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۳

۱۳۷ جوابگو باشد

فردا دیر است
۳

شایعات بنزینی؟!

الیورهای کوچک 

در کارگاه های زیرزمینی

۳

       

مصرف انار درمقابله با سرطان
روده بزرگ مؤثر است

جلسات اضطرارى براى تأمین آب اصفهان
۳

مذاکره با بخش 

خصوصی برای تکمیل 

سالن اجالس
معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان گفت: سالن 
اجالس ســران در این کالنشــهر حدود 90 درصد 
پیشرفت فیزیکى دارد و براى تکمیل آن 700 میلیارد 
تومان دیگر نیاز است. اصغر کشاورز راد ادامه داد: 10 
درصد باقیمانده سالن اجالس اصفهان بیشتر در زمینه 
نازك کارى، صوت و تصویر، تکمیل سه سالن جنبى، 
ســالن عمومى چند منظوره و سینماست. کشاورز راد 
اظهارداشت: شهردارى همچنین براى، تکمیل، بهره 
بردارى و استفاده پس از آن به دنبال جذب سرمایه و 
مشارکت بخش خصوصى نیز هست و در این ارتباط 
در کنار مذاکره با وزارت امور خارجه با سرمایه گذاران 

و بانک ها...

لطفًا به میوه هاى مجلسى «گاز» نزنید! لطفًا به میوه هاى مجلسى «گاز» نزنید! 
۲

باحضور وزیر نیرو و مقامات بلندپایه از اول مهرماه صورت گرفته است

دلیل عصبانیت «ساپینتو» 
از مربیان استقاللاز مربیان استقالل

یک رســانه پرتغالى دلیــل عصبانیت ســرمربى 
استقالل را در جریان بازى با تیم هوادار و درگیرى 
با دســتیارانش اعالم کرد. تیم فوتبال استقالل در 

هفته...

۳

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

روزهای آلوده

فصل تکراری سریال 

آلودگی در اصفهان

۵

رامین 
روی مین

محققان اثرات متابولیتى به نــام یورولیتین Aرا بر روى 
سرطان کولورکتال بررسى کردند...

به نوسازی اعتماد نمی کنند

چراچرا ساکنان بافت ساکنان بافت های فرسوده به خطرات زندگی در این بافت تن می دهند

۳

۷

مدیرکل آموزش و پرورش مطرح کرد؛مدیرکل آموزش و پرورش مطرح کرد؛

نیاز شدید آموزش وپرورش نیاز شدید آموزش وپرورش 
اصفهان به نیروی خدماتیاصفهان به نیروی خدماتی

۳

فرسودگی ۱۷ میلیون وسیله نقلیه در کشور کشف ۱۱ هزار عدد مُهمات در اصفهانجهان نما اولین آیفون تاشوى جهان ساخته شداستان بایدها و نبایدهاى مصرف آنتی بیوتیک هاتکنولوژی سالمت

۲

-موضوع مزایده: مزایده  فروش ویالهاى  شماره 22و 23 زون 33 واقع در دهکده زاینده رود
سازمان عمران زاینده رود درنظر امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،  با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran با 

شماره مزایده 1401/3358به صورت الکترونیکى اقدام نماید.

آگهی  تجدید مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت شماره  ۳۳۵۸ /۱۴۰۱

 مسعود منتظری نجف آبادی – مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف

فروش به صورت نقدى مى باشد180183/011/976/000 مترمربع۱33-221801/82

فروش به صورت نقدى مى باشد180130/114/384/000 مترمربع233-23853/08

زمان انتشار در سایت : 1401/08/21 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/8/30                             

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/09/01
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/09/11   

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/09/12  
 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/09/15

ضمنا» رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اســناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده
 ( ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر مى باشد.
2-کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه 

مزایده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى ( توکن) با 

شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 –  021 و شماره 1456 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه  setadiran.ir  ” بخش ثبت نام / پروفایل 
مزایده گر“ موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان مى توانند با شماره 1456 
مرکزپاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:       
www.ioz.ir آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080-  32673010    

    دانشگاه آزاد اسالمى شــهرضا در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مزایده مى توانند از تاریخ 
درج آگهى به مدت ده روز کارى به دفتر تدارکات دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

شهرضا مراجعه و یا با شماره  53292205-031 تماس حاصل فرمایند.
ضمنا" هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است . 
1) اجاره محل تایپ و تکثیر و انتشارات دانشگاه

2) اجاره محل ساختمان بوفه دانشگاه
3) اجاره محل تاالر پذیرایى دانشگاه

آگهی مزایده مجدد

کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

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

دانشگاه اصفهانـ  کوى زمانىـ  دفتر امور قراردادها مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

۳

کنندنمیعتماد نمی کنند ندتما ی کاد ن ی کنند نمعت نندعتم میماد ع
۳

۱کشف۱۱ هسیله نقلیه در کشور استان

مینمین 
وی مینوی مین

سامانه هاى نظارت مردمى 137 و بازرسى شهردارى یی
به این دلیل ایجاد شدند که دروازه ارتباطى...

رنگ شده هایی که مناسب خوردن نیستندرنگ شده هایی که مناسب خوردن نیستند
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ایران جزو 19 کشور خشک 
دنیا خواهد شد

فرسودگى 17 میلیون وسیله 
نقلیه در کشور

خبرخوان
پیشنهاد افزایش حقوق

  تسنیم | یکى از مهمترین بخش هاى 
الیحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه 
و بودجــه در آخرین جمع بندى خود پیشــنهاد 
افزایش متوسط 20 درصدى حقوق را به دولت 
ارائه کرده است.گفتنى است، در الیحه بودجه 
1401 میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت 
متوســط 10 درصد بود که در مهر ماه امســال 
مجــدداً الیحه اى براى افزایــش 10 درصدى 
حقوق کارمنــدان و بازنشســتگان به مجلس 

ارائه شد.

شناسایى 
یک ابر متان دیگر 

  رکنا |وبســایت «بلومبرگ» با همکارى 
شرکت جى اچ جى ست، مجموعه اى از تصاویر 
ماهواره اى اختصاصى را منتشر کرده است که 
انتشار تقریباً آنى گاز گلخانه اى متان را در سرتاسر 
جهان نشــان مى دهند. یکى از این نقاط انتشار 
متان در نزدیکى یک تأسیسات سوخت فسیلى 
در استان فارس در جنوب ایران قرار دارد. پیش تر، 
ناسا یک کانون دیگر تولید گاز متان را در تهران 

تشخیص داده بود.

افزایش عجیب کاربرد 
فیلترشکن

  دیده بان ایران |طبق آمــارى که اعالم 
شده اســت حدود 73 درصد روى گوشى هاى 
همراه و 27 درصد روى کامپیوتر درحال استفاده 
از اینترنت هســتند که از این بین، فقط 7 درصد 
بدون فیلترشــکن از اینترنت بین الملل استفاده 
مى کنند. استفاده از فیلترشــکن و VPN بعد از 
فیلترینگ گسترده اینســتاگرام، واتساپ، بازار 
اپل، بازار گوگل و همچنین سایر وبسایت ها که 
از 30 شهریورماه امسال آغاز شده، از میانگین 35 

درصد به 93 درصد افزایش یافته است.

صداوسیما به اقدام 
تلویزیون باکو پاسخ داد

  برترین ها | تلویزیون سحر آذرى ایران 
روز پنج شــنبه در واکنش به رفتار وقاحت آمیز 
تلویزیون خزر باکو، به شمال ایران از باکو و گنجه 
و به ویژه به نخجوان عزیز سالم داد. همزمان با 
اظهارات ضدایرانى و حدنشناسى الهام على اف، 
مجرى خبر شــبکه خزر باکو بولتن خبرى را با 
سالم به آذربایجانى هاى دو سوى ارس آغاز کرد 
و گفت قبًال از عنوان آذربایجان جنوبى استفاده 
نمى کردیم تا ایران را ناراحت نکنیم ولى از این 

پس به هر دو آذربایجان سالم خواهیم داد! 

یارانه واریز شد
  تسنیم|یارانه کمک معیشتى مرحله 141 
مربوط به آبان ماه 1401 به حساب سرپرستان 
خانوار مشــمول دریافت یارانه واریز و از ساعت 
24 روز پنج شنبه 19 آبان ماه قابل برداشت است. 
در صورتى که این سرپرستان خانوار پیش از این 
نسبت به دریافت تسهیالت قرض الحسنه 10 
میلیون ریالى کرونا اقدام نموده اند، اقساط این 

تسهیالت از مبلغ واریزى کسر خواهد شد.

تا 2 هفته دیگر...
رئیس سازمان غذا و دارو درباره    ایسنا | 
چرایى کمبود سرم، برخى اقالم آنتى بیوتیک و 
مسکن ها و اقدامات انجام شده گفت: پیش بینى 
این است که با افزایش تولید و واردات که انجام 
مى شــود، ظرف  یکى دو هفته آینده مبحثى به 
عنوان کمبود آنتى بیوتیک نداشته باشیم. مشکل 
کمبود سرم هم رفع شــده است و البته تا زمانى 
که ســرم در بازار دارویى به وفور نرسد، واردات 

را ادامه مى دهیم.

خنثى شدن عملیات 
تروریستى در اصفهان 

  تسنیم |وزیر اطالعات جمهورى اســالمى 
ایران گفت: حداقل از ابتداى ســال جارى، دشــمن 
در مقاطــع مختلف نظیــر روز معلم یــا همزمان با 
مردمى ســازى یارانه ها یا روز حجاب و عفاف، براى 
ایجاد ناامنى در کشــور تالش هاى گسترده اى کرده 
است که ضربات وارده به تیم هاى تروریستى متعدد در 
مناطق مرزى یا آن سوى مرز و نیز خنثى سازى عملیات 
انفجار در یکى از صنایع هوایى اصفهان از نمونه هاى 
بارز آن است. حجت االسالم والمسلمین سیداسماعیل 
خطیب افزود: در همین اغتشاشات، طبق آخرین آمار، 
قریب به 100 تن از عناصر وابسته به منافقین، بیش 
از 150 نفر از عناصر وابســته به گروه هاى تروریستى 

کردى و سایر گروه هاى تروریستى دستگیر شده اند.

هشدار جدى درباره حال مردم 
  مهر| یکى از مراجع تقلید در ســخنانى درباره 
شرایط ســخت اقتصادى مردم هشــدار داد. آیت ا... 
حسین نورى همدانى گفت: مردم در شرایط کنونى نیاز 
به کمک و رسیدگى دارند و با گرانى و سختى معیشت 
روبه رو هستند، در کنار مردم حضور داشته باشید و درد 
مردم را بشــنوید؛ مردم باید حس کنند ما در کنار آنها 

هستیم و باید به خواسته هاى مردم توجه جدى شود.

«بایدن» دوباره رئیس جمهور 
مى شود؟

  انتخاب | رئیس جمهورى آمریکا درباره احتمال 
نامزدى اش در انتخابات ریاست جمهورى سال 2024 
گفت که در این باره با همسرش مشورت خواهد کرد و 
هنوز تصمیم خود را اتخاذ نکرده اما «قصد آنها حضور 
دوباره» در رقابت انتخابات ریاست جمهورى است. «جو 
بایدن»، در زمان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 

سال 2024 میالدى در آستانه 82 سالگى خواهد بود.

انگار نه انگار 
  ایسنا | احمد علیرضابیگى، نماینده مردم تبریز 
در مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: گشت ارشاد به 
سوژه اى براى تضعیف جمهورى اسالمى ایران تبدیل 
شد. از سوى دیگر دزدانى که 92 هزار میلیارد ثروت این 
کشور را به یغما برده بودند از فرصتى که گشت ارشاد به 
وجود آورد استفاده کردند و انگار نه انگار که دزدى اتفاق 

افتاده است. مردم هم فراموش کردند.

مرحوم، پیروز انتخابات شد!
بیــش از 85 درصد آراء ایالت پنســیلوانیا    مهر |
به فردى تعلــق گرفت که یک ماه پیــش از برگزارى 
انتخابات میاندوره اى کنگره فوت کرده است. «دلوکا» 
یک ماه پیش در تاریخ 9 اکتبر در سن 85 سالگى فوت 
کرده، اما در زمان فوت این نماینده تغییر برگه رأى و یا 
معرفى یک نامزد جدید خیلى دیر شده بود، بنابراین نام 
او به عنوان نماینده حوزه 32 قانونگذارى پنســیلوانیا 
باقى ماند. دلوکا، از سال 1983 تا زمان مرگش نماینده 
این حوزه عمیقًا دموکرات بود. کمیته کارزار انتخاباتى 
دموکرات هاِى پارلمان پنســیلوانیا اعالم کرده براى 
انتخاب جانشین دلوکا و پرکردن صندلى او، «انتخابات 
ویژه» اى برگزار خواهد کرد و زمان این انتخابات اعالم 

خواهد شد.

لزوم ارائه طرح هاى
 ریشه اى

  روزنامه اطالعات|  در  این شــرایط سخت 
اقتصادى، ارائه طرح هاى ریشــه اى و واقعگرایانه، به 
رسمیت شــناختن واقعیات تلخ بدنه اقتصاد ایران و به 
خصوص اجتناب از هر اقدام و حرف و سخنى که باعث 
نادیده گرفتن فهم و هوش سرشار و پیشرو مردم شود، 
حتى اگر به فوریت هم باعث حل مشکالت نشود، حس 
خوب صداقت و افق امیدبخش را به مردم نجیب و تحت 
فشار ایران منتقل و قاعده درناامیدى بسى امید است را 

گفتمان برترخواهد کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور گفت: 
بر اساس مطالعات انجام شده در صورتى که کشور با 
سرعت فعلى به سمت خشکسالى حرکت کند، ایران 

در سال 2040 جزو 19 کشور خشک دنیا خواهد شد.
عباســعلى نوبخت اظهــار کــرد: بر اســاس این 
مطالعات تا ســال 2030 فرصت داریم مانع تخریب 
آنچه امنیت محیط زیســت یا امنیت حیات انســان 
اســت را بررســى کرده و بــراى آن چــاره جویى 

کنیم.
وى افزود: کشور تا سه سال دیگر یعنى تا سال 2025 با 
وضعیت کنونى به سرعت به سمت خشکسالى حرکت 

مى کند و تنها با راهکار حفظ پوشش گیاهى، حفاظت 
و توسعه آن است که مى توانیم از این بال فرار کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: امنیت غذایى و حفظ منابع 
آبى که جنگل ها برعهده دارند، بسیار مهم و تأثیر گذار 
است، به طورى که هر هکتار جنگل 1500 مترمکعب 
آب در ســال به واســطه بارش جذب، حفظ یا تولید 

مى کند.
وى گفت: اکنون در جهرم براى رســیدن به آب باید 
540 متر، در شهریار تهران 360 متر و در آذربایجان 
غربى 60 متر چاه کنده شود تا به آب برسند که در واقع 

فاجعه زیست محیطى به شمار مى آید.

جانشــین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به موضوع 
اسقاط خودروها گفت: طبق برآوردها 17 میلیون وسیله 
نقلیه فرســوده در کشور داریم که شــامل 47 درصد از 
وسایل نقلیه مى شود. بر اساس آمار گوناگون، نقص فنى 
خودروها به صورت مستقیم و غیرمستقیم روى 50 درصد 
تصادفات تأثیرگذار است و اگر ایمنى خودرو مطلوب بود، 
این تصادفات به وقوع نمى پیوستند. در اغلب تصادفات 
اگر خودرو قابلیت این را داشت که راننده را در موقعیت 
عدم فرار قرار ندهد، ســانحه رخ نمى داد و این نقش و 
تأثیر مهم وضعیت فنى خــودرو روى بروز تصادفات را 

نشان مى دهد.

سردار سید تیمور حسینى با اشاره به آمار اسقاط خودرو در 
سال 1400 اظهار کرد: در سال 1400، یک میلیون و 300 
هزار وسیله نقلیه در کشور تولید شد و در سمت مقابل تنها 
29 هزار وسیله نقلیه اسقاط شد. حتى با نسبت چهار به 
یک و اسقاط یک وسیله به ازاى تولید چهار وسیله نقلیه، 

باید 25 درصد از این عدد اسقاط مى شد. 
وى تأ کید کرد: این حوزه تبدیل بــه حوزه اى پررانت و 
فساد شده است. برخى با استفاده از رانتشان 500 گواهى 
اسقاط مى گیرند و بعداً آن را به فروش مى رسانند. همه 
در این آشفتگى دســت وپا مى زنند و تنها عده اى در این 

میان سود مى برند. 

الدن ایرانمنش
رنگ نارنجى پرتقال هاى براق و مجلسى توى نور میوه 
فروشى مى درخشــد. انارها ســرخ تر از طبیعتشان هر 
چشــمى را به هوس مى اندازند که بى اندازه نگاهشان 
کند. نارنگى ها هم دست کمى از پرتقال ها ندارند؛ ردیف 
شــده اند با رنــگ هاى غلیــظ کنار هــم. امــا اینها 
گنجشک هایى هستند که رنگ شده اند تا به جاى قنارى 

فروخته شوند.
گرچه قصه رنگ شــدن میوه ها مربوط به امروز نیست و 
شاید بیش از یک دهه است که رنگ و روى میوه هاى کال 
و ترش تبدیل شده به قرمز و نارنجى هاى مصنوعى که 
سودجویان مثل مشاطه گران ماهر آنها را به میوه ها مى 
زنند تا خریدار بیشترى هم داشته باشد. مرکبات خوشرنگ 
و آبى که بدون هیچ نظارتى وارد بازار مى شود و به هواى 
اینکه میوه هاى مرغوبى است با قیمت هاى باال به فروش 
مى رســند؛ اغلب مردم هم دلخوش بــه رنگ هاى ُتند

 میوه ها و به خیال اینکه این میوه ها مرغوب تر هســتند 
آنها را مى خرند و بعد مى بینند که این میوه ها اغلب کال 

هستند. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشور هم این موضوع 
را به صورت تلویحــى تأیید کرده و در تــازه ترین اظهار 
نظرهایش به صراحت گفته  اســت که در این موقع سال 
پرتقال هایى که به طور کامل نارنجى رنگ هستند سالم 
نیستند، زیرا به صورت مصنوعى رنگ آورى شده اند و نباید 

خورده شود. 
به گفته مجتبى شادلو، برداشــت نارنگى پیش رس نیز از 
شهریور ماه آغاز شده و در حال حاضر نیز وارد برداشت نوع 
دیگر آن یعنى انشو شده ایم و تا اسفند ماه نیز انواع دیگر 
نارنگى برداشت خواهد شــد. پرتقال نیز اگر چه تا کنون 
برداشت هایى داشته اما برداشت درخت رس و بازار پسند 

آن اواخر آبان و اوایل آذر شروع مى شود.
آنچه از سخنان عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشور 
برآورد مى شود در این موقع سال اگر پرتقال با رنگ سبز 
یا دورنگ ســبز و نارنجى وارد بازار شود اشکالى ندارد اما 
پرتقال هاى تماماً نارنجى ســالم نیستند زیرا رنگ آورى 
مصنوعى شده اند؛ یعنى بر اثر گرمادهى یا عملیات دیگر 

رنگ پرتقال تغییر مى کند و ســالمت خود را نیز از دست 
مى دهد.

در چند سال اخیر به گفته شــادلو، عده اى سودجو قبل از 
فصل برداشــت، پرتقال را از باغداران خریدارى مى کنند 
و با استفاده از دستگاه هایى پرتقال را رنگ آورى مى کنند 
و رنگ پرتقال را از ســبز به زرد و یا نیمه زرد و سبز تبدیل 

مى کنند.
به گفته رئیس اتحادیه باغــداران این گونه میوه ها براى 
ســالمتى ضرر دارد، زیرا میوه پرتقال، خودش اسید دارد 
و بر اثر گرمادهى میزان اســید آن باالتر رفته و عالوه بر 
از بین رفتن خاصیت آن، براى دســتگاه گوارش بســیار 

خطرناك است.
رنگ آمیزى میوه ها و یا سبززدایى به دو صورت انجام مى 
شود که شیوه رنگ آمیزى با «گاز اتیلن» در کشور ما کاربرد 
بیشترى دارد، به این صورت که گرچه مى توان میوه هاى 

کال چیده شــده را در محیط و فضاى کنترل شده اى به 
شرایط مصرف رســاند اما به این علت که سودجویان و 
دالالن نمى خواهند این مدت منتظر بمانند اقدام به فروش 
میوه هاى کال با رنگ مصنوعى مى کنند. آنها میوه هاى 
کال چیده شده را در معرض گاز اتیلن قرار مى دهند. اتیلن، 
رنگدانه هاى کلروفیل ســبزرنگ را تخریــب و رنگدانه 
زردرنگ که زیر کلروفیل محصور شده است را آزاد مى کند. 
به این ترتیب میوه سبزرنگ کال، ظاهرى شبیه میوه هاى 
رسیده مى گیرد تا رنگ  و روى جذاب آن، مشترى بیشترى 

در بازار پیدا کند.
این اتفاق در میوه هایى نظیر موز، خرمالو و گوجه فرنگى 
حتى کاربرد بیشترى دارد و به این شکل میوه ها را مجلسى 
و براق مى کنند. روش دوم اما کمى متفاوت است. در این 
روش، خبرى از گاز اتیلن نیست و از همان ابتدا مرکبات 
در محلول هاى رنگ با غلظت باالتر غوطه ور مى شود. در 

این روش چون رنگ مرکبات تیره تر بوده در نتیجه جهت 
رسیدن به رنگ مطلوب از دز باالتر رنگ شیمیایى استفاده 
مى شود. رنگ  هاى شیمیایى محلول در آب بوده و پس از 
غوطه ور شــدن میوه در آب 50 درجه به مدت 20 دقیقه 
رنگ، جذب پوست میوه مى شــود و رنگ میوه یکدست 

مى شود و پس از آن به دست مصرف کننده مى رسد.
این در حالى اســت که به گفته کارشناســان بهداشت، 
میوه هاى پاییــزى و به  ویژه مرکبــات به دلیل دارا بودن 
ویتامین C در ســبد غذایى پاییزى و زمستانى خانواده ها 
قرار دارد. میوه هایى که البته براى پیشــگیرى و درمان 
بیمارى هایى مانند ســرماخوردگى  هم مفید اســت. اما 
رنگ کردن و عجله ســودجویان براى فتح بــازار میوه و 
فروش بیشتر، سبب شده تا یکى از سالم ترین خوراکى ها 
در سبد غذایى خانواده به مواد شیمیایى آلوده شود و حتى 

سرطان زا شود. 

رنگ شده هایى که مناسب خوردن نیستند

لطفًا به میوه هاى مجلسى «گاز» نزنید! 

به یک مستند تراژیک مى ماند؛ کودکانى که نه در جرگه آمارها 
مى گنجند و نه نام و نشانى از آنها هســت. الیورهاى کوچک 
زیرزمینى که مجبورند ســاعت هاى طوالنى کار در شــرایط 
نامطلــوب را در کارگاه هاى غیر اســتاندارد تحمل کنند و در 
معرض انواع آسیب ها قرار گیرند. ترك تحصیل و از دست دادن 
آرامش روحى و جســمى تنها بخشى از صدمات و آسیب هایى 
است که به این قشر وارد مى شود؛ بخش دیگر آسیب ها مربوط 

مى شود به انواع بیمارى هاى مزمن و ریوى.
شــکل فجیع  و دردناکى که براى کودکان زباله گرد و کسانى 
که مجبورنــد در تفکیک زباله ها نقش داشــته باشــند اتفاق

 مى افتد. کودکانى که معموًال از طریق پیمانکاران بازیافت به 
کار گرفته مى شوند و با حقوق ناچیزى که به آنها داده مى شود به 
شکل غیرقانونى در کارگاه هاى زیرپله اى و سوله هاى مخفى 

کار مى کنند.
قضیه این اســت که این کودکان معموًال کمتر از 15 سال سن 
دارند و مجبورند در اماکنى انباشــته از زبالــه کار کنند. آنها از 
تجهیزات و وسایل ایمنى کار هم محروم بوده و مجبورند دستان 
خود را درون ســطل هاى زباله  کنند در حالى که تیغ، سرنگ و 
انواع مواد آلوده موجود در این ســطل ها ممکن اســت هزاران 

بیمارى را به آنها منتقل کند.
شاید تصور زباله  گردى کودکان سخت و چندش آور به نظر برسد 
اما واقعیت نشان مى دهد برخى از کودکان و نوجوانان با چنین 
شغل سخت و کثیفى امرار معاش مى کنند. معضل زباله گردى 
مدت هاست به جان کودکان شهرهاى بزرگ افتاده و تعدادى از 
کودکان به واسطه این شغل در معرض انواع بیمارى ها قرار دارند. 
این در حالى است که کار کودکان در این کارگاه ها غیر قانونى 
بوده و پیمانکاران حق به کارگیرى این کودکان را ندارند اما به 
این علت که این کارگران کوچک ارزان قیمت ســود بسیارى 
دارند کارفرمایان ترجیح مى دهند به جاى کارگران تمام وقت با 
حقوق مکفى از این کودکان استفاده کنند. کودکان زباله گردى 
که اغلب آنها نیز اتباع غیرمجاز بیگانه هستند و  توسط عده اى 
در مرزها تحویل گرفته مى شــوند و از آنهــا در مراکز بازیافت 
اســتفاده مى کنند؛ در حالى که طبق قانــون، کار کودك جرم 

شناخته شده است.
این همان موضوعى اســت که در گفته هــاى مدیرکل دفتر 
امور زنان و خانواده و پیشــگیرى فرهنگى و اجتماعى معاونت 
پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه هم به شکل شفافى آمده 
است. محمد فتحى، اخیراً اعالم کرده که آنچه در بحث کودکان 
کار از آن غفلت مى شود این است که به شهادت سازمان هاى 
مردم نهاد و شــهردارى که در خط مقدم مواجهه با کودکان و 
نوجوانان کار و خیابان هستند، بخش عمده اى از کودکان کار و 

خیابان و متکدى از اتباع بیگانه اند. 
به گفته او درصد بسیار بزرگى از این کودکان اصلیت افغانستانى 
و پاکســتانى دارند و بنابراین نمى توان فقط با مداخالت ملى و 
بدون در نظر گرفتن مالحظات بین المللى ورود جدى و نتیجه 

بخش به این پدیده داشت.
فتحى، حل شدن این مسئله را در سایه بهره گیرى از تجربیات 
موفق ملى و بین المللى و به کارگیرى یک الگوى اســتاندارد 
و علمى دانسته و گفته اســت مواجهه صحیح با کودکان کار و 
خیابان و متکدیان، در بســتر ایجاد هــم افزایى و هماهنگى و 
مطالبه گرى از دستگاه ها و سازمان هاى داراى تکلیف در قانون 
و با همکارى و مشارکت دســتگاه هاى ذینفع از جمله وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعى، مداخالت مؤثرتر و جامع تر است.
او در حالى از قوانین جامع و رویکردهاى مؤثر صحبت مى کند 
که هم اکنون بخش زیادى از این کودکان به شــکل مخفیانه 
در کارگاه هاى ناشناس به کار گرفته شــده اند و اغلب با انواع 
بیمارى ها از جمله ایدز و هپاتیت و موارد دیگر دســت و پنجه 

نرم مى کنند. 
در این ســال ها با وجود افزایش کودکان  کار اما تصمیم جدى 
مبنى بر کاهش تعداد آنها انجام نشــده و فقط برخى مسئوالن 
به اقدامات ضربتى و کوتاه مدت بســنده  کرده اند؛ در حالى که 
تجربه این سال ها نشان داده است که این معضل نه با اقدامات 
کوتاه مدت ونه با اقدامات ضربتى، رفع نمى شود و نیاز به برنامه 
ریزى و برنامه هاى بلندمدت دارد. مهم ترین ریشه کار کودك، 
فقر خانواده است و در صورتى که این مشکل خانواده ها برطرف 
شود، تعداد چشــمگیرى از کودکان به جاى کار به تحصیل و 

کودکى خود مى پردازند.

«پلیس آهنى»الیورهاى کوچک در کارگاه هاى زیرزمینى 
 وارد جنگ اوکراین مى شود!

فتح قله  گرانى جدید

مریم محسنى

روسیه مدت هاســت که در حال کار روى لباس هاى 
جنگى رباتیک به سبک Iron Man براى استفاده 
در اوکراین است. این اتفاق در حالى است که نیروهاى 
زمینى روسیه در اوکراین شرایط خوبى نداشته و اخیراً 
«والدیمیر پوتین» 300 هزار سرباز ذخیره را به خدمت 
فرا خوانده است اما گفته مى شود که این سربازان تازه 
تجهیزات نظامى و آموزش کافــى ندارند. اکنون این 
اسکلت هاى پوشــیدنى به فردى که آنها را مى پوشد 
قدرتى خــارق العاده، دقتى قابل توجــه در تیراندازى 
از فاصلــه دور و توانایى دویدن ســریع تر براى مدت 

طوالنى تر در زمین هاى ناهموار خواهد بخشید.
روسیه در سکوت روى پوشیدنى هاى اســکلتى کار مى کند و سال گذشته کمپانى دولتى 
Rostec مدعى ساخت لباس هایى به سبک Iron Man شــد که در عملیات ها در 
روسیه «بسیار مؤثر» گزارش شدند. این کمپانى به اســپوتنیک گفته است که «جداى از 
افزایش توانمندى هاى سرباز، این اسکلت پتانسیل نبرد کل واحد را نیز افزایش مى دهد. 
تجربه استفاده تاکتیکى نیز این موضوع را تأ یید مى کند». محققان روسى امیدوارند که تا 
سال 2025 طراحى این لباس رباتیک را کامل کنند و باعث مى شود قوى تر و سریع تر از 

نسخه کنونى باشد.

نماینده مجلس با بیان اینکه حدود 300 تا 400 و حتى 700 درصد به قیمت دارو افزوده شده 
است و با این وجود باز هم با کمبود دارو و آنتى بیوتیک در کشور مواجه هستیم، گفت: قطعا 

افرادى در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سود هاى کالن هستند.
محمد جواد نیک بین درباره «علت بروز بحران دارویى در کشــور»، گفت: افزایش قیمت 
دارو بر خالف قانون است؛ زیرا قانون اجازه نمى دهد که در این شرایط اقتصادى که مردم 

با آن مواجه هستند باز هم افزایش قیمت داشته باشیم.
نماینده مردم کاشمر  بیان کرد: باز هم در این شرایط حدود 300 تا 400 و حتى 700 درصد 
به قیمت دارو افزوده شده است و با این وجود باز هم با کمبود دارو و آنتى بیوتیک در کشور 

مواجه هستیم.
وى ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در مدیریت بحران دارویى در کشور، بیان کرد: 
دســتگاه هاى نظارتى باید به وظیفه خود عمل کنند و بر عملکرد کارخانجات تولید دارو 

نظارت داشته باشند.
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کشف 11 هزار عدد ُمهمات در 
اصفهان

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: 
سربازان گمنام امام زمان(عج) در پلیس اطالعات و 
امنیت عمومى استان از ابتداى مهرماه تا کنون موفق 
شدند 145 قبضه انواع سالح هاى جنگى و شکارى 
و 11 هــزار و 862 عدد مهمات مربوطه را کشــف 
کنند. ســردار محمدرضا هاشــمى فر از دستگیرى 
95 نفر شــامل نگهدارنده، حامــالن و قاچاقچیان 
ســالح خبر داد و گفت: 2 باند قاچاق عمده سالح 
در استان کردستان شناســایى و منهدم شدند. وى 
بیان کرد: مأموران این پلیس با رصد هوشــمندانه 
خود یک دســتگاه خودروى سوارى پژو 405 حامل 
سالح را در یکى از شهرستان هاى استان شناسایى 
و متوقف کردند که در این عملیات 2 قبضه اسلحه 
کلت جنگى و یک قبضه اســلحه شکارى به همراه 
31 عدد فشنگ مربوطه کشف و 2 قاچاقچى سالح 

نیز دستگیر شدند.

کشف 25 دستگاه ماینر 
به دنبال وصول خبرى مبنى بر اینکه در یک انبار متروکه 
در مناطق حاشیه خمینى شهر دســتگاه ماینر قاچاق 
و اســتخراج غیرقانونى ارز دیجیتال راه اندازى شده، 
بررسى موضوع در دســتور کار مأموران انتظامى این 
فرماندهى قرار گرفت. کارشناسان ارزش دستگاه هاى 
کشف شــده را 5 میلیارد ریال برآورد کرده اند و در این 
زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضائى شد.

مسمومیت در
 مخزن قیر

مدیر روابط عمومى اورژانس و فوریت هاى پزشــکى 
اصفهان از مسمومیت و سوختگى چهار نفر در مخزن 
قیر، خبر داد. عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 08:22 
صبح روز پنجشنبه نوزدهم آبان ماه حادثه گازگرفتگى 
در مخزن قیر که منجر به مسمومیت و سوختگى شده 
بود، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد. حادثه مذکور 
در شرکت قیر واقع در شهرك صنعتى سجزى رخ داده 
بود و بالفاصله ســه واحد امدادى 115 به محل حادثه 
اعزام شد. چهار مرد 30 تا 40 ســاله در پى این حادثه 
مصدوم و جهت دریافت اقدامات درمانى بیشــتر، سه 
نفر به بیمارستان فارابى و یک نفر به بیمارستان سوانح 

سوختگى منتقل شدند.

مقصر گران شدن تخم مرغ 
کیست؟

مدیرعامــل اتحادیــه مــرغ تخم گــذار اصفهان 
درخصوص افزایش قیمت هر شانه تخم مرغ به 100 
هزار تومان، اظهار کرد: این افزایش قیمت متوجه 
مرغداران نیســت و آن ها همچنــان با قیمت هاى 
پیشــین تخم مرغ را بــه فروش مى رســانند، این 
افزایش قیمت ها کامًال ناشــى از عملکرد اصناف و 
شبکه توزیع است. خســرو منصورى افزود: قیمت 
مصوب هر شــانه تخم مرغ 35 هزار و 500 تومان 
براى مرغــداران و 39 هــزار و 800 تومان براى 
مصرف کننــده اســت. مدیرعامــل اتحادیه مرغ 
تخم گذار اصفهان گفت: قیمت تمام شده تخم مرغ 
براى مرغداران 48 هزار تومان است و دولت کامًال 
این موضوع را تأییــد کرده اما با توجه به شــرایط 
موجود، هنوز اقدام به اعالم افزایش قیمت تخم مرغ 

نکرده است.

نیاز اصفهان
 به همه گروه هاى خونى

مراکز انتقال خون استان براى تامین نیاز بیماران خاص 
و مصدومان تصادفات به همه گروه هاى خونى به ویژه 
گروه هاى منفى نیاز دارند. مدیر کل انتقال خون استان با 
اشاره به کاهش اهداى خون به علت سردى هوا و شیوع 
آنفلونزا گفت: مردم نیکوکار استان مى توانند براى اهداى 
خون از همه گروه هاى خونى و به خصوص گروه هاى 

منفى به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

خبر

مدیرکل آمــوزش و پرورش اصفهان با اشــاره به کمبود 
نیروى انسانى به ویژه در حوزه پرورشى، بهداشت و مشاوره 
گفت: جبران این کمبود با روش هاى مختلف در دستگاه 

تعلیم و تربیت استان دنبال مى شود.
محمدرضا ابراهیمى افزود: ابتداى آغاز ســال تحصیلى 
جارى، اســتان اصفهان با کمبود 16 هــزار مربى و معلم 
مواجه شــد که این کمبود در بخش هــاى مختلف وجود 

داشت.
وى افزود: براى پذیــرش هیات علمى مجــوز گرفته و 
تفاهم نامه پذیرش حدود 6 هزار نفــر از داخل آموزش و 
پرورش و پنــج هزار نفر دیگر از خــارج از این نهاد منعقد 

شده است. وى خاطرنشــان کرد: امسال ورودى دانشگاه 
فرهنگیان در کشور حدود 40 هزار نفر شد که 2 هزار و 300 

نفر سهم استان اصفهان بود.
مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کــرد: کمبود نیروى 
خدماتى نیز یکــى دیگر از چالش هــاى فعلى آموزش و 
پرورش اســت زیرا نیروى آموزشــى را با حق التدریس و 
شیوه هاى دیگر مى توان تامین کرد اما نیروى خدماتى را 
نمى شود. وى ادامه داد:  وزارت آموزش و پرورش در تالش 
است تا نیروى خدماتى براى مدارس جذب کند و در این 
حوزه، استان اصفهان نیاز شدید و جدى دارد و درمجموع 

سه هزار نیروى خدماتى در کل استان نیاز است.

مدیر روابــط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان گفت: حجم ذخیره ســد 
زاینده رود آبان امســال نسبت به ســال گذشته حدود 
25 درصد و نســبت به میانگین 10 ســاله 40 درصد و 
نســبت به میانگین بلند مدت بیش از 75درصد کاهش

 داشته است.
مجید مختارى افزود: با توجه به حجم باقیمانده ســد 
زاینده رود، وزیر نیرو جلســات متعــددى را با رییس 
حوزه آبریز زاینده رود، مدیرعامل شــرکت مهندســى 
آب و فاضالب کشــور و مدیران عامل شرکت هاى آب 
و فاضــالب و آب منطقه اى از اول مهــر برگزار کرد و 

بصورت موردى، خاص و جزیى وارد شــدند تا بتوانیم 
این مدیریت کالن را در بحث حــوزه آبریز زاینده رود 
پیاده کنیم تا به بهترین وجه ممکن تامین آب شرب که 
اولویت اول وزارت نیرو و کلیت نظام است را در پاییزى 
که مى توان گفت کم بارش ترین پاییز سال هاى اخیر 

بوده است، داشته باشیم.
وى اضافه کرد: سال آبى از مهر تا پایان شهریور هرسال 
تعریف شده و وقتى موجودى سد در پایان سال آبى یعنى 
شهریور به حداقل برسد و از طرفى بارش هاى مناسبى 
در پاییز اتفاق نیفتد نگرانى هایــى در تامین آب در این 

فصل به وجود مى آید.

جلسات اضطرارى براى 
تأمین آب اصفهان

نیاز شدید آموزش و پرورش 
اصفهان به نیروى خدماتى

بودجه عمرانى شهر اصفهان با اینکه هر سال چکش کارى 
مى شود تا به وضعیت موجود بافت هاى فرسوده هم سر و 
سامان بدهد اما هنوز نتوانسته مشکل بافت هاى فرسوده 

را حل کند.
استان اصفهان جزو شهرهایى اســت که بیشترین بافت 
فرســوده را در کشــور به خود اختصاص داده است. هم 
اکنــون بیــش از 160 هــزار هکتــار بافت فرســوده و

 سکونتگاه هاى غیررسمى در کشــور وجود دارد که سهم 
این استان از این میزان 4 هزار و 200 هکتار است که شامل 
ساختمان هایى فاقد سازه مستحکم است که به شدت در 

معرض خطر هستند.
سقف نهایى براى وام هاى نوســازى بافت هاى فرسوده 
اصفهان هم اکنون 400 میلیون تومان با ســود 11 درصد 
اســت که با وجود اینکه نسبت به ســال هاى قبل میزان 
این وام افزایش یافته اما هنوز هم استقبال چندانى از آنها 
نمى شود و یکى از دالیل این استقبال کم عدم توانایى مردم 

براى بازپرداخت وام هاست.
تجربه بد، از دیگر دالیل این بى میلى کسانى است که در 
این بافت ها سکونت دارند و در سخنان اقبال شاکرى، عضو 
کمیسیون عمران مجلس نیز آمده است. او یکى از دالیلى 
که منجر به شکست طرح نوسازى بافت هاى فرسوده شده 
است را عدم رضایت ساکنان بافت ها از نتیجه کار مى داند 
و مى گوید: این بناها به گونه اى تخلیه و نوسازى شدند که 
ساکنانشان از نتیجه کار رضایت نداشتند و روند زندگى آنها 
دچار اختالل شد. مســئله دیگر مربوط به نبود زمانبندى 

مناسب و وعده هایى است که به سرانجام نرسیده است؛ به 
این معنى که شهردارى تکمیل و تحویل یکساله ساختمان 
جدید را وعده مى دهد، اما مردم اعتماد نمى کنند و به دلیل 
برخى تجربه ها، تصورشان این است که شاید تا 5 سال دیگر 

هم خانه جدید به آنها تحویل نشود.
در حال حاضــر اصفهــان، تهــران و مشــهد از جمله 
کالنشــهرهاى کشــور هســتند که از لحاظ بافت هاى 
فرسوده خطرات جدى ترى در کمینشان است و این عدم 
استقبال مردم، تأخیر و تعلل در نوسازى و موارد دیگر باعث 
سنگین تر شدن سایه تخریب بر روى این بناها شده است؛ 
بناهایى که ممکن اســت با کوچک ترین حادثه طبیعى و 

غیرطبیعى ده ها میلیون نفر را مدفون کند. 
گرچه عدم همراهى مردم در نوسازى بافت هاى فرسوده 
تنها به اعتماد نداشتن به دست اندرکاران بخش خصوصى 
و دولتى در عرصه ساخت و ســاز مسکن ختم نمى شود و 
دالیل دیگرى از جمله چند مالکى بودن یا مستأجر بودن 
یا به واســطه اینکه افراد از محل سکونتشان امرار معاش

 مى کنند و ترس نابود شدن شغلشان را دارند نیز باعث مى 
شود که آنها تمایلى به نوسازى نشان ندهند.  

على بیت اللهى، رئیس بخش زلزله شناسى و خطرپذیرى 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرســازى، درباره راهکار 
مدیریت این شرایط و پیشگیرى از بحران هاى احتمالى هم 
مى گوید: گاهى برخى مسئوالن از روى دلسوزى به ما تذکر 
مى دهند که مردم را زیاد نگران نکنیم اما من معتقدم این 
حرف درست نیست و حتماً باید ساکنان بافت هاى فرسوده 
را از خطراتى مانند ریزش ساختمان با یک زمین لرزه متوسط 

ترساند؛ البته نکته مهم این است که اگر فقط هشدار بدهیم 
و دستگاه هاى متولى شتاب کافى براى تسریع در نوسازى 
خانه هاى مردم نداشته باشــند، این ترساندن به جز ایجاد 
التهاب بین مردمى که عمدتاً در فقر و رنج به ســر مى برند 
نتیجه اى ندارد، ضمن آنکه کل موضوع بافت فرســوده و 

خطرات آن را هم براى مردم بى اهمیت مى کند.
مدیرکل راه  و شهرسازى اســتان اصفهان نیز در کنار بیت 
اللهى قرار گرفته و معتقد است که اگر مى خواهیم در زمینه 
بافت فرســوده کار کنیم به مثلثى نیاز داریم که باید شکل 
بگیرد، اراده مدیریت شهرى گام اول است و پس از آن دولت 
در قالب وزارت راه وشهرسازى، کمیسیون ماده پنج و ایجاد 
طرح هاى اقتصادى مناسب در این راستا و در آخر خود مردم 
باید به این امر توجه داشته  باشند. وقتى شرایط براى احیاى 
بافت فراهم شد مردم باید وارد عمل شوند و خودشان در این 

راستا کار و تسهیلگرى کنند.
به گفته علیرضا قارى قرآن، اگر تسهیلگرى توسط دو ضلع 
اول به درستى انجام شود، مردم مى توانند اعتماد کنند و این 
موجب تولید کار مى شود؛ حضور دولت و مدیریت شهرى در 
کنار هم در کمیسیون ماده 5 امکانپذیر است اما اراده اولیه 

بسیار مهم است.
او همچنین از وجود بیش از 700 هکتار بافت فرســوده در 
کل شهر اصفهان به صورت مصوب خبر مى دهد و تأکید 
مى کند این میزان از بافت هاى فرسوده در سنوات قبل ثبت 
شده و قطعًا اگر االن دقیق سازى شود این میزان در شهر 
اصفهان به حدود دو هزار هکتار مى رســد و این عدد قابل 

توجهى است.

چرا ساکنان بافت هاى فرسوده به خطرات زندگى در این بافت تن مى دهند

به نوسازى اعتماد نمى کنند

فردا دیر است
نصف جهــان   رویــداد «فردا دیر اســت» با هدف 
سنجش ســالمت بانوان برنامه ریزى شده است. 
ایــن برنامه با هدف ســنجش ســالمت بانوان با 
پنج آیتم تســت قندخون، معاینات برست(سینه)، 
فشــار خون و بى ام آى و مشــاوره تغذیــه انجام

 مى شود.
عالقه مندان مى توانند با حضور در باغ هاى بانوان 

پردیس، طلوع و ناژوان به ترتیب امروز و 22 آبان، 
23 و 25 آبان در این برنامه شرکت کنند. 

این برنامه که با مشــارکت اداره توســعه فرهنگ 
سالمت برگزار شده است به صورت رایگان برگزار 
مى شود و مقرر شــده که این چکاب ها به صورت 
ماهانه در کلیه مراکز وابسته به سازمان با توجه به 

حساسیت موضوع، اجرایى شود.

مریم محسنى
سامانه هاى نظارت مردمى 137 و بازرسى شهردارى 
به این دلیل ایجاد شــدند کــه دروازه ارتباطى بین 
شهردارى و مردم باشــند اما با وجود اینکه در برخى 
مواقع به شــکل مثبتى عمل مى کننــد و جوابگوى 
مردم هستند گاهى این سامانه آنچنانکه باید و شاید به 
مشکالت مردم رسیدگى نکرده و همین موجب گالیه 

مردم اصفهان شده است.
به گفته یکى از شــهروندان اصفهانى، با وجود اینکه 
چندین بار با این سامانه تماس گرفته و معضل محل 

سکونت خود را اطالع داده اند اما همواره با بى توجهى 
و ارجاع به شــهردارى منطقه روبه رو شده است. این 
در حالى اســت که اگر این سامانه جوابگویى مناسبى 
داشته باشد موجب افزایش رضایت مردم خواهد شد 
و مردم مى توانند به راحتى مطالبات خود را بیان کنند 
و ارتباطى دو سویه بین این نهاد شهرى با مردم شود. 
اکنون شهروندان انتظار دارند مشکالتى که به 137 
مى گویند در اسرع وقت رســیدگى شود، در غیر این 
صورت نارضایتــى از عملکرد این ســامانه، افزایش 

مى یابد.

137 جوابگو باشد 

شایعات بنزینى؟!
نصف جهان    روزنامه «زاینده رود» در شــماره 19 
آبان ماه خود در گزارشى با عنوان «بطالن شایعات 
بنزینى؛ واقعى یا موقت؟!» این سئوال را مطرح کرده 
که تصمیم دولت درباره قیمت حامل هاى انرژى در 
بودجه سال آینده چه خواهد بود؟ و نوشته: «در حال 
حاضر گمانه زنى هاى مختلفى درباره قیمت بنزین 
مطرح مى شــود و اینکه با توجه به فشــار مصرف، 
امکان ادامه رویه گذشته درباره قیمت بنزین وجود 

ندارد.» 
در بخش دیگــرى از این گزارش آمــده: «حتى یک 
روزنامه نزدیک به دولت در گزارشــى، این سئوال را 
مطرح کرده بود که در صــورت افزایش ناترازى بین 

تولید و مصرف بنزین، سیاســت دولت و وزارت نفت 
چه خواهد بود و تا چه زمان مى توانند بنزین را با قیمت 
فعلى حفظ کنند و با این تصمیم آیا مى توان جلوى روند 
فزاینده مصرف را گرفت؟ براساس این گزارش، تجربه 
نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت 
قابل دفاع نیســت و هم سیاست شوك قیمتى جواب 
نمى دهد. به نظر مى رسد براى برون رفت از معماى 
بنزینى، باید از خطاها و نگاه هاى کوتاه مدت فاصله 
گرفت. این در شــرایطى اســت که کارشناســان و 
تحلیلگران حوزه انرژى معتقدند که هم اکنون به دلیل 
شرایط سیاسى، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد 

و دولت در مالحظات سیاسى گیر کرده است.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

روزهاى پرشمار آلودگى هواى اصفهان باعث شده که این 
کالنشهر حتى بیش از پایتخت آلوده باشد. شش ماه اول 
را که در گرماگرم تابستان با خاك و غبار و ریزگرد دست 
و پنجه نرم مى کند و شش ماه دوم با وارونگى هوا ُکشتى 
مى گیرد. آنچه عاید اصفهان مى شــود تنها هواى آلوده 

است و بس.
به اعتقاد کارشناسان نداشتن طرح جامع علمى و عملى، 
موازیکارى نهادها، نبود ضمانــت اجرایى قوانین و نبود 
کنترل آالینده ها، پرونده این معضل فراگیر کالنشــهر 
اصفهان را قطورتر کرده است. حقیقتى غیر قابل انکار که 
باعث شده اصفهان جزو آلوده ترین شهرهاى کشور قرار 

گیرد و شهره اش حتى جهانى شود. 
به گفته سرپرســت مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست، استقرار بیش از 70 درصد صنایع 
بالقوه آالینده در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان و انتشار 
و تجمیع آالینده ها، منجر به تشــدید آلودگى هواى این 

کالنشهر مى شود.
داریوش گل علیزاده اخیراً درخصوص منشأ آالیندگى ها 

در کالنشهر اصفهان، گفته؛ در فصول تابستان با ترکیبات 
آلى فرار ناشى از انتشارات بخارات بنزین و نیترات نیتروژن 
مواجه هســتیم و با قرارگیرى در وضعیت گرماى شدید 
خورشــید به عنوان آالینده ثانویه ازن تشکیل مى شود 
که در پایتخت طى سه ســال و کالنشهر اصفهان در دو 
سال اخیر شاهد معضل این نوع آلودگى هوا در تابستان

 هستیم.
طى دو سه سال اخیر پایش هاى شبانه روزى بسیار مناسبى 
در استان حتى با ورود قوه قضاییه براى برخورد با صنایع 
آالینده که سیستم هاى کنترلى نداشتند و بدون رعایت حد 
استانداردها در طول شب به فعالیت مشغول بودند، اجرایى 
شده است. اما با این همه به گفته گل علیزاده در کالنشهر 
اصفهان شرایط مناسبى در مورد آالیندگى گازى در نیمه 
دوم سال انجام نشده است. که دلیل آن هم بارگذارى هاى 
بیش از ظرفیت در اصفهان اســت که بــا ظرفیت هاى 
اکولوژى منطقه ســازگارى ندارد و بــا ورود حوزه هاى 
مختلف صنعتى، طرح تهویه هواى مناسب به شیوه هاى 

صحیح اجرایى نشده است.
هم اکنون میزان بارگذارى هــا در جهان با مباحث اندازه 

قدرت تهویه هوا انجام مى گیرد که با انتشار آنها بتوانند 
آن حجم را از سطح شهر خارج کنند اما با توجه به اینکه 
اصفهان از لحاظ جغرافیایى در موقعیتــى قرار دارد که 
امکان خارج شــدن این هــواى آلوده نیســت بنابراین 

آالینده ها در شهر باقى مى ماند.
به گفته کارشناسان، در صورت نبود وزش باد و هوارسانى 
در فصل زمستان در شهر اصفهان با وارونگى و سکون هوا 
مواجه مى شویم و شاهد انباشت آالینده ها هستیم و با ورود 
10 واحد آالینده سبب اضافه شدن حدود 1000 واحد به 

آالیندگى هاى موجود اضافه مى شود. 
توسعه زندگى شهرنشینى، افزایش بى رویه خودروهاى 
تک سرنشــین، کاهش دما در فصول سرد سال، صنعتى 
شدن و افزایش استفاده از صنایع آالینده موجب شده که 
میزان آلودگى هواى کالنشهر اصفهان طى سال هاى اخیر 
افزایش یابد و بدون تردید این مشــکالت یک شبه حل 
نخواهد شد اما تعطیلى یک صنعت آالینده تنها مسکن 
موقتى است که ریه هاى اصفهان را درمان نخواهد کرد و 
اصفهان نیازمند مدیریتى درست و دغدغه مندى است که 

بتواند این کالنشهر را از خفگى نجات دهد.

روزهاى آلوده، فصل تکرارى سریال آلودگى در اصفهان 

برقرارى گشت موتورى و پیاده 
در آرامستان نجف آباد 

نصف جهان   مدیر عامل ســازمان آرامســتان هاى 
شهردارى نجف آباد با اشاره به روند تشکیل این سازمان 
و بیش از 52  اقدام انجام شده در یکسال گذشته گفت: 
هم اکنون کانون مداحان در آرامستان نجف آباد مستقر 
شده است و ایجاد کانکس گلفروشى، ساخت پارکینگ، 

ایجاد کانکس فروش مواد غذایى در دستور کار است.
ابراهیم زارعان ادامه داد: برداشــت اطالعات مکانى 
قبور، طراحى و ساخت تابلوهاى یادبود، پیگیرى خرید 
زمینى به متراژ 3420 متر براى طرح توسعه آرامستان 
نجف آباد از دیگر برنامه هاى این ســازمان در ســال 

جارى است.
وى افزود: پیگیرى خرید خط 1530 براى حمل اجساد، 
تشکیل کارگروه فرهنگى، تجهیز نمازخانه، گلکارى 
آرامســتان و ایجاد کانکس نگهبانى از دیگر اقدامات 

شهردارى نجف آباد است.
وى همچنین به برقرارى گشــت موتورى و پیاده در 
آرامســتان نجف آباد اشــاره کرد و بیان داشت: اخذ 
تأییدیه اساسنامه آرامســتان از سازمان همیارى هاى 
استاندارى اصفهان نیز توسط شــهردارى نجف آباد 

انجام شده است.

دالیل قطع درختان بلوار زمان آباد دولت آباد
نصف جهان   حســین حیدریان، مســئول فضاى 
سبز شــهردارى دولت آباد با اشاره به قطع درختان 
میانى بلوار زمان آباد محله امامزاده نرمى و تخریب 
سنگفرش هاى میانى این بلوار گفت: درختان میانى 
بلوار اصلى محله امامزاده نرمى به دلیل فرسودگى، 
خشک شدن و آفت زدگى از درون جهت جلوگیرى از 

بروز خسارات جانى و مالى قطع شده است.
وى افزود: در گذشته با وزش شدید باد، شاهد سقوط 

این درخت ها بر روى خودروهاى شــهروندان در 
خیابان بودیم. مسئول فضاى سبز شهردارى دولت 
آباد اظهار کــرد: در چند روز آینــده تعداد 49 اصله 

درخت مسن در این بلوار جایگزین مى شود.
حیدریان با بیان اینکه زیر این درخت ها آســفالت 
بود که مانع از رشد درختان شــده بود، عنوان کرد: 
هم اکنون آسفالت خارج شده تا درختان جدید بتوانند 

رشدى مناسب داشته باشند.

خورشید کیایى

مذاکره با بخش خصوصى براى تکمیل سالن اجالس
معاون عمران شــهرى شــهردار اصفهان گفت: سالن 
اجالس سران در این کالنشهر حدود 90 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد و براى تکمیل آن 700 میلیارد تومان دیگر 

نیاز است.
اصغر کشــاورز راد ادامه داد: 10 درصد باقى مانده سالن 
اجالس اصفهان بیشــتر در زمینه نازك کارى، صوت و 
تصویر، تکمیل سه سالن جنبى، سالن عمومى چند منظوره 
و سینماست. کشاورز راد اظهارداشت: شهردارى همچنین 

براى تکمیل، بهره بردارى و استفاده پس از آن به دنبال 
جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصى نیز هست و در 
این ارتباط در کنار مذاکره با وزارت امور خارجه با سرمایه 

گذاران و بانک ها نیز جلساتى داشته ایم.
وى خاطرنشــان کرد: دولت هاى قبلى براى این پروژه 
100 میلیارد تومان در نظر گرفته بودند اما تنها 20 میلیارد 
تومان آن تخصیص یافت و پس از آن دیگر اعتبارى براى 

طرح در نظر نگرفتند.
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در این آیفون تاشو که توســط یک یوتیوبر چینى 
ساخته شده، از برخى قطعات سفارشى و همچنین 
لوال گوشى تاشو موتوروال ریزر استفاده شده است.

در چند وقت گذشــته که بازار گوشــى هاى تاشو 
رونق زیادى پیــدا کرده و تولیدکننــدگان زیادى 
دستگاه هاى تاشو خود را معرفى کرده اند، شایعات 
زیادى درباره آیفون تاشو شنیده مى شود. حاال یک 
مهندس پس از انجام بیــش از 200 روز آزمون و 
خطا، موفق شده تا با استفاده از قطعات سفارشى و 
یک لوال از موتوروال ریزر، یک آیفون تاشو بسازد و 

آن را به نمایش بگذارد.
مهندســان خــالق معمــوًال دوســت دارنــد تا 
دســتگاه هاى اپــل را بــه شــیوه هاى متفاوتى 
مانند آیفون هایى با پــورت USB-C تغییر دهند. 
جدیدترین مورد توســط یک یوتیوبر چینى به نام 
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ساخته شده که تالش کرده است اولین آیفون تاشو 
را به نمایش بگذارد.

هدف ایــن یوتیوبر، ســاخت یک آیفون تاشــو و 
درعین حال، حفظ هرچه بیشــتر قطعات دستگاه 
اصلى بوده است. او چندین نوع لوال از گوشى هایى 
مانند گلکسى زد فلیپ را براى این طراحى آزمایش 
کرده، اما در نهایت لوالى Motorola Razr براى 

نمایشگر دستگاه انتخاب شده است.
آیفون تاشــو توســط ترکیبى از نبوغ مهندســى، 
آزمون و خطا در الیه بــردارى صفحه آیفون اپل و 
برخى قطعات پرینت سه بعدى شده، ساخته شده 

است. همچنین تصمیمات زیادى براى 

صرفه جویى در فضاى دســتگاه گرفته شده تا از 
عملکرد آن اطمینان حاصل شود.

به عنــوان مثال، در ایــن دســتگاه از یک باترى 
کوچک سفارشى با ظرفیت 1000 میلى آمپر ساعت 
استفاده شــده که یک چهارم اکثر آیفون ها است. 
یکى از اسپیکرهاى دستگاه حذف شده و فناورى 
شارژ بى سیم و تمام اجزاى MagSafe آن نیز کنار 

گذاشته شده اند.
با این حال، عملکرد لمســى دســتگاه همچنان 
به خوبى کار مى کند و سیستم عامل iOS را به راحتى 
اجرا مى کند. البته مهندســان نوعى سیستم عامل 
سفارشى با رابط کاربرى مخصوص دستگاه هاى 
تاشو را از طریق جیلبریک روى آن نصب کرده اند.

در حال حاضر این مدل به عنوان یک نمونه اولیه 
توســط طراح آن در نظر گرفته شــده است. این 
مهندس چینى قصد دارد تا در آینده طراحى دستگاه 

را کامل کند و این نسخه را 0,1 نامیده است.

یکى از دغدغه هاى مهم براى تمام کاربران دستگاه هاى 
هوشــمند از قبیل تلفن یا لپتاپ، از دست دادن اطالعات 
هنگام بازنشانى اســت که با چند راهکار ساده مى تواند 

رفع شود.
براى اولین بار چه احساسى داشــتید زمانى که هر یک از 
دستگاه هاى خود را روشــن کردید و همه چیز عالى بود و 
شاهد عملکرد سریع و امکانات فراوان بوده اید؟ خبر خوب 
این که باز هم مى توانید هر زمــان که بخواهید با تنظیم 
مجدد تلفن یا رایانه خود دوباره این احساس را تجربه کنید.

بازنشانى دستگاه چیزى فراتر از شروعى تازه است. مى تواند 
باگ هاى مداوم را برطرف کند، از شر برنامه هاى ناخواسته 
و بدافزار هاى خطرناك خالص شود و فضاى ذخیره سازى 

دستگاه شما را آزاد کند.
ضربه زدن یا کلیک کردن روى دکمه تنظیم مجدد مى تواند 
ترسناك باشد؛ اما تا زمانى که مشکالت احتمالى را در نظر 

بگیرید و با دقت پیش بروید، تصمیم شما باید خوب باشد.
در ادامه چند راهکار ســاده و در عین حال کارآمد توصیه 
مى شود که به کارگیرى آن ها مى تواند تا حد قابل توجهى 

مشکالتتان را برطرف کند.

قبل از تنظیم مجدد، یک برنامه ریزى کنید
بازنشانى دســتگاه، آن را پاك مى کند و شما را به مرحله 
راه اندازى بازمى گرداند. بنابراین باید مطمئن شــوید که 
ابتدا از تمام اطالعات مهم شما نسخه پشتیبان تهیه شده 
اســت. ارزش آن را دارد که برخى از نکات سریع را در این 

جا بیاوریم.
پشتبان گیرى یک راه عاقالنه است. قبل 

از شروع فرآیند بازنشانى، به 
این فکر کنید که 

ى  یل ها فا
مهــم خــود را 

کجا ذخیره کرده اید و 
مطمئن شوید که کپى هایى 

از آن ها را در دســتگاه دیگرى، 
درایو دیسک یا در فضاى ابرى دارید. 

اپلیکیشن هاى ابرى امروزه معمول هستند و 
قرار است در چندین دستگاه استفاده شوند.

عالوه بر این اپل، گوگل و مایکروسافت همه در سال هاى 
 iCloud، اخیر بیشتر به ســمت ابر متمرکز شــده اند. با
Google Drive، و OneDrive اکنون راحت تر از همیشه 

مى توانید به داده هاى خود از هر جا دسترسى داشته باشید 
و دائما از آن ها در فضاى ابرى نسخه پشتیبان تهیه کنید.

 Adobe و Steam برنامه هاى رومیزى مانند پورتال بازى
Photoshop داده ها را به و از فضاى ابرى همگام سازى 

مى کنند؛ اما ارزش این را دارد که دوباره بررســى کنید که 
برنامه هایى که به طور منظم اســتفاده مى کنید در واقع 
پشــتیبان گیرى را انجام مى دهند که انتظار دارید یا خیر. 
شما همچنین مى خواهید بدانید که آیا مى توانید به راحتى 
آن ها را پس از ضربه زدن به تنظیم مجدد دوباره بارگیرى 

کنید یا خیر.
اگر از تلفن خود براى اثبات هویتتان براى حساب هاى داراى 
احراز هویت دو مرحله اى (۲FA) اســتفاده مى کنید، بهتر 
است بدانید که وقتى آن را بازنشانى مى کنید، این داده ها 
ناپدید مى شوند. شما باید کامال مطمئن شوید که هنوز هم 

مى توانید بدون ۲FA وارد حساب هاى آنالین خود شوید، 
البته به طور موقت.

معناى این کار در عمل به حساب هاى فعال ۲FA و روش 
۲FA که براى هر کدام از آن ها استفاده مى کنید، بستگى 

دارد. کمى تحقیق کنید و نگران نباشید. برخى از حساب ها 
به شما کد هاى پشــتیبان مى دهند تا در صورت خرابى 
۲FA از آن استفاده کنید. بنابراین اگر کدى دریافت کردید، 

مطمئن شوید که در مکانى امن و در دسترس است. براى 
سایر حساب ها، ممکن است غیرفعال کردن  ۲FA ساده تر 
باشد تا زمانى که همه چیز را دوباره روى تلفن خود تنظیم 

کنید.
اپل و گوگل هر دو به شما اجازه مى دهند از کد هاى پیامک 
به عنوان پشــتیبان براى برنامه احراز هویت ۲FA و کد 
تایید استفاده کنید. بنابراین این یک گزینه است؛ با فرض 
این که سیم کارت خود را پس از تنظیم مجدد گوشى خود 
نگه دارید. فراتر از آن، سایر برنامه هاى احراز هویت به شما 
امکان مى دهند از الگین هاى خود در فضاى ابرى نسخه 
پشتیبان تهیه کنید که ممکن است براى شما بهترین کار را 
داشته باشد، یا مى توانید برنامه احراز هویت و کد هاى آن را 
به تلفن یا رایانه لوحى دیگرى منتقل کنید، اگر یک دستگاه 

یدکى دارید.
هنگامى که تصمیم گرفتید تلفن یا رایانه خود را بازنشانى 

کنید، ایده خوبى است که چند روز دقیقا 
یادداشــت کنید که 

چگونه از آن استفاده 
مى کنید به این ترتیب به راحتى 
مى توانید همه چیز را همان طور که دوســت 
دارید، برگردانید. بیشتر توسعه دهندگان نرم افزار مى دانند 
که دستگاه ها مرتبا بازنشانى یا گم مى شوند یا به سرقت 
مى روند. بنابراین باید براى آن برنامه ریزى مى کردند، اما 

بهتر است مطمئن شوید.
به خاطر داشته باشید که دانلود گیگابایت داده از وب بسته 
به سرعت اتصال اینترنت شما مى تواند زمان زیادى را ببرد. 
براى مثال، اگر انبوهى از فایل هــا را در Dropbox دارید، 
همیشه مى توانید آن ها را از فضاى ابرى دوباره دانلود کنید؛ 
اما ممکن است قبل از تنظیم مجدد، کپى کردن آن ها در 
یک هارد دیسک خارجى سریع تر و آسان تر باشد. به این 
ترتیب، وقتى کارتان تمام شد، مى توانید آن ها را مستقیما 

منتقل کرده و فشار روى پهناى باند خود را کاهش دهید.

نحوه راه اندازى مجدد گوشى اندرویدى
گوگل همواره نرم افزار خود را با در نظر گرفتن فضاى ابرى 
توسعه داده است و همه چیز از جیمیل تا تصاویر گوگل بیشتر 
به صورت آنالین زندگى مى کند. با این حال، همچنان باید 
مطمئن شوید که همه چیز هایى که نیاز دارید در فضاى 

ابرى قرار دارند و به هیچ چیز ذخیره شده در تلفن خود مانند 
فایل هاى دانلود شده از وب نیاز ندارید.

همچنین ارزش این را دارد که مجددا بررسى کنید که همه 
نام هاى کاربرى و رمز هاى عبور برنامه هاى خود و حساب 
گوگل خود را در این مورد مى دانید. زیرا پس از بازنشانى باید 
دوباره آن ها را وارد کنید. نگران نباشــید که مجبور شوید 
براى برنامه هایى که قبال مالک آن هستید، پول بپردازید، 
پس از این که وارد حساب گوکل خود شوید و بدانید قبال 

چه چیزى خریدارى کرده اید، اپل استور شما را مى شناسد.
فرآیند پشتیبان گیرى خود اندروید را در قسمت «سیستم 
و پشتیبان گیرى» در «تنظیمات» پیدا خواهید کرد. این 
شامل داده هایى مانند مخاطبان، پیام هاى متنى و تنظیمات 
خاص دستگاه از جمله رمز هاى عبور WiFi مى شود. این 
گزینه خوبى است، اما مطمئن شوید که همه چیز هایى را 

که مى خواهید ذخیره کنید، پوشش مى دهد.
وقتى آماده راه اندازى مجدد شــدید، مطمئن شــوید که 
تلفنتان به برق وصل بوده و در حال شــارژ است تا فرآیند 
مختل نشــود. تنظیمات را باز کنید و سپس گزینه هاى 
System، Reset و Erase all data (بازنشانى کارخانه) 

را انتخاب کنید. سپس اندروید یک نماى کلى از داده هایى 
را که مى خواهید پاك کنید به شما 
نشــان مى دهــد. روى 
 Erase all data

ضربه بزنید، کد پین قفل صفحه را 
 Erase all data وارد کنید، سپس دوباره روى
ضربه بزنید تا فرآیند بازنشانى شروع شود. پس از تکمیل 

بازنشانى، دوباره در مراحل راه اندازى اندروید خواهید بود.

چگونه آیفون را راه اندازى کنیم؟
به طور سنتى، اپل در زمینه همگام ســازى مداوم داده ها 
با فضاى ابرى به انــدازه گوگل زیرك نبوده اســت، اما 
iCloud در سال هاى اخیر بهبود یافته است. اکنون قادر 

است مقدار قابل توجهى از اطالعات را براى شما ذخیره 
کند (از مخاطبان گرفته تا تقویم) در حالى که مشــغول 
تنظیم مجدد تلفن خود هستید. وقتى زمان نصب مجدد 
برنامه ها فرا مى رســد، اپ اســتور اپل آنچه را پرداخت 
کرده اید به خاطر مى آورد، بنابراین نیازى به خرید مجدد 

آن ها نخواهید داشت.
در مورد پشتیبان گیرى، iOS یک گزینه پشتیبان گیرى 
جامع دارد که از رایانه یا iCloud استفاده مى کند. تنظیمات 
 iCloud را باز کنید، روى نام خود در باال ضربه بزنید و سپس
را انتخاب کنید. مى توانید برنامه هایى را که داده ها را به وب 
ارسال مى کنند، ببینید؛ همچنین مى توانید پشتیبان گیرى 
iCloud را از این لیســت انتخاب کنید تا مطمئن شوید 

درست قبل از شروع به تنظیم مجدد گوشى، پشتیبان گیرى 
انجام شده است.

اپل یک سند پشــتیبانى کامل در مورد بازنشانى آیفون 
شــما دارد که باید قبل از ادامــه آن را بخوانید تا مطمئن 

شوید همه کار هاى الزم را انجام داده اید؛ همچنین نحوه 
پشتیبان گیرى از تلفن خود را در صورت نیاز به کمک بیشتر 
در این مورد پوشش مى دهد، iOS در واقع از شما مى خواهد 
که هنگام تنظیم مجدد، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید، اگر 

مدتى است که آن را اجرا نکرده اید.
گوشى خود را به برق وصل کرده و شارژ کنید تا مطمئن 
شوید بازنشانى قطع نمى شود، سپس تنظیمات را باز کنید 
و General، Transfer یــا Reset iPhone را انتخاب 
کنید، در مرحله بعد انتخاب کنید که آیا مى خواهید دستگاه را 
بازنشانى کنید یا همه محتوا و تنظیمات را پاك کنید. از شما 
 Apple خواسته مى شود تا رمز عبور تلفن و احتماال رمز عبور
ID خود را براى تایید انتخاب خود وارد کنید، این یک راه 
 Apple ID خوب است براى اطمینان از این که رمز عبور
خود را به خاطر مى آورید. زیرا براى ورود مجدد به آن نیاز 
دارید. پس از تنظیم مجدد، آیفون در صفحه تنظیمات راه 

اندازى مجدد مى شود.

نحوه راه اندازى مجدد ویندوز
با وجــود OneDrive که اکنون چنین بخشــى جدایى 
ناپذیر از ویندوز است، بســیارى از فایل هاى شما باید به 
طور خودکار با ابر همگام شــوند، حتى اگر از گزینه هاى 
شخص ثالث مانند Google Drive یا Dropbox استفاده 
نمى کنید، با این اوصاف، همچنان باید هارد دیسک خود را 
اسکن کنید تا به دنبال فایل هایى بگردید که ممکن است 

در جاى دیگرى نسخه پشتیبان تهیه نشوند.
شما همچنین باید برنامه هاى دسکتاپ خود را مرور کنید؛ 
زیرا اغلب به اندازه برنامه هاى تلفن همراه آماده نیستند که 
همه چیز را از ابر بازیابى کنید. مطمئن شــوید که همه 
فایل ها، جزئیات خرید و اطالعات ورود به سیستم مورد 
نیاز را قبل از پاك شدن این برنامه ها دارید، باید همه 
آن ها را دوباره دانلود کنید و پس از تکمیل بازنشانى، 

آن ها را از ابتدا تنظیم کنید.
ویندوز در واقع به شما این امکان را مى دهد که کل رایانه 
خود را بازنشانى کنید، یا فقط فایل هاى کلیدى ویندوز را 
بازنشانى کنید و فایل هاى شخصیتان را به همان شکلى 
که هســتند رها کنید. این کار باعث مى شــود از مشکل 
پشــتیبان گیرى صرفه جویى کنید، اما به اندازه بازنشانى 
کامل موثر نیست. براى شروع تازه خود، مى توانید از یک 
نسخه محلى ویندوز (روش ســنتى) یا یک نسخه دانلود 
شده از وب استفاده کنید، معموال ترجیح داده مى شود، اگر 
پهناى باند شما بتواند آن را دریافت کند. اگر براى هر یک 
از این گزینه ها به کمک نیاز دارید، مایکروسافت اطالعات 
زیادى در مورد تنظیم مجدد رایانه شخصى و استفاده از ابر 

به عنوان پشتیبان تنظیم مجدد دارد.
اگر از لپ تاپ اســتفاده مى کنید، مطمئن شوید که شارژ 
مى شــود تا احتمالى وجود نداشته باشــد که باترى مرده 
فرآیند تنظیم مجدد را مختل کند. در ویندوز 10، تنظیمات 
را از منوى استارت باز کنید، گزینه Update & Security و 
 Reset this را انتخاب کنید. در قسمت Recovery سپس

PC، روى Get start کلیک کنید.

در ویندوز 11، این مراحل عبارتند از: تنظیمات > سیستم 
> بازیابى > بازنشانى این رایانه > بازنشانى رایانه شخصى. 
مهم نیست سیستم عامل شما چیست، گزینه هایى را که 
 Keep my :به آن ها اشاره کردیم مشــاهده خواهید کرد
files یــا Remove Everything. هنگامى که انتخاب 

خود را انجام دادید و تصمیم گرفتید کــه آیا مى خواهید 
 Next برنامه هاى خود را با فایل هاى خود نگه دارید روى
و ســپس Reset در صفحه هاى خود کلیک کنید. وقتى 
رایانه راه اندازى مجدد مى شود، دوباره به صفحه تنظیمات 

باز مى گردید.

ویژگى هاى صفحه نمایش ریلمى10 پرو پالس قبل از 
راه اندازى 17 نوامبر به اشتراك گذاشته شد.

  انتظار مى رود ریلمى10 پرو پالس  داراى صفحه نمایش 
خمیده باشد.

ویژگى هاى کلیدى صفحه نمایش ریلمى10 پرو پالس  
به طور رسمى توسط این شرکت پیش از عرضه آن در 

17 نوامبر در چین فاش شده است. پوستر 
ریلمى نشان مى دهد که نمایشگر جلوى 
گوشى هوشــمند داراى یک سوراخ در 
مرکز است. عالوه بر این، انتظار مى رود 
ریلمــى10 پرو پــالس داراى صفحه 
نمایش خمیده با انحناى 61 درجه باشد.

پیش از عرضه ى آتى سرى 10 ریلمى، 
این شرکت برخى از ویژگى هاى کلیدى 
نمایشگر نسخه 10 پرو پالس را در خط 
تولید فاش کرده اســت. انتظار مى رود 
این گوشى با طراحى حفره دار در قسمت 

جلویى عرضه شود.

طبق گزارش اخیر، انتظار مى رود ریلمى10 پرو پالس  
با صفحه نمایش 6.7 اینچى فول اچ دى پالس خمیده 
AMOLED عرضه شود. این گوشى هوشمند مى تواند 

 MediaTek Dimensity۱۰۸۰SoC از پردازنــده
پشــتیبانى کند. ریلمى10 پرو پالس  مى تواند داراى 
تنظیمات دوربین پشتى سه گانه، از جمله سنسور اصلى 
108 مگاپیکسلى، لنز 8 مگاپیکسلى و 
سنسور ثانویه 2 مگاپیکسلى باشد. این 
گوشى احتماًال داراى دوربین جلویى 16 
مگاپیکسلى نیز خواهد بود. این گوشى 
هوشــمند مى تواند یک باترى 4890 
میلى آمپر ساعتى با پشتیبانى از شارژ 

سریع 67 واتى داشته باشد.
Realme۱۰۴G همچنیــن با صفحه 

نمایش سوپر AMOLED فول اچ دى 
پالس با نرخ نوسازى 90 هرتز عرضه 
مى شود و از تراشه هلیو G۹۹ مدیاتک 

پشتیبانى مى کند.

آمازون در حال فروش آخرین ساعت هاى خود است، 
به ویژه در مدل سرى 8، قیمت خوبى دارد.

 شــما مى توانید اپــل واچ ســرى8 را در رنگ هاى 
مختلف فقط با قیمت 389 دالر،(با 110 دالر کاهش 
قیمت نسبت به قیمت اصلى 499 دالرى (22 درصد 
تخفیف)) خریدارى کنید. اگر یک مدل Watch LE را 
انتخاب مى کنید هم در نســخه تلفن همراه و هم در 
نسخه GPS به ترتیب با 290 دالر (39 دالر تخفیف) 

و 220 دالر (29 دالر تخفیف) به فروش مى رسند.
سرى 8 به روزرسانى بزرگى نسبت به سرى 7 نیست، 
اما داراى برخى ویژگى هاى مفید جدید است. سنسور 
اصلى یک سنسور دما است که با سالمت زنان مرتبط 
است و به کاربران زن تخمینى از زمان تخمک گذارى 
آنها مى دهد. قرار اســت در طول شب از آن استفاده 

شود و دماى مچ دست خود را هر پنج ثانیه یکبار نمونه 
بردارى کنید تا بتوانید تغییرات را نســبت به خط پایه 

خود مشاهده کنید.
مورد دیگر تشخیص تصادف اســت. همان طور که 
ساعت هاى فعلى مى توانند سقوط را تشخیص دهند، 
سرى 8 نیز مى تواند تصادفات اتومبیل را از طریق یک 
جفت شتاب سنج جدید تشخیص دهد. این سنسور در 
هماهنگى با سایر سنسورها براى تشخیص چهار نوع 
تصادف از جمله واژگونى، ضربه از جلو، ضربه از عقب و 
برخورد جانبى کار مى کند. مدل هاى سرى 8 سلولى 
نسبتًا گران هستند و 499 دالر هستند، اما 389 دالر 
بسیار دلپذیرتر است. واچ SE نسل دوم عملکرد را تا 
20 درصد افزایش مى دهد و همان ویژگى تشخیص 

تصادف سرى 8 را ارائه مى کند.

چگونه دستگاه هاى خود را 
بدون از دست دادن داده ها ریست کنیم

لو رفتن صفحه نمایش گوشى ریلمى10 پرو پالس

خرید با تخفیف اپل واچ 8

اولین آیفون تاشوى جهان ساخته شد

قابلیت جدید  حجم بسته هاى 

اینستاگرام  استارلینک

اینستاگرام طى هفته هاى گذشته امکان زمان بندى پست ها را در این شبکه اجتماعى 
آزمایش کرده و حاال برخى حساب   هاى کاربرى، از جمله صاحبان برخى کسب وکارها، 
مى توانند پست هاى خود را در اینستاگرام زمان بندى کنند. هنوز مشخص نیست این 

قابلیت چه زمانى در دسترس تمامى کاربران قرار خواهد گرفت.
 اینستاگرام طى هفته هاى گذشته امکان زمان بندى پست ها را در این شبکه اجتماعى 
آزمایش کرده و حاال برخى حساب   هاى کاربرى، از جمله صاحبان برخى کسب وکارها، 
مى توانند پست هاى خود را در اینستاگرام زمان بندى کنند. هنوز مشخص نیست این 

قابلیت چه زمانى در دسترس تمامى کاربران قرار خواهد گرفت.قابلیت زمان بندى 
پست ها در اینستاگرام به کاربران کمک مى کند تا بتوانند پست هاى خود 
را بدون نیاز به برنامه هاى شرکت هاى دیگر، زمان بندى و منتشر کنند.

قابلیت زمان بندى پست ها در اینستاگرام به کاربران کمک مى کند 
تا بتوانند پست هاى خود را بدون نیاز به برنامه هاى شرکت هاى 
دیگر، زمان بندى و منتشــر کنند. این ویژگــى کاربردى به 
کاربران اجازه مى دهد بتوانند ریلزها و پســت ها را تا 75 روز 

زودتر از زمان انتشار در اینستاگرام زمان بندى کنند.
طى هفته هاى گذشته این قابلیت به صورت محدود در دسترس 

برخى کاربران قرار گرفت تا اینستاگرام بتواند آن را بررسى کند 
و مشکالت احتمالى قابلیت جدید را برطرف نماید. این شرکت در 

اسپیس ایکس براى اینترنت ماهواره اى استارلینک بســته هاى محدود ماهانه 
تعریف کــرد. البته حجــم 1 ترابایتى یا حتى بیشــتر این بســته ها حیرت انگیز

 است.
سرویس اینترنت ماهواره اى استارلینک که تحت شرکت اسپیس ایکس فعالیت 
مى کند، اخیراً اعالم کرده است که از ماه دسامبر امســال (آذر تا دى) بسته هاى 

محدود ماهانه پیــش روى همه کاربران خود در ایــاالت متحده آمریکا و 
کانادا خواهد گذاشــت. این درحالى است که این شــرکت پیش تر وعده 
ارائه اینترنت نامحدود بى حد و مــرز را داده بود. حاال با تغییر رویکرد خود، 

به جمع شــرکت هاى دیگرى در حوزه خدمات اینترنت اضافه مى شود که 
محدودیت هایى جزئى براى حجم مصرفى کاربران تعیین مى کنند.

اسپیس ایکس قصد دارد 
1 ترابایت ظرفیت بین ساعت 
7 صبح تا 11 شب را در قالب 

دسترسى ویژه به کاربران اســتارلینک ارائه بدهد. بعد از اینکه کاربر ظرفیت ویژه 
خود را به پایان مى رساند، سرعت در سطح دسترسى پایه قرار مى گیرد. اپراتورهاى 
شبکه موبایل هم براى مدیریت مصرف اینترنت هنگام ازدحام بیش از حد در شبکه 
چنین طرحى را اجرا مى کنند. عمده کاربران با مصرف عادى احتماًال متوجه تفاوت 
قابل توجهى از لحاظ مصرف نمى شوند، اما کاربران متکى بر عملکرد پیوسته شاید 

ادامه قصد دارد قابلیت کاربردى را در دسترس کاربران بیشترى قرار داد. بى شک چنین 
قابلیت هایى مى تواند براى صاحبان کسب وکارها مفید باشد و چنین کاربرانى دیگر 
نیازى به نصب برنامه هاى شرکت هاى شخص ثالث جهت زمان بندى پست هاى 

خود ندارند.

زمانبندى پست ها در اینستاگرام
کاربرانى که به ویژگى زمان بندى پست ها دسترسى دارند، مى توانند پس از ایجاد هر 
پست و قبل از اشتراك گذارى آن، به قسمت «تنظیمات پیشرفته» مراجعه کنند. در آن 
قسمت مى توانند با انتخاب گزینه «زمان بندى این پست» وضعیت انتشار را تغییر داده 
و تاریخ و ساعت انتشار پست را مشخص کنند. پست هاى زمان بندى شده در بخشى 
تحت عنوان «محتواى زمان بندى  شده» قابل رؤیت هستند. به نظر مى رسد فرایند 
مشخص شده براى زمان بندى پست هاى اینستاگرام بسیار ساده است. 
کاربران به راحتى مى توانند تنظیمات مورد نظر را انجام بدهند، ولى 
این احتمال وجود دارد که در ادامه اینســتاگرام فرایند مذکور را 

ساده تر کند.
هنوز مشخص نیست کاربران معمولى اینستاگرام چه زمانى 
به این قابلیت دسترسى خواهند داشت و این شبکه اجتماعى 
زمانى براى انتشار آن براى تمامى کاربران مشخص نکرده 
است. باید دید صاحبان کســب وکارهایى که به این ویژگى 
دسترســى دارند، آیا مى توانند به راحتى از قابلیت زمان بندى 

استفاده کنند یا با مشکالتى رو به رو خواهند شد.

از تعیین بســته هاى محدود ماهانه براى اینترنت ماهواره اى استارلینک خشنود 
نباشند.

در صورتى که کاربر بخواهد پس از مصرف 1 ترابایت هم همچنان از دسترســى 
ویژه بهره ببرد، باید به ازاى هر گیگابایت 25 سنت پرداخت کند. به عبارتى دیگر، 
کاربر براى دریافت 1 ترابایت حجم دیگر باید هزینه 250 دالرى بپردازد. با چنین 
هزینه اى اگر کاربر براى دریافت ترمینال اضافى مشکلى نداشته باشد، تهیه یک 

سرویس دیگر کم هزینه تر خواهد بود.
کاربران طرح هاى RV ،Portability و Best Effort دسترسى ویژه ندارند. البته 
براى طرح Business Fixed اینترنت ماهواره اى اســتارلینک چندین بسته از 
500 گیگابایت تا 3 ترابایت در نظر گرفته شــده اســت و کاربران 
بابت هر گیگابایت حجم مصرفى اضافى موظف به پرداخت 
1 دالر هســتند. کاربران طرح Mobility هم از 
دسترســى ویژه برخوردار نخواهند شــد، 
ولى کاربران پریمیــوم و Maritime به 
ترتیب بــا محدودیــت 1 و 5 ترابایتى 
مواجه خواهند بود. ضمــن اینکه باید 
براى هر گیگابایت حجم مصرفى بیشتر، 

2 دالر پرداخت کنند.
اســتارلینک روز به روز گســترش پیدا مى کند و 
اخبار هیجان انگیز تازه اى را از آن مى شنویم؛ از برقرارى اتصال، هرچند به صورت 
آزمایشى در قطب جنوب تا طرح جدیدى با نام Starlink Aviation با سرعت 350 

مگابیت بر ثانیه براى هواپیماها.

ژىژى

نیم

الم کرده است که از ماه دسامبر امســال (آذر تا دى) بسته هاى
وووووا و ــش روى همه کاربران خود در ایــاالت متحده آمریک
شــت. این درحالى است که این شــرکت پیش تر وعده 
حدود بى حد و مــرز را داده بود. حاال با تغییر رویکرد خود، 

ت هاى دیگرى در حوزه خدمات اینترنت اضافه مى شود که 
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 کاربران اســتارلینک ارائه بدهد. بعد از اینکه کاربر ظرفیت ویژه 
ها ات ا د گ ا ق ه ا ت د ط تد اند

dبراى طرح Business Fixed اینترنت ماهو
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ــاخت یک آیفون تاشــو و
چه بیشــتر قطعات دستگاه 
ین نوع لوال از گوشى هایى 
ا براى این طراحى آزمایش 
rىMotorola Razr براى

ب شده است.
ترکیبى از نبوغ مهندســى، 
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بگیرید و با دقت پیش بروید، تصمیم شما باید خوب باشد.
در ادامه چند راهکار ســاده و در عین حال کارآمد توصیه 
مى شود که به کارگیرى آن ها مى تواند تا حد قابل توجهى 

مشکالتتان را برطرف کند.

قبل از تنظیم مجدد، یک برنامه ریزى کنید
بازنشانى دســتگاه، آن را پاك مى کند و شما را به مرحله 
راه اندازى بازمى گرداند. بنابراین باید مطمئن شــوید که 
ابتدا از تمام اطالعات مهم شما نسخه پشتیبان تهیه شده 
اســت. ارزش آن را دارد که برخى از نکات سریع را در این 

جا بیاوریم.
پشتبان گیرى یک راه عاقالنه است. قبل 

از شروع فرآیند بازنشانى، به 
این فکر کنید که 

ى  یل ها فا
مهــم خــود را 

کجا ذخیره کرده اید و
مطمئن شوید که کپى هایى 

از آن ها را در دســتگاه دیگرى، 
درایو دیسک یا در فضاى ابرى دارید. 

اپلیکیشن هاى ابرى امروزه معمول هستند و 
قرار است در چندین دستگاه استفاده شوند.

سالهاى هد سافته ایک گل گ ایناپل ب ه عال

نگه دارید. فراتر از آن، سایر برنامه هاى احراز هویت به شما 
امکان مى دهند از الگین هاى خود در فضاى ابرى نسخه 
پشتیبان تهیه کنید که ممکن است براى شما بهترین کار را

داشته باشد، یا مى توانید برنامه احراز هویت و کد هاى آن را 
بهتلفن یا رایانه لوحى دیگرى منتقل کنید، اگر یک دستگاه 

یدکى دارید.
هنگامى که تصمیم گرفتید تلفن یا رایانه خود را بازنشانى 

کنید، ایده خوبى است که چند روز دقیقا 
هه که یادداشــت کنید

چگونه از آن استفاده 
مى کنید به این ترتیب به راحتى 
مى توانید همه چیز را همان طور که دوســت 
دارید، برگردانید. بیشتر توسعه دهندگان نرم افزار مى دانند 
قت بهس یا ند ش گ یا بازنشان ا ت دستگاهها که

وقتى آماده راه اندازى مجدد شــدید، مطمئن شــوید که 
تلفنتان به برق وصل بوده و در حال شــارژ است تا فرآیند 
مختلنشــود. تنظیمات را باز کنید و سپس گزینه هاى
a وErase all data (بازنشانى کارخانه) System، Reset

را انتخاب کنید. سپس اندروید یک نماى کلى از داده هایى 
را که مى خواهید پاك کنید به شما 
نشــان مى دهــد. روى 
Erase all data

ضربه بزنید، کد پین قفل صفحه را 
Erasealldata وارد کنید، سپس دوباره روىa

پس از تکمیل ضربه بزنید تا فرآیند بازنشانى شروع شود.
بازنشانى، دوباره در مراحل راه اندازى اندروید خواهید بود.

چگونه آیفون را راه اندازى کنیم؟
به طور سنتى، اپل در زمینه همگام ســازى مداوم داده ها 
با فضاى ابرى به انــدازه گوگل زیرك نبوده اســت، اما 
قاد ن اکن است یافته د به سالهاىاخ د iCloud

اندازى مجدد مى شود.

نحوه راه اندازى
OneDrive ک eبا وجــود

ناپذیر از ویندوز است، بس
طور خودکار با ابر همگام
Drive شخص ثالث مانندe

نمى کنید، با این اوصاف،
اسکن کنید تا به دنبال فا
در جاى دیگرى نسخه پش
شما همچنین باید برنامه
زیرا اغلب به اندازه برنامه
همه چیز را از ابر بازیابى
ففففففففایل ها، جزئیات خری
را قبل از پاك ش ننیاز
دانلود آن ها را دوباره
آن ها را از ابتدا تنظیم کنید
ویندوز در واقع به شما این
خود را بازنشانى کنید، یا

بازنشانى کنید و فایل هاى
که هســتند رها کنید. ای
پشــتیبان گیرى صرفه ج
کامل موثر نیست. براى
نسخه محلى ویندوز (رو
شده از وب استفاده کنید،
پهناى باند شما بتواند آن
از این گزینه ها به کمکن
زیادى در مورد تنظیم مج

انتنظ نننانپشت بهعن
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باید ها و نباید هاى مصرف 
آنتى بیوتیک ها

محققان اثرات متابولیتى به نــام یورولیتین A   را بر روى 
( A یورولیتین) UA .سرطان کولورکتال بررســى کردند
نتیجه متابولیســم باکترى هــاى روده نوعى پلى فنول 

موجود در انار است.
آنها دریافتند که در مدل موش هاى آزمایشــگاهى، این 
متابولیت رشد تومور را محدود مى کند و با ایمونوتراپى به 

صورت هم افزایى عمل مى کند.
محققان خاطرنشان کردند که تحقیقات بیشترى براى 
درك بهتر مکانیســم هاى زیربنایى و مشاهده اینکه آیا 
یافته ها مى توانند در انسان تکرار شوند یا خیر، مورد نیاز 
است.سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در جهان 
اســت. مطالعات اخیر نشــان مى دهد که اشکال غلیظ 
یورولیتین A، محصول طبیعى هضم انار، باعث میتوفاژى 
(تجزیه میتوکندرى) مى شود. این روند به نوبه خود، باعث 
ایجاد میتوکندرى جدید مى شود و ابتالء به بیمارى هاى 

مرتبط با افزایش سن را کاهش مى دهد.
مطالعات دیگر نشــان داده انــد کــه UA داراى اثرات 
تعدیل کننده ایمنى در ســلول ها اســت که التهاب را در 
کنار ســلول هایى که عملکرد ایمنى را تقویت مى کنند، 

کاهش مى دهد.
مطالعه بیشتر در مورد اثرات UA بر عملکرد سیستم ایمنى 

مى تواند منجر به توسعه درمان هاى ضد تومور شود.
وى در ادامه مى افزاید: «این شــیوه درمان در ترکیب با 
ایمونوتراپى هاى موجود، فرصت هاى معنادارى را براى 
کاربرد بیشتر در کلینیک فراهم مى کند. ما امیدواریم که 
بتوانیم از این فرایند براى بهبود پایدار درمان ســرطان 

کولورکتال و همچنین سایر سرطان ها استفاده کنیم.»
یورولیتیــن A، متابولیت االژیتانیــن (نوعى پلى فنول) 
است. پلى فنول ها داراى خواص آنتى اکسیدانى و ضد 

التهابى هستند.
االژیتانین ها عمدتاً در انار و همچنین توت فرنگى، تمشک 

و مغزیجات آجیلى، به ویژه در گردو، یافت مى شوند.
به گفته محققان، االژیتانین ها توسط باکترى هاى روده 
به UA تبدیل مى شوند. بنابراین، فرد باید یک میکروبیوم 

روده سالم و متنوع داشته باشــد تا امکان انجام این 
تبدیل فراهم شــود.براى ایــن مطالعه، 

محققان به موش هــاى مبتال به 
ســرطان کولورکتال به مدت 18 
 UA هفته یک رژیم غذایى حاوى

یا رژیم غذایى کنترلى دادند.
در پایان، آنها دریافتند موش هایى که از 

رژیم غذایى UA اســتفاده مى کردند، کاهش 

قابل توجهى در بروز و اندازه تومور، در کنار سطح باالترى 
از سلول هاى T در پوشش داخلى روده بزرگ نشان دادند.

این مطالعه نشان مى دهد که فراتر از خواص ضد التهابى 
عمومى مورد انتظار از UA، ممکن است به تعدیل ایمنى 
بیشتر اجازه دهد تا بدن بتواند رشد اولیه تومور در دستگاه 
گوارش را شناسایى و مدیریت کند، مانند آنچه در سرطان 

کولورکتال دیده مى شود.
در آزمایش هاى دیگر، محققان دریافتند که UA ممکن 
است اثربخشى درمان با سلول هاى CAR-T، ایمونوتراپى 
جدید امیدوارکننده براى درمان ســرطان کولورکتال، را 

افزایش دهد.

 قلب از اعضاى مهم و حیاتى بدن اســت و درصورتیکه 
تنها براى چند ثانیه وظیفه خود را به درستى انجام ندهد 
ممکن است به کما یا حتى مرگ فرد منجر شود. به همین 
دلیل حفظ سالمت قلب از اهمیت باالیى برخوردار است.

به طور معمول، بیشترین موارد حمله قلبى در افراد باالى 
45 سال مشاهده مى شــود اما معموال عالئم آن پس از 
سن 30 سالگى بروز مى کند. در چنین شرایطى نباید این 
عالئم خفیف در بدن را نادیده گرفت چرا که توجه به آنها 
مى تواند از بروز بیمارى هاى جدى همچون حمله قلبى 

جلوگیرى کند.
ســایت pledgetimes بــه برخى 

از ایــن عالئم اشــاره کرده که 
وجود آنها مى تواند زنگ 

خطرى براى ابتال 
بــه 

بیمارى قلبى باشد:
درد قفسه سینه: نشانه اصلى مشکل قلبى احساس 
درد در قفسه سینه است اما این عالمت اغلب در مراحل 
پیشرفته تر بیمارى مشاهده مى شــود. هرچند، امروزه 
جوانان در سنین 25 - 30 سالگى هم قربانى حمله قلبى 
مى شوند. هر ساله هزاران نفر از افراد زیر 30 سال در دنیا 
به دلیل ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى جان خود را از 
دســت مى دهند. بنابراین نباید درد قفسه سینه را نادیده 
گرفت. درصورتیکه فرد در کنار درد قفســه سینه تعریق 

نیز داشته باشد الزم است سریعا به پزشک مراجعه کند.
نفس نفس زدن هنگام باال رفتن از پله ها: در 
دوران جوانى سطح انرژى و قدرت بدنى به طور طبیعى 
بسیار زیاد اســت اما اگر پس از انجام کارهاى سبک یا 
سنگین احساس خستگى و مشکل تنفسى داشته باشید 
این موضوع مى تواند نشانه خطر باشد. به طور معمول، 
باال رفتن از 20 تا 25 پله براى جوان 30 تا 40 ساله کار 
سختى نیست. هرچند افرادى که هنگام باال رفتن از پله 
دچار احساس خســتگى و تنگى نفس مى شوند باید 

نسبت به سالمت قلب خود هوشیار باشند.
خر و پف کردن: خروپف کــردن در خواب مى 
تواند دالیل زیادى داشته باشد اما این مشکل به طور 

معمول از سنین پایین شروع نمى شود. اگر فردى در سن 
30 - 35 ســالگى دچار این عارضه شود مى تواند حاکى 
از وجود مشکل تنفسى باشد. همچنین ممکن است خر 
و پف کردن به مفهوم این باشد که قلب عملکرد مطلوب 

خود را ندارد.
احســاس درد در فک: افراد این عالمت را معموال 
نادیده مى گیرند زیرا اغلب درد فک را ناشى از دندان درد 
مى دانند و ســپس اقدام به مصرف داروى ِمسکنى براى 
رفع آن میکنند. ممکن است وجود مشکل دندانى علت 
درد فک باشد اما اگر فرد به طور مکرر با این عارضه مواجه 
مى شود الزم است به پزشک مراجعه کند زیرا احساس درد 

در دندان یا فک مى تواند نشانه وجود مشکل قلبى باشد.
احساس سوزن سوزن شــدن در بخشى از 
بدن: کلسترول عامل اصلى مشکل قلبى است. افزایش 
سطح کلســترول، جریان خون در بدن را مختل کرده و 
احتمال حمله قلبى را بیشتر مى کند. درصورتیکه سطح 
کلســترول بیش از حد افزایش پیدا کند احساس سوزن 
سوزن شدن در بدن نشانه اى از باال رفتن کلسترول است. 
درصورتیکه چند روز به طور مداوم احساس سوزن سوزن 
شدن در بعضى قسمت هاى بدن داشته باشید این وضعیت 

مى تواند نشانه اى از مشکل قلبى باشد.

منیزیم با مســدود کردن گیرنده هاى درد در مغز و سیستم 
عصبى به کاهش درد ماهیچه ها کمک مى کند.

 ســطوح کافى منیزیم براى عملکرد مغز، قلب و عضالت 
بسیار مهم است و ترکیب آن با ویتامین هاى کا و دى منجر 
به تقویت سالمت استخوان ها مى شــود. کمبود این ماده 

معدنى 5 عالمت جدى هشداردهنده به همراه دارد:
کاهش شــنوایى و شــنیدن صــداى زنــگ در گوش: 
مطالعات نشان داده ســطوح کافى منیزیم منجر به مبارزه 
با رادیکال هاى آزادى مى شــود که علت کاهش شنوایى 
هســتند. در واقع کمبود منیزیم یکى از علل اصلى کاهش 

شنوایى و شنیدن صداى زنگ ثابت در گوش است.
گرفتگى عضالت یا لرزش: منیزیم براى حفظ سالمت 
عضالت ضرورى اســت و با تحریک بازجذب کلسیم به 
حفظ عضالت قوى و جلوگیرى از گرفتگى کمک مى کند. 
همچنین منیزیــم میزان جذب پتاســیم را که یک عنصر 
ضرورى براى عملکرد مناسب عضالت مى باشد، افزایش 
مى دهد. به عالوه منیزیم با مسدود کردن گیرنده هاى درد 
در مغز و سیســتم عصبى به کاهش درد ماهیچه ها کمک 
مى کند. اگر شما زیاد دچار گرفتگى عضالنى مى شوید حتما 
میزان منیزیم بدن تان را مورد بررســى قرار دهید. ممکن 
است کشش مکرر عضالت مخصوصا کشش چشم، ناشى 

از کمبود منیزیم باشد.
افسردگى: ارتباط بین ســطوح پایین منیزیم و ابتال به 
افسردگى سالهاست که ثابت شده است. علم مدرن نیز این 
ارتباط را تایید کرده است. مطالعات محققان اروپایى نشان 
داده که سطوح بسیار پایین منیزیم در بین بیمارانى که قصد 
خودکشى دارند، دیده شده است. اگر شما به طور ناگهانى و 
بدون هیچ دلیلى احساس افسردگى، بى حالى، بى قرارى 
و زودرنجى کردید مى تواند به دلیل کمبود تغذیه اى مانند 
کمبود منیزیم باشــد. منیزیم به حفظ آرامش و خونسردى 

کمک مى کند.
عملکرد غیر طبیعى قلب: همانطور که گفته شد سطوح 
پایین منیزیم بــر عملکرد عضالت در سراســر بدن تاثیر 
مى گذارد و این شــامل عضالت قلب نیز مى شود. منیزیم 
ناکافى شرایطى تحت عنوان آریتمى قلبى را ایجاد مى کند 
و افزایش خطر ابتال به عوارضى مانند حمله قلبى یا سکته 

مغزى را به دنبال دارد.
سنگ کلیه: بسیارى از مردم بر این باورند که سنگ کلیه 
به علت انباشت کلسیم در کلیه ها ایجاد مى شود در حالیکه 
کمبود منیزیم عامل اصلى سنگ کلیه است. منیزیم مانع 
تشکیل سنگ هاى کلیوى از طریق مهار اتصال کلسیم با 
اگزاالت مى شود؛ دو ترکیبى که عامل سنگ کلیه هستند. در 
واقع مصرف منیزیم کافى، راهى براى پیشگیرى از سنگ 

کلیه است.
فرامــوش نکنید کــه منابع غذایــى از جمله باقــال، دانه 
آفتابگــردان، دانه کدو تنبل، بادام، لوبیا، ســویا، حبوبات و 

اسفناج از منابع طبیعى منیزیم هستند.

یک متخصص کودکان گفت: اگر کودك شما تب 
دارد، در بیشتر موارد به این معناست که او احتماًال 
به ســرماخوردگى و یا عفونت ویروسى دیگرى 
مبتال شــده اســت، ذات الریه، عفونت ادرارى، 
گوش و یا عفونتى جدى تر مانند عفونت باکتریایى 
خون یــا مننژیت نیــز ممکن اســت باعث تب

 شوند.
یک متخصص کودکان گفت: تــب در نوزادان 
مى تواند نشانه هاى زیادى داشــته باشد که باید 

مورد مطالعه قرار بگیرند.
على زاکانى،  با اشاره به این که تب یک بیمارى 
نیســت، بلکه یکى از عالئم بیمارى محســوب 
مى شود، اظهار کرد: تب معموًال به این معناست 
که بدن در حال مبارزه با بیمارى بوده و سیســتم 

ایمنى بدن در حال انجام کار است.
وى ادامــه داد: اگر کودك شــما تــب دارد، در 
بیشــتر موارد به این معناســت که او احتماًال به 
سرماخوردگى و یا عفونت ویروسى دیگرى مبتال 
شــده اســت، ذات الریه، عفونت ادرارى، گوش 
و یا عفونتــى جدى تر مانند عفونــت باکتریایى 
خون یــا مننژیت نیــز ممکن اســت باعث تب 
شــوند، هرچند این موارد در نوزادان کمتر دیده

 مى شوند.
زاکانى افزود: ازجمله دالیل دیگر تب در نوزادان 
مى توان به واکنش به واکسیناسیون، گرم شدن 
بیش از حد بدن به علت پوشــیدن لباس زیاد و 
گذراندن زمان زیاد خارج از خانه در محیط باز در 

هواى گرم اشاره کرد.
این متخصص کودکان در رابطه با عالئم تب در 
نوزادان، عنوان کرد: ممکن اســت رفتار کودك 
شــما تغییر کند و بدخلق تر از حد معمول شــود، 
عالئم دیگر تب در نوزادان مى توان به کم خوابى، 
کم غذاخوردن، عالقه نداشتن به بازى و تحرك، 

فعالیــت کمتر و حتى بى حالى و تشــنج اشــاره
 کرد.

وى تصریح کــرد: دماى طبیعى بــدن کودك 
مى توانــد از حــدود 36 درجه تــا 37،9 درجه 

سانتى گراد باشد.
زاکانــى افزود: ممکن اســت تشــخیص اینکه 
نوزاد تازه متولد شــده ویروس ســاده اى مانند 
ســرماخوردگى دارد و یا عفونت جدى ترى مانند 
عفونــت ادرارى، ذات الریه و یــا مننژیت، براى 
پزشکان دشوار باشــد، به همین دلیل است که 
پزشکان براى مشــخص کردن علت تب نوزاد، 
گاهى اوقات آزمایش هاى خاصى مانند آزمایش 
خون و یا ادرار، و یا عکس بردارى از قفســه سینه 

را انجام مى دهند.
این متخصص کودکان با بیان این که اگر ســن 
کودك شما زیر یک ماه است و تب دارد، بالفاصله 
با پزشــک کودك خود تماس بگیرید، بیان کرد: 
براى نوزادان بزرگ تر مــواردى وجود دارد مانند 
این که کودك خــود را با آب ولــرم حمام کنید، 
کودك خود را تنها با یک الیه لباس بپوشانید، به 
کودك خود مایعات کافى بدهید تا از کم آبى بدن 

جلوگیرى شود.
وى ادامه داد: اگر کودك شما بیش از 6 ماه سن 
دارد و پزشک مى گوید موردى ندارد، مى توانید به 
کودك خود استامینوفن و یا ایبوپروفن کودکان 
بدهید، به دلیــل خطر ابتال به بیمــارى نادر، اما 
خطرناك به نام ســندرم رى، هرگــز به نوزادان 

آسپرین ندهید.
زاکانى افزود: به کــودك زیر 6 مــاه خود هیچ 
دارویى که حاوى ایبوپروفن باشد، ندهید، قبل از 
دادن هرگونه دارو بــه نوزاد خود با پزشــک او 
مشورت و دســتورالعمل هاى روى بسته بندى را 

مطالعه کنید.

کیفیت روغن در هنگام پخت و پز امرى بسیار مهم 
و انکار ناپذیر اســت. با این دو روش به راحتى از 

کیفیت روغن غذا با خبر شوید.
راه اول :

 موقع سرخ کردن سبزى یک حبه سیر درون روغن 
بیندازید! اگــر روغن به رنگ قرمــز درآمد میزان 
مسمومیت آن بسیار باالســت و اگر روغن سفید 

ماند مرغوب است!
راه دوم: 

روغن خوراکى را براى دو ســاعت تــوى فریزر 
قرار بدید. اگر حبــاب هایى ســفید رنگ یا کف 
مشــاهده کردید، شــک نکنید که این روغن از 
مواد زاید روغن هاى بازیافتى تهیه شــده است و 

بیمارى زاست!

کمبود منیزیم چه بالیى
 بر سر بدنتان مى آورد؟

مصرف انار در مقابله با سرطان روده بزرگ مؤثر است 5 عالمت را پس از 30 سالگى حتماً جدى بگیرید

2 ساعت طالیى 
بعد از ورزش 
چه زمانى است؟

حدود 2 ساعت بعد از ورزش زمانى طالیى براى بازگرداندن ذخیره گلیکوژنى تخلیه شده بدن براى 
ورزشکاران است. مواد غذایى به 2 دسته کلى درشت مغذى و ریزمغذى ها تقسیم مى شوند. درشت 
مغذى ها داراى 3 زیر گروه کربوهیدرات، پروتئین و چربى هستند و گروه کربوهیدرات یکى از مهمترین 

گروه مواد غذایى در رژیم غذایى هر فرد و همچنین ورزشکاران است.
شاخص گالیسمى اصطالحى است که آشنایى با آن کمک شایانى به انتخاب هاى غذایى براى بهبود 
عملکرد ورزشى یک ورزشکار مى کند؛ شاخص کلسیمى بر اساس یک تعریف ساده عبارت است از 
واحدى براى توصیف دقیق ترى از تاثیر مصرف کربوهیدرات هاى مختلف بر قند خون و عددى بین 
صفر تا 100 است که هر چه این عدد بزرگتر باشد به این معنا خواهد بود که کربوهیدرات مصرف شده 

سریع تر هضم و جذب شده و قند خون را باال مى برد.
بر اساس این مطلب که از ســوى فاطمه پور بهى تهیه شده و از سوى فدراسیون پزشکى ورزشى در 
اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: کاربرد این مفهوم براى یک فرد ورزشکار این است که هر گاه فاصله 
کوتاهى تا شروع یک ورزش به خصوص ورزش هاى با شدت باال و مدت کم که انرژى مصرفى بدن 
بیشتر از سوختن کربوهیدرات ها و گلوکز خون است باقى مانده باشد، استفاده از مواد غذایى با شاخص 
گالیسمى باال کمک مى کند تا قند خون فرد در شرایط بهترى قرار گیرد، ضمن اینکه توانایى فرد براى 

عملکرد ورزشى بهبود مى یابد.
گلیکوژن نوعى از کربوهیدرات ذخیره اى در بدن اســت که جهت تنظیم قنــد خون و تامین انرژى 
فعالیت هاى با شدت کم از آن استفاده مى شــود و بعد از انجام 

فعالیت ورزشــى فرصتى براى تجدید ذخایر گلیکوژنى بدن که حین فعالیت فیزیکى از بدن تخلیه 
شده وجود دارد.

حدود 2 ســاعت بعد از ورزش زمانى طالیى براى بازگرداندن ذخیره گلیکوژنى تخلیه شــده بدن 
است، بنابراین الزم است در سریع ترین زمان ممکن تجدید ذخایر گلیکوژنى صورت گیرد و شناخت 
مواد غذایى با شاخص گالیسمى باال کمک مى کند تا فرد ورزشــکار در ساعات اولیه بعد از ورزش، 

انتخاب هاى بهترى جهت بازگرداندن ذخایر گلیکوژنى از دست رفته خود داشته باشد.
یک مثال ساده براى شاخص هاى گالیسمى میوه ها هستند، به طور مثال شاخص گالیسمى موز 51 

و شاخص گالیسمى گالبى 38 است و این مسئله نشان مى دهد که اگر فرد ورزشکار 
بعد از ورزش موز را به جــاى گالبى انتخاب و مصرف کند به دلیل شــاخص 

گالیسمى باالتر، برگشت ذخایر گلیکوژنى در زمان طالیى 
کوتاه بعد از ورزش سریع تر رخ مى دهد.

چه عواملى باعث
 تب در نوزادان مى شود؟

چگونه از کیفیت روغن غذاى خود با خبر شویم؟

یک متخصص عفونى گفت: ایران جایگاه دوم جهان 
در مصرف آنتى بیوتیک ها را دارد.

در برنامه ضربان شبکه سالمت ســیما مجرى برنامه 
میزبان دکتر آمیتیس رمضانى، متخصص عفونى، عضو 
هیئت علمى انستیتو پاستور و دبیر انجمن بیمارى هاى 
عفونى ایران بود و در خصــوص مصرف منطقى آنتى 

بیوتیک به گفتگو پرداختند.
کارشــناس برنامه در پاســخ به این ســوال که آنتى 
بیوتیک ها در درمان چه بیمارى هایى مورد اســتفاده 
قــرار مى گیرند، گفــت: تجویز آنتى بیوتیــک ها، در 
بیمارى هایى که باکترى ها عامل ایجاد آن هســتند، 
مانند گلو درد چرکى اســترپتوکوکى، تجویز مى شوند. 
عامل ایجاد سرماخوردگى ها ویروس ها هستند و نیاز به 

درمان آنتى بیوتیکى ندارند.
اســتاد تمام انســتیتو پاســتور ایران گفــت: به دلیل 
شــیوع کرونا و محافظت زیاد طى دو ســال گذشته، 
مقاومــت و ایمنى بــدن در برابر انــواع بیمارى هاى 
ویروســى، کاهــش یافته اســت و در حــال حاضر 
با شــیوع انواع ســرماخوردگى ها و آنفلوانزا، رو به رو 

هستیم.
ایــن متخصــص عفونى گفــت: در هنــگام ابتال به 
بیمارى هــاى ویروســى، مانند انواع ســرماخوردگى 
ها، ســیر بیمارى باید بطور طبیعى، طى شود. درمان 
ســرماخوردگى ها، معموًال عالمتى است و استفاده از 
مســکن، مایعات فراوان، آنتى هیستامین و استراحت، 
تنها توصیه پزشک است و مصرف آنتى بیوتیک ها غیر 
ضرورى است و نه تنها کمک به درمان نمى کند بلکه 

مشکالتى را اضافه مى کند.
دکتر رمضانى گفت: مصرف بى مورد آنتى بیوتیک ها، 
ممکن است، پزشک را در تشخیص بیمارى، به اشتباه 
بیندازد، مهمترین مسئله در پزشکى، تشخیص درست 

بیمارى است و نیاز به نگاه تخصصى پزشکى دارد، 
تا بتواند عالئم سرماخوردگى را از عالئم مشابه، 

در دیگــر بیمارى ها 

افتراق دهد، با مصرف بى مورد آنتى بیوتیک توســط 
بیمار، تشخیص بیمارى با اختالل مواجه خواهد شد.

وى گفت: افراد بــا ابتال به ســرماخوردگى و آنفلوانزا 
مشــکل پیدا نمى کنند، این بیمارى ها بــه طور خود 
به خود، خوب مى شــوند، ما آنتى بیوتیک ها را، براى 
عفونت هاى جدى نگه داشته ایم, (مانند عفونت مغز، 

آبسه مغز، عفونت قلب و ذات الریه)
وى همچنیــن یادآور شــد: اگر با مصــرف بى رویه 
آنتى بیوتیک هــا، باکترى ها را بــه دارو مقاوم کنیم، 
در آینده هیچ ابزارى بــراى درمان عفونت ها نخواهیم 

داشت.
دبیر انجمن بیمارى هاى عفونى متذکر شد: ما ترجیح 
مى دهیم عفونت ها را با آنتــى بیوتیک هاى ارزان تر، 
ســاده تر و در دســترس تر درمان کنیم، (که طیف اثر 
کوچکتر و محدودتراى دارند)، ما مایل نیســتیم، آنتى 
بیوتیک هاى وســیع الطیف و قوى بدهیــم، زیرا به 
دنبال آن، اثرات منفى زیادى خواهیم داشــت، ترجیح 
ما این اســت که آنتى بیوتیک ها را براى عفونت هاى 
خطرناك مصرف کنیم، زیرا در صورت پیشامد عفونت 
جدى براى فــرد، این دارو ها موثر واقع نخواهد شــد 
و فرد به ســمت خطــر و حتــى مرگ ســوق داده 

مى شود.
کارشناســى برنامه در پاسخ به این ســوال، که آنتى 
بیوتیک ها چه هســتند و چه مى کنند و اســتفاده بى 
رویه آنها، چه بر ســر بشــر مــى آورد 
گفــت: ایــران جایــگاه دوم جهان در 
مصــرف آنتــى بیوتیک هــا را دارد 
بــر اســتاندارد جهانــى، و 16 برا

مصرف آنتى بیوتیک در کشــور وجود 
دارد.

وى در خصوص باید هــا و نباید هاى 
مصرف آنتــى بیوتیک ها گفت: زمان 
مصرف آنتــى بیوتیک 

بســیار اهمیت دارد، زیرا در صورت نخوردن به موقع 
آن، سطح خونى آنتى بیوتیک پایین مى آید و هیچگونه 
اثرى در درمان نخواهد داشت، به طورى که نخوردن 
آنتى بیوتیک، بسیار بهتر از نامنظم خوردن آن خواهد 

بود.
عضو هیئت علمى انستیتو پاستور ایران یادآور شد: هر 
آنتى بیوتیک، براى بیمارى خاصى تهیه شــده است و 
نباید به امید بیشتر شــدن اثر آن، دوز دارو را تغییر داد 
و یا همراه با نــوع دیگرى از آنتــى بیوتیک، مصرف 

کرد.
او همچنین تاکید کرد: گاهــى مصرف همزمان آنتى 
بیوتیک ها با بعضــى از دارو ها ایجــاد تداخل دارویى 
مى کنــد و براى فــرد مشــکالت زیادى بــه وجود 
مى آورد، بنابراین الزم اســت در هنــگام تجویز آنتى 
بیوتیک، پزشــک خود را از مصرف داروهایتان، مطلع 

گردانید.
دکتر رمضانى به مردم توصیه کرد: از اصرار به پزشک 
براى تجویز آنتى بیوتیک خوددارى کنند، زیرا با مصرف 
بى مورد آنتى بیوتیک ها (مانند مصرف آنتى بیوتیک در 
هنگام سرماخوردگى و آنفلوانزا) حساسیت باکترى ها 
به دارو را از بین مــى رود و باکترى هاى مقاوم به دارو 
ایجاد مى شود و در صورت نیاز به مصرف در دوره هاى 
بعد، میکروب نسبت به درمان مقاومت نشان مى دهد 
و پزشک مجبور به تجویز آنتى بیوتیک هاى قوى ترى 
مى شود. به همین دلیل است که دنیا به این سمت پیش 
رفته است، که مصرف آنتى بیوتیک ها را محدود کند، 
زیرا در آینده هیچ دارویى بــراى درمان عفونت هاى 

جدید و کشنده نخواهیم داشت.
ایــن متخصــص عفونــى تاکیــد کــرد: تجویــز 
آنتى بیوتیــک ها، در کودکان و افراد مســن با دقت و 
توجه بیشــترى انجام گیرد. وى در پاسخ به این سوال 
که آیا آنتى بیوتیک هــا در دوران باردارى قابل تجویز 
هســتند، گفت در صورت بروز عفونت در مادر باردار 
آنتى بیوتیک هاى بــى خطرى وجــود دارد که الزم 
است پزشکان، نســبت به تجویز آن اقدام 

کنند.

وز ى ی ص ل ور ب یو ى
 مسئله نشان مى دهد که اگر فرد ورزشکار 

صصصصصصصصاخص مصرف کند به دلیل شــ ب و
 در زمان طالیى

ر رخ مى دهد.

عالئم دیگر تب در نوزادان مى توان به کم خوابى، 
کم غذاخوردن، عالقه نداشتن به بازى و تحرك، 

مشورت و دســتورالعمل هاى روى بسته بندى را
مطالعه کنید.

نین توت فرنگى، تمشک 
ردو، یافت مى شوند.

توسطباکترى هاى روده 
 فرد باید یک میکروبیوم 

ناین د تا امکان انجام 
ن مطالعه، 
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آنتى بیوتیک ها،  دکتر رمضانى گفت: مصرفبى مورد
ممکن است، پزشک را در تشخیص بیمارى، به اشتباه 
بیندازد، مهمترین مسئله در پزشکى، تشخیص درست 

وق ر ى و ر ب ر و
مىشود.

کارشناســى برنامه در پاسخ به این ســوال، که آنتى 
بیوتیک ها چه هســتند و چه مى کنند و اســتفاده بى 
رویه آنها، چه بر ســر بشــر مــى آورد 
گفــت: ایــران جایــگاه دوم جهان در 
مصــرف آنتــى بیوتیک هــا را دارد 
بــر اســتاندارد جهانــى، و 16 برا

مصرف آنتى بیوتیک در کشــور وجود 
دارد.

وى در خصوص باید هــا و نباید هاى 
مصرف آنتــى بیوتیک ها گفت: زمان 
مصرف آنتــى بیوتیک 

ایجاد مى شود و در صورت نیاز به مصرف در دوره هاى 
بعد، میکروب نسبت به درمان مقاومت نشان مى دهد 
و پزشک مجبور به تجویز آنتى بیوتیک هاى قوى ترى 
اینسمت پیش به همیندلیل است که دنیا به مى شود.

رفته است، که مصرف آنتى بیوتیک ها را محدود کند، 
زیرا در آینده هیچ دارویى بــراى درمان عفونت هاى 

جدید و کشنده نخواهیم داشت.
ایــن متخصــص عفونــى تاکیــد کــرد: تجویــز 
آنتى بیوتیــک ها، در کودکان و افراد مســن با دقت و 
توجه بیشــترى انجام گیرد. وى در پاسخ به این سوال 
که آیا آنتى بیوتیک هــا در دوران باردارى قابل تجویز 
هســتند، گفت در صورت بروز عفونت در مادر باردار 
آنتى بیوتیک هاى بــى خطرى وجــود دارد که الزم 
است پزشکان، نســبت به تجویز آن اقدام 

کنند.

ید هاى مصرف 
ک ها

پزشکى دارد، بیمارى است و نیاز به نگاه تخصصى
تا بتواند عالئم سرماخوردگى را از عالئم مشاببه،

در دیگــر بیمارى ها
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004433- تاریخ: 1401/6/17- برابر راى شماره 4433 مورخ 
1401/06/17 به شماره کالســه 60013 مالکیت آقاى/ خانم اصغر نقدى به شناسنامه 
شماره 83 کدملى 1141056811 صادره فرزند نعمت اهللا تمامت ششدانگ یکباب خانه 
منزل مسکونى به مساحت 232,36 مترمربع پالك شماره 292 فرعى از 122 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند شــماره 45387 مورخ 
1401/6/14 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و 
مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/06- م الف: 1397447 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/8/245

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5588 مورخ 1401/07/30 به شماره کالسه 0830 مالکیت آقاى/ خانم 
بتول زنگ زرد ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 14169 کدملى 1140140442 صادره 
فرزند یداله در ششدانگ یک قطعه ملک محصور با کاربرى زراعى به مساحت 432,25 
مترمربع پالك شماره 126 فرعى از 104 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب طبق سند و ثبت و صفحه 575 دفتر 198 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
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 اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/06- م الف: 1407173 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/247

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5190 مورخ 1401/07/20 به شماره کالسه 2214 مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا حاجى باقرى به شناسنامه شــماره 1130502252 کدملى 1130502252 صادره 
خمینى شهر فرزند یوســف در 30 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به مساحت 159,16 
مترمربع پالك شماره 846 فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 338 دفتر 695 و سند قطعى 229153 مورخ 94/5/29 دفتر 
73 و دفتر الکترونیکى 139520302006005481و سند صلح 19436 مورخ 95/8/9 دفتر 

322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5191 مورخ 1401/07/20 به شماره کالسه 2215 مالکیت آقاى/ خانم 
اصغر لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 1130101673 کدملى 1130101673 صادره 
خمینى شهر فرزند غالمحسین در 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 159,16 
مترمربع پالك شماره 846 فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 338 دفتر 695 و سند قطعى 229153 مورخ 94/5/29 دفتر 
73 و دفتر الکترونیکى 139520302006005481و سند صلح 19436 مورخ 95/8/9 دفتر 

322 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 شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/06- م الف: 1407083 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/249

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006000020- تاریخ: 1401/1/7- برابر راى شماره 0020 مورخ 
1401/01/07 به شماره کالســه 0644 مالکیت آقاى/ خانم سید جمال هاشمى زاده به 
شناسنامه شــماره 1130228541 کدملى 1130228541 صادره فرزند سید محمدتقى 
در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 303,47 مترمربع پالك شماره 
182 و 183 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند شماره 144787 مورخ 1398/8/30 دفترخانه 63 و سند شماره 240563 
مورخ 1398/4/31 دفترخانه 73 و سند شــماره 240563 مورخ 98/4/31 دفترخانه 73 
و اظهارنامه شــماره 1400,2,1060 مورخ 1400/2/15 و اظهارنامه 1400/439 مورخ 
1400/3/30 و قرارداد واگذارى شماره 1400,14377 مورخ 1400/8/1 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 شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/06- م الف: 1407045 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/251

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003399- تاریخ: 1401/05/11- برابر راى شماره 3399 مورخ 
1401/05/11 به شماره کالسه 1588 مالکیت آقاى/ خانم مهدى عالقه بند به شناسنامه 
شماره 2280236893 کدملى 2280236893 صادره فرزند محمود در سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 88,40 مترمربع پالك شماره 6453 فرعى از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب سند شماره 
245630 مورخ 1400/2/5 دفتر 73 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 3397 مورخ 1401/05/11 به شماره کالسه 1587 مالکیت آقاى/ خانم 
زهره السادات معروف به بهجت عالمه به شناسنامه شماره 414 کدملى 1286513375 
صادره فرزند مهدى در ســه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 88,40 
مترمربع پالك شماره 6453 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل به موجب سند شــماره 245630 مورخ 1400/2/5 دفتر 73 مالحضه 

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 شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/06- م الف: 1407357 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/253

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى مــاده یک قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول بــه ارایه حکم قطعى 
دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواه

د بود. 
1- راى اصالحى شماره 140160302027006520 مورخ 1401/07/04 عبدالرسول 
فخارى فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 140 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1291344284 نسبت به 1317 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
2ـ راى اصالحى شــماره 140160302027006504 مــورخ 1401/07/04 مرتضى 
خدایارى امین آبادى فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1291674837 نسبت به 4300 سهم مشــاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
3- راى اصالحى شماره 140160302027006505 مورخ 1401/07/04 عبدالعلى زمانى 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 7134 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283773139 نسبت 
به 13300 سهم مشاع از 88825 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 88825 

مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
4- راى اصالحى شــماره 140160302027006506 مورخ 1401/07/04 ســیدجواد 
قریشى خوراسگانى فرزند سید هاشم بشماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1291686088 نسبت به 13574 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
5- راى اصالحى شــماره 140160302027006519 مورخ 1401/07/04 ســکینه 
قریشى فرزند سیدحسین بشــماره شناســنامه 2064 صادره از خوراسگان بشماره ملى 
1291502165 نسبت به 8500 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
6- راى اصالحــى شــماره 140160302027006518 مــورخ 1401/07/04 على 
خدایارى امین آبادى فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 2 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1291674802 نسبت به 5300 سهم مشــاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
7- راى اصالحى شــماره 140160302027006517 مورخ 1401/07/04 سیدحسن 
قریشى خوراســگانى فرزند سیدهاشم بشماره شناســنامه 94 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1291226907 نسبت به 17000 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
8- راى اصالحى شــماره 140160302027006514 مورخ 1401/07/04 سیدمیرزا 
قریشى خوراســگانى فرزند سیدهاشم بشماره شناســنامه 74 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1284068005 نسبت به 12683 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
9- راى اصالحى شــماره 140160302027006507 مورخ 1401/07/04 سیداسداله 
قریشى خوراسگانى فرزند سیدهاشم بشماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1291268081 نسبت به 12851 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/06- م الف: 1408152- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان- 

مهدى صادقى/8/255 

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

راى شــماره 140160302026012371 مورخ 1401/08/07 آقاى حشمت اله على پور 
به شناسنامه شماره 60 کدملى 5129863267 صادره ســمیرم فرزند عزیزاله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199,57 مترمربع پالك 15182 اصلى واقع در بخش 5 
اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه  نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسن امین الرعایا 

موضوع سند انتقال 7839ـ  1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم 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: 1401/08/21 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 - م الف: 1408533 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/8/257 

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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.
آراى شماره5118 و 5120 مورخ 1400/10/04 خانم صدیقه شریفى گرم دره فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى قدرت اله شریفى فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 973 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11   حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – 
م الف: 1408260 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/259

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1. برابر راى شماره 140160302177000347 مورخه 1401/06/02  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
رضا لطیفى راد   فرزند عبداله  بشماره شناسنامه 11  نجف آباد و شماره ملى 1091874875  
در ششدانگ یک درب باغ ششدانگ پالك 1462  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 555/10 مترمربع انتقالى بدون واسطه  بصورت عادى  از 

مالکین رسمى وراث عبداله لطیفى علویجه  محرز گردیده است.
2. برابر راى شــماره 140160302177000270 مورخــه 1401/04/26  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على ابراهیمى علویجه    فرزند عباس بشماره شناسنامه 79  نجف آباد و شماره ملى 
1091947716 در ششدانگ یکبابخانه قسمتى از  پالك 3824  فرعى واقع درعلویجه  1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 171/80 مترمربع انتقالى از بصورت رسمى از 

مالک  رسمى عبدالکریم کریمى   محرز گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140160302177000271 مورخــه 1401/04/26  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على ابراهیمى علویجه    فرزند عباس بشماره شناسنامه 79  نجف آباد و شماره ملى 
1091947716 در ششدانگ یکبابخانه قسمتى از  پالك 3824  فرعى واقع درعلویجه  
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 408/75 مترمربع انتقالى بصورت رسمى  از 

مالک رسمى رضا ابراهیمى    محرز گردیده است.
4. برابر راى شــماره 14016030217700368 مورخــه 1401/06/10  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حیدر اکبرى علویجه     فرزند احمد على  بشماره شناســنامه 10  نجف آباد و شماره ملى 
1091909598 در ششدانگ یکبابخانه قسمتى از  پالك420  فرعى واقع درعلویجه  1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 229/48مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت 
رسمى از مالک رسمى  آقاى کریم کریمى و قسمتى انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى 

غالمرضا کریمى و حسین کریمى    محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – م الف:1407921- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت –نصراله علینقیان/8/261 

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

برابر آراء صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 5371 مورخ 1401/08/14 شــهردارى نجف 
آباد ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با اعیانى احداثى که بصورت میدان میوه و تره 
بار  درآمده به مساحت 18528/47 مترمربع قســمتى از پالك شماره 0 فرعى از پالك 
886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شهود / دادنامه 
شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه 
بموجب نامه شــماره 464/83 ح 3-97/09/24 شــعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و 
اقرارنامه شــماره 19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 

نجف آباد/......... )
 تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/06 – م 
الف:1407638 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/263

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 شماره 5370مورخ 1401/08/14 شــهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با اعیانى احداثى که بصورت شهربازى درآمده به مساحت 32709/82 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان ( گواهى شهود / دادنامه شــماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه 
حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 ح 97/09/24-3 
شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ) تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/21 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/06 – م الف:1407621 - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/265

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 شماره 5372مورخ 1401/08/14 شــهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور با اعیانى احداثى که بصورت اتوبوسرانى درآمده به مساحت 26266/88 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان ( گواهى شهود / دادنامه شــماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه 
حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 ح 97/09/24-3 
شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شــماره 19473-1319/12/13 تنظیمى 
در دفترخانه اســناد رســمى شــماره 16 نجف آبــاد/......... ) تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06  - م الف:1407613 - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/8/267

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 شماره 5369مورخ 1401/08/14 شــهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین 
که بصورت گلزار شهدا درآمده به مساحت 91223/17 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى 
شهود / دادنامه شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد 
و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه خانواده 
نجف آباد و اقرارنامه شــماره 19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 

شماره 16 نجف آباد/......... ) 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – م الف: 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/8/269

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 شماره 5373 مورخ 1401/08/14 شــهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین 
که بصورت پارك و فضاى سبز در آمده به مساحت 28413/65 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
( گواهى شهود / دادنامه شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى 
نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه 
خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد 

رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ) 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 09/06/ 1401 – م 
الف:1407599 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/271

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 شماره 5368 مورخ 1401/08/14 شهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین 
متوفیات و مدیریت پسماند نجف آباد  به مساحت 19578/60 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
( گواهى شهود / دادنامه شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى 
نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه 
خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد 

رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ). 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/06 – م 
الف:1407594- حجت اله کاظم زاده اردســتانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/273
آگهى تغییرات

 شرکت راجین کابل پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 40922 
و شناسه ملى 10260586344 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : هادى اجل 
لوئیان بشماره ملى 1288272741 ومســعود رضا اجل لوئیان بشماره 
ملى 1283611082وعلى اکبر اجل لوئیان بشماره ملى 1286267471 
وزهرا اجل لوئیان بشــماره ملى 1288189567 هریــک جداگانه با 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 020 / 1ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت 
سهم الشــرکه خود را افزایش دادند در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ

 000/000/ 920 / 63 ریــال بــه مبلــغ 000/000/ 000 / 68 
ریــال افزایــش یافت بــه ماده4اصالحى : ســرمایه شــرکت مبلغ 
000/000/ 000/ 68 ریــال نقدى اســت که تماماً بــه صورت نقد 
پرداخت ودر اختیارمدیرعامل شــرکت قرار گرفت. اســامى شــرکا 
ومیزان ســهم الشــرکه هریک به شــرح ذیل مى باشــد 1 -  هادى 
اجل لوئیــان دارنــده 000 /000/ 960/ 14 ریال ســهم الشــرکه
2 -  مســعود رضا اجل لوئیان دارنده 000/000/ 680/ 17 ریال سهم 
الشــرکه 3 -  على اکبر اجل لوئیان دارنده 000/000/ 580/ 12 ریال 
ســهم الشــرکه 4 - زهرا اجل لوئیان دارنده 000 /000/ 820/ 7ریال 
سهم الشرکه 5 - زینت سمبلستان دارنده 10200000000ریال سهم 
الشرکه  6 - محمد مهدى اجل لوئیان دارنده 000/000/ 840 ریال سهم 
الشرکه 7 - حسین اجل لوئیان دارنده 000/000/ 840ریال سهم الشرکه

8 - مصطفى اجل لوئیان دارنده 000/000/ 840 ریال ســهم الشرکه 
9 - فاطمه اجل لوئیان دارنده 000/000/ 840 ریال ســهم الشــرکه

10 - احمد اجل لوئیان دارنده 000/000/ 400/ 1 سهم الشرکه . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1407977)
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باشگاه سپاهان شایعه جدایى مهاجم خود را تکذیب کرد. 
سپاهان اعالم کرد: در پى انتشار خبرى مبنى بر نارضایتى 
شهریار مغانلو از شــرایطش در سپاهان و 
احتمال ترك این باشــگاه، باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان ضمن تکذیب این 
خبر اعــالم مى کند مغانلو 
هیچگونــه نارضایتى 
از شرایط خود در 
باشگاه ندارد 
و عملکرد 
وى مورد 
ییــد  تا
ژوزه مورایــس 
اســت. همچنین الزم به ذکر 
اســت قرارداد مغانلو با سپاهان 
به مدت ســه فصل امضاء شده و 
مهاجم ســپاهان به عنــوان یک 
بازیکن حرفه اى به قرارداد خود 

با باشگاه پایبند است.

تکذیب جدایى مغانلو
 از سپاهان

کى روش مرد کارهاى غیرمنتظره اســت. گلر سابق آبى ها و 
سوپرمن سرخ ها بهتر از هرکسى مى توانند این موضوع را تأیید 
کنند. سید مهدى رحمتى و سیدجالل حسینى سرآمد بازیکنانى 
بودند که چوب این اخالق پیرمرد پرتغالى به تنشان خورده است. 
مستر سى کیو با هیچکس شوخى ندارد و این را با حذف بهترین 
گلر تیمش قبل از جام جهانى 2014 و کنار گذاشــتن قلب دفاع 
ایران پیش از جام جهانى 2018، آن هم در دقیقه 90 ثابت کرده 

است. 
قلم قرمز کى روش، محمدرضــا خلعتبرى، امید ابراهیمى، وریا 
غفورى و حتى ســردار آزمون را هم بى نصیب نگذاشته است. 
اقتدار این پیرمرد پرتغالى در تصمیم گیرى هایش مى تواند داغ 
پوشیدن پیراهن تیم ملى را بر دل هرســتاره اى بگذارد، کافى 
است از دستوراتش سرپیچى شود و یا کوچک ترین لغزشى در 
رفتار شــاگرد خود ببیند و در کل اوضاع آنطور که او مى خواهد 
پیش نرود، آن وقت کار تمام است؛ باید بدون برو برگرد ساکت را 

بردارى و جمع ملى پوشان را ترك کنى. 
اگر مورد خشم و غضب کى روش قرار بگیرى مى روى در لیست 

سیاه این سرمربى پرتغالى و با هیچ سفارش و توصیه و التماسى 
راه برگشــت ندارى. این را همه آنهایى که با این مربى آشنایى 
دارند مى دانند به خصوص «پسر کى روش» در تیم ملى ایران که 

ارتباط نزدیکى با او دارد. 
اما گویا رامین رضاییان این روزها چنان از بازگشت کى روش به 
نیمکت تیم ملى ایران سرمست شده که یادش رفته نباید خون 
این پیرمرد پرتغالى را به جوش آورد. شــاید هم تغییر ظاهرى 
خلق و خوى کى روش در بازگشت دوباره به ایران او را به اشتباه 
انداخته است؛ اما عصبانیت کارلوس از اقدام باشگاه االهلى براى 
بازگرداندن دو ملى پوش ایرانى اش به قطر و همچنین برگزارى 
سوپرجام در بحبوحه تمرینات تیم ملى، نشان دهنده آن است که 
کى روش اگرچه با چهره اى متفاوت جانشین اسکوچیچ شد اما 
مرغ او همچنان یک پا دارد. کافى است کارى کنید که از کوره در 

برود تا چهره واقعى خودش را نشان بدهد.
پسر کى روش هم که باشى باید بدانى اگر مطیع پدر نباشى اعتماد 
او را از خود سلب خواهى کرد. همین که سرمربى پرتغالى تیم ملى 
سرت داد بزند و بگوید: «دقت کن! فکر مى کنى کى هستى؟!» 

کافى است تا بدانى زنگ خطر برایت به صدا در آمده است. 

با این تفاسیر این روزها خوشحال ترین فرد از بازگشت کى روش 
به تیم ملى باید خیلى دســت به عصا حرکت کند چراکه خوب 
مى داند اشــتباه بعدى مصادف خواهد بود با پرپر شدن رؤیاى 
حضورش در جام جهانى. هیچ بعید نیست مستر سى کیو در آستانه 
پرواز ملى پوشان به قطر همچون دو دوره گذشته، همه را شوکه 
کند، ضمن اینکه با وجود دانیال اســماعیلى فر در پست رامین 
دست کى روش براى اخراج شاگرد قدیمى خود باز است. مدافع 
راست پرسپولیســى ها عالوه بر اینکه همچون مدافع سپاهان 
عملکرد چشمگیرى در لیگ داشته، بازیکنى است که هم در حمله 
و هم در دفاع کارایى دارد، برعکس مدافع مورد عالقه کى روش 
که بیشتر از اینکه به دروازه خودى نزدیک باشد، نزدیک محوطه 

جریمه حریفان است. 
ضعف رامین در کار دفاعى و عالقه بیش از حد او به نفوذ در خط 
دفاع تیم مقابل و شرکت در کارهاى تهاجمى تیمش که گاهى 
منجر به خالى ماندن فضاى پشــت این بازیکن و ایجاد خطر بر 
روى سنگر خودى و حتى فروریختن آن مى شود، در کنار خشم 
اخیر کى روش از او ممکن است کار دست این مدافع بدهد چراکه 

هرکارى فکرش را بکنى از این پیرمرد پرتغالى برمى آید. 

خشم کى روش از مدافع مورد عالقه اش 

رامین روى مین

مرضیه غفاریان

03

تیم فوتبــال وایله در مرحله چهارم جــام حذفى دانمارك 
توانست حریف خود را شکســت دهد. مرحله چهارم جام 
حذفى فوتبال دانمارك با دیدار تیم هاى وایله بولدکالب و 
هورسنس پیگیرى شد که در این مسابقه وایله توانست با 
نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهد در این مسابقه 
ســعید عزت اللهى، هافبک تیم ملى فوتبال کشورمان به 

صورت کامل در ترکیب تیمش حضور داشت.

پیروزى وایله 
با هافبک تیم ملى

02

با پیگیرى بخش امور ورزشــى باشــگاه پرســپولیس و 
هماهنگى با سفارت هاى کشورمان در هلند، برزیل، اسپانیا 
و گرجستان، اعضاى خارجى تیم شــامل یورگن لوکادیا، 
گئورگى ولسیانى، اوسمار لوس ویرا و پپه لوسادا که در زمان 
تعطیلى رقابت هاى لیگ و تمرینات براى استراحت راهى 
کشورهاى خود شده اند، ویزاى کار خود را دریافت کردند و 

آماده عزیمت به ایران مى شوند.

صدور ویزاى کار
 4 پرسپولیسى

رسانه قطرى در گزارشــى از امیدوارى تیم ملى 
فوتبال ایران در جام جهانى قطر، براى صعود به 

مرحله حذفى خبر داد.
شــبکه خبرى «الجزیره» از امیدهاى تیم ملى 
فوتبال ایران براى صعود به دور دوم مســابقات 

جام جهانى قطر پرده برداشت.
شبکه خبرى «الجزیره» نوشت، تیم ملى فوتبال 
ایران در جام جهانى بازى هاى ســختى را پیش 
رو دارد. علیرغم چند ماه دشوار دورى از میدان، 
بازیکنان ایران همچنان امیدوار به تاریخ سازى 

در این مسابقات هستند.
ایران در گروه B به مصاف تیم هاى ملى انگلیس، 
ولز و آمریکا مى رود که همگى در رنکینگ فیفا 

باالتر از ایران قرار دارند.
ایران با رتبــه 20، باالتر از ژاپــن و کره جنوبى 

برترین تیم آسیایى در رده بندى فیفااست.

«مهدى طارمى» مهاجم 30 ساله تیم پورتوى 
پرتغال مطرح تریــن بازیکن ایرانــى در حال 
حاضر است. «سردار آزمون» مهاجمى بازیکن 
بایرلورکوزن در آلمــان از دیگر بازیکنان مطرح 

تیم ملى ایران است.
«کارلوس کى روش» ســرمربى پرتغالى ایران 
اخیرا به رسانه هاى ایرانى گفت، از بین تیم هاى 
آســیایى، ایران و ژاپن مى توانند بــه دور بعد و 
مرحله حذفى جام جهانى صعــود مى کنند. تیم 
ملى فوتبال کشــورمان در گروه دوم مسابقات 
جام جهانى با تیم هاى انگلیــس، ولز و آمریکا 

همگروه است.
اولین بازى تیم ملى فوتبال کشــورمان مقابل 
انگلیس در تاریخ 30 آبان برگزار مى شود و پس 
از آن تیم ملى به ترتیــب به مصاف ولز و آمریکا 

خواهد رفت.

امید به صعود ایران از زبان رسانه قطرى
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در پى شــکایت محمدطاها فراهانى از باشــگاه استقالل 
تهران، این باشــگاه به پرداخت میلــغ 500 میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 10 میلیون و 900 هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم گردید. راى 
صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف 

فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

محکومیت 
باشگاه استقالل

یک رســانه پرتغالــى دلیل عصبانیت ســرمربى 
استقالل را در جریان بازى با تیم هوادار و درگیرى با 

دستیارانش اعالم کرد.
تیم فوتبال استقالل در هفته یازدهم 

لیگ برتر ایــران در مقابل هوادار 
به میدان رفت و موفق شد با یک 
گل در این مســابقه به پیروزى 

رسید.
در جریان این مسابقه، ویدئویى 

از ریکاردو ساپینتو سرمربى 
اســتقالل منتشر شد که 
روى نیمکت این تیم در 
حال جر و بحث با «روى 
ماتا» دستیار پرتغالى خود 
است. داد و فریاد ساپینتو 
دامن دیگر مربیان استقالل 
از جمله بهــزاد غالمپور 

مربى دروازه بان ها را 
هم گرفــت و باعث 

شــد تا نیمکت 
آبى هــا براى 
دقایقى متشنج 

بشود.

فیلم این اتفاقات به تازگى در رســانه هاى پرتغالى 
مورد توجه قرار گرفته و توســط هواداران فوتبال 

پرتغال در فضاى مجازى هم بازنشر مى شود.
ســایت maisfutebol پرتغال با بازنشر فیلم 
درگیرى و جر و بحث ساپینتو توضیحاتى در 
خصوص این اتفاق ارائه کرد: «طبق آنچه که 
maisfutebol دریافت کرده است، ساپینتو از 

«نه فقط روى موتا دستیارانش 
» خواســته است 
کــه در مواجهه 
بــا تحریکاتى که 
سرمربى و استقالل 
مورد هــدف قرار 
گرفته اند، نگرش 
و رفتار متفاوتى 
انجــام بدهند.» به 
نوشته این رســانه پرتغالى، این 
وضعیت هیچ پیامد مهمى نداشته 

است.
ساپینتو در حال حاضر در کشور 
پرتغال به ســر مى بــرد و با از 
سرگیرى تمرینات استقالل، 

به ایران باز خواهد گشت.

دلیل عصبانیت «ساپینتو» از مربیان استقالل
05

در هفته دوازدهــم رقابت هاى لیگ یونــان تیم هاى 
آ.اك و کرته مقابل هم قرار گرفتند که این مســابقه در 
نهایت با پیروزى 3 بر صفر آ.اك خاتمه پیدا کرد. احسان 
حاج صفى، ملى پوش ایرانى تیــم آ.اك در این بازى در 
ترکیب اصلى تیمش حضور داشت و تا پایان مسابقه بازى 
کرد. میالد محمدى، دیگر بازیکن ایرانى این تیم در این 
مســابقه از روى نیمکت نظاره گر بازى هم تیمى هایش 
بود. آ.اك با این پیروزى 28 امتیازى شــد و در رده دوم 

جدول رده بندى باقى ماند.

پیروزى آ.اك 
در حضور حاج صفى

سپاهان اعالم کرد: در پى انتشار خبرى مبنى بر نار
از شــرایطشدر سپ شهریار مغانلو
احتمال ترك این باشــگاه، باشگاه
مبارکه ســپاهان ضمن تکذی
خبر اعــالم مى کند
هیچگونــه نار
خ از شرایط
باشگاه
و ع
وى
تا
ژوزه مورا
اســت. همچنین الزم
اســت قرارداد مغانلو با س
امضاء به مدت ســه فصل
مهاجم ســپاهان به عنــوا
بازیکن حرفه اى به قرارد

با باشگاه پایبند است.

گلر کروات پرسپولیس بر سر دریافت 
مطالباتش با باشگاه به توافق رسید.

امیر على حســینى که به نمایندگى 
از باشــگاه پرســپولیس در جلسه 
رســیدگى به پرونــده تجدید نظر 
خواهى پرسپولیس مربوط به بدهى 
بوژیدار رادوشوویچ در مقر C.A.S در 
لوزان سوییس شرکت کرده بود، دو 
طرف براى پایــان دادن به اختالف 

خود به توافق دست پیدا کردند.
در این نشست، داوران دادگاه داورى 
ورزش بنا بر رســم معمــول ابتدا از 
طرفین دعوا خواســتند تا حد امکان 
براى رســیدن به یــک توافق همه 
جانبه بــا یکدیگر توافــق کنند. بر 
همین اساس گفتگو بین نمایندگان 
دو طرف انجام و منجر به نتیجه شد.

به این ترتیب دو طرف بر سر پرداخت 
رقم 850 هــزار یورویى از ســوى 
باشــگاه پرســپولیس توافق کردند 
که کمتر از رقم ذکر شــده در راى 

فیفا است.
پرداخت رقــم 850 هــزار یورویى 
مطالبات بوژیدار رادوشوویچ نیز در 
چهار قسط از 15 ژانویه 2023 (25 
دیماه 1401) تا نهــم نوامبر 2023 
(18 آبان  1402) از ســوى باشگاه 

پرسپولیس تعهد شد.

 جریان بازى با تیم هوادار و درگیرى با 
المکرد.

ستقالل در هفته یازدهم
ران در مقابل هوادار
و موفق شد با یک
ســابقه به پیروزى 

مسابقه، ویدئویىى
ینتو سرمربى
تشر شد که 
 این تیم در 
ث با «روى 
پرتغالىخود

ریاد ساپینتو 
بیان استقالل 
زاد غالمپور
 بان ها را 

و باعث 
کت 

ى 
ج 

مورد توجه قرار گرفته و توســط ه
پرتغال در فضاى مجازى هم بازنشر
lســایت maisfutebol پرتغال

درگیرى و جر و بحث ساپینتو
خصوص این اتفاقارائه کرد:
ا maisfutebol دریافت کرده

«نهدستیارانش 
»خ
کـ
بــ
سرمر
مو
گر
و
انجــ
نوشته این رســان
وضعیت هیچ پیام

است.
ساپینتو در حال
پرتغال به ســر
تمری سرگیرى
به ایران باز خواهد

پرسپولیسى ها با گلر کروات 
به توافق رسیدند

تیم ملى زنان ایــران با هدایت مریم 
آزمــون طــى دو دیــدار تدارکاتى 
روزهاى شنبه و سه شنبه هفته جارى 
به مصــاف بــالروس خواهد رفت. 
دروازه بان 25 ســاله خاتون بم بعد از 
یک دورى دو ســاله به اردوى تیم 

ملى بازگشت.
سال گذشته و پیش از اعزام تیم ملى 
به مسابقات مقدماتى جام ملت هاى 
آسیا، زهرا خواجوى ستاره  ملى پوش 
خاتون بم توسط مریم ایراندوست از 
لیســت نهایى تیم ملى کنار گذاشته 

شد.
خواجوى که در آن بُرهــه از زمان با 
حواشى بســیارى همراه شده بود و 
گفته مى شــد علت کنار گذاشتن او 
توســط مریم ایراندوست، اعتراض 

خواجوى نسبت به دعوت کودایى و 
یکتایى به اردوى تیم ملى بوده، پس 
از دورى حدوداً دو ساله توسط مریم 
آزمون براى مصاف برابر بالروس به 

تیم ملى دعوت شد.
این درحالى است که خواجوى و سایر 
بازیکنان خاتون بم در آخرین اردوى 
تیم ملى جهت اعزام به مسابقات کافا 
حاضر نشده بودند و علت آن نیز حضور 
در مقدماتى مسابقات لیگ قهرمانان 

آسیا عنوان شده بود.
جالب است بدانید که زهره کودایى و 
مریم یکتایى دو دروازه بان تیم ملى در 
دوران حضور مریم ایراندوست روى 
نیمکت تیم ملى بودند که هیچکدام 
از آنها توسط مریم آزمون به اردوى 

جدید تیم ملى دعوت نشدند.

گلر سپاهان به تیم ملى دعوت نشد
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از دوســتى بــا بیخــردان و خالفــکاران بپرهیــز، زیــرا هــر کــس را از 
آن کــه دوســت اوســت مــى شناســند و در شــهرهاى بــزرگ ســکونت کــن 
زیــرا مرکــز اجتمــاع مســلمانان اســت و از جاهایــى کــه مــردم آن از یــاد 
ــد و بــر اطاعــت از خــدا  ــه یکدیگــر ســتم روا مــى دارن خــدا غافلنــد و ب
بــه یکدیگــر کمــک نمــى کننــد، بپرهیــز. در چیــزى اندیشــه کــن کــه 
ــز  ــازار پرهی ــى و ب ــاى عموم ــد؛ از نشســتن در گذرگاه ه ــارى ات ده ی
کــن کــه جــاى حاضــر شــدن شــیطان و برانگیختــه شــدن فتنــه هاســت.
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد: 
به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش 4 (چهار) قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى و کارگاهى را از طریق مزایده عمومى به اشخاص واجد شرایط اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى 
روز پنجشنبه به تاریخ 1401/08/26 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده 
فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir  در دسترس 
مى باشد. همچنین واحد امالك شهردارى با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 

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

آگهی مزایده عمومی

 م.الف:۱۴۰۵۳۹۱

نوبت دوم

شهرداری گز برخوار 

فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشتى (مخابرات )
شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشتى (مخابرات)به شماره 

2001094734000057 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات  الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه به ثبت نام ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

(به صورت برخط )براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانى :

-تاریخ انتشار فراخوان 1401/08/18 
-مهلت دریافت اسناد فراخوان :1401/09/03 

- مهلت ارسال پیشنهادات :1401/09/13
-زمان بازگشایى پاکت ها :1401/09/14

نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه )
ضمانتنامه بانکى /فیش نقدى به مبلغ 2/600/000/000 ریال 

اطالعات تماس وآدرس دستگاه :
شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى :    03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول ) چاپ اول   

 سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر 

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

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاريخ انتشار:۱۴۰۱/۰۸/۲۱

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع کاالهاى مســتعمل و نو بشرح ذیل را از طریق حراج 
حضورى بفروش برساند. 

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و یا از 
طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند. 

ـ انواع کاالهاى مستعمل 
ـ مقادیرى کاالهاى نو از قبیل: پارچــه، انواع لوازم خانگى (کولر گازى، یخچال، ماشــین 

لباسشویى)، دوچرخه، المپ کم مصرف و... 

محل بازدید
اصفهانـ  جاده شیرازـ  بعد از شهرك آزمایشـ  کوچه خلیج فارس 60ـ (کاالهاى مستعمل، نو) 
اصفهانـ  چهارراه آبشارـ  خیابان 15 خردادـ  انتهاى خیابان بنیاد 15 خرداد (کاالى مستعمل) 

زمان بازدید: 
سه شنبه مورخ 1401/08/24 

زمان برگزارى حراج
چهارشنبه مورخ 1401/08/25 از ساعت 10 صبح 

محل برگزارى حراج: 
اصفهان، خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون 

فرهنگىـ  تربیتى همدانیان 
تلفن هاى تماس: 031-36283540-43   

حراج حضوری

صبح از ساعت 9 الى 12
بعدازظهر از ساعت 14 الى 16 }

م.الف :۱۴۰۸۶۲۳

فراخوان عملیات اجرایى تعریض باند غربى خیابان عطار 
شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات اجرایى تعریض باند غربى خیابان عطار به شماره 

2001094734000058 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات  الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه به ثبت نام ودریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط )براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .

مواعد زمانى :
-تاریخ انتشار فراخوان 1401/08/18 

-مهلت دریافت اسناد فراخوان :1401/09/03 
- مهلت ارسال پیشنهادات :1401/09/13

-زمان بازگشایى پاکت ها :1401/09/14
نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ):

ضمانتنامه بانکى /فیش نقدى به مبلغ 900/000/000 ریال 
اطالعات تماس وآدرس دستگاه :

شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى :    03145225200          

  مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )

 م.الف :۱۴۰۸۶۵۶

چاپ اول

  سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر 


