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اصفهانک را دریابید 

جشن ۲۰ سالگی 
۳

پای خودروی داخلی بر 
پدال افزایش قیمت 

مزاحمانی که از شهر کوچ 
نمی کنند

۳

۳

       

بهترین ورزش 
برای پیشگیری
از زوال شناختی

3 درصد جمعیت اصفهان عضو کتابخانه  هستند
۶

مردم اصفهان با 
رهبر معظم انقالب 
دیدار می کنند

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: نمایندگانى از اقشــار مختلف مردم استان در 
این ایام و به مناســبت «روز اصفهان» ضمن حضور 
در محضر رهبر معظم انقالب، بیعت مجدد خود را با 
معظم له اعالم خواهند کرد. روابط عمومى استاندارى 
اصفهان روز یک شنبه به نقل از محمدرضا جان نثارى 
افزود: در سال هاى گذشته و به دنبال شیوع کرونا، به 
جهت حفظ ســالمت مراجعان، محدودیت هایى در 
دیدارهاى عمومى با رهبر معظم انقالب درنظر گرفته 
شد اما اکنون بسیار خرســندیم که با گذر از روزهاى 
شیوع گســترده این بیمارى، دیدارها با رهبر معظم 

انقالب به صورت ...

اصفهان در انتظار ماه هاى پربارشاصفهان در انتظار ماه هاى پربارش
۳

آخرین تحوالت حوزه کتاب و کتابخوانى به روایت سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان

تالش استقالل برای جلب 
اطمینان پرتغالی هااطمینان پرتغالی ها

باشگاه استقالل در تالش براى تسویه حساب با باشگاه 
سانتاکالرا است. ماجراى پرداخت قسط دوم انتقال محمد 
محبى به استقالل، از نظر مالى مشکالتى را براى باشگاه 
اســتقالل به وجود آورده که به نظر مى رسد دلیل اصلى 

آن بى توجهى به پرداخت پول بوده. باشگاه استقالل...
۲

در صفحه ۲ بخوانید

بازار صنایع دستی 
ایران نیازمند

 نگاه های جدید 
است 

۵

خوش اقبالخوش اقبال

تمرینات تناوبى به اندازه ورزش مداوم 
براى افزایش جریــان خون مغز 

در افــراد مســن در طول 
دوره هــاى فعالیــت مؤثر 
است و زمانى که افزایش ...

چرتکه انداختن برای دخل و خرج آبی!

۷

مدیرعامل ذوب آهن تشریح کرد؛مدیرعامل ذوب آهن تشریح کرد؛

چالش تولید برق در چالش تولید برق در 
۳ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان

ابهام در صادرات مرکبات ایران به چین نسبت آنفلوآنزا به کرونا در اصفهان ۸ به یک استجهان نما براى افزایش عمر باترى آیفون چه کار کنیم؟استان چ ند وقت یکبار باید موهاى خود را بشویید؟تکنولوژی سالمت

۷

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى سبز ناحیه شمال شاهین شهر به شماره 2001094734000055 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

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

مواعد زمانى: 
• تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/14

• مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/03
• مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/13
• زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 9,524,205,214 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200                      

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

نگهداری فضای سبز ناحیه شمال شاهین شهر

 م.الف:۱۴۰۶۳۱۰

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب شاهین شهر

 م.الف:۱۴۰۶۳۱۷

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر  

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى سبز ناحیه جنوب شاهین شهر به شماره 2001094734000056 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

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

مواعد زمانى: 
• تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/14

• مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/03
• مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/13
•زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 9,551,090,583 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200  
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النینا دست از سرمان برداشتالنینا دست از سرمان برداشت
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ابهام در صادرات مرکبات 
ایران به چین

مردم اصفهان با رهبر معظم 
انقالب دیدار مى کنند

خبرخوان
 ماجراى لرزش عجیب 

در کیش
  فارس |  شــنبه بعد از ظهــر زمین کیش 
لرزید و صدایى هم از جنوب جزیره شــنیده شد. 
لرزش زمین به گونه اى بود که مردم تصور کردند 
زلزله اى به بزرگى 4 تا 5 ریشتر رخ داده است اما در 
فضاى مجازى به سرعت این خبر دست به دست 
شد که صداى بلندى از ســمت پارك آبى اوشن 
شنیده شده اســت. هرچند رئیس ستاد مدیریت 
بحران کیش وقوع زلزله را در کیش تأیید نکرد. 
سعید پورزادى گفت: لرزشى که حوالى ساعت 16 
در جزیره کیش احساس شد در سایت ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران ثبت نشده است. وى گفت: اینکه 
در فضاى مجازى منتشر شده است که صدایى از 
جنوب جزیره سمت پارك آبى اوشن شنیده شده 

است مورد تأیید نیست.

مقایسه پیراهن ما و 
انگلیسى ها!

  کافه سینما | به تازگى قیمت پیراهن 
تیم ملى براى فروش به عموم قرارگرفته باعث 
تعجب مردم شده است. کیت اصلى تیم ملى دو 
میلیون و 400 هزارتومان قیمت گذارى شــده تا 
معلوم شود مدیران این برند ایرانى ظاهراً آگاهى 
چندانى از میزان درآمد و وضعیت اقتصادى مردم 
ایران نداشته اند و از طرف دیگر تولید داخلى بودن 
این لباس ها تأثیرى در قیمت   مصرف کننده نداشته 
است. براى مقایسه قیمت ها کافى است تا قیمت 
کیت اصلى تیم ملى انگلستان در جام جهانى را با 
میزان سرانه درآمد هر شهروند این کشور مقایسه 
کنید. در سایت هاى رســمى پیراهن اصلى تیم 
انگلیس 114 پوند قیمت گذارى شده است.  این در 
شرایطى  است که متوسط سرانه درآمد هر شهروند 

انگلیسى در این کشور حدود 3 هزار پوند است.

مدت زمان خانه خریدن
  ایلنا | شهردار تهران خاطرنشان کرد: 51 
درصد مردم تهران اجاره نشــین هستند و خرید 
مسکن در تهران 67 ســال براى یک فرد عادى 
زمان مى برد، یعنى چند نســل باید بگذرد تا یک 
خانواده بتواند خانه دار شود. در تهران هر اتفاقى که 
مى افتد، نقطه آغاز آن اتفاق در سراسر کشور است. 
گرانى مسکن و گرانى اجاره نشینى از تهران شروع 
شده اســت، اما االن همه مردم کشور از آن رنج 
مى برند. ان شاءا... گشــایش هم از تهران شروع 

مى شود و در کشور تسرى مى یابد.

تحلیل خاص «همشهرى» 
در دوران طاغوت،    روزنامه همشهرى |
«بزرگ آقاها» تعیین مى کننــد، دختران رعیت با 
چه کسى ازدواج کنند! البته شــاید این گزاره هاى 
آینده پژوهانه، تقلیل گرایانه به نظر برسد ولى فکرش 
را بکنید این روزها، برخى دختــران و زنان وطن 
براى به دســت آوردن آزادى، پاك ترین برادران 
خود را به قربانگاه بکشــانند؛ آن وقت فردا اجباراً 
به بردگى گرفته شوند. امروز در دانشگاه ها براى 
سرویس بهداشتى مختلط پایکوبى  کنند و فردا 
براى نقض حریم خصوصى  شان، اشک بریزند. 
اینک خواستار سلف مختلط باشند و سال هاى آتى 
مجبور به ازدواج اجبارى. بله اجبارى، چون دیگر 
در دوران طاغوت ساختارهاى سیاسى- اجتماعى 
تغییر مى کند و اصالت خانواده از بین مى رود. در 
این شرایط «بزرگ آقاها» تعیین مى کنند، دختران 
رعیت با چه کســى ازدواج کنند و عاشــق راهى 

قتلگاه مى شود. 

«تایتانیک» 
در حال نابودى است

پس از چندین ســال گروهى    خبرآنالین |
از غواصان بار دیگر به محل غرق شــدن کشتى 
تایتانیک رفتند و متوجه شــدند این کشــتى به 
ســرعت در حــال نابــودى اســت و اقیانوس 

بخش هایى از آن را بلعیده است. 

بازداشت وکیل قاچاقچى
 در اصفهان!

  میزان |رئیــس کل دادگســترى اســتان 
اصفهان آخریــن جزئیات پرونــده وکیلى که قصد 
داشــت مواد مخدر وارد زنــدان اصفهــان کند را 
تشریح کرد. حجت االســالم و المسلمین جعفرى، 
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
هفته گذشــته یک خانم وکیل که قصد داشــت با 
جاســاز کردن مواد مخدر در داخل یک ســر رسید 
آن را وارد زندان کند بازداشــت شــد. وى افزود: از 
این خانــم مقدار 38/90 گرم شیشــه، 18/80 گرم 
هروئین و 87/90 گرم تریاك در داخل یک سر رسید

 کشف شد.

450 میلیارد از دست دادیم 
  ایسنا|رئیس کمیســیون انــرژى و محیط 
زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص 
تأثیر تحریم ها بر عدم فروش نفت از ســوى ایران 
طى 10 ســال گذشــته اشــاره کرد و گفت: طبق 
اعــالم اوپک، ایران بــه دلیل اعمــال تحریم ها و 
کندى در فروش نفت، طى 10 ســال گذشته بیش 
از 450 میلیــارد دالر درآمد از این محل از دســت

 داده است. 

دو طرف توجه نمى کنند
  روزنامه اطالعات |رئیس پارلمان مى گوید 
وزیر اقتصاد گویا خســته اســت و لذا باید بیشتر به 
اقتصاد سروسامان بدهد و وزیر هم مى گوید خسته 
نیستم و با زبان بى زبانى و غیرمستقیم ادامه مى دهد 
که شبانه روز در تالشیم تا توقعات هزینه اى پارلمان 
را در حد توان برآورده کنیم. رئیس سازمان برنامه را با 
توپ و تشر به پارلمان فرا مى خوانند که چرا به مجلس 
نیامدى و بودجه اشتغال را نمى دهى و او هم سراسیمه 
خود را به پارلمان مى رساند و مى گوید وقتى گفتیم 
که درآمدهایى که پیش بینى کرده اید خیالى است و 
به دست نمى آید حاال چرا یقه مرا مى گیرید. از کجا 
بیاوریم که بدهیم؟ به نظر نمى رسد که این مناقشه به 
این زودى ها به سرانجام برسد... اما ظاهراً هیچکدام 
به ریشه ماجرا چندان توجهى ندارند که باید دست از 

تصمیمات کوتاه مدت و موقتى برداشت...

بازیکن بى فهم، نماَند
  دیده بان ایران | احمد راســتینه، سخنگوى 
کمیسیون فرهنگى مجلس در واکنش به خوشحالى 
نکردن ورزشــکاران پس از پیروزى ها و نخواندن 
ســرود ملى مى گوید: قهرمانان ورزشى ما، جوانان 
غیرتمندى هستند که حتمًا مى دانند، پرچم و سرود 
ملى کشــور، هویت و وحــدت ما و احتــرام به آن، 
وظیفه همگانى اســت. بازیکنان به قدرى شــعور 
و فهم دارنــد که وقتى گلى زده مى شــود و ملت به 
پاس آن، خوشــحالى مى کند، خود را در خوشحالى 
مردم شــریک بدانند و ســرود ملى را بخوانند. اگر 
بازیکنى، فهــم درســتى از این صحنــه و میدان 
ندارد، ضرورتى ندارد همچنــان در تیم ملى حضور

 داشته باشد. 

ماجراى 2 نامه
  ایسنا |نامه اى در فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى با امضاى 227 نفــر از نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى منتشر شده اســت که در این نامه 
خطاب به حجت االسالم والمسلمین اژه اى، ریاست 
محترم قوه قضاییه خواسته شده است تا پرونده افراد 
دستگیر شــده و معاند در زمره پرونده هاى محاربه 
دسته بندى شود که خانه ملت ماهیت این نامه را از 
اساس جعلى و دروغ دانست. حجت االسالم حسین 
جاللى درباره نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه 
اظهار کرد: نمایندگان نامــه اى را با مضمون اینکه 
از قوه قضاییه درخواســت کرده ایم با کسانى که در 
اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده  و مدافعین امنیت 
را به شهادت رســاندند، براســاس قوانین اسالم با 
آنها برخورد کند  و قصاص شوند؛ امضا کرده  و نامه  

دیگرى را امضا نکرده ایم.

معاون امور باغبانى وزارت کشــاورزى خاطرنشان کرد: 
یک هفته از برداشــت مرکبات شمال مى گذرد؛ ما پیگیر 
صادرات مرکبات به چین هستیم و قرارداد ما با این کشور 
پابرجاست اما نمى توان تاریخ دقیقى براى صادرات مرکبات 
به چین اعالم کنم.چندى پیش وزارت کشاورزى از انعقاد 
تفاهمنامه هاى صادرات مرکبات شمال کشور به چین خبر 
داد. این خبر مى توانست نوید امیدى به کشاورزان باشد که 
محصول تولیدى آنها بازار جدیدى پیدا کرده است اما بعد از 
گذشت بیش از یک ماه از برداشت مرکبات هنوز گزارشى 
از صادرات به چین به میان نیامده اســت.محمد مهدى 
برومندى در پاسخ به اینکه آیا توانستیم محموله اى به چین 

صادر کنیم؟ گفت: یک هفته از برداشت مرکبات شمال 
مى گذرد؛ ما پیگیر صادرات مرکبات به چین هســتیم و 
قرارداد ما با این کشور پابرجاست اما نمى توان تاریخ دقیقى 
براى صادرات مرکبات به چیــن اعالم کنم.همچنین در 
این رابطه صدرالدین نیاورانى، نایب رئیس اتحادیه ملى 
محصوالت کشاورزى گفت: وزارت کشاورزى با چین یک 
قرارداد کلى براى صادرات مرکبات منعقد کرد اما از آنجایى 
که زیرســاخت ها براى صادرات فراهم نیست نتوانست 
تا به امروز محموله اى به این کشــور صــادر کند چون 
جزئیاتى درباره حجم محموله، نحوه بسته بندى و ... ارائه 

نشده است.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: نمایندگانى از اقشــار مختلف مردم استان در این 
ایام و به مناسبت «روز اصفهان» ضمن حضور در محضر 
رهبر معظم انقالب، بیعت مجدد خود را با معظم له اعالم 
خواهند کرد. روابط عمومى استاندارى اصفهان روز یک 
شنبه به نقل از محمدرضا جان نثارى افزود: در سال هاى 
گذشته و به دنبال شــیوع کرونا، به جهت حفظ سالمت 
مراجعان، محدودیت هایى در دیدارهاى عمومى با رهبر 
معظم انقالب درنظر گرفته شد اما اکنون بسیار خرسندیم 
که با گذر از روزهاى شیوع گسترده این بیمارى، دیدارها با 
رهبر معظم انقالب به صورت حضورى و البته با جمعیت 

بسیار محدود در حال برگزارى است.وى با اشاره به 25 آبان 
(روز اصفهان)، اظهار کرد: به دنبال درخواست هاى مکرر 
اقشار مختلف مردم انقالبى استان به ویژه علما، خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، نویدهایى براى دیدار 
با رهبر معظم انقالب در روزهاى آینده داده شــده است 
که امیدواریم طبق وعده ها، تعداد محدودى از نمایندگان 
قشرهاى مختلف مردم اســتان اصفهان بتوانند با رهبر 
معظم انقالب دیدار داشته باشند.جان نثارى تصریح کرد: 
چگونگى این دیدار و جزییات بیشتر در حال پیگیرى است 
و به محض اطالع به سمع و نظر مردم مشتاق، والیتمدار 

و انقالبى استان اصفهان خواهد رسید.

مهران موسوى خوانسارى
وقتى 10 درصد قنات هاى کشور در اصفهان قرار دارد 
یعنى پدران ما مى دانســته اند چطــور و چقدر باید آب 
مصرف کنند. مى دانستند هر قطره آب درحکم کیمیاست 
و نباید بى محابا خرجش کرد. به همین خاطر هم معموًال 
بحران هاى کم آبى را از ســر مى گذراندند و تاب آورى 

شان مثال بوده است.
پدران ما همیشه خرجشان به دخلشان مى خورد؛ آویزه 
گوششان بود «چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن». 
براى همین سراغ ابزارهایى مثل قنات مى رفتند که حد 
مجاز مصرف آب در یک سرزمین خشــک را برایشان 
تعریف مى کرد تا وقتى «دخل» آب کم است، «خرج» 

آب را هم به همان نسبت کم کنند.
خوشمان بیاید یا نه، بیشتر وسعت سرزمین اصفهان در  
اقلیم خشک قرار دارد؛ یعنى بارش در اینجا اندك است 
و تبخیر فراوان. نتیجه اینکه منابع آب محدود است و به 
ســرعت رو به پایان مى گذارد. یک کالم؛ اصفهان آب 
چندانى ندارد که هر جور دلمان خواســت خرج کنیم و 
تا صداى خوردن کفگیر به ته دیگر را نشــنیده ایم، ول 

نکنیم.
این را پدران ما خوب درك کرده بودند و یاد گرفته بودند 
چشم خیره کردن به الطاف «آسمان» هم کارساز نیست 
و باید از همین میزان ناچیز آب که روى «زمین» داریم 
به درستى بهره ببریم. حاال اگر آسمان به دادمان رسید 
که چه بهتر اما در این صورت نیز مقدار آبى که قرار است 
عایدمان شــود آنقدر اندك اســت که آن هم به انبان 
کیمیایمان اضافه خواهد شد و چیزى براى حیف و میل 

باقى نمى ماند. 
همه اینها را پدران ما مى دانســتند که امروز 10 درصد 

قنات هاى کشور در اصفهان قرار دارد.
■■■

1000 ســال پیش که ناصرخســرو به اصفهان ســفر 
کرد، «هرجا کــه ده گز چاه فرو مى بردند، آبى ســرد و 
خوش بیرون مى آمــد». این طــراوت اصفهان چنان 
شاعر شیرین سخن پارســى گوى را به وجد آورد که تا 
مى توانست از آبادانى اصفهان تمجید کرد و این شهررا 

بى مثال دانست. 
همان ناصرخسرو اما مى دانست رمز آفریدن آبادانى در 
دل اقلیمى که هم گرم اســت و هم خشک، هنر دست 
کســانى اســت که آموخته اند چطور باید از دل چنین 
اقلیمى ، درخت سبز به بار بنشانند و از ِقَبل آن بار خودشان 
را ببندند. یاد گرفته اند پایشان را اندازه گلیمشان دراز کنند 
و اندازه نیازشان از آب برداشت کنند که گفته اند: «هست 

دریاى بیکران، دنیا / به سبویى از آن قناعت کن».
اما ناصر خسرو به خواب هم نمى دید ابناى همان مردان 
وزنان قانع و وارد به مصرف درست آب، روزگارى کار را 
به جایى برسانند که براى جستن قطره اى آب باید «گز» 

پشت «گز» به اعماق زمین رفت بلکه شیرینى این گزها، 
کمى از تلخى بى آبى کم کند. او نمى دانست که روزگار 
آبادانى نصف جهان که در رســایش سروده بود، خاطره 
مى شود و از زاینده رودش جز شنزارى باقى نخواهد ماند. 

■■■
مى گویند در استان همجوار ما روى صخره هاى مرتفع 
هلو کاشته اند و براى آبیارى این باغ هاى معلق بابل(!) 
پمپ هاست که از زاینده رود آب را به باال مى مکند. این 
هلو کاشتن همسایه، مدت هاســت نقل محافل ما در 
اصفهان شده و ضرب المثلى در حوزه آب و آبیارى و کم 
آبى. هر جا براى خشک  شــدن رودخانه کم مى آوریم،

 مى اندازیم گردن این هلوهــاى بینوا که البته بى نوایى 
شان دلیل بر بى تقصیرى مولدانشان نیست. یکجایى هم 
مى نالیم از دست یک همسایه دیگر که چرا آب سرزمین 
ما باید خرج کارخانه هاى فوالد نشسته در کویر آنها شود 
در جاى که خودمان مستحق قطره قطره این آب هستیم.
همه اش درســت؛ اما آیا فصل به فصــل کتاب قطور 
بحران هاى آبى اصفهان و خشک شدن رودخانه زاینده 
رود فقط به هلوکارى در صخره هاى باالدست و کارخانه 
سازى در میانه کویر دور از ما مربوط مى شود؟! این میان 
یک چیز نباید فراموش شود: فارغ از رفتار همسایه، فهم 
خود ما از سازگار شدن با زندگى در شرایطى که سرمایه 

آب اندکى برایمان باقى مانده چقدر است؟ 
هر کسى در جایى سخن از درست مصرف کردن آب در 
یک سرزمین خشــک بر زبان مى آورد، آه و ناله ما بلند 

مى شود که خب چکار کنیم؟ استخرمان آب مى خواهد، 
با شــن ُپرش کنیم؟! اتوموبیلمان شستن نمى خواهد؟ 
حیاطمان را چکار کنیم که حیاتمان بسته به شستن هر 
روزه اش با آب شرب زبان بسته است؟ اصًال همه اینها 
به کنار؛ با چمن هاى پارك هــا چه کنیم که هر روز آب

 مى خواهد؟ بگذاریم زرد شود و بخشکد؟
راست این است که ما هنوز یاد نگرفته ایم مثل آبایمان 
شرایط زندگى را با شرایط آبى در دو کفه بگذاریم و آنها 
را با هم متوازن کنیم. به ما نیاموختــه اند وقتى به هزار 
دلیل خرجمان بــه دخلمان نمى خــورد، وقتى ورودى 
آب با خروجى اش جور در نمى آید، وقتى آســمان از سر 
بى لطفى در مــى آید، وقتى براى آب ما مشــترى زیاد 
است و تعدد این مشــترى ها هم اجتناب ناپذیر، ما باید 
مثل پدرانمان  بپذیریم که در ســرزمین کم آبى زیست 
مى کنیم و باید به مقتضیــات ماندن در این اقلیم گردن 

بنهیم. 
نه اینکه از فضاى سبز بگذریم، نه اینکه محیط زیستمان 
را فداى شرب آب کنیم و نه اینکه بگذاریم رنگ رخسار 
اتومبیل خاك گرفته مان خبر از ســر درون راننده اش 
بدهد؛ اما حضرات! به این هم توجه کنید که آب کم است. 
دیگر مثل دوره و زمانه ناصرخســرو نیست که اگر هر 
جایى، چند مترى زمین را مى کندى به آب مى رسیدى. 
حاال حرف از صدها متر کند و کاو است، آن هم نه در هر 
جا؛ و تازه به آب رسیدن در این گودال هاى عمیق هم به 

شرطه ها و شروطه ها شده است.        

پس حاال که از آسمان به جاى چند قطره آب، آتش مى 
بارد و چاه ها یکى یکى خشــک شــده اند و زیر پایمان 
سســت، یادمان باشــد در کنار اینکه نباید روى صخره 
فالن استان هلو کاشته شود در میانه کویر آن یکى استان 
کارخانه فوالد افتتاح شود، خودمان هم کمى سلیقه براى 
شنا کردن و آبیارى کشت و زرع و شستشو به خرج بدهیم. 
بد هم نیست کمى افکار امروزى محصور شده در صفرها 
و یک ها را کوچ بدهیم به روزگار گذشتگان و ببینیم آنها 
چطور با زندگى در یک اقلیم خشک کنار آمده بودند؛ ما 

هم همان کار را بکنیم. 
بى تعارف، آنها مهندسان دانشــگاه ندیده اى بودند که 
از ما مهندســان و دکترهاى تحصیل کرده خیلى بهتر 
از پس پایدار کردن سیســتم آبى شــان در وسط اقلیم 
خشک و بى آب بر مى آمده اند. به حرف و این و آن هم 
گوش نکنیم که الگو گرفتن آبى از رفتار گذشتگان یعنى 
مى خواهند ما را به عصر درشــکه و کالسکه رهنمون 
کنند. داســتان، داســتان آب خوردن است؛ قصه مرگ 
و زندگى. پس اگر شــده باید همــان 10 درصد قنات را 
احیا کرد و آب از آنها برداشــت کرد چه برسد به درشکه 
سوارى و کالســکه رانى در خیابان هاى مدرن امروزى!  
فعًال بشــنوید که «مى خوانند مالحان ســرودى/ اگر 
باران به کوهستان نبارد/ به ســالى دجله گردد خشک

 رودى».
پس حواستان، حواســمان، جمِع جمع باشد؛ به همین 

راحتى. 

چرا پدران ما مصرف آب را مدیریت کردند و ما نمى توانیم

چرتکه انداختن براى دخل و خرج آبى!

خبرى خوب براى فعــاالن عرصه صنایع دســتى؛ 
خبرى که همین یکــى دو روز پیــش در صدر اخبار 
خبرگزارى ها قرار گرفت و مضمــون آن این بود که 
سرپرســت اداره  کل حمایت از تولید صنایع دستى از 
اجــراى معافیت 100درصــدى کارگاه هاى تولیدى 

صنایع دستى در تمام مناطق کشور خبر داده است.
موضوعى که حدود پنج سال پیش نیز از طرف رئیس 
کمیسیون حمایت از تولید ملى مجلس پیش کشیده 
شــده بود اما تا اکنون توجهى به آن نشده بود. اما بعد 
از شیوع کرونا و وضعیت بدى که براى فعاالن صنایع 
دستى پیش آمد و در دورانى که با کاهش توریسم روبه 
رو بودیم گویا مسئوالن بر این باور شده اند که براى از 
دست نرفتن جایگاه صنایعى که مى توانند اشتغالزایى 

داشته باشند باید مسیر تازه اى پیشنهاد دهند.
حاال با حذف مالیات بــر ارزش افزوده فصل جدیدى 
براى این صنعت ایجاد شده است؛ فصلى که در سایه 
حمایت از تولید داخلى و اشتغالزایى است؛ موضوعى که 
همواره براى صنایع دستى ایران که جزو ارزآورترین 
محصوالت به شمار مى آمده، مى تواند نقش مهمى 

داشته باشد.
گرچه این راهکار به تنهایى نمى تواند زخم هاى صنایع 
دستى ایران را بهبود ببخشد و به گفته کارشناسان بعد 
از اجرایى شدن این مهم باید به مشکالت دیگر صنایع 

دستى نیز پرداخته شود؛ مشکالتى از جمله صادرات، 
بازاریابى مناسب و کاربردى کردن این صنعت تا فعاالن 
این عرصه بتوانند هر چه بهتر جایگاه ایران را در بین 

رقبا سامان بخشند.
در حال حاضر کشــور ما در جایــگاه چهلم صادرات 
صنایع دستى در دنیا جاى دارد و این براى کشورى که 
بعد از هند و چین جزو پرتنوع ترین کشورها در زمینه 
محصوالت صنایع دستى در جهان است، چندان رتبه 
مطلوبى به حســاب نمى آید. این در حالى است که ما 
هم اکنون 296 رشته صنایع دستى فعال در کشور داریم 
که دو میلیون هنرمند در این رشته ها فعالیت مى کنند. 
اما جایگاه ایران از نظر تولید و صادرات صنایع دستى 
با پتانسیل هاى موجود همخوانى ندارد. این موضوع 
نشان مى دهد که کشــورمان از نظر تجارت صنایع 
دستى با مشکالت بسیارى دست و پنجه نرم مى کند.

حال ســئوال این اســت که آیا ایران با وجود اینهمه 
تنوع چرا در میان بازیگران اصلــى تولید و صادرات 
صنایع دســتى، حرفى براى گفتن ندارد؟ و در حالى 
که صنایع دستى نقشــى حیاتى در توسعه اقتصادى 
کشورها و مناطق مختلف ایفا مى کنند و این تولیدات 
مى توانند براى درآمدزایى ارزى و ایجاد فرصت هاى 
شغلى در یک کشــور نقش مهمى ایفا کنند چرا پیش 
بینى ها بر این است که ایران نمى تواند با همتایان خود 
در جهان رقابت کند؟ و در این صحنه نقش خود را به 

خوبى ایفا نماید؟
پاسخ این پرســش ها در گفته هاى هانیه نیک خواه، 
کارشناس با ســابقه صنایع دســتى به خوبى روشن 
است. به نظر این کارشــناس، در سال هاى گذشته، با 
ظهور خرده فروشى هاى آنالین و گسترش کانال هاى 
مختلف تجــارت الکترونیک و کســب و کار آنالین، 
دسترســى به صنایع دســتى براى مصرف کنندگان 
سراسر جهان راحت تر شده و این امر فروش و صادرات 
کاالهاى صنایع دستى در دنیا را افزایش داده است، اما 
بازار صنایع دستى ما به علت اینکه هنوز سنتى عمل 
مى کند در حد بسیار کم توانسته در این وضعیت باشد.

 از دیگر عواملى کــه به نظر او باعث رشــد این بازار 
شــده تغییر طرح هاى ســنتى بــه مدرن یــا تلفیق 
طرح هاى سنتى و مدرن با یکدیگر است که در میان 
مصرف کننــدگان امروز طرفداران بســیارى دارد. از 
طرفى، این روزها توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، 
یکى از دغدغه هاى مهم مردم سراســر جهان است؛ 
بنابراین، تولید صنایع دستى مى تواند به این نیاز مهم 
مصرف کنندگان نیز پاسخ دهد. جداى از این، صنعت 
رو به رشــد گردشگرى فرصت هاى گســترده اى را 
در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دســتى 
محلى قرار داده تا محصــوالت و کاالهایى را تولید 
کنند و گردشــگران بتوانند به عنوان سوغات آنها را 
بخرند، موضوعى که باز هم در کشور ما نادیده گرفته 

شده است.
حقیقت آن است که طى سالیان گذشته صنایع دستى 
ایران تنوع چندانــى در طرح ها، مدل ها و محصوالت 
تولیدى خود ایجاد نکرده است؛ اگرچه در برخى رشته ها 
تغییراتى صورت گرفته اما مثًال تغییر و ابتکار چندانى 
در تولید محصوالت خاتم کارى شــاهد نبوده ایم؛ در 
حالى که خاتم کارى از جمله صنایع دســتى زیبا و با 
کیفیت ایرانى است که مى تواند براى مشتریان خارجى 
بسیار جذاب باشد.این موضوع باعث شده که صنایع 
دســتى ایران جذابیت چندانى براى گردشــگران و 

مصرف کنندگان خارجى نداشته باشد. 
مهدى اعلمى، نایب رئیس انجمــن صادرکنندگان 
صنایع دستى ایران، نیز این موضوع را تأیید مى کند. او 
معتقد است در حال حاضر صنایع دستى ایران در حال 
درجا زدن است. به اعتقاد این فعال حوزه صنایع دستى، 
عدم برقرارى ارتباط ایران با کشورهاى پیشرفته دنیا، 
امکان یادگیرى تولیدکنندگان و حتى صادرکنندگان را 
کاهش داده است. همین امر، حوزه صنایع دستى ایران 
را که مى تواند نقش بسیار مهمى در توسعه اقتصادى 
داشته باشد از سایر کشورها عقب انداخته است. به گفته 
اعلمى، تا زمانى که تولیدکنندگان صنایع دستى نتوانند 
به راحتى در نمایشــگاه هاى سراسر دنیا شرکت کنند 
و با روندهاى روز دنیا آشنا شــوند، این وضعیت ادامه 

خواهد داشت. 

بازار صنایع دستى ایران نیازمند نگاه هاى جدید است 
الدن ایرانمنش
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نمایش 30 نمونه گل  داوودى 
در باغ گل ها

مدیــر مجموعه آموزشــى و تفریحى بــاغ گل هاى 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در این مجموعه 
اقدامات عمرانى و زیرســاختى براى آماده ســازى 
باغ جهت نوروز 1402 در دســت اقدام است، گفت: 
مجموعه هاى آموزشــى از جمله پیش دبســتانى ها، 
مدارس، دبیرستان ها و دانشگاه ها مى توانند به صورت 
نیم بها از این مکان بازدید کنند. حسین وثوقى افزود: 
باغ گل ها در فصل پاییز روزانــه برنامه متفاوتى دارد 
که یکى از این برنامه ها کاشــت و برگزارى جشنواره 
گل هاى داوودى اســت که در این جشنواره بیش از 
30 نمونه از گل هاى داوودى با رنگ هاى متفاوت را 
در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده ایم. وى افزود: 
ساعت بازدید از مجموعه آموزشى تفریحى باغ گل ها 

از 7:00 تا 20:30 به صورت یکسره است.

تأیید وجود شپش در 
مدارس اصفهان 

مدیر بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: گزارش هایى از آلودگى دانش آموزان به شپش 
داشــته ایم، اما هنوز آمار دقیقى از دانش آموزان آلوده 
تدوین نشده اســت. رضا فدایى گفت: هر سال با آغاز 
سال تحصیلى مواردى از آلوده شدن دانش آموزان به 
شــپش را در مقاطع مختلف تحصیلى به ویژه مقطع 
دبستان شاهد هستیم، تاکنون نیز چندین گزارش از 
آلودگى شپش در مدارس داشــته ایم. وى با اشاره به 
اینکه دانش آموزان در طول سال تحصیلى حدود سه 
مرتبه براى کشف شــپش احتمالى مورد معاینه قرار 
مى گیرند، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده مورد 
احتمالى، فرد به مراکز بهداشت معرفى و با استفاده از 
شامپوى مخصوص و شانه کردن موها با شانه دندانه 

ریز روند درمانى را طى خواهد کرد.

تأثیر فرو نشست در خرید و 
فروش مسکن

علیرضا قارى  قرآن، مدیرکل  راه وشهرســازى استان 
اصفهان در ارتباط با تاثیر فرونشســت بر میزان خرید 
و فروش مســکن در اصفهان اظهار داشــت: مسئله 
فرونشســت در برخى نقاط بر خرید و فروش مسکن 
بى تاثیر نبوده چرا که وقتى حجــم زیادى از مطالب 
مربوط به فرونشســت مطرح مى شــود شرایط براى 
تصمیم گیران یا کســانى که به دنبال ساخت وساز و 
توسعه هستند تغییر مى کند، اما آمار کمى از تاثیر این 

مسئله وجود ندارد .

صدور بیش از 15 هزار 
حکم جایگزین حبس 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از صدور 15 هزار 
و 838 فقره حکم جایگزین حبس در 6 ماه امسال در 
این استان خبر داد. حجت االسالم والمسلمین جعفرى 
تاکید کرد: با بهره گیرى از ظرفیت مجازات  جایگزین 
حبس مى توان تا حــد زیادى افزایــش آمار ورودى 
محکومان به زندان ها را کنترل کرد. وى همچنین در 
باره آمار صدور کیفرخواست  شفاهى نیز اظهار داشت: 
حداقل 20 درصد پرونده هاى کیفرخواستى در دادسرا 
قابلیت صدور کیفرخواست شفاهى را دارند که در زمان 

حاضر تا رسیدن به این عدد فاصله داریم.

پشت گوش نیاندازید
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اقدامات، 
برنامه ریزى و پروژه هاى مرتبط با جریان پایدار آب 
زاینده رود از سوى مسووالن باید بسرعت و جدیت 
دنبال شود. محمد نورصالحى افزود:  جریان پایدار 
آب زاینده رود نخســتین و اصلى ترین ُمطالبه مردم 
این دیار اســت بنابراین باید از پشت گوش انداختن 
خواست شهروندان خوددارى شود.  وى اضافه کرد: 
مسووالن حتى در سطح ملى بویژه رییس جمهورى، 
نظر مثبتى براى برقرارى جریان پایدار آب زاینده رود 
دارند، اما برخــى اوقات، بدرســتى تصمیم گیرى 

نمى شود.

خبر

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
نتایج آزمایش هایى کــه در روزهاى اخیــر از بیماران 
داراى عالئم تنفسى گرفته شــده است نشان مى دهد 
که ابتال به کوویــد-19 کمتر از پنج درصد اســت در 
حالى که در ســه هفته گذشــته بین پنج تا 10 درصد

 بود.
پژمان عقدك با بیان اینکه آمار کرونا در استان اصفهان 
به کمترین حد خود در چهار ماه اخیر رسیده است، اظهار 
داشت: میزان بســترى بیماران داراى عالئم کرونا در 
بیمارستان ها به حدود 100 نفر و بیماران بدحال بسترى 
در بخش مراقبت هاى ویژه نیز بــه حدود 10 تا 20 نفر 

کاهش یافته و بر اساس آمار 21 آبان تعداد موارد  مثبت 
مبتالى قطعى کرونا در بین کل نمونه هاى گرفته شده، 

صفر بود.
عقدك همچنین با بیان اینکه میزان ابتال به آنفلوآنزا نیز 
در استان کاهش یافته است، اضافه کرد: سهم آنفلوآنزا 
که در سه تا چهار هفته گذشــته حدود 50 درصد از کل 
بیمارى هاى تنفســى بود، کاهش و به حدود 30 تا 40 

درصد رسیده است.
وى ادامه داد: احتمال اوج گرفتن آنفلوآنزا در اواخر آذر 
یا اوائل دى وجود دارد و تا کنون گزارشى از فوت بر اثر 

آنفلوآنزا در اصفهان نرسیده است.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: شــرایط بهبود بارش ها در اصفهان و به 
ویژه نواحى غرب و جنوب اســتان تا پایان زمستان ادامه 

خواهد داشت.
نوید حاجى بابایى اظهار داشت: برغم اینکه آغاز بارش هاى 
مؤثــر را از اواســط آذرمــاه پیش بینى کــرده بودیم اما 
خوشبختانه در الگوهاى جوى تغییرات قابل توجهى شکل 

گرفت و از آبان بارش هاى زودهنگام به وقوع پیوست.
وى اضافه کرد: کشور و استان در سه سال گذشته درگیر 
پدیده جوى اقیانوســى النینا بود که بارش هاى کمتر از 
نرمال رخ مى داد اما این پدیده در حال ضعیف شدن است و 

شرایط جوى به حالت طبیعى خود بازگشته است.
وى با بیان اینکه النینا اکنون کم اثر شده است، خاطرنشان 
کرد: یکى از موانع شدید وقوع بارندگى و علل کم بارشى در 
کشور و استان که منابع آبى را به شدت تحت تأثیر قرار داد، 
این پدیده جوى بود که با از بین رفتن آن، جو حالت طبیعى 

و بارش ها بهبود پیدا مى کند.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان تصریح کرد: پدیده جــوى النینو (جریانات گرم 
اقیانوسى) حاکم نشــده در حالى که اگر این پدیده جوى 
بر کشور و استان حاکم شود شرایط بارش ها بسیار خوب 

خواهد شد.

اصفهان در انتظار ماه هاى 
پربارش

نسبت آنفلوآنزا به کرونا در 
اصفهان 8 به یک است

خیلى وقت است که بر طبل کوچ مشاغل مزاحم کوبیده 
مى شود اما همچنان بخشى از اصفهان گرفتار مشاغل 
مزاحمى است که گویا قرار نیست کوله بارشان را ببندند 
و از شهر بروند. مشاغلى که مثل وصله هاى ناجور شهر 
را بى انضباط کرده اند. خیابان هایى که شــده اند محل 
تعمیر خودروهاى سنگین، دستفروشانى که در این بلبشو 
راهشــان را یافته اند، اصنافى که انگار بخشى از خیابان 
را خریده اند و مواردى از این دست که قرار بود با قوانین 
کهنه چند سال پیش تغییر کند اما حتى با آیین نامه هاى 

نو هم تغییرى در این وضعیت ایجاد نشد. 
رصد اصفهان نشان مى دهد که این شهر دیگر آرامش 
ندارد. گرچه براى برخى نسخه پلمب نوشته مى شود اما 
برخى از مشاغل دیگر که تعدادشان هم کم نیست شلخته 

و شلوغ و بى انضباط مانده اند. 
تعریف مشاغل شهرى شــامل مشاغلى است که از نظر 
سطح ایجاد صدا و آالیندگى فیزیکى و شیمیایى باالتر از 
حد استاندارد باشند و این مشاغل باید طبق تصریح قانون 

به شهرك هاى تخصصى منتقل شوند.
در حال حاضر در کالنشــهر اصفهــان 120 هزار واحد 
صنفى پروانه دار و بدون پروانه دایر اســت که بر اساس 
ســرانه جمعیت این تعداد واحد صنفى بیش از نیاز شهر 
است و بخشى از آنها مزاحم تلقى مى شوند که به نحوى با 
صداى غیر استاندارد،آالیندگى فیزیکى و شیمیایى عالوه 
بر برهم زدن آرامش و نظم و انضباط شهرى، مشکالت 

زیست محیطى و بهداشتى را نیز به وجود آورده اند.
به گفته کارشناســان و مدیران شــهرى جاى مشاغل 

مزاحم در شهر نیســت و باید هر چه زودتر این مشاغل 
سایه سنگینشان را از سر شهر کم کنند و در محل دیگرى 

بساطشان را پهن کنند. 
در ماده سه (اصالحى سال 1399) و جدول پیوست این 
آیین نامه نیز 25 عنوان فعالیت یا رسته صنعتى و صنفى 
مشخص شــده که جزو مشــاغل مزاحم و نیمه مزاحم 
شهرى هستند و مشمول تعطیلى و انتقال قطعى به خارج 
از شهر یا به شهرك صنعتى، مجتمع هاى صنفى مجاز و 
شهرك هاى کشاورزى مى شوند که باید مکان هایى براى 

ساماندهى آنها درنظر گرفته شود. 
برخى از این عناوین نظیر تولید مصنوعات ســیمانى و 
موزاییک، کاشى و سرامیک، آجرپزى، تولید گچ و آهک، 
سنگ برى، تولید شن و ماســه، دباغى، لوله پاك کنى، 
شــارژ کپســول گاز، رنگ کارى پروفیل آلومینیومى، 
ریخته گرى ها و ذوب فلزات هســتند کــه تجمیع این 
مشاغل در کنار یکدیگر، منجر به کاهش انواع آلودگى در 

شهر و نیز کاهش ترافیک خواهد شد.
به گفته مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان 
در ماده 3 و 4 آیین نامه سیاست هاى تشویقى هم براى 
واحدها و نیز صاحبان مکان هاى برجا مانده پبش بینى 
شده اســت؛ اما مشکل اینجاســت با اینکه زمین براى 
انتقال این مشاغل مزاحم و نیمه مزاحم مشخص شده 
ولى برخى واحدها براى جابــه جایى مخالفت مى کنند 
که بر اساس ماده یک آیین نامه در صورت صدور حکم 
انتقال جابه جایى یا رفع مزاحمت توسط شهردارى و عدم 
اجرا توسط صاحبان مشاغل و اصناف مذکور، شهردارى 

موظف به تعطیلى آنها بوده و اقدام مى کند.

با تمام این آییــن نامه ها و قوانین، مشــکالت و موانع 
زیادى بر سر راه جابه جایى مشاغل وجود دارد که به گفته 
صفارى پور باید براى آنها برنامه ریزى شــود؛ اینکه چه 
تعداد واحد صنفى در شهر وجود دارد و این واحدها تا چه 
اندازه آالینده و نیمه آالینده هستند و براساس اولویت به 

مکان مشخصى منتقل شوند. 
در همین راستا مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهى مشاغل شهر اصفهان هم در پاسخ اقدامات 
اجرایى براى ساماندهى مشاغل از تنها لفظى که استفاده 

مى کند؛ «پیگیریم!» است. 
امیرحسین ماه آورپور از اســتانداردهایى مى گوید که 
سهم اصفهان در آن کم است. براساس استانداردهاى 
جهانى در کشورها به ازاى هر 700 تا 1000 نفر، یک 
واحد صنفى فعالیت مى کند. این آمار در کشــور ما به 
حدود 33 نفر و در شــهر اصفهان به ازاى هر 12 نفر 
یک  واحد صنفى فعال اســت؛ بدین ترتیب باتوجه به 
گستردگى و تنوع واحدهاى کسب  و کار شهر اصفهان، 
تعدد عوامل ذینفع و ذینفوذ در راســتاى ســاماندهى 
مشاغل، شرایط اقتصادى و اجتماعى، ماهیت تاریخى 
و گردشگرى شهر اصفهان در کنار حضور فعال بخشى 
از صنایع کشور در این شــهر، اقدامات اجرایى جهت 
ساماندهى مشاغل مزاحم شهرى در شهر اصفهان شده 
را سخت کرده است. اما با وجود قوانین سختگیرانه و 
آیین نامه هایى که با دقت بســیار براى این موضوع 
نوشته شــده، همچنان سایه مشــاغل مزاحم بر سر 
اصفهان ســنگینى مى کند و معلوم نیست چه زمانى 

قرار است این مشاغل از شهر کوچ کنند. 

درباره مشاغلى که باید از اصفهان بیرون برده شوند اما هنوز هستند!

مزاحمانى که از شهر
 کوچ نمى کنند

جشن 20 سالگى
نصف جهــان یکــى از رویدادهاى هفتــه کتاب و 
کتابخوانى که بــه همت اداره ارتباطات ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان 
برنامه ریزى شده است، آیین تجلیل از کتابداران شهر 

اصفهان و جشن 20 سالگى کتابخانه مرکزى است.
این آیین در روز 24 آبان ماه از ساعت 9 الى 13 برگزار 

خواهد شد.
در این رویداد برنامه هــاى متنوعى از جمله اهداى 
کتاب و مــوارد دیگر نیز وجود دارد. گفتنى اســت؛ 
عالقه منــدان بــراى دریافت اطالعات بیشــتر 
مى توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه 

کنند.

مریم محسنى
 نهضت آســفالت معابر یکــى از مهمترین مســائل 
شــهر و از رویکردهــاى اصلــى خدمات رســانى به 
شــهروندان اســت و با توجه به اهمیت این موضوع 
بایــد یکــى از اولویــت هایى باشــد که در دســتور 
کارمســئوالن از لحاظ بودجه و اختصاص آن مد نظر 

قرار گیرد.
این در حالى است که اکنون در برخى از نقاط اصفهان 
این نکته رعایت نمى شود و با معابر و کوچه هایى روبه 

رو هستیم که از لحاظ آسفالت محروم هستند. شاهد این 
مدعا هم کوچه هاى منطقه اصفهانک است که داراى 
کوچه هاى بدون آسفالت و خاکى است و با وجود اینکه 
سالیان زیادى اســت در این نقطه خانه هاى مسکونى 
زیادى ساخته شــده اما همچنان از این لحاظ در فقر به 

سر مى برند. 
این وضعیت به خصوص در فصول سرد و بارانى مردم 
این منطقه را دچار زحمت مى کند و آنها درخواست دارند 

که به این موضوع رسیدگى کند.

اصفهانک را دریابید 

پاى خودرو داخلى بر پدال افزایش قیمت 
نصف جهــان  روزنامه «یاقوت وطن» در شماره 22 
آبان ماه خود در گزارشى با عنوان «خرید خودرو با 
هدف سرمایه گذارى است نه کاالى مصرفى» به 
وضعیت قیمت خودرو و افزایش 20 تا 30 میلیونى 
خودرو داخلى پرداخته و نوشــته: «در روزهاى اخیر 
و با باالرفتن قیمت دالر خودروها نیز بســته به نوع 
داخلى بین 20 تا 30 میلیــون تومان و خودروهاى 
خارجى 100 تا 150 میلیون تومان افزایش قیمت 

داشته است.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «بازار 
ملتهب خودرو حاال سال ششــم خود را سپرى مى 
کند و در این چندســال نه تنها ضابطه براى کنترل 

قیمت خودرو در پیش گرفته نشد بلکه بازار خودرو 
بدون هیچ ضابطه اى گرانى هاى پى در پى را پشت 
سر مى گذارد. بســیارى از کارشناسان معتقدند که 
افزایش قیمت خودرو باید بر اساس ضابطه مشخص 
باشد و با در نظر گرفتن شرایطى از جمله سال تولید 
خودرو کیفیت ســاخت و... قیمت گذارى شود اما با 
وجود این موضوع همچنان افزایش قیمت در همه 
خودروها وجود دارد و حتى خودروهایى که به نوعى 
از رده خارج شــده اند با هر افزایــش قیمتى گران 
مى شــوند. حاال این شــرایط خودرو را از کاالى 
مصرفى به کاالى ســرمایه اى تبدیل کرده و پیرو 

ضوابط بازار سرمایه اى است.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: هم اکنون ذوب آهن 
اصفهان به سمتى پیش مى رود که به جاى تولیدکننده برق 
در شبکه سراسرى، خود نیز در نقش خریدار برق از شبکه، 

آن هم در اوج کمبود این انرژى ظاهر شود.
ایرج رخصتى گفت: گازى که به عنوان یکى از اساسى ترین 
عناصر زیرساختى تولید برق در کارخانه، هم اکنون به دلیل 
اجراى ناقص قانون هدفمندى یارانه ها، با نرخ هر مترمکعب 
2500 تومان بــراى این تولید کننده مقاطع ســاختمانى 
محاسبه مى شــود و این در حالیست که عدد یاد شده هیچ 

ارتباطى با عرصه تولید فوالد به روش کوره بلند ندارد.
وى توضیح داد: براساس ماده 8 قانون هدفمندى یارانه ها 
دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراى 
این قانون را براى حمایت از تولیدکنندگان و به ویژه حمایت 
از توسعه صادرات غیرنفتى و  افزایش بهره ورى انرژى، آب و 
توسعه تولید برق در این واحدها هزینه کند، اما افزایش قیمت 

حامل هاى انرژى مخصوصاً براى ذوب آهن اصفهان که به 
روش کوره بلند تولید مى کند، نتایجى برخالف اهداف این 

ماده قانونى دارد.
رخصتى ادامــه داد: ذوب آهــن اصفهان بــه دلیل عدم 
بهره منــدى از یارانه انرژى، خریــد کک و زغال خارجى، 
قیمت گذارى دستورى در فروش و ... به عنوان بانى صنعت 
فوالد کشــور براى تولید محصوالت ارزش افزا با چالش 
جدى مواجه است درحالى که شرکت هاى سیمانى و سایر 
تولیدکنندگان از تعرفه 10 درصدى و کمتر بهره مند شده اند. 
وى افزود: در داخل کشور به جاى حمایت از تولیدکنندگان 
ملى، عمًال صدور بخشنامه هاى خلق الساعه و مصوبات و 
آیین نامه ها و دستورالعمل هاى غیرکارشناسى، از مصادیق 
ایجاد ریسک است که تبعات زیانبارى براى تولید و صنعت 

دارد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: عدم وحدت رویه در 

قانون گذارى بین سه وزارتخانه نیرو، نفت و صمت، تضاد 
در مصوبات را در پى داشته اســت، از یک سو وزارت نیرو 
صرفه جویى و در کنار آن حداکثر تولید را درخواست دارد و 
در طرف مقابل وزارت نفت، نرخ گاز آزاد را مبناى تولید قرار 
داده است که در این پیچ و خم سیاست گذارى، تولید برق به 
واقع در ذوب آهن اصفهان صرفــه اقتصادى ندارد و زیان 
غیرقابل قبولى دارد و بخش هاى مختلف جامعه به تبع این 

رویه، آسیب مى بینند.
به گفته رخصتى، ذوب آهن اصفهان با سرمایه گذارى عظیم 
که براى ساخت نیروگاه ها در گذشته انجام داده است، در 
صورت تامین آب مورد نیاز آنها، اعمال تعرفه گاز نیروگاهى 
و حل مشکالت از جمله تامین مواد اولیه پایدار، مهیاى تولید 
با ظرفیت کامل است که این موضوع درکنار تامین نیاز بازار 
داخل و ارز آورى از محل صادرات به تامین برق براى شبکه 

سراسرى توسط این شرکت نیز منجر مى شود.  

چالش تولید برق در ذوب آهن اصفهان

ضرورت تبدیل کتابخانه هاى عمومى لنجان
 به فرهنگسراى اجتماعى

نصف جهان  فرماندار شهرســتان لنجــان با بیان 
اینکــه کتابخانه هــاى عمومــى لنجــان باید به 
فرهنگسراهاى اجتماعى تبدیل شوند، گفت: انتظار 
ما از کتابخانه هاى شهرستان لنجان آن است که به 
مکانى براى اجراى طرح هاى فرهنگى و اجتماعى 
تبدیل شوند و تنها محلى براى خواندن کتاب نباشند.
حمیدرضا محمدى فشــارکى اضافــه کرد: وجود 
کتابخانه هایى که افراد بتواننــد با حضور در آنها به 

گفتگو پیرامون موضوعــات فرهنگى و کتابخوانى 
بپردازند، نقش مؤثرى در ترویج کتاب و کتابخوانى 
دارد و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانى، کتابخانه 
عمومى شــهید خرازى در منطقه دو فوالدشهر به 
بهره بردارى خواهد رسید و امیدواریم این مکان به 
محلى براى توســعه و ترویج برنامه ها و طرح هاى 
فرهنگى و اجتماعى تبدیل و بخشى از کمبودهاى 

فضاى فرهنگى این ناحیه جبران شود.

بازآفرینى مسیر پیاده  محورى چشمه جنت
 بویین میاندشت

نصف جهان  شهردار بویین  میاندشت گفت: بازآفرینى 
مســیر پیاده  محورى چشــمه جنت از اولویت هاى 
شهردارى بویین میاندشت است و این مسیرهاى زیبا 
و آرام جهت استفاده شــهروندان و انجام ورزش هاى 
همگانى به ویژه دوچرخه ســوارى مناســب سازى

 مى شود.
عبداللهى در بخش دیگرى از سخنانش به تخصیص 
1500 تــن آســفالت براى مناســب ســازى معابر

 خیابان هاى کشاورز، ساحلى، بسیج و فدك اشاره کرد 
و ادامه داد: در این راســتا 20 میلیارد ریال اعتبار نیز در 
نظر گرفته شده است. وى افزود: براساس مصوبه هاى 
شوراى ترافیک و به منظور رفع نقاط حادثه خیز شهر نیز 
در سال جارى اصالح هندسى، مسدود شدن تقاطع ها و 
رفیوژ میانى خیابان ها، نصب سرعتگیر و چراغ راهنما، 
رنگ آمیزى جدول ها و خط هاى میانــى خیابان ها و 

سرعتکاه نیز اجرا شده است.

اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى تفریحى در 
هفته نکوداشت خورزوق

نصــف جهان  شــهردار خورزوق از اجــراى برنامه 
هاى متنوع فرهنگى، ورزشــى و تفریحى در هفته 

نکوداشت شهر خورزوق خبر داد.
فضــل ا... هاشــمى افــزود: 24 آبــان ســالروز 
ســال  در  خــورزوق  شــهردارى  تأســیس 
1354 اســت و از 20 تــا 27 آبــان بــه عنــوان 
هفتــه نکوداشــت شــهر خــورزوق نامگذارى

 شده است.
وى ادامه داد: مهمترین برنامه هاى هفته نکوداشت 
شهر خورزوق، همایش پیاده روى خانوادگى، نواخته 
شدن زنگ نکوداشت در سه مدرسه، دیدار با خانواده 
شهدا، رونمایى از المان کتاب و کتابخوانى، برگزارى 
همایش نکوداشت شهر خورزوق و کلنگزنى زمین 

چمن شهداى خورزوق است.
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پس از این که توییتر در یک معامله 44 میلیارد دالرى به ایالن ماسک فروخته شد، 
دستخوش تغییر و تحوالتى بوده که باعث عصبانیت بعضى از کاربران شده و آنها را 

به مهاجرت به پلت فرم هاى دیگر ترغیب کرده است.
 این تغییرات شــامل تصمیم ایالن ماســک براى دریافت پول براى احراز هویت 
کاربــران و همچنین نظراتش دربــاره نظارت بــر محتوا بوده اســت. رویترز در 
گزارشى رقیبان توییتر که ممکن اســت مورد اقبال کاربران قرار بگیرند را بررسى 

کرده است:

(Mastodon) ماستودون
ماستودون که ســال 2016 راه اندازى شــد، یک نرم افزار کد باز براى یک شبکه 
اجتماعى غیرمتمرکز است که قابلیت هاى متعدد مشــابه توییتر دارد. این پلتفرم، 
تبلیغات نمایش نمى دهد و محدودیت 500 کارکترى و ایموجى هاى سفارشى دارد.
ماســتودون بیش از یک میلیون کاربر ماهانه فعال دارد و بــه گفته اوژن روچکو، 
مدیرعامل آن، از 27 اکتبر پس از این که ایالن ماسک مالک توییتر شد، نیم میلیون 

نفر به شمار کاربرانش اضافه شد.

(Cohost) کوهاست
کوهاست، یک پلت فرم شبکه اجتماعى بدون تبلیغات است. پست هایى که در این 
پلتفرم ارسال مى شوند، درســت مانند توییتر، تحت یک جدول زمانى عمودى قرار 

مى گیرند.
 این شرکت اعالم کرده است چند دالر در ماه از کاربرانش دریافت خواهد کرد و به 

زودى انعام گرفته و اشتراك مى فروشد.

(Truth Social) تروت سوشال
این پلت فرم توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا ساخته شده و در میان 
محافظه کاران محبوبیت دارد و اپلیکیشن آن، اخیرا در فروشگاه هاى اپ استور اپل 
و اندروید گوگل در دسترس قرار گرفته است. تروت سوشال تنها براى کاربران در 

آمریکا قابل دسترس است.

(Trebel Social)  تریبل سوشال
این اپلیکیشن که خود را شبکه اجتماعى مردمى توصیف مى کند، در اپ استور اپل و 

اندروید موجود است. این پلت فرم به کاربران اجازه مى دهد مخاطب را براى افزایش 
تعامل در پست ها هدف قرار دهند و مى گوید کاربران مى توانند در موضوعات مورد 

بحث، کارشناسان را پیدا کنند.

(Parler) پارلر
پلت فر پارلر که توافق کرده اســت خود را به کانیه وســت، رپر آمریکایى معروف 

بفروشد، محبوب محافظه کاران آمریکایى است. 
پارلر ســال 2018 با رویکرد عدم نظارت بر محتوا راه اندازى شــد که باعث شــد 
محبوبیت زیادى میان کاربرانى پیدا کند که با سیاســت هاى نظارت بر محتوا در 

فیس بوك و توییتر مخالف بودند.

(Tumbler)  تامبلر
تامبلر یک وب سایت شــبکه اجتماعى است که ســال 2007 راه اندازى شد و به 
کاربران اجازه مى دهد محتوایى به ســبک وبالگ و با عناصرى شــامل عکس و 

تصاویر متحرك (گیف) منتشر کنند. 

همچنین به کاربران امکان مى دهد مانند قابلیت پیام مســتقیم توییتر، با یکدیگر 
چت کنند.

(Clubhouse) کلوب هاوس
این پلت فرم که میزبان اتاق هاى صوتى زنده اســت، در زمان اوج بحران پاندمى 

کووید محبوبیت پیدا کرد.
 کلوب هاوس به کاربرانش اجازه مى دهد در محیط هایى که "اتاق" نامیده مى شوند، 
با یکدیگر درباره موضوعات مورد عالقه شان صحبت کنند. سیستم ورود با دعوت 

براى دسترسى کاربران به این پلتفرم حذف شده است.

مجموعه اى از برنامه هاى اندروید و آیفون وجود دارند که مى توان از آن ها براى 
یافتن دوربین هاى مخفى در هر مکانى استفاده کرد.

اگر در اتــاق هتل اقامت دارید، همیشــه ایده خوبى اســت که قبــل از اقامت، 
دوربین هاى مخفى و دستگاه هاى ضبط صدا را بررسى کنید و این کار را مى توان با 

استفاده از برخى از برنامه هاى کاربردى گوشى هوشمند انجام داد.
در این گــزارش مجموعه اى از برنامه هــاى اندروید و آیفون معرفى مى شــوند 
که مى توانیــد از آن ها براى یافتــن دوربین هاى مخفى در هر مکانى اســتفاده

 کنید.

Hidden device detector camera
براى کاربران اندروید در دسترس اســت و نصب و استفاده از آن آسان است. این 
برنامه به کاربران اجازه مى دهد تا بدانند کدام دوربین جاسوسى یا میکروفون در 
هر مکانى قرار دارد. دوربین یاب یا جاسوس یاب از یک حسگر مغناطیسى براى 

یافتن شدت تشعشعات ساطع شده از دستگاه هاى الکترونیکى استفاده مى کند.

Hidden camera detector - Spy c
این اپلیکیشــن ادعا مى کند که از کاربران در برابر هرگونه دوربین و میکروفون 
مخفى محافظت مى کند. کاربران فقط باید دوربین را به جسم مشکوك نزدیک 

کنند تا برنامه دوربین مخفى را تشخیص دهد.
 همچنین داراى یک مغناطیس سنج است که مى تواند هر گونه فعالیت مغناطیسى 
هدفون و دوربین را تشــخیص دهد. یک رادیومتر نیز وجــود دارد که مى تواند 

دوربین هاى مادون قرمز را تشخیص دهد.

Hidden camera detector
این برنامه فقط در اندروید موجود اســت و مى تواند به کاربــران کمک کند هر 
دوربین جاسوسى موجود را پیدا کنند. رابط کاربرى ساده اى دارد و استفاده از آن 

آسان است. 
این برنامه داراى یک مغناطیس ســنج است که از سنســور مغناطیسى گوشى 
هوشمند شما براى تشخیص هرگونه فعالیت مغناطیسى دوربین استفاده مى کند.

 همچنین داراى یک ردیاب دوربین مادون قرمز اســت که بــه کاربران امکان 
مى دهد دوربین هاى مادون قرمز را پیدا کنند.

Hidden camera detector pro
این برنامه که هم در اندروید و هم در iOS موجود است، براى کمک به کاربران 
در کشف دوربین هاى جاسوسى طراحى شده است. این برنامه داراى یک اسکنر 
شــبکه یکپارچه اســت که مى تواند به راحتى دوربین هاى مخفى و ردیاب هاى 
GPS را شناسایى کند. این برنامه براى دانلود رایگان است، اما با خرید هاى درون 

برنامه اى براى نسخه پریمیوم همراه است.

Hidden camera detector pro
این اپلیکیشــن براى محافظت از کاربران در برابر هرگونه دوربین جاسوسى یا 
دوربین هاى مخفى در محیط اطرافشان طراحى شده است. این برنامه همچنین 

مى تواند هر میکروفون مخفى را پیدا کند. 
همچنین قادر به تشخیص دوربین مادون قرمز است و نکات و ترفند هایى را براى 

ایمن ماندن به کاربران ارائه مى دهد.

No hidden - spy camera finder
این برنامه مى تواند انواع دوربین هاى مخفى و دستگاه هاى مخفى را شناسایى کند 
و به سرعت دوربین هاى اتاق هتل شما را پیدا کند. این برنامه همچنین مى تواند 

دوربین مادون قرمز را پیدا کند و داراى حالت هاى اسکن پیشرفته است.

Hidden spy camera detector
در iOS موجود اســت، مى تواند دوربین هاى جاسوســى و 

خطا هاى پنهان را با حســگر تلفن 
شناســایى کند. این برنامه 

مى تواند بــه یافتن 
ى  بین هــا ر و د
مخفى اطراف آن 

کمک کند. همچنین 
یک  مى تواند 

بیــن  ر و د
مادون قرمز را پیدا 

کند.

Hidden Pinhole Camera Detector
در iOS موجود اســت و مى تواند دســتگاه هاى مشکوك را جســت و جو کند. 
همچنین قادر به اســکن و شناســایى هر دســتگاه بلوتوث موجــود در منطقه

 است.
 این برنامه همچنین راهنمــاى دقیقى از هرگونه تالش براى جاسوســى ارائه 

مى دهد.

amera Detector: Find Spy Cam
در iOS موجــود اســت و تنها با یــک کلیک مى توانــد هر دوربیــن مخفى را 
شناســایى کند. داراى یک اســتراتژى ضد نفوذ اســت که به کاربران در مورد 
مکان هاى مشــکوکى که به راحتى نفوذ مى کنند، هشدار 

مى دهد.

طول عمر باترى گوشــى یکى از مهمترین مزیت ها 
براى انتخاب تلفن همراه است و از این جهت اهمیت 

بسیارى دارد.
 بســیارى از کاربران گاهى اوقات از خالى شدن سریع 
باترى آیفون به خصوص پس از به روز رسانى سیستم 
رنج مى برند و این مشکل مى تواند بیش از آنچه انتظار 

دارند، طول بکشد.
در این گزارش مهمترین نکاتى که مى توان براى حفظ 

عمر باترى آیفون استفاده کرد، آورده شده اند:

1. فعالیت هاى زنده را خاموش کنید
 Live Activities اپل یک ویژگى ،iOS16.1 در نسخه
را اضافه کرده اســت که به برنامه هــا اجازه مى دهد 
اعالن هاى دائمى را روى صفحــه قفل یا جزیره پویا 
آیفون 14 پرو نگه دارند. از Live Activities مى توان 
براى مواردى مانند ردیابى یک بازى ورزشى، پیشرفت 
در طول تمرین و موارد دیگر، مستقیماً از صفحه قفل یا 

Dynamic Island استفاده کرد.

با دنبال کردن مراحل زیر مى توانید فعالیت هاى زنده 
را غیرفعال کنید:

برنامه تنظیمات را باز کنید.
به Face ID & Passcode بروید.

رمز عبور خود را وارد کنید تا قفل آیفون باز شود.
به پایین پیمایش کنید و Live Activities را تغییر دهید.

این کار از نمایش فعالیت هاى زنــده در صفحه قفل 
جلوگیرى مى کند.

شــما نمى توانید Dynamic Island را به طور کامل 
غیرفعال کنید؛ اما مى توانید روى هر انیمیشن در حال 

اجرا انگشت خود را به چپ بکشید تا آن را رد کنید.

2. ویجت هاى صفحه قفل را حذف کنید
در نســخه iOS16، اپل قفل صفحه را بازبینى و گزینه 

ابزارك را اضافه کرده است. ویجت ها دائمًا در 
صفحه قفل ظاهر مى شوند و بسیارى از 
آن ها در پس زمینه به روزرسانى مى شوند، 
به این معنى که باترى را تخلیه مى کنند.

اگر نگران عمر باترى آیفون هســتید، 
ممکن است بخواهید 
یک صفحه قفل بدون 
ویجت ایجــاد کنید. 
 iOS16 ،خوشــبختانه
از چندین صفحه قفل 
پشــتیبانى مى کند که 
مى توانیــد بین آن ها 
جابه جا شوید. بنابراین 
اگر گهگاه مى خواهید 

از ویجت ها اســتفاده کنید، مى توانیــد از این گزینه 
استفاده کنید.

یجت ها همچنین مى توانند در صفحه اصلى شما ظاهر 
شــوند، این ویژگى قبل از iOS16 وجود داشته است. 
توصیه مى کنیم از ویجت هاى صفحه اصلى کسانى که 

نگران عمر باترى هستند، استفاده نکنند.

3. بازخورد صفحه کلید لمسى را غیر فعال 
کنید

در iOS16، اپل یک ویژگى ســرگرم کننده نیز اضافه 
کرده اســت که هنگام اســتفاده از صفحه کلید روى 
صفحه، بازخورد لمسى به شــما مى دهد. براى تجربه 
تایپ رضایت بخش تر، با هر ضربــه کلید مى لرزد؛ اما 
چیزى که ممکن اســت ندانید این است که باترى را 

تخلیه مى کند.
این ویژگى به طــور پیش فرض کار 
نمى کند؛ اما اگــر آن را فعال کنید، 
مى توانید با انجــام مراحل زیر آن را 

غیرفعال کنید:
برنامه تنظیمات را باز 

کنید.
 Sounds & روى 
Haptics کلیک کنید.

روى یادداشــت هاى 
ضربه  کلیــد  صفحه 

بزنید.
Haptic را تغییر دهید.

Always On Display .4 را خاموش 
کنید

 iOS16 نمایشگر همیشه روشــن یکى از ویژگى هاى
نیست؛ اما در آیفون 14 پرو و   پرو مکس وجود دارد.

همان طور که از نام آن پیدا است، همیشه روى صفحه 
زمــان، والپیپر، ویجت ها و فعالیت هــاى زنده را حتى 
زمانى که آیفون قفل اســت، روى صفحه قفل قابل 

مشاهده مى کند.
با دنبال کردن مراحل زیــر مى توانید صفحه نمایش 

همیشه روشن را خاموش کنید:
برنامه تنظیمات را باز کنید.

روى Display and Brightness ضربه بزنید.
وضعیت آن را تغییر دهید.

واقعاً مشخص نیست که نمایشگر همیشه روشن چقدر 
باترى مصرف مى کند، زیرا از یک مورد به مورد دیگر 
متفاوت اســت؛ اما حتى اگر درصد کمى باشد، ارزش 

خاموش کردن آن را دارد.

 iCloud 5. از کتابخانه عکس مشترك در
استفاده نکنید

Shared Photo Library در iCloud یکــى از 

ویژگى هاى iOS16.1 است که به شما امکان مى دهد 
از یک کتابخانه عکس استاندارد به همراه پنج نفر دیگر 
استفاده کنید. بنابراین همه مى توانند عکس ها را آپلود، 
ویرایش و حذف کنند. این ویژگى باعث کاهش عمر 

باترى مى شود.
اگر مى خواهید از کتابخانه عکس مشــترك خود در 

iCloud استفاده کنید، اما نمى خواهید باتریتان خالى 

شود، مى توانید تنظیماتى را فعال کنید که فقط امکان 
همگام سازى از طریق Wi-Fi را فراهم مى کند:

برنامه تنظیمات را باز کنید.
به پایین اسکرول کنید تا به تصاویر بروید.

روى Cellular Data کلیک کنید.
اطالعات تلفن همراه را روشن کنید.

از این طریق دانلود ها به WiFi محدود مى شوند. بنابراین 
عکس هاى به اشتراك گذاشته شــده با شما زمانى که 
یک اتصال از تلفن همراه دارید در دستگاه شما دانلود 

نمى شوند.

6. تصاویــر پس زمینه غیــر متحرك را 
انتخاب کنید

 16 iOS برخى از تصاویر پس زمینــه جالبى که اپل با
اضافه کرده است، متحرك هستند و یک کاغذ دیوارى 
متحرك کمى بیشتر از یک تصویر ایستا باترى شما را 

خالى مى کند.
براى مثال تصویر زمینه آب و هوا بر اساس شرایط تغییر 
مى کند و گزینه Photo Shuffle در طول روز در بین 
عکس هاى انتخاب شده جابه جا مى شود. پیشینه نجوم 

نیز بر اساس شرایط فعلى تغییر مى کند.

7. از حالت هاى فوکوس استفاده کنید
اســتفاده از گزینه فوکوس داخلى اپل مى تواند تعداد 
اعالن هایى را که در طول روز دریافت مى کنید، کاهش 
دهد و اعالن هاى کمتر به معناى فرصت کمترى براى 
برنامه ها بــراى بیدار کردن صفحــه نمایش و تخلیه 

باترى شما است.
حالت هاى فوکوس به شــما امکان مى دهد انتخاب 
کنید کدام برنامه ها و افراد مى توانند براى شما اعالن 
ارسال کنند و چه زمانى مى توانند، بنابراین در ساعات 
کارى مى توانید مطمئن باشــید که فقط اعالن هاى 
کارى را دریافــت مى کنیــد و در زمــان شــخصى، 
مى توانید اعالن هاى کارى را محدود کنید. مى توانید 
اعالن ها را هنگام رانندگى، خــواب، هنگام ورزش و 
در هر ســناریوى دیگرى که فکرش را بکنید، محدود 
کنید. فیلتر هاى فوکوس به شــما امــکان مى دهند 
ایمیل هــا، پیام ها، تقویم هــا و موارد دیگــر را فیلتر

 کنید.
وقتى حالت فوکوس به پایان مى رسد، همچنان همه 
اعالن هاى خود را دریافت خواهید کــرد؛ اما همه در 
یک هشدار به جاى چند هشدار که باعث صرفه جویى 
در مصرف باترى مى شود. مى توانید تمام ویژگى هاى 
فوکوس را در بخش Focus در برنامه تنظیمات پیدا 

کنید.

کاربران توییتر به کدام پلت فرم ها کوچ مى کنند؟

براى افزایش عمر باترى آیفون چه کار کنیم؟

برنامه هایى که کمک مى کند دوربین هاى مخفى در یک مکان را پیدا کنید

قابلیت اســتورى به اندازه اى در اینستاگرام محبوب 
است که هر شبکه اجتماعى و پیام رسانى مى خواهد 
آن را داشته باشد. حاال نوبت به پیام رسان امن سیگنال 
رسیده تا ویژگى اســتورى را در اختیار کاربران خود 

قرار ...
قابلیت اســتورى به اندازه اى در اینستاگرام محبوب 

است که هر شبکه اجتماعى و پیام رسانى 
مى خواهد آن را داشــته باشد. حاال نوبت 
به پیام رسان امن سیگنال رسیده است تا 
ویژگى استورى را در اختیار کاربران خود 

قرار دهد. 
همان طــور که مى توان حــدس زد، این 
قابلیت در ســیگنال تفــاوت چندانى با 

اینستاگرام و سایر اپ ها ندارد.
ایــن ویژگى که امــکان اشــتراك گذارى تصاویر، 
ویدیوها و متون را به مدت 24 ساعت براى کاربران 
فراهم مى کند، اولین بار ماه گذشته میالدى معرفى 
شــد و در اختیار کاربران نســخه بتا قرار گرفت. اما 
حاال این ویژگى به صورت نهایى در آخرین نســخه 
سیگنال براى کاربران اندروید و iOS قرار گرفته است. 

همچنین کاربران دسکتاپ هم در آینده نزدیک به آن 
دسترسى پیدا مى کنند.

پیام رســان Signal چندین گزینه شخصى ســازى 
در اختیارتان قــرار مى دهد که براى دسترســى به 
آن ها باید به تنظیمات و ســپس Stories بروید. در 
اینجا مى توانید افرادى که مى توانند اســتورى هاى 
شما را ببینند، مشــخص کنید و امکان 
مخفى کردن استورى ها از افراد خاص 

هم وجود دارد.
افرادى که استورى هاى شما را مى بینند، 
مى توانند به آن واکنش نشــان دهند یا 

کامنت برایتان بفرستند.
مانند تمام ویژگى هاى سیگنال، قابلیت 
استورى هم به صورت سرتاســرى رمزگذارى شده 
است. بنابراین هیچ فردى حتى خود سیگنال نمى تواند 
اســتورى ها را ببیند؛ البته منظور افرادى اســت که 

استورى ها را از آن ها مخفى مى کنید.
استورى ها پس از 24 ساعت به صورت خودکار حذف 
مى شوند. قبل از این مدت زمان هم مى توانید آن ها را 

به طور دستى پاك کنید.

بر اســاس اطالعات لو رفته، دو گوشــى پرچمدار 
و   Xiaomi13  – پــرو   13 و   13 شــیائومى 
Xiaomi13Pro با رابط کاربرى MIUI14 به زودى 

روانه بازار مى شوند.
شــیائومى 13، پرچمدار جدید به شدت مورد انتظار 
این غول فناورى چینى در راه است و بنا به شنیده ها 
مجهز به پردازنده جدید اســنپدراگون 8 نســل 2، 
سنسورهاى دوربین باکیفیت و نمایشگرى چشمگیر 
خواهد بود. اخیراً اسکرین شاتى هم از این گوشى به 
بیرون درز پیدا کرده اســت که خبر مهمى را با خود 
به همراه دارد. رابط کاربــرى MIUI14 که بر پایه 
سیستم عامل اندروید 13 توســعه پیدا کرده، حاال 
براى شیائومى 13 و شــیائومى 13 پرو آماده شده 
است. از این رو، باید انتظار معرفى پرچمداران جدید 

شیائومى در آینده نزدیک را داشته باشیم.
شیائومى 13 نســل جدید گوشــى هاى هوشمند 

شیائومى به حســاب مى آید و مدل هاى آن 
مدت زیادى اســت که تحــت آزمایش هاى 

داخلــى بــه ســر 
مى برند. بــه مرور 
زمــان، جزئیــات 

بیشــترى از این گوشى 
جدیــد از دوربین الیکا 

تا مشــخصات فنى و رنگ بندى آن لو رفته است. 
بهره گیرى از چیپست پرچمدار اسنپدراگون 8 نسل 2 
هم یکى از مهم ترین جزئیات در نظر گرفته مى شود. 
البته کوالکام هنوز این چیپســت را رســمًا معرفى 
نکرده، اما مشخص شده اســت که به زودى در ماه 
جارى از آن رونمایى خواهد شد. شیائومى 13 و 13 
پرو احتماًال اولین گوشى هاى مجهز به اسنپدراگون 
8 نسل 2 خواهند بود، چون با توجه به اطالعات لو 
رفته، خانواده 13 این ماه به نمایش گذاشته مى شود.

براى نسخه هاى استاندارد و پروى شیائومى 13 به 
ترتیب اسم هاى رمز Fuxi و Nuwa انتخاب شده و 
آخرین نسخه هاى داخلى MIUI براى 13 استاندارد 
و پرو هم به ترتیــب TMCCNXM.V۱۴٫۰٫۲٫۰ و 
TMBCNXM.V۱۴٫۰٫۲٫۰ تعیین شــده اند. رابط 

کاربرى MIUI14 مبتنى بــر اندروید 13 براى این 
گوشــى هاى جدید حاضر و آماده است و از این رو، 
پیش بینى مى شود که این گوشى ها به زودى 
معرفى شــوند. به طور دقیق تر، انتظار مى رود 
که یک هفتــه بعد از 
معرفى اسنپدراگون 8 
نسل 2 شاهد رونمایى 
از پرچمــداران تــازه 

شیائومى باشیم.

رابط کاربرى MIUI14 با پرچمداران
 شیائومى 13 و 13 پرو معرفى خواهد شد

پیام رسان سیگنال رسماً به قابلیت استورى مجهز شد

نا

ررررررررررررررررررررررردر  است. ویجت ها دائما 
شوند و بسیارى از 
وزرسانى مى شوند،
را تخلیه مى کنند.

هســتید،  آیفون

ززیزى که ممکن اســت ندانید چچچچچچ
تخلیه مى کند.
این ویژگىبه
نمى کند؛ اما ا
مى توانید با انج
غیرفعال کنید

ر
s

ر
ص
ب

c

و و جود اســت، مى تواند دوربین هاى جاسوســى
با حســگر تلفن را نهان

 کند. این برنامه 
نتن ـه یاف
ى هــا

ف آن 
 همچنین

ک

مز را پیدا 

مکان هاى مشــکوکى که به راحتى نفوذ مى کنند، ه
مى دهد.

ســل جدید گوشــى هاى هوشمند 
ســاب مى آید و مدل هاى آن 
ــت که تحــت آزمایش هاى 

 ســر 
مرور 
ــات 

ین گوشى
بین الیکا 

گوشــى هاى جدید حاضر و آماده اس
پیش بینى مى شود که این گو
معرفى شــوند. به طور دقیق ت
که یک
معرفى
2نسل 2
از پرچم
شیائومى با
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نوشیدن چاى همراه با میوه تولید ســم کرده و بالفاصله بعد از غذا شما را 
دچار کم خونى مى کند.

 مقدار مشخص و مفید مصرف چاى سیاه در طول روز حدود 3 فنجان مى 
باشد بیشتر از آن مى تواند شما را از خوردن مایعات دیگر از قبیل آب باز مى 
دارد و این باعث مى شود که عوارضى در بدنتان بوجود بیاید. بخاطر وجود 
کافئین از نوشیدن چاى بعد از شام نیز توصیه نمى شود زیرا شما را دچار بى 

خوابى خواهد کرد.
کســانى که فقر آهن دارند و دچار کم خونى مى باشند بهتر است از چاى 
کمترى در طول روز مصرف کنند و البته این مصرف نیز به یک ساعت قبل 
از غذا موکول شود. با نوشیدن چاى سیاه باال خونریزى باالترى دچار خواهند 

شد، به همین دلیل به افرادى که قصد جراحى دارند توصیه مى شود که از 
نوشیدن چاى سیاه از یکى دوهفته قبل عمل از جراحى خوددارى کنند.

چاى سیاه با برخى از داروهاى فشار خون و قلب مى تواند تداخل ایجاد کند 
و به مقدار زیادش موجب شکنندگى، پوکى استخوان ها و دندان ها مى شود. 
همینطور براى افراد داراى سنگ کلیه، پروستات نیز مضر مى باشد. اگر بیش 
از حد در طى روز از چاى سیاه استفاده کنید لکه هاى تیره بر روى پوست و 

دندان هایتان حاصل خواهد شد.
افرادى که رفالکس معده دارند، بهترین کار این است که نوشیدن چاى سیاه 
را از برنامه روزانه خود حذف کنند، چاى سیاه به دلیل تحریک اسید معده 

موجب ترش کردن معده مى شود و ایجاد زخم معده مى کند.

نوشیدن چاى سیاه 
براى چه کسانى 
ممنوع است؟

پرتقال هایى کهچند وقت یکبار باید موهاى خود را بشویید؟
 هرگز نباید بخورید

کاهش خطر ابتال به کووید طوالنى مدت 
با قرص پاکسلووید

 استفاده از کرم هاى حشــره براى تمیز کردن زخم ها براى اولین بار در جنگ جهانى 
اول رایج شد، زمانى که جراحان صحرایى کشــف کردند سربازانى که جراحت آنها با 

کرم هاى حشره درمان شده بود، سریع تر بهبود یافتند.
گروهى از محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کردند مصرف آنتى بیوتیک ها را فراموش 
کنید و به جاى آن کرم هاى حشــره(MAGGOTS ) را امتحان کنید چرا که برخى در 

دوران جنگ جهانى اول براى درمان زخم از آنها استفاده مى کردند.
براى بسیارى از افراد، کرم هاى حشره فقط الروهاى در حال پیچ و تاب خوردن مرتبط با 
 (NHS)اجساد مرده و پوسیده هستند. اما این امر پزشکان سرویس سالمت ملى بریتانیا
را که به طور فزاینده اى براى درمان زخم ها و پیشــگیرى از عفونت به استفاده از آنها 

متوسل شده اند را ناامید نکرده است.

این درمان که در طول جنگ جهانى اول از آن اســتفاده مى شــد، نشان مى دهد که 
کرم هاى حشره روى پوست در کیسه هاى همانند چاى کیسه اى قرار دارند و در آنجا هر 

بافت مرده  را مى خورند و ظاهرا مولکول هاى ضد میکروبى ترشح مى کنند.
پزشکان امیدوارند که این درمان بتواند به مقابله با تهدید جهانى ابر میکروب ها کمک 
کند، بحرانى که بالقوه تأثیر فاجعه بارى بر جامعه دارد که از نظر شدت به تروریسم و 

تغییرات آب و هوایى تشبیه شده است.
داده هاى دیجیتالى ســرویس سالمت ملى بریتانیا نشــان مى دهد که میزان درمان  
به وسیله کرم هاى حشــره در انگلیس تقریبا 50 درصد نسبت به دهه گذشته افزایش 

یافته است.
کرم هاى حشره در سال هاى 2018 تا 2019 بیش از 1300 بار در سرویس سالمت ملى 

بریتانیا استفاده شدند که این میزان در سال هاى 2008 تا 2009 کمتر از 900 بار بود.
استفاده از کرم هاى حشــره براى تمیز کردن زخم ها براى اولین بار در جنگ جهانى 
اول رایج شد، زمانى که جراحان صحرایى کشــف کردند سربازانى که جراحت آنها با 

کرم هاى حشره درمان شده بود، سریع تر بهبود یافتند.
ظهور آنتى بیوتیک هاى پزشکى در دهه 1940 تا حد زیادى این درمان را به فراموشى 
سپرد. تحقیقات نشان مى دهد که کرم هاى حشره در درمان زخم هایى که به سختى 
التیام مى یابند مؤثر و مقرون به صرفه است و سرویس سالمت ملى بریتانیا نیز آن را به 

عنوان یک درمان در سال 2004 پذیرفته است.
شرکت ”BioMonde“ مستقر در بریجند، ولز جنوبى، ســاالنه 9000 کیسه زیستى 
همانند چاى کیســه اى پر از کرم هاى حشــره را به سرویس ســالمت ملى بریتانیا 

مى فروشد.
این کیسه ها روى بافت باز قرار مى گیرند، با یک پانسمان پوشانده مى شوند و تا چهار 
روز به عنوان آخرین راه حل براى بیمارانى که بــا آنتى بیوتیک بهبود نمى یابند، باقى 

مى مانند.
یک نظرســنجى منتشــر شــده در مجله ”Wound Care“ نشــان داد که ”عامل 
چندشناك“(yuck factor) به این معنى است که متخصصان بهداشت بیشتر از خود 

بیماران از حشرات منزجر مى شوند.
پروفسور ”یامنى نیگام“(Yamni Nigam) حشره شناس در دانشگاه سوانسى گفت که 
براى محبوبیت بیشــتر این درمان، باید بر این دروغ غلبه کرد. کرم هاى حشره بسیار 

کارآمد و مقرون به صرفه هستند.

کدام حشره چندش آور جایگزین آنتى بیوتیک شد؟!

تمرینات تناوبى به اندازه ورزش مداوم براى افزایش 
جریان خون مغز در افراد مســن در طول دوره هاى 
فعالیــت مؤثر اســت و زمانى که افزایــش جریان 
خون کلــى در طول دوره هاى تمرین و اســتراحت 
اندازه گیرى شد، محققان دریافتند موثرتر از ورزش 

مداوم است.
با افزایش سن، جریان خون به مغز و عملکرد شریانى 

کاهش مى یابد، اما این کاهش را مى توان کند کرد.
 نتایج تحقیقات نشــان مى دهد تمریــن تناوبى با 

شــدت باال بهترین روش براى جلوگیرى از زوال 
شناختى است.

دانشــمندان دریافتند تمرینات اینتروال 
بــراى افزایــش جریان خــون در 
مغــز موثرتــر از تمریــن مــداوم

 هستند.
تمریــن اینتــروال (HIIT) شــامل 

دوره هــاى کوتــاه بــا 
حداکثر تــالش و به 
دنبال آن دوره هاى 

اســتراحت است. 

تمرینات اینتروال شامل اشــکال مختلفى ازجمله 
دوچرخه، دویدن، آهسته دویدن یا پیاده روى سریع 

است.
این تمرینات به طور معمول شامل ورزش با حداکثر 
شدت به مدت 30 ثانیه، ســپس چهار دقیقه زمان 
براى ریکاورى اســت و این چرخه چنــد بار تکرار 

مى شود.
دکتر تام بیلى، محقق این تحقیق، گفت: با افزایش 
ســن جریان خون به مغز و عملکرد شــریانى 
کاهش مى یابــد. این عوامل بــا خطر زوال 
شــناختى و حوادث قلبى عروقى مانند سکته 
مغزى مرتبط است؛ به همین دلیل یافتن راه هایى 
براى افزایش جریان خون و عملکــرد مغز در افراد 

مسن بسیار حیاتى است.
ایــن مطالعــه شــامل 21 نفــر بود 
کــه یــا دوچرخه ســوارى تمریــن 
اینتروال انجــام مى دادند یا 
به طور مــداوم حدود 10 
دقیقه دوچرخه ســوارى 

مى کردند.

نتایج نشــان داد جریان خون در مغــز در تمرینات 
تناوبى بیشتر است.

این محقق افــزود: یکى از نکات کلیــدى مطالعه 
کنونى این بود که هم ورزش و هم دوره اســتراحت 
براى افزایش جریان خون مغز در افراد مسن اهمیت

 دارد.
نتایج این مطالعه نشــان مى دهــد تمرینات تناوبى 
به اندازه ورزش مداوم بــراى افزایش جریان خون 
مغز در افراد مســن در طول دوره هاى فعالیت مؤثر 
اســت و زمانى کــه افزایش جریان خــون کلى در 
طول دوره هاى تمرین و استراحت اندازه گیرى شد، 

محققان دریافتند موثرتر از ورزش مداوم است.
تصور مى شود که فواید ورزش بر عملکرد مغز ناشى 
از افزایش جریان خون تاثیر دارد کــه این مورد در 

طول ورزش اتفاق مى افتد.
هدف این مطالعه شناســایى نوع یا فرمت ورزشى 
بود که بیشــترین افزایش را در جریــان خون مغز 
ایجاد مى کند؛ بنابراین ما مى توانیم به بهینه ســازى 
برنامه هاى ورزشــى براى بهبود عملکرد مغز کمک 

کنیم.

اولین اتفاقى که بعد از وگان شدن براى بسیارى از افراد 
رخ مى دهد، تغییرات وزنى اســت. ایــن تغییرات وزنى 
به دلیل پایین تر بودن میزان کالرى منابع پروتئینى گیاهى 
نسبت به کالرى منابع پروتئینى حیوانى اتفاق مى افتند.
در ادامه این مطلب، به اتفاقاتى که بعد از وگان شدن در 
بدن رخ مى دهند، اشاره مى کنیم که به ترتیب عبارتند از:

تغییر ذائقه و اشتها
مطالعات نشــان داده اند که اگر شــما تنهــا چند هفته 
مصرف هله هوله هاى چرب، شــور و شیرین و همچنین 
محصوالت حیوانى را کنار بگذارید، تغییرات محسوسى 
در ذائقه و اشتهاى شما شکل مى گیرند. افرادى که رژیم 
وگان را انتخاب مى کنند، به مرور زمان تمایل به مصرف 
غذاهاى خیلى چرب، شور و شیرین را از دست مى دهند 
و به دلیل باال رفتن حساســیت جوانه هاى چشایى، به 

انتخاب خوراکى هاى سالم تر تمایل پیدا مى کنند. 

افزایش انرژى روزانه
بیشتر افراد چند هفته بعد از شروع پیروى از رژیم وگان 
ادعا مى کنند که سطح انرژى شان افزایش یافته است. 
هرچند که محققان بر این باورند کــه رابطه معنادارى 

بین وگانیســم و افزایش انرژى بدن وجــود ندارد اما 
ایــن را هم اضافــه مى کنند که شــاید 

تغییــر الگوى غذایــى، انتخاب هاى 
غذایى ســالم تر، پرهیز از مصرف 
فراورده هاى گوشتى، کنار گذاشتن 
مصــرف غذاهاى آمــاده و کاهش 

مصرف قندها و چربى هــا مى توانند 
باعث بهبودى در عملکــرد مغز و افزایش 

خون رسانى در بدن شــوند درحالى که همین 
اتفاقات مى تواننــد عاملى براى احســاس افزایش 

انرژى باشند.

درخشندگى پوست
یکى از مهم ترین تغییراتى که بعد از شــروع رژیم هاى 
وگان براى بسیارى از افراد اتفاق مى افتد، بهبود شرایط 
پوستى و افزایش درخشندگى پوست است. پژوهش هاى 
فراوانى ثابت کرده اند که مصرف حجم باالیى از میوه ها 
و ســبزى هاى تازه با رنگ هاى مختلف مى تواند میزان 
دریافت ویتامین ها، امالح، کاروتینوئیدها، آنتوسیانین ها 
و پلى فنول ها را افزایش دهند که همین مساله مى تواند 
باعث افزایش انعطاف پذیرى پوســت شــود و سالمت 

و درخشندگى بیشــتر پوســت را به همراه بیاورد. بهتر 
اســت، بدانید که دریافت مقادیر 
باالیى از این ترکیبات مى تواند 
به محافظــت از بافت هاى 
پوستى در برابر التهاب کمک 
کند و به ایــن ترتیب از بروز 
مشکالت پوســتى جلوگیرى 
کند. ضمن اینکــه مصرف حجم 
باالى میوه ها و ســبزى ها با آبرسانى 
کافى به بدن درنهایت درخشــندگى پوست را 

افزایش مى دهد.

اختالل در تعادل ویتامین ها
هرچند که رژیم وگان مى توانــد از جنبه هاى مختلفى 
براى ســالمت ما مفید باشــد، امــا کمبــود بعضى از 
ویتامین ها مانند ویتامین B۱۲ یا اسیدهاى چرب امگا-3 
در این رژیم غذایى بســیار رایج است. کمبود امگا-3 را 
مى توان با مصرف بذر کتان و گردو در رژیم وگان جبران 
کرد اما زمانى که رژیم وگان را شروع مى کنید باید براى 
پیشگیرى از کمبود ویتامین B۱۲، آهن، روى و کلسیم 

حتما با یک پزشک مشورت کنید.

با گیاهخوارى چه اتفاقى براى بدنتان مى افتد؟ بهترین ورزش براى پیشگیرى از زوال شناختى

اگر به طور منظم بر اثر ورزش 
عرق مى کنید نیازى نیست 
هر بار موهاى خود را شامپو 
کنید مگر این که رشــد بیش 

از حد باکترى وجود داشته 
باشــد یا مو یا پوست سر 
شما بوى بدى ایجاد کند. 

در صورت تمایــل مى توانید آن را با آب 
بشویید.

انتشــار گزارشــى تــازه در مورد 
شناســایى یک ماده شــیمایى 
سرطان زا در برخى از شامپوهاى 

خشــک (محصولى است که 
بدون نیاز به شســت و شو 
چربى و آلودگــى موها را 
از بیــن مى بــرد) ممکن 

است باعث شود که در روال 
مراقبت از مو خــود تجدید نظر 
کنید. با این وجود، متخصصان 
مى گوینــد کــه یک پاســخ 

یکســان براى این که چند 
وقــت یکبار بایــد موهاى 

خود را بشــویید یا اینکه براى 
حفظ آن در روزهاى تعطیل چه 
کارى مى توانیــد انجام دهید 

وجود ندارد.
دکتر «آنتونى روسى» دستیار متخصص پوست در مرکز 
سرطان مموریال اســلون کترینگ در شهر نیویورك و 
یکى از اعضاى انجمن آکادمى پوست آمریکا مى گوید: 
«بعضى از افراد تنها فکر مى کننــد که باید موهاى خود 
را هر روز بشویند وگرنه موهایشــان بسیار چرب خواهد 
شد. این در حالیست که اگر به خود فرصت بدهند ممکن 
است ببینند که در واقع آن پوست سر یا موهاى چرب را 
ندارند. از طرف دیگر، آنان ممکن اســت نتوانند طوالنى 
شدن فواصل بین دوره هاى شست و شوى موهاى شان 
را تحمل کنند زیرا احساس مى کنند که پوست سرشان 

بسیار چرب مى شود».
اینکه چقــدر باید موهاى تــان را تمیز کنیــد به عوامل 
متعددى از جمله نوع و مدل مو، میزان چربى پوست سر 

دارد. «روســى» و میزان فعالیت شما بستگى 
موها را خشــک و مى گوید: «شستشــوى زیاد 

کــدر مى کند در حالى کــه تجمع چربى ناشــى از عدم 
شستشــوى کافى نیز مى تواند منجر به ایجاد بوى بد و 

پوسته پوسته شدن موها شود».
در ادامه نحوه تشخیص این که چه چیزى براى شما مفید 

است ذکر مى شود:
دکتر روسى به طور کلى به بیماران اش مى گوید که باید 
موهاى خود را یک یا دو بار در هفته بشویند. او مى گوید: 
«با این وجود، اگر درمان هاى شــیمیایى داشــته اید که 
مى تواند موهاى شما را خشــک تر کند مانند استفاده از 
ســفیدکننده، خشــک کننده یا نرم کننده ممکن است 
بخواهید موهاى تان را کم تر از یک بار در هفته بشوئید تا 
از شکستن یا شکننده شــدن موها یا موخوره شدن موها 

(دوشاخه شــدن انتهاى 
مو) جلوگیرى کنید. بر 
اســاس داده هاى وب 
سایت انجمن پوست امریکا 
اگر پوست سر شــما بسیار 
چرب است ممکن است الزم 
باشد آن را یک بار در 
روز بشویید. سن شما 
نیز مى توانــد عاملى 
تعیین کننــده در این 

باره باشد.
در دوران بلــوغ مــا 
افزایش هورمون را 
تجربــه مى کنیم 
و بنابرایــن، غدد 
نند  مى توا چربــى 
بزرگ شوند. روسى 
مى گوید: «بدین خاطر 
اســت که افراد در دوران 
نوجوانى دچار آکنه مى شوند. 
او مى افزاید کــودکان ممکن 
است در ســنین بلوغ پوست 
سر چرب ترى را تجربه 
کنند بنابراین شستن 
موهاى شــان بیش تر 

مى تواند مفید باشد.»
طبق گفته انجمن پوست امریکا پوست سر ما با افزایش 
ســن چربى کمترى تولید مى کند. انجمن پوست امریکا 
اشاره مى کند اگر موهایى مجعد یا فرفرى داشته باشید 
ممکن است بیش تر در معرض خشک شدن یا شکستن 
مو قرار داشــته باشید. شســتن بیش از حد چنین مویى 
مى توانند این امر را تشدید کند. بنابراین، موهاى ضخیم 
و مجعد معموال نیازى به شســتن روزانه یا حتى هفتگى 

ندارند.
با این وجود، براى ســالم و تمیز ماندن پوســت ســر و 

موهاى تان باید دست کم دو تا سه هفته آن را بشویید.

در بین شستشوها چه باید کرد؟
مراقبت از مو و پوست سر تنها در حمام انجام نمى شود. 

در بین شستشوها مى توانید کارهاى خاصى را براى حفظ 
تمیزى و ظاهــر آن انجام دهید و از آن در برابر آســیب 

محافظت کنید.
رعایت بهداشت پوســت سر مهم اســت. درست مانند 
بهداشــت ریش که شــما مى خواهید از پوست زیر آن 
مراقبت کنید. به آن رسیدگى کنید و موهاى خود را شانه 
کنید چرا که باعث از بین رفتن ســلول هاى مرده پوست 

مى شود.
هم چنین، ماساژ دادن پوست سر واقعا به شل شدن مواد 
زائد نیز کمک مى کند. بنابراین لزوما الزم نیست پوست 
سر را با شامپو بشویید اما تمیز نگه داشتن آن بسیار مفید 
است. هم چنین، شما مى توانید از موادى مانند نرم کننده 
یا روغن هاى پوست ســر اســتفاده کنید که به تغذیه و 

مرطوب کردن پوست سر کمک مى کنند.
روســى مى افزاید: «اگر به طور منظم بر اثر ورزش عرق 
مى کنید نیازى نیســت هر بار موهاى خود را شامپو کنید 
مگر این که رشــد بیش از حد باکترى وجود داشته باشد 
یا مو یا پوست سر شــما بوى بدى ایجاد کند. در صورت 

تمایل مى توانید آن را با آب بشویید».
روســى مى گوید که اکثر شامپوهاى خشــک براى مو 
بى خطر در نظر گرفته شــده اند اما اغلب به این استدالل 
اعتماد نکنید. او مى افزاید: «اگــر موهاى تان فوق العاده 
چرب است اســتفاده از شامپوهاى خشــک در حد کم 

مشکلى ندارد».
او مى افزاید: «اگر متوجه چربــى اضافى در اطراف خط 
موى خود شــدید مى توانید آن را بــا کاغذهاى لکه دار 

آرایشى پاك کنید».
گر در استخر شــنا کنید و موهاى خود را در معرض آب 
قرار دهید کلر مى تواند آن را خشــک و شــکننده کند. 
انجمن پوست آمریکا توصیه مى کند که با خیس کردن 
و نرم کردن موهاى خود پیش از شنا کردن و با پوشیدن 
کاله شــناى نرم و بالفاصلــه پــس از آن و جایگزینى 
هرگونه رطوبت از دست رفته با اســتفاده از شامپو و نرم 
کننده عمیق که مخصوص شــناگران است مى توانید از 

موهاى تان محافظت کنید.
روسى مى گوید: «اگر مشــکالت دائمى با پوست سر یا 
موهاى خود مانند شوره سر، ریزش مو یا موهاى شکننده 
را تجربه مى کنید باید به یک متخصص پوســت مراجعه 

کنید چرا که تخصص او درمان این موارد است».

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور مى گوید 
در این موقع ســال پرتقال هاى که بــه طور کامل 
نارنجى رنگ هستند ســالم نیستند، زیرا به صورت 

مصنوعى رنگ آورى شده اند.
 مجتبى شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران 
کشور گفت: برداشت نارنگى پیش رس از شهریورماه 
آغاز شد و در حال حاضر نیز وارد برداشت نوع دیگر 
آن یعنى انشو شده ایم. تا اســفندماه نیز انواع دیگر 

نارنگى برداشت خواهد شد.
 پرتقال نیز اگر چه تا کنون برداشــت هایى شده اما 
برداشت درخت رس و بازار پســند آن اواخر آبان و 

اوایل آذر شروع مى شود.
وى همچنین تصریح کرد: پرتقال اگر در این موقع 
سال با رنگ سبز یا دورنگ سبز و نارنجى وارد بازار 
شود اشکالى ندارد اما پرتقال هاى تماما نارنجى سالم 

نیستند زیرا رنگ آورى مصنوعى شده اند. 
یعنى بر اثــر گرمادهى یــا عملیــات دیگر رنگ 
پرتقال تغییر مى کند و ســالمت خود را نیز از دست 

مى دهد.

 این دارو که ترکیبى از یــک ضد ویروس جدیدتر 
به نــام nirmatrelvir با دارویــى قدیمى تر به نام 
ریتوناویر اســت، این مزیت را بــراى بیماران به 

همراه دارد.
لعلــى»،  دکتــر «زیــاد ا
سرپرســت تیم تحقیق از 
مرکــز مراقبت هــاى 
بهداشتى سنت لوئیز، 
مى گویــد: «داروى 
Paxlovid خطــر 

ابتــالء بــه کووید 
19 شــدید را در 
مرحله حاد کاهش 
و  مى دهــد، 

اکنون شــواهدى داریــم که مى توانــد به کاهش 
خطــر ابتــالء بــه کوویــد طوالنى هــم کمک

 کند.»
این مطالعه بــراى همه انواع مشــکالت و عالئم 
طوالنى کووید آزمایش نشد، اما محققان دریافتند 
که در هــر 100 نفر 2.3 مــورد کمتر از شــرایط 
طوالنى کووید، از جمله بیمــارى قلبى، اختالالت 
خونى، خســتگى، بیمارى کبد، بیمــارى کلیوى، 
درد عضالنــى، اختالالت فکــرى و تنگى نفس، 
در مدت ســه ماه پــس از تشــخیص کووید رنج 

مى برند.
اما محققان به تأثیــر Paxlovid به کاهش تداوم 
ســرفه یا کاهش احتمال تشخیص دیابت جدید در 

نتیجه کووید طوالنى پى نبردند.

و ى و ی رب ب ی و چ
م بر اثر ورزش 

ازى نیست 
ود را شامپو 
 رشــد بیش

جود داشته 
ست سر 
جاد کند. 

ـل مى توانید آن را با آب 

در مورد ـى تــازه
 ماده شــیمایى

خى از شامپوهاى 
ولى است که

ــت و شو 
ى موها را 
د) ممکن 

 که در روال 
ـود تجدید نظر 
د، متخصصان 
ه یک پاســخ

ین که چند 
ــد موهاى

 یا اینکه براى 
هاى تعطیل چه 
د انجام دهید 

سى» دستیار متخصص پوستدر مرکز
دارد. «روســى»و میزان فعالیت شما بستگى
خشــک ومى گوید: «شستشــوى زیاد موها را

(دوشاخه شــ
مو) جلوگیر
اســاس داد
سایت انجمن پو
پوست سر ش اگر
چرب است ممکن
باشد آن را
روز بشویی
نیز مى توا
تعیین کننـ

باره باشد.
در دوران بل
افزایش
تجربــ
و بنابرا
چربــى
بزرگ شو
مى گوید: «
اســت که افر
نوجوانى دچار آکنه
او مى افزاید کــود
است در ســنین

سر چرب ترى
کنند بنابر
موهاى شــ

مى تواند مفید باشد.»
امریکا پوستسر م طبق گفته انجمن پوست

رتقال هایى که
خ ا ن گز

ن 
ه 
گر 
گر 

ما 
 و 

ع 
ر 
م 

مى دهد.

کند.
س کردن 
و با پوشیدن  ن
س از آن و جایگزینى 
ســتفاده از شامپو و نرم 
است مى توانید از  ان

ت سر یا 
ننده

ن دار
lvir به نــامr

ریتوناویر اســت،
همه

دکتــر
سسسرپرســت

ممرکــز مراق
بهداشتى سنت

مى گویــد: «داروى
Paxlovid خطــر 

ابتــالء بــه کووید 
199 شــدید را در 
ممرحله حاد کاهش

مى دهــد

مى

ش انرژى بدن وجــود ندارد اما 
کنند که شــاید

 انتخاب هاى 
 از مصرف 
ار گذاشتن 
ده و کاهش 

ــا مى توانند 
ـرد مغز و افزایش

که همین ـوند درحالى
لى براى احســاس افزایش 

و درخشندگى بیشــتر پوســت را به
اســت، بدانید

باالیى از این
به محافظ
پوستى در
ا کند و به
مشکالتپ
کند. ضمن اینک
باالى میوه ها و سـ
کافى به بدن درنهایت درخش

افزایش مىدهد.

ــان مى دهد تمریــن تناوبى با 
ن روش براى جلوگیرى از زوال 

فتند تمرینات اینتروال 
 جریان خــون در 
تمریــن مــداوم

ل (HIIT) شــامل 
ه بــا 

 به 
ى 

ســن جریان خون به مغز
کاهش مى یابــد. این ع
شــناختى و حوادث قلبى
مغزى مرتبط است؛ به همین
براى افزایش جریان خون و عم
مسن بسیار حیاتى
ایــن مطالعــه ش
کــه یــا دوچرخه
اینتروال
به طو
دقیق
مى ک
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى احمد اخترى زواره باســتناد دوبرگ استشــهادیه محلى کــه هویت و امضاء 
مشهود رسمًا گواهى شده و مدعى است که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
طاحونه پالك شماره یک فرعى واقع در مزرعه خســرویه 171 اصلى سفلى که بنام 
آقاى احمد اخترى زواره فرزند عبدالحســین به شــماره شناســنامه 153 درصفحه 
590دفتر 148 ثبت وسند صادر وتســلیم گردیده وبه حکایت دفتر امالك معامله اى 
انجام نگردیده در اثر ســهل انگارى مفقود شده اســت نظر باینکه درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله ( غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده 
) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا مدت 10 روز بــه این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد .
 اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشــود ، المثنى ســند مالکیت مرقــوم صادر و بــه متقاضى

 تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشــار:1401/08/23- م الف:1408692 -  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

زواره - خیراله عصارى/8/291

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

شــماره: 140160302026013392- تاریــخ: 1401/08/19- برابــر راى شــماره 
139560302026007569 مورخ 1395/04/23 سه موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم فاطمه صغرى محسنى حبیب آبادى 
فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 673 صادره اصفهان مالکیت خانم فاطمه صغرى محسنى حبیب 
آبادى به شناسنامه شماره 673 کدملى 1286601045 صادره اصفهان فرزند على اکبر در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 316/05 مترمربع پالك شماره 15178 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان سند 114338 مورخ 1375/8/13 

دفتر اسناد رسمى شماره 3 اصفهان.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/08 - م الف: 
1409326 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – علیرضا اخوان/8/292

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

شــماره: 140160302026013390- تاریــخ: 1401/08/19- برابــر راى شــماره 
139560302026007570 مورخ 1395/04/23 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى مسیب مرادى به شناسنامه شماره 
101 کدملى 6609744874 صادره دولت آباد فرزند محمد در چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 316/05 مترمربع پالك شــماره 15178 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان سند 114338 مورخ 1375/8/13 دفتر اسناد 

رسمى شماره 3 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار دوم بعد از پل غدیرسمت راست خیابان شهید آوینى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08 - م الف: 1409316 

– قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – علیرضا اخوان/8/294

آگهى مزایده
شماره نامه: 140109990027292825- شماره پرونده: 140009920001416793- شماره 
بایگانى پرونده: 0002385- تاریخ تنظیم: 1401/08/14- حســب دســتور قضایى، اجراى 
احکام دادگسترى شــهرضا در نظر دارد در ارتباط با پرونده کالسه 0002385 الف یک قطعه 
ملک داراى پالك ثبتى به شماره 118/8757 مفروز متعلق به منصور گلى فرزند حسن واقع 
در شهرضا سروستان فاز 4 خ استاد پریش مجتمع مسکونى پارس طبقه اول واحد 2 که طبق 
نظر کارشناســى 4,400,000,000 ریال برآورد گردیده اســت را از طریق مزایده به فروش 
رساند. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و کســانى که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
بفروش رســیده و واگذار میگردد. ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقدى 
فى المجلس به عنوان ســپرده دریافت وجه و به صندوق دادگسترى سپرده مى گردد و مابقى 
وجه مزایده حداکثر ظرف یک هفته از خریدار اخذ خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده، بقیه 
بهاء مزایده را در ظرف مهلت فوق نپردازد، ســپرده او پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید میگردد. از کسانى که مایل به شــرکت در جلسه مزایده میباشد دعوت میشود 
روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام کیفرى دادگسترى 
شــهرضا حضور به هم رســانند. متقاضیان میتوانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجراى احکام 
حضور یافته و از خصوصیات و مشــخصات مال مذکور در نظریه کارشناســى مطلع شوند. م 
الف: 1409199- شــعبه اول اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

شهرضا – امیرنوروزیان/8/303

ساسان اکبرزاده 
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
به مناسبت هفته کتاب «21 تا 27 آبان»، در نشستى 
مطبوعاتى که با خبرنگاران در تجمع مطبوعاتى برگزار 
شد خواستار ایجاد راه اندازى سامانه جامع اطالعات 
یکپارچه همــه کتابخانه هاى عمومى، شــهردارى، 
آموزش و پرورش، مساجد و... براى دستیابى مردم به 

کتاب و کتابخوانى شد. 
حجت االسالم و المســلمین رمضانعلى معتمدى که 
سخنان خود را با دعاى فرج آغاز کرده بود به جایگاه 
کتاب، کتابخوانى و مطالعه پرداخت و گفت: جایگاه 
کتاب آنقدر مهم اســت که خداوند در قرآن بســیار 
اشاره به آن کرده و حتى سوره قلم در قرآن وجود دارد 
که این خود نشان از اهمیت خواندن کتاب و مطالعه 

کردن داشته است. 
وى مى گوید: هر کتابى ارزش خوانــدن ندارد بلکه 
کتابى که انســان را به خدا نزدیک کند داراى ارزش 
است چرا که کتاب غذاى روح اســت و پیامبر(ص) 
از خداوند مى خواهد انســان ها را به ســوى کتاب و 
کتابخوانى هدایت نماید. بدینسان اهمیت کتابخوانى 
و مطالعه بر کسى پوشیده نیست و همه ما باید تالش 
کنیم تا کالم ما در دیگران نافذ باشد و ابتدا کتابخوانى 
را از خودمان شــروع کنیم که در این راستا رسانه ها 
پیشگام مى باشند تا مخاطبان خود را با مسائل کشور 
آشنا کنند و براى جامعه مسائل کشور را تبیین نمایند. 
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
اعتقاد دارد امروز باید خانواده ها با هم مطالعه کنند و 
گفتگو نمایند که در این راستا امروز یکى از آسیب ها 
در خانواده ها عدم گفتگو بوده که رسانه ها مى توانند با 
اخبار، ایجاد انگیزه مطالعه و نوشته ها، جامعه را بیش از 
گذشته به سوى خواندن کتاب، مدیریت و هدایت کند. 

کتابخوانى جهاد تبیین است
حجت االسالم و المسلمین معتمدى یکى از جلوه هاى 
جهاد تبیین در عرصه مطالعــه را کتاب و کتابخوانى 
دانست و گفت: مطالعه براى پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى بسیار مفید بوده و احساس نیاز باید با گفتمان 

انقالب، تبیین گردد. 

وى با بیان نکته اى از ســخنان رهبر معظم انقالب 
در زمینه کتــاب و کتابخوانى مبنى بر اینکه ایشــان 
فرمودند: کتاب خواندن نه وظیفه دینى، بلکه واجب 
دینى است، خاطرنشان کرد: برخى کتاب خواندن را 
یک نیاز مى دانند و امروز در دولت هم توجه به کتاب و 

کتابخوانى خوب است. 

بزرگ ترین شــبکه بعداز آموزش و 
پرورش

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
با بیان اعداد و ارقامــى در زمینه وجود کتابخانه هاى 
عمومى در ســطح کشــور گفت: ما به صورت یک 
شبکه مویرگى سه هزار و 728 باب کتابخانه عمومى 
داریم که پس از آموزش و پرورش، بزرگ ترین شبکه 

خانه هاى عمومى است. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى ادامه داد: از این 
سه هزار و 728 باب کتابخانه عمومى کشور، دو هزار 
و 735 باب کتابخانه به صورت مستقیم از سوى نهاد 
کتابخانه ها پشتیبانى شــده و 854 باب کتابخانه به 
صورت مشــارکتى با بخش خصوصى است. ضمن 
اینکه 140 باب کتابخانه مســتقل هــم باید از نهاد 
کتابخانه هــاى عمومى مجوز بگیرنــد. این درحالى 
است که 7500 کارمند و کتابدار در دو شیفت خدمات 
فرهنگى مطالعه را ارائه مى دهند. البته با این اعداد و 
ارقامى که بیان شد نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور، 

رتبه اول کشورهاى منطقه را داراست. 
حجت االســالم و المســلمین معتمــدى مى گوید: 
کتابخانه هاى عمومى در سطح کشور در حوزه عمومى 
کودك و بخش نابینایان و ناشنوایان غیرفعال بوده و به 

آنان سرویس  دهى مى کنند. 

برش هاى موجود
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
ســپس به ارائه اعداد و ارقام کتابخانه هاى عمومى 
در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در سطح استان 
اصفهان در مجموع 294 باب کتابخانه در سه برش 
نهادى، مســتقیم و دولتى فعال اســت که 207 باب 

کتابخانه نهادى و بقیه مستقیم و مشارکتى است. 

حجت االسالم والمسلمین معتمدى این را هم گفت 
که شهردارى، آموزش و پرورش و... کتابخانه هایى 

دارند که خود آنها را مدیریت مى کنند. 
وى با بیان اینکه ظرفیت کتابخانه در کشور و استان 
بسیار باالست افزود: شــهردارى، مدارس، مساجد، 
دانشگاه ها، حوزه هاى علمیه و مصال کتابخانه دارند 
اما در این میان نیاز اســت هماهنگى بین آنها ایجاد 
شده و همه در یک ســامانه جامع واحد قرار گیرند تا 
وضعیت استان از نظر کتاب و کتابخوانى، عضویت و... 
مشخص باشد و در حقیقت ما نیازمند اطلس فرهنگى 

در زمینه کتابخانه ها هستیم. 

مأموریت اصلى کتابخانه ها
وى مى گوید: مأموریت کتابخانه، گسترش خواندن 
و کتابخوانى اســت اما در کتابخانه نباید فقط کتاب 
تحویــل داد و کتاب تحویــل گرفت بلکــه امروز 
کتابخانه هاى عمومى خدمات آموزشى متنوعى ارائه 
مى دهند و از یک کتابخانــه تک خدمتى درآمده اند و 
تفاهمنامه هاى مختلفى منعقد کردند و در قالب آنها، 

خدمات در کتابخانه هاى عمومى ارائه مى گردد. 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان، 
نشســت هاى ادبى، دوره هاى آموزشــى، مسابقات 
فرهنگى و کتابخوانى و... را از جمله این تفاهم نامه ها 
برشمرد و ثمره آن را افزایش روحى خانواده ها دانست. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى گفت: بخش دوم 
در این راستا، بخش مردمى اســت و باتوجه به اینکه 
کتابخانه فضاى فیزیکى است و همه چیز براى مردم 
که جغرافیاى کتابخانه را تشکیل مى دهند آماده شده 
اما امروز ما با عدم مواجه شــدن مردم با کتابخانه ها 
هســتیم. این درحالى اســت که جمعیت حدود پنج 
میلیون نفرى اســتان اصفهان، فقــط 150 هزار نفر 
عضو کتابخانه هاى عمومى ما یعنى معادل سه درصد 
جمعیت استان مى باشــند که این تعداد براى استانى 
همچون اصفهان که مهد علــم، کتاب و کتابخوانى 
است بســیار اندك مى باشد. اشــکال کار بخشى به 
کتابخانه هاى عمومى برمى گردد که کتابخانه هاى 
به روز را نداریم و بخشــى آن است که اصًال مردم به 
کتابخانه مراجعه نمى کنند. بنابراین باید رسانه ها بیش 

از گذشته کمک کنند تا کتاب دغدغه خانواده باشد. 

رتبه اول ساخت در حوزه کتابخانه
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان، 
عضویت در مجموعه کتابخانه هاى عمومى اســتان 
را یک افتخار مى دانــد و مى گوید: امروز عضویت در 
کتابخانه هاى عمومى اســتان براى هر شهروند باید 
یک افتخار به حســاب آید و به این عضویت افتخار 
کند، اما این احســاس نیاز و حساســیت هنوز ایجاد 

نشده است. 
حجت االســالم والمســلمین معتمــدى از ظرفیت 
خوب خیرین هم ســخن به میان آورد و گفت: همه 
کتابخانه ها با کمــک نیم درصد شــهردارى ها و یا 
خیرین ساخته شده است ولى به صورت رسمى انجمن 
خیرین کتابخانه ساز هنوز در استان نداریم ولى با این 
همه استان اصفهان رتبه اول ساخت در حوزه کتابخانه 
را در کشور داراست و ســرانه منابع در کتابخانه ها به 

ازاى هر فرد چهار کتاب است. 
وى با تأکید بر ایجاد سامانه جامع همه کتابخانه هاى 
کشور گفت: امید است در آینده نزدیک شاهد ایجاد 
سامانه جامع همه کتابخانه هاى کشــور با یکدیگر 

باشیم. 
وى خاطرنشان کرد: جمهورى اسالمى بیش از پیش 
باید کتابخانه  معرفى کند و ما در هر شهر و شهرستانى 
نیازمند یک کتابخانه مرکزى بوده تا هر توریســت، 
پژوهشــگر و... به شهر، شهرســتان و استان مى آید 

بتواند از طریق کتابخانه ها بیشتر آشنا شود. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى از تشکیل هیئت 
اندیشــه ورز در کتابخانه عمومى استان اصفهان خبر 
داد و گفت: به همت کتابخانه عمومى استان اصفهان، 
هیئت اندیشه ورز تشکیل شــده که ابتدا مسئله یابى 
و راه حل اجرایى و ســپس ایده و در نهایت موضوع 
مشــخص را تصمیم گیرى مى کنند تا در مســاجد و 

خانواده ها و... فعال شوند. 
وى گفت: کتابخانه باید خانواده محور، دانشگاه محور و 
مسجدمحور و مدرسه محور باشد و براى آن باید هیئت 
اندیشه ورز داشته باشیم تا در حوزه کتاب براى مردم 

برنامه ریزى شود. 

پذیرش عضویت رایگان
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
گفت: ما در 106 شهرستان استان اصفهان، انجمن 
کتابخانه هاى عمومى داریم و انصافًا شهردارى ها در 
ساخت و تأمین منابع کتاب ها به ما کمک کرده اند که 

جاى قدردانى دارد. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى این را هم گفت 
که: روز 24 آبان از هفته کتاب، کارت عضویت با ارسال 
یک قطعه عکس و شماره ملى به صورت رایگان براى 
متقاضیان به مدت یکسال صادر خواهد شد که باید به 

کتابخانه هاى عمومى مراجعه نمایند. 
سرپرســت اداره کل کتابخانــه هــاى عمومــى 
اصفهــان مى گوید: تمام شــهردارى هاى اســتان 
اصفهان، نیم درصــد ســهم کتابخانه هاى عمومى 
را پرداخــت مى کننــد و مــا مشــکلى نداریــم. 
ایــن درحالى اســت کــه مــا بابــت کتاب هاى 
کمک درســى کــه در اختیــار کتابخانه هــاى 
عمومــى قــرار مى گیــرد هزینــه اى نمى پردازیم 
و اعضــاى مــا از ایــن کتاب هاى کمک درســى

 استفاده مى کنند. 

 ■■■
رئیس امور کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان 
هم در این نشست خبرى گفت: نهاد کتابخانه هاى 
عمومى از سال 90 کار خود را شروع کرد و توانست 
بانک اطالعاتى بزرگ ترین شــبکه کتابخانه هاى 
عمومى را در اســتان به وجود آورد و در این سامانه 
اطالعاتى بــه آدرس SAMANPL.ir، 46 میلیون 
کتــاب در 270 کتابخانه دیده مى شــود و از لحاظ 
زیرســاختى همه کتابخانه ها را پوشــش مى دهد و 

پدیده کم نظیر به شمار مى رود. 
محسن شــمس اژه اى افزود: در این سامانه امروز 
مى توان تعداد اعضا، موضوعات و اینکه چند کتاب به 
امانت است را در اختیار داشت و دقیق ترین سیستم 

کتابخانه هاى عمومى است. 
وى ادامــه داد: در این ســامانه و در صفحه اصلى 
آن ســوابق 11 میلیون کاربــر و 46 میلیون کتاب 
را مى توان دیــد که  افــق آن نیز بــه تجمع همه 
کتابخانه هــاى عمومــى کشــور مى باشــد کــه 
این ثــروت در اختیــار 85 میلیــون جمعیت قرار

 گیرد. 

آخرین تحوالت حوزه کتاب و کتابخوانى به روایت سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 

3 درصد جمعیت اصفهان عضو کتابخانه  هستند

تاسیس 
شرکت سهامى خاص طرح و اجرا پایش گستر آپادانا درتاریخ 1401/08/05 به شماره ثبت 72467 به شناسه ملى 14011610596 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :-1انجام کلیه امور پیمانکارى و عمرانى مربوط به امور ساختمان و ابنیه ،تاسیسات و تجهیزات ،راهسازى شامل کلیه عملیات ساخت 
راه ،باند،پل ،خطوط انتقال و شبکه آبرســانى و فاضالب ،خطوط نفت و گاز -2ارائه کلیه خدمات در زمینه حمل و نقل درون شهرى ،خدمات عمومى از قبیل پیش خدمتى ،خدمات پاسخگویى 
تلفن و نگهدارى و خدمات فضاى سبز و امور بهره بردارى از تاسیسات و تعمیر و خدمات ساختمانى -3خرید و فروش ،تهیه و توزیع ،واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و اخذ وام 
و اعتبارات بانکى بصورت ریالى و ارزى از کلیه بانکها و موسسات داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، پروین، خیابان عسگریه دوم (مسجدالزهرا)، خیابان پروین اعتصامى، پالك 311، ساختمان تجارى ادارى امین، 
طبقه 4، واحد 12 کدپستى 8199831994 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 200000 سهم 10000 ریالى تعداد 200000 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 700000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 150014011 مورخ 1401/07/25 نزد بانک صادرات ایران شعبه انقالب با کد 1500 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سیدمحمد سمبلستان به شماره ملى 1272492680 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمنصور 
سمبلستان به شماره ملى 1286742031 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مستوره دارابى به شماره ملى 1741390176 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باش اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه برنجکوب به شماره ملى 1285712366 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال خانم خدیجه عباسى به شماره ملى 3934007074 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1403622)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رادین سپهر فرهان درتاریخ 1401/07/24 به شماره ثبت 72365 به شناســه ملى 14011578313 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ، طراحى مشاوره و ساخت انواع قطعات صنعتى و کشاورزى و انواع قالب مجرى کلیه ى پروژه هاى صنعتى نقشه کشى مهندسى 
معکوس کنترل کیفیت بازرگانى ، بازرسى ساخت و دفتر فنى ، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى و خارجى ، اعطاى نمایندگى 
به سایر اشخاص حقیقى و حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از کشــور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهاى داخلى و خارجى با خرید سهام انعقاد 
قرارداد ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسســات مالى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر کبیر، خیابان استقالل، کوچه (اتحاد)، پالك 
15، طبقه همکف کدپستى 8195173366 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 20,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 200000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 20000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 110 مورخ 1401/06/14 نزد بانک سپه شعبه مفتح ملک شهر با کد 1769 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
حسین شفیعى علویجه به شماره ملى 1091997632 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میثم ماهرانى به شماره ملى 1272731022 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى ایمان شفیعى علویجه به شماره ملى 1272766608 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد شفیعى به شماره ملى 1092359990 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم نفیسه سادات شفیعى علویجه 
به شماره ملى 1272116018 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1403851)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص اسپید صنعت سبک سازان به شناسه ملى 10260651984 و به شماره ثبت 47111 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/07/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد فرزین مومنى کربکندى به شماره ملى 1292420839 و رضا مومنى کربکندى به شماره ملى 6609527652 و رسول 
مومنى به شماره ملى 6609650020 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/05 انتخاب گردیدند موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه 
ملى 10320404190 به سمت بازرس اصلى و محمدرضا هاشمیان به شماره ملى 6609518475 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. تصویب تراز و صورتهاى مالى 1400 پس از گزارش بازرس به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404513)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص شفا صدر سپاهان به شناسه ملى 10260551593 و به شماره ثبت 37587 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى معین تحسیرى به شماره ملى 1270558803 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى سجاد یگانه بروجنى به شماره 
ملى 4640112734 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى سبحان یگانه بروجنى به شماره ملى 4640272707 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى بهروز یگانه 
بروجنى به شماره ملى 4650340845 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقاى محسن آقا اسماعیلى حسین آبادى به شماره ملى 
1272113884 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وآقاى محسن بنیادى دهکردى به شماره ملى 4621480049 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 

انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404510)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص بهین پرتو کیان به شناسه ملى 14008629055 و 
به شماره ثبت 63126 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حمیدرضا ارشدى 
به شماره ملى 1284641007 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 
آقاى امیررضا ارشدى به شماره ملى 1284669424 به سمت بازرس اصلى 
تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404517)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص عمران سنجش مصالح چهلســتون بشناسه ملى 
10260525502 و به شــماره ثبت 32004 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/20 محمد مهورى بشماره 
ملى 1287242812 و حمیدرضا جمشیدیان بشماره ملى 1280374179 و 
محسن عابدى دهقى بشماره ملى 1292731605 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404508)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص شــفا صــدر ســپاهان به شناســه ملى 
10260551593 و به شــماره ثبت 37587 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: تعداد اعضاى اصلى هیات مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه به سه 
الى 10 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1404506)

آگهى انتقالى
شرکت سهامى خاص مجتمع صنایع کاغذ تیام فرد به شناســه ملى 10260424372 و 
به شماره ثبت 72386 به موجب آگهى تغییرات شــماره 140130400901087806 و 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/26 مرکز اصلى شرکت فوق به آدرس 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، شاهزید، کوچه شهید 
قدرت اله صالحى14 [7] ، کوچه شهید هاشم میر طالبى، پالك 16، ساختمان پاییز، طبقه 4 به 
کدپستى: 8157794445 انتقال یافت و در واحد ثبتى اصفهان تحت شماره 72386 به ثبت 
رسید و جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404504)
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مهدى تــاج، رئیس فدراســیون فوتبال اظهار داشــت: 
پرسپولیس و اســتقالل مى توانند به لیگ قهرمانان آسیا 
برگردند و در گذشته این دو باشــگاه و چرخه بین المللى 
باشــگاهى ما تعلیق بودند و خیلى بد بود که این مســاله 
ادامه دار  مى شد و مى توانســت بر تیم ملى هم تاثیرگذار 
شــود. رئیس فدراســیون فوتبال تصریح کرد: یکى از 
مســایلى  که خیلى جدى دنبالش بودم همین مساله رفع 
تعلیق بود و ده پانزده روز آینده رفع تعلیق خواهیم شــد 
و در کنگره بعدى AFC موانع مــورد نظر براى تعلیق را 

برطرف مى کنیم.

نوید تاج به سرخابى ها

میــالد محمدى مســافر قطعى قطر شــد. 
کارلوس کى روش ترجیح داد همچون دوره 
گذشــته همتیمى کاپیتان تیــم ملى را براى 

پست دفاع چپ با خود به جام جهانى ببرد.
تکنیک و ســرعت باالى این بازیکن در کنار 
توانایى او در ارسال توپ به صورت آکروباتیک 
در این تصمیم سرمربى پرتغالى تیم ملى بى 
تأثیر نبوده اســت. ضمن اینکه میالد یکى از 

مهره هاى تأثیرگذار آ.ا.ك آتن هم بوده است. 
او در 508 دقیقه اى که در فصل جارى براى 
این تیم یونانى به میدان رفته است با 9 پاس 
کلیدى، یک پاس گل، 9 تکل، 3 دفع توپ و 
3 توپ گیرى و کسب نمره 6/8 عملکرد قابل 
قبولى از خود برجاى گذاشته است. این مدافع 
چپ ایرانى دقت باالیى هم در ارســال پاس 
دارد و 81 درصد از توپ هاى خود را صحیح 
به مقصد رسانده است. همه اینها باعث شده 

کــى روش ترجیح دهد شــاگرد قدیمى اش 
را با توجه به پوئن تجربه پوشــیدن پیراهن 
تیم ملى و ســابقه حضور در حســاس ترین 
تورنمنت جهانى فوتبال در لیست نهایى تیم 

ملى قرار دهد.
این درحالى اســت که در پســت همتیمى 
احســان حاج صفى، ســتاره هاى درخشان 
دیگرى هم حضور داشتند که هیچکس گمان
 نمى کرد سرمربى پرتغالى تیم ملى در دقیقه 

90 روى نــام آنها خط قرمز بکشــد. بخت با 
میالد محمدى یار بود که کى روش بین هم 
پستى هاى با استعدادش که بعضاً توانایى بازى 
در چند پست دیگر را هم داشتند، دست روى او 
گذاشت؛ با این تفاسیر، باید گفت هرچه مهرداد 
محمدى تا کنون شانس حضور در جمع ملى 
پوشان را نداشته، قل او این اقبال را داشته که 
براى بار دوم در جام جهانــى پیراهن یوزها 

را برتن کند.

خوش اقبال، از یونان تا تیم ملى
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تیم هاى حاضر در جام جهانى 2022 فهرست نفرات خود 
را براى حضور در این رقابت ها اعالم کرده اند. بر اســاس 
فهرست هاى منتشر شــده جوان ترین بازیکن این دوره از 
رقابت ها یوســف موکوکو مهاجم تیم ملى آلمان است که 
اصالت کامرونى دارد است. او در زمان اولین بازى آلمان در 
جام جهانى دقیقا 18 سال تمام سن خواهد داشت و اکنون 
در عضویت تیم دورتموند اســت. او در فصل جارى در 14 
بازى براى تیمش 6 گل زد تا فلیک را قانع کند که او را به 
جام جهانى ببرد. تاکنون مسن ترین بازیکن جام نیز په په 
دفاع پرتغال است که 39 سال و 267 روز هنگام اولین بازى 
پرتغال سن خواهد داشت. تاکنون غیر از تیم هاى اکوادور، 
ایران، مکزیک، تونس، کانادا و غنا بقیه تیم ها فهرســت 
نفرات کامل خودشان را براى حضور در جام جهانى اعالم 

کرده اند.

جوان ترین بازیکن
 جام جهانى

02

کیلیان ام باپه که با قراردادى سه ساله در پارى سن ژرمن 
ماند یکى از گران ترین بازیکنان جهان براى چندین فصل 
بوده است اما بنا به اطالعات سایت ترانسفرمارکت بازیکن 
شماره 7 پارى سن ژرمن حاال جایگاه خود را به ارلینگ هالند 
داده است. این مسئله بخاطر عملکرد خیره کننده این فصل 
«بچه غول» نروژى در ترکیب منچسترسیتى بوده است. 
گلزن قهار منچسترسیتى، ارزش خود را به 170 میلیون یورو 
رسانده و کیلیان ام باپه را با ارزش 160 میلیون یورویى پشت 

سر گذاشته است.

«بچه غول» از امباپه 
پیشى گرفت!

ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران بار دیگر نسبت 
به پست بازى یکى از بازیکنان مورد اعتماد خود 

تصمیم جدید گرفت.
او در ادامه تغییرات خود بــراى بهبود روند این 
تیم در تقابل با انگلیس، آمریــکا و ولز تصمیم 
گرفت وحیــد امیرى را همچــون دوره قبلى به 
جمع هافبک ها باز گردانــده و از او در جناح چپ 
بازى بگیرد. امیرى که در فصل جارى به عنوان 
بازیکن پرســپولیس در لیگ برتــر ایران بازى 
مى کند در 2018 توانست بازى درخشان خود را 
با حرکت استثنایى مقابل جرارد پیکه مدافع وقت 

تیم ملى ایران کامل کند.
عبور توپ از بین پاهاى پیکه باعث شد تا امیرى 
مورد توجه کارشناســان فوتبال دنیا قرار بگیرد 
و تصویر آن لحظه بارها از ســوى شــبکه هاى 
اجتماعى فعال در حوزه فوتبال پخش شــود تا 

تبدیل به یکى از ماندگارترین ها شود.
امیرى در حالى در جریــان پیروزى یک بر صفر 
مقابل نیکاراگوئه به پســت مــورد عالقه خود 
بازگشت که در سه سال گذشته با حضور دراگان 
اســکوچیچ به عنوان دفاع چپ بــازى مى کرد. 
ســرمربى وقت تیم ملى ایران بــراى آمادگى 
هرچه بیشــتر امیرى با پســت دفاعى از یحیى 
گل محمدى خواست تا او را در همین منطقه از 

میدان بازى دهد.
ســرمربى پرســپولیس براى فصل جارى نیز 
استراتژى جذب بازیکن را بر اساس همین ایده 
پیش برد. یحیى گل محمدى از وحید امیرى به 
عنوان مدافع استفاده کرد تا سعید صادقى را براى 
پرسپولیس به خدمت بگیرد و او را بازى دهد اما 
کى روش با بازگشــت به نیمکت تیم ملى ایران 

تصمیم گرفت امیرى را دوباره به پست اصلى اش 
بازگردانده تا شاید با عملکرد مطلوب بتواند رؤیاى 
صعود به مرحله حذفى را از گروهى که انگلیس، 
ولز و آمریکا هســتند برآورده کند. حاال باید دید 
این بازیکن پس از بازگشــت از جام جهانى قطر 
چه جایگاهى در تاکتیک هاى گل محمدى پیدا 

مى کند.

نقشه متفاوت کى روش براى 
ستاره پرسپولیس

تیم فوتبال اتحاد کلباء با گلى در ثانیه هاى پایانى 
برابر عجمان تن به شکست داد. 

در شرایطى که بازى با تســاوى بدون گل رو به 
پایان بود، یک ارسال در دقیقه 95 به روى دروازه، 
با ضربه سر بازیکنان عجمان همراه شد و فراس 
بالعربى ستاره تونســى عجمان در دهانه دروازه 
توپ را به گل تبدیل کرد که در ابتدا این گل آفساید 

اعالم شد. اما پس از بازبینى صحنه مشخص شد 
که در واقع توپ با برخورد به مدافــع کلباء برابر 

بازیکن عجمان قرار گرفته و گل صحیح است.
بدین ترتیب تیم عجمان موفق شــد با یک گل 
دیرهنگام در دقیقــه 95، دروازه کلباء را باز کند و 
برنده از زمین خارج شــود تا تیم مجیدى پس از 

پنج دیدار، شکست در ادنوك لیگ را تجربه کند.

مهاجم ایرانى پوشکاش حضورى کامل در جریان برترى 
تیمش مقابل دبرچن داشت.

دیدارهاى هفته شانزدهم لیگ برتر مجارستان روز شنبه 
پیگیرى شد که در یکى از آنها، تیم پوشکاش که شهاب 
زاهدى را پس از یک مسابقه غیبت در ترکیب دوباره در 
جمع 11 بازیکن اصلى داشت، مقابل ِدبِرچن رده پنجمى 
قرار گرفت. یاران زاهدى که طى دو هفته گذشته لیگ برتر 
مجارستان موفق به کسب پیروزى نشده و یک شکست 
و یک تساوى داشتند، در دیدار مقابل دبرچن توانستند با 
گل دقیقه 90 باتیک و دبل این بازیکن به برترى دست 

پیدا کنند.
تیم فوتبال پوشکاش در دیدار خانگى روز گذشته مقابل 
دبرچن به برترى 2 بر یک رسید تا در امتیاز 25 با تیم هاى 
دوم و سوم جدول برابر شود و بخاطر تفاضل گل کمتر در 

جایگاه چهارم لیگ برتر مجارستان بایستد.
شــهاب زاهدى، مهاجم ایرانى پوشــکاش که در دیدار 
هفته قبل به عنوان بازیکــن تعویضى به زمین آمده بود، 
حضور 90 دقیقه اى مقابل دبرچن داشت و شانزدهمین 
بازى فصل خود را انجام داد، اما نتوانســت آمار پنج گل 

زده اش را بهتر کند.

شکست تلخ شاگردان مجیدى در دقیقه 90+5

برترى پوشکاش در حضور کامل ستاره ایرانى
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در پى مذاکرات صورت گرفته، باشــگاه پرســپولیس با 
افزایش رقم قــرارداد یکــى از بازیکنان خــود موافقت 

کرد. قــرارداد علــى نعمتى 
با پرســپولیس در حدود 20 
درصد افزایش پیــدا کرد تا 
این بازیکن بــا رقم جدیدى 

براى این تیم بازى کند. 
علــى نعمتى یکى 
از بازیکنانى بود 
که براى پیوستن 
به پرســپولیس 
منزل شــخصى 
خــود را فروخته 
بود تا بتواند پول 
رضایت نامه اش 

را بپردازد.

افزایش رقم قرارداد
 یک پرسپولیسى

سرمربى برزیلى و سابق سپاهان به عنوان جانشین فیروز 
کریمى در صنعت نفت آبادان منصوب شد.

باشگاه صنعت نفت فیروز کریمى را از هدایت این تیم 
اخراج کرد و حاال به نظر مى رسد براى سومین سرمربى 
این فصل با یک مرد برزیلى مذاکرات مثبتى داشته است.

ادسون تاوارس سرمربى 66 ساله برزیلى گزینه مدنظر 
این باشگاه است که در آســتانه نشستن روى نیمکت 
صنعت نفت قرار دارد و احتماال در بیســت و چهارمین 

تجربه سرمربیگرى بار دیگر راهى ایران خواهد شد.
تاوارس که مربیگرى را از 22 سالگى و در سوییس آغاز 
کرده، سابقه کار در کشورهاى بسیار زیادى را دارد و یک 
دوره کوتاه نیز در تیم ســپاهان، کار در لیگ برتر خلیج 

فارس را تجربه کرد.
او در فصل 85-84 به عنوان ســرمربى طالیى پوشان 
انتخاب شــد اما پس از نتایج ضعیف راهى برزیل شد 
و دیگر هرگز به ایران برنگشــت. تیم تحت هدایت او 
مقابل برق شیراز، تیم ته جدولى لیگ برتر شکست خورد 
و همین باخت باعث شد تا تاوارس با بهانه مرخصى به 
کشــورش برود و در حالى که انتقادات زیادى را متوجه 
خود مى دید، ترجیح داد به ایران نیاید و به ســراغ شغل 

بعدى برود.
این سرمربى پرکار اما اغلب ناموفق، در لحظه ترك ایران 
49 ساله بود و حاال در 66 سالگى به ایران بازمى گردد. 
جالب این است که او چهار دهه ســابقه سرمربیگرى 

حرفه اى در کارنامه دارد و شــاید یکى از باسابقه ترین 
مربیان کنونى فوتبال جهان نیز باشد.

وى سابقه هدایت الهالل عربستان در فصل 91-90 و 
یوکوهاما در سال 2017 را هم در کارنامه دارد و دوبار هم 

سرمربى ویتنام بوده است.
آخرین تجربــه کارى تاوارس به لیــگ یک اندونزى 
بازمى گردد که در سال 2020 دوران ناموفقى را براى وى 
رقم زد و او حاال ماموریت جلوگیرى از سقوط صنعت نفت 

را پیش روى خود مى بیند.
حضور یک سرمربى برزیلى در حالى اتفاق مى افتد که او 
پس از رضا پرکاس و فیروز کریمى، سومین سرمربى این 

فصل صنعت نفت پیش از پایان نیم فصل خواهد بود.

سرمربى سابق سپاهان جانشین کریمى شد

برطرف مى کنیم.

قــرارداد یکــى از بازیکنان خــود موافقت 
د علــى نعمتى 
س در حدود 20
ش پیــدا کرد تا

ــا رقم جدیدى 
 بازى کند. 
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مهاجم جنوبى پرسپولیس با پشــت سر گذاشتن دوران مصدومیت، 
امیدوار است شرایط بازگشت دوباره به این تیم براى وى شکل گیرد.

عیسى آل کثیر که در دوران حضور در این تیم علیرغم ثبت گل هاى 
خاطره انگیز با بدشانسى بزرگى نیز مواجه شده، اکنون با پشت سر 
گذاشــتن دوره مصدومیت در تمرینات سرخپوشــان حاضر شده تا 

امیدوار به آینده باشد.
آل کثیر در پرســپولیس در دو مقطع اتفاقات عجیبى را دنبال کرد 
که مانع از شــکل گیرى اهداف او شده اســت؛ اولین بار مربوط به 
محرومیت پیش از دیدار نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا بود. جایى 
که این مهاجم نقش پررنگى در مسیر حضور سرخپوشان تا آن مرحله 
داشت. محرومیتى شش ماهه که دورى طوالنى مدت وى را به همراه 
داشت. آل کثیر بازگشت و اینبار در دربى توانست گل حساسى براى 
پرسپولیس به ثمر برساند تا بار دیگر با همان محبوبیت بزرگ کار را 

در این تیم دنبال کند.
در نهایت اما بار دیگر یک مصدومیت تلخ باعث دورى طوالنى مدت 
دیگرى براى وى شده است. اتفاقى که اینبار شاید وى نیز نقشى در 
آن داشته باشد و تصمیم دیرهنگام وى براى انجام عمل جراحى به 
مدت دورى اش از این تیم کمک زیادى کــرد. آل کثیر اما با انجام 
عمل جراحى و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت به این تیم بازگشته 
و با حضور در تمرینات آماده ســازى امیدوار اســت در روزهایى که 
قراردادش نیز با این تیم به پایان رسیده، در نیم فصل شرایط بازگشت 
دوباره به جمع شاگردان یحیى گل محمدى را براى خود شکل دهد.

او البته کار سختى در 32 سالگى پیش رو خواهد داشت؛ جایى که باید 
با یورگن لوکادیا، شیخ دیاباته و همچنین مهدى عبدى و حامد پاکدل 
براى دستیابى به این هدف رقابت داشته باشد و از سویى دیگر نظر 

یحیى گل محمدى را براى شکل گیرى این اتفاق جلب کند.

باشگاه استقالل در تالش براى تسویه حساب با باشگاه 
سانتاکالرا است.

ماجراى پرداخت قســط دوم انتقال محمد محبى به 
استقالل، از نظر مالى مشکالتى را براى باشگاه استقالل 
به وجود آورده که به نظر مى رســد دلیل اصلى آن بى 

توجهى به پرداخت پول بوده.
باشگاه استقالل از مبلغ 230 هزار یورو، تاکنون 90 هزار 
یورو رو پرداخت و تاییدیه آن را گرفته اما براى پرداخت 
مابقى پول به مشکل خورده است. درحالیکه پیش از این 
علیرغم تالش باشگاه، دو بار ســوئیفت پرداخت پول 
به دلیل مسائل تحریمى برگشــت خورده بود اما حاال 
پرداخت باقى مانده طلب سانتاکالرا نه برگشت خورده 
و نه تایید شده اســت. به همین خاطر مدیران به دنبال 

راهکارى هستند که براى باشگاه دردسر ساز نشود.
با این حال برخالف اخبار منتشر شده، باشگاه استقالل 
درخواستى از سوى سانتاکالرا مبنى بر فسخ قرارداد و 
بازگشت محبى نداشته است. مدیران استقالل بر اساس 
تاییدیه 90 هزار یورو و اسناد اقدامات انجام شده براى 
پرداخت مابقى پول، سعى در اثبات ُحسن نیت شان به 
مدیران سانتاکالرا دارند و به آن ها اطمینان داده اند که 
با وجود مشکالت موجود براى پرداخت، در تالش براى 
تسویه حساب هستند. با توجه به اینکه باشگاه سانتاکالرا 
دریافت پول نقد را نیز رد کرده، به هر ترتیب باید دید که 
مدیریت فعلى باشــگاه به چه طریق مى تواند این گره 
کور شــده را باز و نگرانى ها بابت ادامه حضور محبى را 

برطرف کند.

تالش استقالل براى جلب اطمینان پرتغالى ها

گلزن محبوب پرسپولیسى ها 
امیدوار به بازگشت
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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گردهمایى روابــط عمومى هاى آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان به میزبانى فوالد مبارکه در سالن مرکز 
تحقیقات این شــرکت برگزار شد که طى آن مدعوین 
این گردهمایــى از خطوط تولید فــوالد مبارکه دیدن 
کردند و از نزدیک با مراحل تولید محصوالت فوالدى 

آشنا شدند. 
محمدجواد براتى، مدیر روابــط عمومى فوالد مبارکه 
در این گردهمایــى اظهار کرد: مســئولین جمهورى 
اسالمى در ســال 1360 این آینده نگرى را داشتند که 
باالخره روزى جنگ تحمیلى به پایان خواهد رســید 
و فوالد مبارکه را مى توان به عنوان ابزار اقامه قســط و 
رساندن مردم به شــرایط خوب زندگى ایجاد کرد تا در 
حوزه اقتصاد و صنعت کشور اتفاقات امیدآفرینى محقق 
شود و نهایتًا در اوج سختى ها، مشــکالت و بذرهاى 
ناامیدى که توســط دشــمنان افکنده مى شد، فوالد 

مبارکه را ساختند.
وى اذعان داشــت: پیش از پیروزى انقالب اسالمى 
ســالیانه تنها زیر یک میلیون تن فوالد در کشور تولید 
مى شد اما در حال حاضر این عدد به سالیانه 30 میلیون 
تن رسیده که یک سوم این میزان در گروه فوالد مبارکه 

به تولید مى رسد.
براتى با بیان ایــن که توانایى تولید فوالد هر کشــور 
به عنوان شاخص  توسعه آن کشور محسوب مى شود و 
ایران در رتبه دهم تولید فوالد جهان قرار دارد، تصریح 

کرد: براى ساخت مجموعه فوالد مبارکه، کلیه قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز از دیگر کشورهاى جهان تأمین 
مى شد و این در حالى است که امروز با اعتماد به جوانان 
این مرز و بوم، بیــش از 90 درصد قطعات و تجهیزات 

فوالد مبارکه بومى سازى شده و به دست متخصصان 
داخلى کشور ساخته مى شود که این امر باعث افتخار و 

سربلندى ایران اسالمى است.
وى با بیان این که بیــش از 4 هزار قطعه و تجهیز طى  
سال هاى گذشــته در فوالد مبارکه بومى سازى شده و 
این شرکت سهم 1/5 درصدى در تولید ناخالص ملى 
دارد، ادامه داد: یک سوم ارزآورى کشور در دوران تحریم 
توسط فوالد مبارکه محقق شد و این شرکت بزرگترین 

حامى شرکت هاى دانش بنیان در کشور بوده است.
مدیر روابــط عمومى شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
فوالد مبارکه در مصرف آب به عنوان کم مصرف ترین 
فوالدساز جهان است و به ازاى هر تن تولید فوالد، تنها 
2/2 مترمکعب آب مصرف مى کند و این در حالى است 
که میانگین این عدد در جهــان 4/5 تا 5 مترمکعب به 

ازاى هر تن تولید فوالد است.
وى با بیان این که عمده میزان مصرف آب فوالد مبارکه 
از طریق ایجاد شــبکه جمع آورى پساب 9 شهرستان 
اطراف این شرکت و بازچرخانى آب صورت مى گیرد، 
تأکید کرد: فوالد مبارکه دارنده بزرگترین تصفیه خانه 

پساب خاورمیانه است.

90 درصد قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه 
بومى سازى شده است

یادواره 15 شهید شرکت پاالیش نفت اصفهان با دعوت از خانواده هاى این 
شهدا در سالن اجتماعات شهرك شهید منتظرى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى و بین الملل شــرکت پاالیــش نفت اصفهان، 
احمدرضا عظیمى، مدیر روابط عمومى و بین الملل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در این آئین ضمن گرامى داشــت یاد و خاطره شــهدا و به ویژه 
شهداى پاالیشگاه اصفهان اظهار داشت: این مراســم به بهانه 21 آبان 

سالروز حمله موشکهاى رژیم عراق به این شرکت برگزار شد.
سخنگوى شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به تجلیل از خانواده 17 

شهید پاالیشگاه اصفهان در این مراســم تصریح کرد: ما همواره از شهدا 
آموخته ایم و در ادامه راه نیز از منش و سیره آنها الگو خواهیم گرفت.

محسن قدیرى، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز که به دلیل 
ســفر کارى قادر به حضور در این مراســم نبود، پیامى تصویرى را براى 
مخاطبان ارســال کرد.حجت اله نورى، سرپرست امور ایثارگران شرکت 
ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى نیز در ادامه این مراســم ضمن 
ابراز خرســندى از حضور در خانواده شهداى پاالیشــگاه اصفهان اظهار 
داشت: شرکت پاالیش نفت اصفهان با داشتن 17 شهید، 60 جانباز و 71 

فرزند شهید که مشغول در پاالیشگاه هستند، یکى از شرکت هایى است که 
بیشترین آمار ایثارگران را به خود اختصاص داده است.

 یادواره شهداى پاالیشگاه اصفهان برگزار شد

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان
 با فرماندار آران و بیدگل

حضور بنیاد تعاون زندانیان 
 در جشنواره « ایران آینده »

آموزش هاى شهروندى استفاده از مترو 

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان با 
على اکبر رضایى فرماندار شهرستان آران و بیدگل 

دیدار و گفتگو کرد.
در ابتداى ایــن جلســه رئیــس اداره مخابرات 
شهرستان آران و بیدگل آخرین وضعیت ارتباطى 
شهرســتان و موانع پیش روى توسعه مخابراتى را 
تشریح و در ادامه مدیر مخابرات منطقه اصفهان بر 
لزوم همدلى و همراهى نهادهاى حاکمیتى از جمله 

فرماندارى ها براى توسعه پایدار خدمات و سرویس 
هاى مخابراتى روستایى تاکید کرد.

گفتنــى اســت، فرمانــدار آران و بیــدگل نیــز 
در ایــن دیــدار، ضمــن برشــمردن موقعیــت 
و فرصــت هــاى پیــش روى شهرســتان، به 
بیــان مشــکالت و دغدغــه هــاى ارتباطــى 
شــبکه ثابت و ســیار در ســطح این شهرستان

 پرداخت. 

جشــنواره « ایران آینده » همزمان با فرا رسیدن 
هفته ملى نوجــوان و با همت ســازمان فرهنگى 
هنرى شهردارى تهران در باغ کتاب تهران برگزار 

شد.
به گزارش  روابــط عموى بنیاد تعــاون زندانیان 
اســتان اصفهان، در این جشــنواره دستاوردهاى 
زندانیان در 6 غرفه متشکل از محصوالت تولیدى 
استان اصفهان ، اســتان البرز، اســتان گلستان، 
تهران بزرگ، شرکت کشت و صنعت گل حامى و 
شرکت حامى بازار در معرض دید بازدید کنندگان 

قرار گرفت.
این جشنواره که از یازدهم تا بیســتم آبان ماه در 
محل باغ کتــاب تهران دایر بــود، میزبان بازدید 
کنندگان و خریداران صنایع دستى و محصوالت 

تولید شده توسط مددجویان شد.
حضور بنیــاد تعــاون زندانیان اســتان اصفهان 
در این جشــنواره و عرضــه تولیــدات زندانیان 
در واقــع ارائــه دســتاوردهاى مددجویــان 
و پــر رنــگ جلــوه دادن نقــش اشــتغال و 

حرفه آموزى ست.

در ادامه همکارى هــاى اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندى و شــرکت مترو منطقه اصفهان، از 
نیمه آبان ماه، طرح هاى ویژه آموزش شهروندى 
با عنوان "من و مترو" در محل تبلیغات واگن هاى 

قطار شهرى شهر اصفهان نصب شد.
این طرح هــا در 5 عنوان و بــا محوریت آموزش 
استفاده صحیح از قطار شهرى و همچنین فرهنگ 

سازى بهتر جهت استفاده از این وسیله حمل و نقل 
عمومى و با توجه با افزایش جمعیت استفاده کننده 
از مترو همزمان با بازگشایى مدارس و دانشگاه در 

محل مربوطه نصب گردیده است.
گفتنى اســت  این طرح ها در ادامه سال به غیر از 
واگن هاى قطار شهرى در 12 ایســتگاه پر تردد 

شهر نیز نصب خواهد شد.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

بــه  هلنــد  دلفــت  صنعتــی  دانشــگاه  دانشــجویان 
 C ــا چرخــی ــا ب ــورد شــش پ تازگــی یــک ربــات مــاه ن
شــکل بــرای جســتجو در مــاه طراحــی کــرده انــد.

یــک بازیگــر، تندیس اســکار خــود را بــه عنــوان نماد 
ایمان به پیروزی به رئیس جمهور اوکراین تحویل داد. 

یــک فعــال محیــط زیســت در ســنگال کــه بــه مــرد 
پالســتیکی معروف اســت مردم را به عدم استفاده از 

کیسه های پالستیکی تشویق می کند.

و  کافه هــا  در  روز هــا  ایــن  کــه  مســائلی  از  یکــی 
غذا هــای  ســرو  می آیــد،  چشــم  بــه  رســتوران ها 

طالســت.  روکــش  بــا  هــم  آن  خــاص 

پلیــس تهــران از دســتگیری ســارقی خبــر داد کــه بــا 
کلــت کمــری دســت ســاز وســایل قیمتــی خانه هــا را 

سرقت می کرد.

۱۳۴ ســال پیــش در چنیــن روزی لوئیــس لــو پرنــس، 
موفق شد نخستین ویدئوی تاریخ را ضبط کند.

زمین فوتبال بدون صندلی!

اهدای اسکار به
رئیس جمهور اوکراین!

مرد پالستیکی!

سرو عجیب استیک
با روکش طال

دستگیری مخترع
کلت کمری در تهران!

اولین فیلم تاریخ

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همیــن کادر در موبایل و کامپیوتر، 
می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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