- چهار واحد تجارى ساخته شده در شهر هرند (نوبت دوم)
- یک واحد تجارى ساخته شده در روستاى کبوتر آباد شهرستان اصفهان 

(نوبت دوم)
- چهار واحد تجارى ساخته شده در شهر قهجاورستان (نوبت دوم)

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ چهارشنبه  
1401/8/4  به آدرس اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده عمومی
چاپ اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان


