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قفس هایی که پیاده رو 
را قفل کرده اند

تنهایی آدم ها در 
«قصه ظهر جمعه»

نسل آنالین 

زمزمه های امیدِ دوباره 
برای کارگران ساختمانی

       

 کارهایی که هرگز 
نباید بعد از خوردن 

غذا انجام دهید

سبقت آنفلوآنزا از کرونا در اصفهان
۳

نماهای اصفهان 
نیازمند 

پیرایش است
این حقیقت قابل انکار نیســت که شهردارى اصفهان 
ســاالنه مبلغ زیــادى از بودجه هاى شــهر را صرف 
زیباسازى نماهاى شهرى مى کند اما به نظر مى رسد 
که این تالش آنطور که باید و شــاید نتوانسته به شهر 
اصفهان نشــاط ببخشد و همســو با طراوت معمارى 

گذشته حرکت کند. 
شــاهد این مدعا هم پوسته ظاهرى ســاختمان هاى 
تازه ساز اصفهان است. حاال اینکه شهردارى اصفهان 
ِشم زیبایى شناســانه ندارد یا به این علت است که هر 

شهروند بر اساس بودجه خود اقدام...

1414 درخت کهنسال اصفهان درخت کهنسال اصفهان
 در انتظار ثبت ملى در انتظار ثبت ملى

۳

استفاده از ماسک در مدارس استان براى 2 هفته الزامى شد

مدافع خوزستانی تیم ملی دوباره سوژه شد اما...

کنعانی زادگان قلب دفاع 
یوزهای ایرانی؟ !یوزهای ایرانی؟ !

محمد حسین کنعانى زادگان دوباره سوژه شد. کمتر 
از یکسال پس از جنجال منشورى اتوبوس تیم ملى 

فوتبال، حاال این مدافع ایرانى...
۶

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

هویتی که نادیده گرفته می شودهویتی که نادیده گرفته می شود

رودی که بود 
رودی که نیست 

روایتی از گذشته تا «اکنون»روایتی از گذشته تا «اکنون»

تالش گلر پرسپولیستالش گلر پرسپولیس
 برای شماره یک بودن

شناسنامه های سفید، ازدواج های سیاه
وقتی رابطه زیر یک سقف جز زیان نتیجه دیگری نداردوقتی رابطه زیر یک سقف جز زیان نتیجه دیگری ندارد
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کنارگذر شرق هنوز از کاله قاضی کنارگذر شرق هنوز از کاله قاضی 

عبور نکرده استعبور نکرده است

۳

درگذشت مردی که ۵۰ سال حمام نرفت دادگاه تعدادی از متهمان اغتشاشات در اصفهان علنی استجهان نما سرعتWI FI ۶ چقدر است؟استان چگونه با وجود ۳ ویروس زمستان را سر کنیم؟تکنولوژی سالمت

به استناد ماده 71قانون شهرداریها عملکرد 6ماه اول سال 1401به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

گزارش عملکرد شهرداری جوشقان قالی
در۶ماه اول سال ۱۴۰۱

شهرداری جوشقان قالی

بودجه مصوب شرحردیف
عملکرد 6ماهه61401ماهه1401

 32,317,317,673   31,230,250,000  درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى 110000

 1,992,288,461   643,000,000  درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى 120000

 1,002,971,373   1,999,150,000  بهاى خدمات ودرآمدهاى موسسات انتفاعى 130000

 7,890,602,120   8,550,000,000  درامدهاى حاصل از وجوه واموال شهردارى140000

 -   2,425,000,000  کمکهاى اعطایى دولت وسازمانهاى دولتى 150000

 724,119,941   1,000,000,000  اعانات وکمکهاى اهدایى ودارایى ها160000

 43,927,299,568   45,847,400,000  جمع کل درآمدها 100000

 4,553,022,682   4,652,600,000  دراراییهاى سرمایه اى 200000

 -  داراییهاى مالى 300000

 48,480,322,250   50,500,000,000  جمع کل منابع 

عملکرد 6ماهه مصوب بودجه6ماهههزینه هاردیف

 150,000,000   2,387,084  کالبدى وشهر سازى 1

 9,129,518,500   24,790,208,000  محیط زیست وخدمات شهرى 2

 1,028,944,540   2,250,000,000  ایمنى ومدیریت بحران3

 7,949,097,300   8,800,000,000  حمل ونقل وترافیک4

 28,103,340,857   8,922,708,000  خدمات مدیریت 5

 760,000,000   850,000,000  اجتماعى وفرهنگى 6

 47,120,901,197   45,615,303,084  جمع کل هزینه ها

 47,120,901,197  جمع کل مصارف 

مجری طرح های زیربناییمجری طرح های زیربنایی
 وزارت راه و شهرسازی استان: وزارت راه و شهرسازی استان:
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۳
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حضور جمهورى اسالمى در 
منطقه قدرتمندتر خواهد بود

شکست طرح  نصب
کارتخوان در نانوایى ها؟

خبرخوان
مدارس تعطیل مى شوند؟

  برترین ها | به  دنبال شــیوع آنفلوآنزاى 
فصلى به ویژه در بین کــودکان و نوجوانان، 
مــدارس دو اســتان اردبیــل و کهگیلویه و 
بویراحمد تعطیل شد. اســتاندار قزوین هم از 
امکان تعطیلى گســترده و سراسرى مدارس 
در هفته بعد خبر داد. علوم پزشــکى اســتان 
قم هم اعــالم کرد: بازگشــایى مــدارس و 
دانشــگاه ها شــیوع آنفلوآنــزا را بــه طور
 بى سابقه اى افزایش داده است، شرایط کنترل 
نشــود، به طور سراســرى تعطیل مى کنیم. 
بهرامى، متخصص کودك هم در برنامه زنده 
شبکه 5 سیما عنوان کرد: اگر ضرورت ایجاد 
مى کند تمامى مدارس تعطیل شــوند چرا که 

کانون اصلى انتقال آنفلوآنزا مدرسه است.

اینترنت و آجیل!
  ایرنا | رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار 
گفت: اغتشاشــات و ناآرامى ها اخیر ســبب 
مشکالتى براى فروشــندگان بازار شد، ولى 
مهمترین تأثیر این ناآرامى هاى قطعى اینترنت 
بود که ارتباط با واردکنندگان خشکبار و آجیل 
کشور را از بین برد و از این لحاظ مى توان گفت 
اعضاى صنف دچــار زیان و از دســت رفتن 

بازارهاى صادراتى شدند.

جشنواره  صدتا یک غاز
وضعیت رقت باري    روزنامه کیهان |
است و اساسًا بی معنی اســت که ما چیزي به 
نام سینماي کودك نداشته باشیم و این گونه 
سینمایی سال هاي سال باشد که مرده و نابود 
شده اما یک جشــنواره پر سرو صدا و پرهزینه 
داشــته باشــیم به نام کودك! واقعًا هم که به 
نام کودك اســت و به کام دیگران. چرا کسی 
جلوي این قطار کج و بی ریــل و راه و بیراهه 
رو را نمی گیرد و چرا مسئولین اجازه می دهند 
فضاي کشــور در عرصه هنر پر شود از اسم ها 
و رســم هاي دهان پرکن و بــی ارزش و بی 
عقبه این جشنواره هاي صدتا یک غاز که تنها 

کارکردشان هدر رفتن پول بیت المال است؟

احتکار آنتى بیوتیک ! 
عضو کمیســیون بهداشت    برترین ها |
مجلس دربــاره کمبــود داروى آنتى بیوتیک 
در بازار اظهار کرد: معمــوًال زمانى که قیمت 
دارویى افزایش مى یابد شــرکت هاى دارویى 
مبادرت به فــروش دارو نمى کنند و داروها در 
کارخانجات دپو مى شود تا قیمت جدید تعیین 
تکلیف و اعالم شــود، اظهاراتى هم در مورد 
افزایش چندبرابرى قیمت آنتــى بیوتیک ها 
شنیده مى شود و به همین دلیل تمایل و رغبت 
شرکت هاى دارویى نسبت به توزیع و فروش 
دارو به داروخانه ها به شدت کاهش یافته است. 
متأسفانه شاهد احتکار آنتى بیوتیک ها توسط 
شــرکت هاى تأمین کننده و توزیع کننده به 
منظور اعالم قیمت جدید و سوددهى بیشتر زیر 

سایه ضعف نظارت وزارت بهداشت هستیم.

مى توانید 
مسیرتان را جدا کنید

  مهر | رئیس سازمان صداوسیما درباره 
رویکرد این سازمان و اینکه در قبال ویدیوى 
جدید مهران مدیرى تغییر خواهد کرد؟ گفت: 
کســى بخواهد براى این فرصتى که برایش 
فراهم شده است کارى کند قدمش روى چشم 
است و با تمام وجود از او استقبال مى کنیم. اما 
اگر کسى قدر این فرصت را نداند و یا نخواهد 
استفاده کند استعدادهاى موجود در جامعه زیاد 
است. ما هم تأ کید مى کنیم که وقتى به شهرت 
مى رســید دیگر فقط نماینده خودتان نیستید. 
نماینده رسانه ملى هستید و موظف هستید که 
تابع قوانین سازمان باشید در غیر این صورت 

مى توانید مسیرتان را جدا کنید.

پیشنهاد ایران براى
حل مسئله پهپاد

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور    انتخاب |
خارجه در مورد ادعاى فروش پهپاد به روسیه گفت: 
پنج شــنبه گذشــته در تماس تلفنى با آقاى بورل 
مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا به وى گفتم 
که آمادگى داریم تیمــى از نظامیان و متخصصان 
ایرانى و اوکراینى نشست مشترکى داشته باشند و 
نیز آمادگى داریم از طرف اوکراین هر گونه مدرکى 
که دارند ارائه کنند و اگر در این نشســت براى ما 
مشخص شود که روســیه از پهپاد ایرانى استفاده 

کرده، ما بى تفاوت نخواهیم بود.

تحقیقات غیرقانونى است 
امیرسعید ایروانى، سفیر و نماینده دائم    انتخاب|
ایران در سازمان ملل هشدار داد: تحقیقات سازمان 
ملل در مورد ادعاهاى بى اساس مربوط به استفاده 
از پهپادها در جنگ اوکراین در چارچوب قطعنامه 
2231 غیر قانونى است و این سازمان نباید براساس 
منویات کشورهاى غربى عمل کند. وى تأکید کرد: 
قطعنامه 2231 نه صادرات سالح را منع کرده و نه 
به دبیرخانه سازمان ملل دســتور العمل و ظرفیت 

الزم را براى انجام این تحقیقات داده است.

«رسالت» هم انتقاد کرد!
  روزنامه رسالت |فیلتر دائمى شــبکه هاى 
اجتماعى خارجى که حدود 50 میلیون کاربر و میلیون ها 
نفر از آن ارتباط ارتزاق مى کنند در حرف کار سختى 
 نیســت، اما بدانیم که اوًال ارتباط و تکنولوژى هاى 
ارتباطى را نمى توان فیلتر کرد، ثانیاً اگر هدف مدیریت 
نسل z است، فیلترشکن هاى آنها همیشه روشن است. 
علل همه اغتشاشات هم شبکه هاى اجتماعى نیستند.

شبیه سازى بازى کف خیابان
یک کارشناس بازى هاى رایانه اى گفت:    مهر |
متأسفانه امروز نوجوان 16 و 17 ساله که در کف خیابان 
براى نظام اجتماعى کشــور هزینه ایجاد کرده تحت 
تأثیر یکسرى بازى ها و ادبیات بازى ها و خشونت بازى 
هاست. بابک کرباسى مى گوید: طى هفته هاى گذشته 
با این گروه از جوانان کف خیابان برخورد مى شــود و 
پس از دستگیرى چند لیدر و گزارش هاى آنها متوجه 
مى شوند که تعدادى از آنها گیمرهاى حرفه اى و بعضًا 
حتى مشترى و مخاطب استریمرهاى ایرانى داخلى و 
خارجى هستند. آنها امروز مى آیند مثًال بازى GTA را 
در کف خیابان شبیه سازى مى کنند و بازى کال آف 

دیوتى موبایل را بازنمایى مى کنند. 

مدرسه تلویزیونى ما
بى نظیر است

  پانا | وزیر آمــوزش و پرورش طرح مدرســه 
تلویزیونى ایران را در مقایسه با شبکه هاى تلویزیونى 
جهان با بودجه هاى دولتى، بى نظیر و ارزشمند دانست. 
یوسف نورى اظهار کرد: شــبکه هاى تلویزیونى در 
دنیا عمدتًا دولتى هســتند و بودجه هاى بسیار خوبى 
هم دارند اما هیچ کدام از آنها کار بزرگى مانند مدرسه 
تلویزیونى ایران ندارند و کارى که امروز در کشور ما با 
همراهى ارزشمند سازمان صداوسیما انجام مى شود، 

بى نظیر است.

«پوتین» مریض احوال است
  خبرآنالین| ادعا مى شود که نزدیکان «والدیمیر 
پوتین» به شدت نگران سالمتى وى هستند و در این 
میان از ســرفه ها، حالت تهوع و بى اشتهایى رئیس 
جمهور روسیه صحبت مى شود. طبق ادعاى کانال 
«اس وى آر»، حلقه درونى رهبر روسیه از این مسئله 
نگرانند که «الغرى و سرفه هاى مداوم» پوتین در حال 
مشاهده شدن است. طبق این ادعا،  پوتین که مخفیانه 
در حال مبارزه با سرطان است در ماه هاى اخیر 8 کیلو 

وزن کم کرده است. 

آیت ا... سید ابراهیم رئیســى، رئیس جمهور در نشست 
اتحادیه خبرگزارى هاى آسیا و اقیانوسیه، با بیان اینکه 
هیچ معادله اى در منطقــه صورت نمى گیرد مگر اینکه 
جمهورى اســالمى ایفاى نقش کنــد، گفت: غربى ها 
رسمًا اعالم کردند که فشارهاى حداکثرى به جمهورى 
اسالمى مفتضحانه شکســت خورده و مقاومت مردم 
ایران آنها را به شکســت رسانده اســت و اعالم کردند 
که فشــارها کارساز نبوده اســت. وى افزود: آنچه آنها 
(دشــمنان) را وادار به عقب نشــینى و شکست کرده 
مقاومت جمهورى اســالمى بوده است. رئیسى با بیان 
اینکه توطئه هاى علیه جمهورى اسالمى و آشوب ها به 

دلیل قدرت جمهورى اسالمى است و چون از تهدیدها 
به جایى نرسیدند این کارها را مى کنند، اظهار کرد: این 
چندمین بار اســت که آمریکایى ها در تصمیم گیرى ها 
دچار خطا شدند. خطاهایشان خسارات زیادى براى آنها 
دارد. برداشت هاى نادرستى مى کنند و برخى آنها را به 
غلط مى اندازند که اعالم موضع هاى پرهزینه داشــته 
باشند.  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جمهورى اسالمى 
قدرتمندتر از هر زمانى اســت و حضــورش در منطقه 
قدرتمندتر خواهد بود و این حضور پر قدرت را در دستور 
کار جمهورى اسالمى است و براى حمایت از مظلومان و 

افراد تحت ستم و آزادیخواهان به کار مى گیریم.  

دولت براى جلوگیرى از فروش خارج از شبکه آرد اقدام 
به نصب دســتگاه هاى پوز در نانوایى هــا کرد. چراکه 
گفته مى شود تا پیش از این برخى از نانوایى ها بیش از 
30 درصد ســهمیه آرد خود را خارج از شبکه به فروش 
مى رســاندند. اما محمدجواد کرمــى، رئیس اتحادیه 
نان هاى حجیم و غیرحجیم، شیوه فعلى پرداخت یارانه 
نان را صحیح ندانســت و گفت: یک بار در سال 1389 
یارانه نان هدفمند شد. در آن سال یارانه نان به حساب 
مردم واریز شــد و با توجه به ایجاد فضاى رقابتى براى 

نانوایان کیفیت نان نیز خواه ناخواه افزایش یافت. 
این فعال صنفى ابراز کرد: دولت ساالنه حدود 120 هزار 

میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به یارانه 
نان تخصیص مى دهد. اما نکته جالب اینجاست که نه 
دولت، نه مــردم و نه تولیدکننــدگان از وضعیت فعلى 
راضى نیستند. کرمى بهترین راه حل براى رضایتمندى 
سه گروه را آزادسازى و پرداخت یارانه به مردم دانست.

کرمى طرح نصب دســتگاه هاى پوز در نانوایى ها یک 
طرح شکست خورده دانست و بیان کرد: ما همان زمان 
نیز با ایــن طرح مخالفت کردیم، چراکه مى دانســتیم 
جوابگو نخواهد بود. حال وزارت اقتصاد به عنوان متولى 
این طرح پاسخگو نیست که فاز سوم و چهارم این طرح 

به کجا رسید. 

مریم محسنى

جلسه روز گذشته مجلس براى نگاهى دوباره به طرح 
بیمه کارگران ســاختمانى و رفع ایــرادات آن بار دیگر 
کورســوى امیدى را در دل کارگرانى که دو سال است 
در انتظار اصالحیه این قانون مانده اند زنده کرده است. 
کارگرانى که طبق آمارها بیشــترین تلفات جانى ناشى 
از حوادث کار را به خود اختصاص داده اند اما همچنان 
نیمى از جمعیت یک میلیون و 500 هزار نفرى آنها تحت 

پوشش بیمه تأمین اجتماعى نیستند.
اینکه چــرا هنوز بخش زیادى از کارگران ســاختمانى 
تحت پوشش بیمه نیستند، به علت معطل ماندن اطالح 
ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانى در مجلس است. 
طرحى که به نظر مى رسد علت معطل ماندنش تنها به 
مجلسى ها برنمى گردد و کمبود منابع تأمین اجتماعى 
هم یکى از دالیلى است که باعث شده این طرح آنطور 
که باید و شاید به سرانجام نرسد. به گفته کارشناسان، 
اکنون اظهارنظرهاى مختلفى مبنى بر مشکالت مالى 
تأمین اجتماعى وجود دارد و این مســئله باعث کشدار 

شدن این مشکالت در اجراى تعهداتش شده است.
دو ســال پیش طرح اصالح و تغییرات مــاده 5 قانون 
بیمه هاى اجتماعى کارگران ساختمانى مبنى بر تغییر 
وضعیت منابع درآمدى سازمان تأمین اجتماعى در حالى 
به مجلس ارائه شــد که به نظر مى رسد منابع سازمان 
تأمین اجتماعى که حاال اظهار نظرهاى مختلفى درمورد 
مسائل مالى آن وجود دارد کافى نبوده و ممکن است این 
سازمان با این اصالحیه هم از پس تعهدات خود برنیاید 
و امید کارگران ساختمانى باز هم به ناامیدى تبدیل شود.

خردادماه ســال 99 بود که کلیات طرح بیمه کارگران 
ساختمانى در مجلس شوراى اسالمى با قید دو فوریت 
به تصویب رســید اما اواخر همین ســال، نمایندگان 
کارگرى و مجلس براى پایان دادن به مشکل بیمه  این 
کارگران و همچنین به منظور اصــالح منابع درآمدى 
ماده 5 بیمه کارگران ساختمانى، بحث اصالح این ماده 
را مطرح کردند. براساس این طرح «کارفرما موظف شده 

بود 8 درصد از مزد هر کارگر به ازاى ســاخت هر متر از 
ساختمان با ضریب بین نیم تا 14درصد را به عنوان سهم 
خود براى پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانى پرداخت 
کند.» ضریب تعیین شــده براى پرداخت حق بیمه در 
مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطى 

از 0/5تا 14 درصد متغیر بود. 
این طرح اوایل خرداد 1400 باز هــم در صحن علنى 
مجلس مطرح شد اما به دلیل حســاس دانستن طرح، 
بررســى آن به زمان دیگرى موکول شــد و به مدت 
یکســال روى میز مجلس خاك خورد. بعد از یکسال 
در مردادماه امســال نمایندگان مجلس قول داده بودند 
که تکلیف این طرح را مشــخص کنند و بــه یکى از 
بزرگ ترین مشکالت کارگران ساختمانى پایان دهند 
اما اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانى در مردادماه 
هم به صحن علنى مجلس نرســید و به زمانى دیگر در 

شهریور ماه موکول شد. 
شهریور و مهر امسال هم گذشت و خبرى از اصالحیه 
و مجلسیان نشد تا اینکه دیروز و بعد از 730 روز انتظار، 
کارگران ساختمانى که پشت نوبت بیمه بودند، باز امیدوار 
به مجلسى ها شدند. دیروز قرار بود جلسه اى با حضور 
اعضاى کمیسیون اجتماعى مجلس برگزار شود تا دوباره 
موضوع طرح بیمه کارگران ساختمانى مورد بررسى قرار 
گیرد و ابهامات آن رفع شود تا انتظار دو ساله کارگران 
براى اعالم وصول در صحن علنى مجلس به پایان برسد 

و آنها دیگر پشت نوبت بیمه نمانند.
هم اکنون بر اساس اعالم مرکز پژوهش هاى مجلس 
این اصالحیه تأثیر حدود نیم درصدى بر تورم مســکن 
دارد کــه در مقابل تورم هاى ناشــى از افزایش قیمت 
میلگرد، سیمان، آجر، گچ و.. . بسیار ناچیز است. این در 
حالى اســت که برخى آمارها بیانگر این است که حدود 

700 هزار کارگر ســاختمانى در صف انتظار بیمه شدن 
هستند و اکنون چشم انتظار تصمیم نهایى نمایندگان 

ملت براى بیمه شدن هستند.
برابر آمارها، 50 درصد حوادث کار در کشــور مربوط به 
کارگاه هاى ساختمانى است و به گفته فعاالن کارگرى 
موضوع بیمه کارگران ساختمانى به عنوان یک ضرورت 
حیاتى از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است و مسئوالن 
و متولیان امر باید در این زمینه اهتمام بیشــترى داشته 
باشند اما سازمان تأمین اجتماعى بنا به دالیل مختلف 
از زیرپوشــش قرار گرفتن تعداد زیــادى از کارگران 
ساختمانى خوددارى مى کند و به این خاطر که کارگران 
ساختمانى مشمول قانون کار نیستند در شرایط بیکارى 
نیز مشمول دریافت بیمه بیکارى قرار نخواهند گرفت و 
در صورت بروز اتفاق خانواده آنان نیز درگیر مشکالت 

فراوانى خواهند شد. 

زمزمه هاى امید دوباره براى کارگران ساختمانى 

«عمو حاجــى»، مرد تنومند و کهنســالى که بیش 
از نیم قرن از رعایت کردن بهداشــت و استحمام 
گریزان بود، در 94سالگى در روستاى دژگاه از توابع 

بخش دهرم شهرستان فراشبند فارس درگذشت.
او که به گفته بخشدار دهرم فراشبند فارس، اسمش 
«حاجى» بود، در دهه هاى گذشته از خوردن هر نوع 
خوراکى تازه پرهیز مى کــرد و معتقد بود «اگر تمیز 
شود، مریض مى شود». او بر این باور بود که حمام 

رفتن و تمیزى، بدنش را از سالمتى دور مى کند.
 مردم منطقه احترام خاصى بــراى او قائل بودند و 
رعایت حالش را مى کردند. عمو حاجى همیشــه از 
حمام و آب دورى مى کرد به  طورى که چند ســال 
پیش وقتى جوانان روستا ســعى کرده بودند براى 
او حمامى فراهم کنند فرار کــرده بود. در آن زمان 
گروهى از مردان روســتا داوطلبانه او را به رودخانه 
نزدیک روستا براى شستشو و اســتحمام بردند اما 

عمو حاجى وقتى بــه هدف آنها پى  بــرد خود را از 
خودرو به بیرون انداخته و حاضر به استحمام نشده 
بود. وى دلیل دورى خــود از آب را ترس از مریض 
شــدن عنوان مى کرد. تا اینکه چند ماه قبل، اهالى 
روستا دوباره او را براى شستشو به حمام بردند. دیرى 
نپایید او دچار بیمارى شد و سرانجام روز یک  شنبه 
اول آبان ماه در سن 94 ســالگى درحالى که هرگز 

ازدواج نکرده بود جان به جان آفرین تسلیم کرد.

الدن ایرانمنش

سکانسى که در ازدواج هاى سفید رقم مى خورد. زوج 
هایى که بى تعهد زیر یک سقف جمع مى شوند تا هر 

زمان که اراده کردند، جدایى را انتخاب کنند.
 «نمى خواهیم بچه دار شــویم؛ مگر دیوانه ایم.» این 
جمالت را زوجى مى گویند که چند سالى است بدون 
اینکه نامشان در زندگى مشترك جایى ثبت شده باشد، 
زیر یک سقف زندگى مى کنند. زندگى بالتکلیفى که 
به گفته سعید چندان هم بالتکلیف نیست، اما مریم از 
زندگى مى گوید که دلش مــى خواهد به عنوان یک 
تکلیف و تعهد دیده شود. تعهدى که تنها با یک ازدواج 

رسمى و ثبت رسمى اتفاق مى افتد. 
مریــم از وضعیت فعلــى اش راضى نیســت: «دلم

 مى خواست زندگى عادى داشته باشم، اما با مشکالت 
مالى زیادى دست و پنجه نرم مى کنیم و امکان ازدواج 
واقعى نداریم. ازدواج واقعى پر است از مسئولیت. اینجا 
فقط ما دو نفر هســتیم، اما اگر ازدواج واقعى صورت 
بگیرد، پاى دو خانواده به زندگیمان باز مى شود. حاال 
هر کداممان خرجش جداست. مهمان چندانى نداریم 
و با هر نان بخور و نمیرى ســر مى کنیم، اما در ازدواج 
رسمى به هر حال باید خیلى مسائل را درنظر بگیریم.»
اما با این اوصاف زندگى سخت تر است و نقش عادى 
بودنش را از دست مى دهد به این شکل که مسلمًا ثبت 
نشدن نام ها در شناســنامه در کشورى که به سنت ها 
و عرف هاى متعدد وابســته است، مشکالت زیادى را 

ایجاد مى کند.
پرستو و سامان هم دو زوج دیگرى هستند که همین 
شــرایط را دارند، پرســتو مى گوید: «نه مــى توانیم 
مسافرت برویم و نه در مناسبت ها و مراسم خانوادگى 
شرکت کنیم، به هر حال به نوعى ما متأهل محسوب 
نمى شویم و فقط جنبه ظاهرى از یک زندگى دو نفره 

زیر یک سقف را تجربه مى کنیم.»
در کنار نبود تســهیالت براى این نوع زوج ها، پرستو 
مى گوید: «مردم با نگاه دیگــرى به ما نگاه مى کنند، 
به هرحال ما به شکل رســمى زیریک سقف نیستیم. 
براى اجاره کردن خانه مشــکل داریم، یک جور شنا 
کردن خالف جریان آب اســت دیگر. تنها چیزى که 
مى دانم این است که من استقالل مالى دارم و به عالقه 
شریک زندگى ام نسبت به خودم اطمینان دارم در غیر 
این صورت قطعًا آسیب مى دیدم. این نوع زندگى براى 
زن ها خطرناك تر است. دوســتان دخترى داشتم که 
با تصور اینکه زندگیشــان زیر یک سقف با پسر مورد 
عالقه شان به ازدواج مى انجامد یا اینکه فکر مى کردند 
این زندگى دوام دارد، وارد رابطه اى شدند اما در  نهایت از 
اینجا مانده و از آنجا رانده شدند. دیگر خانواده شان آنها 
را نپذیرفتند و رابطه شان به یک رابطه دائمى هم منجر 
نشد. در این میان هم آنقدر از لحاظ عاطفى و اقتصادى 
وابسته شدند که بعد از جدایى از شریک زندگیشان به 

افسردگى هاى شدید یا حتى اعتیاد دچار شدند.»
به نظر او ازدواج ســفید مانند لیوانى است که نیمه پر 

ندارد و آســیب هاى زیادى به خصوص براى زنان در 
آن وجود دارد. او ادامه مى دهد: «نه اینکه پسر ها آسیب 
نبینند، اما تربیت خانوادگى و اجتماعى ما طورى است 
که دخترها اگر این زندگــى را انتخاب کنند و بعد آنچه 
در ذهنشان ساخته اند از بین برود، چیزى برایشان باقى 
نمى ماند. دستکم در زندگى هاى متعارف، بعد از جدایى 
از همسرشــان یا هنگام اختالف، حمایــت خانواده و 
اطرافیانشــان را دارند، از بعضى حمایت هاى مادى و 
قانونى بهره مند مى شــوند، اما اگر در این نوع زندگى 
حواسشان به خودشان نباشد، بازنده اصلى آنها هستند. 
مى دانم یک رابطه نامطمئن و ناپایدار چطور مى تواند از 
نظر روحى و جسمى زنان را تهدید کند و به آنها ضربه 
بزند. اینها فقط توى فیلم ها نیســت. این اتفاق ها را با 

چشم خودم دیده ام.»

کابوس هولناك نهاد خانواده
روان شناسان و آســیب شناســان اجتماعى هم با او 
موافقند و اعتقاد دارند که آجر هاى رابطه اى که با ازدواج 
سفید روى هم چیده مى شود تا ثریا کج مى رود و ممکن 
است با هر وزش نامالیمى فرو بریزد؛ اما این پدیده هر 
روز در حال افزایش است. نقشــه اى که براى جوانان 
امروز به هیچ وجه نقشه راه نیست و خیلى ها نام آن را 
کابوس هولناك نهاد خانواده گذاشته اند. به عقیده آنها 
این سبک از زندگى نه در قالب سنت و عرف مى گنجد 

و نه در مجموعه قوانین جا مى گیرد.

پرویز آذربایجانى، آسیب شــناس اجتماعى این نوع 
ازدواج ها را شکلى غیرقانونى مى داند که با اینکه جرم 
تلقى مى شود  اما در حال تبدیل شدن به الگویى رایج 
در میان جوانان تحصیلکرده اســت. به گفته او امروزه 
هم خانگى بدون ازدواج رســمى، به امــرى رایج در 
بسیارى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى تبدیل شده 
است و این پدیده، راه خود را به کشورهاى سنتى تر با 
باورهاى قدرتمند مذهبى مانند ایران نیز باز کرده است.
او ازدواج هاى غیررسمى را یک آسیب مى بیند، آسیبى 
که در کالنشــهرهاى امروز در حال رواج است و این 
در حالى اســت که ماهیت این نوع ازدواج در کشــور 
ما برخالف کشــورهاى دیگر نیســت. به گفته این 
آسیب شناس، ما فقط نامى از ازدواج سفید را برداشت 
کرده ایم، بدون اینکه به ماهیــت اصلى آن پى ببریم 

و این باعث آسیب هاى جبران ناپذیرى خواهد شد.  
 آذربایجانى، علت اصلى رواج این ازدواج ها را مسائل 
اقتصادى و عدم توانایى جوانان براى شــروع زندگى 
مشترك مى داند که باعث مى شود، نسل جوان ازدواج 

سفید را بر ازدواج رسمى ترجیح دهند.
آمارها مى گویــد ازدواج هاى غیر رســمى الاقل در 
شهرهاى بزرگ رو به گسترش است تا آنجا که بسیارى 
از مســئوالن هم از این پدیده اجتماعى ابراز نگرانى 
کرده اند، برخى از این ازدواج ها بــه زندگى زیر یک 
سقف منتهى نمى شود، بلکه رابطه آنها در خانه هاى 

مجردى پیگیرى مى شود!

وقتى رابطه زیر یک سقف جز زیان نتیجه دیگرى ندارد

شناسنامه هاى سفید، ازدواج هاى سیاه

درگذشت مردى
که 50 سال
حمام نرفت
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مرمت تنها آب انبار زنده 
شهر اصفهان 

مسئول عمران و خدمات شــهرى مجموعه تاریخى، 
فرهنگى و مذهبى تخت فوالد از پایان عملیات مرمت 
و بازســازى آب انبــار کازرونى خبر داد. سیدمحســن 
کاظمى طبا  تصریــح کرد: بدنه و ســقف آب انبار براثر 
عوامل جوى و نبود مراقبت ها و کنترل هاى ســازه اى 
دچار فرسایش شده بود که با توجه به لزوم بهره مندى از 
ظرفیت گردشگرى این اثر تاریخى، مرمت آن از ابتداى 
خردادماه در دســتور کار قرار گرفت. وى افزود: آب انبار 
کازرونى به عنــوان یکى از ظرفیت هاى گردشــگرى 
تخت فوالد مورد بهره بردارى و بازدید عموم مردم قرار 
خواهد گرفت. وى از اجراى نورپردازى و ایجاد دسترسى 
ویژه عموم در تنها آب انبار زنده شهر در آینده اى نزدیک 

خبر داد.

300 فرصت سرمایه گذارى 
300 فرصت سرمایه گذارى گردشگرى در اصفهان 
معرفى شده است. معاون ســرمایه گذارى اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان گفت: این فرصت ها شــامل ساخت هتل، 
اقامتگاه سنتى و سفرخانه در شهرستان هاى مختلف 
استان شامل اصفهان، اردســتان، نایین، کاشان و 
آران و بیدگل اســت. حسین ســلوکانه افزود: این 
طرح ها توســط بخش خصوصى در اســتان اجرا 

خواهد شد.

به روز رسانى شبکه 
مخابراتى

در راســتاى توســعه ارتباطى، عملیات بهینه ســازى 
زیرساختهاى مخابراتى به منظور  برگردان تجهیزات در 
مراکز گنهران، گلدره و مهدى آباد (توابع تیران)، صورت 
خواهد پذیرفت. به گزارش روابــط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، در اثر این عملیات کلیه ترافیک هاى 
اینترنت، موبایل- دیتا از ساعت 9 الى 11  و 13 الى 15 
امروز چهار شــنبه مورخ 04 /08 /1401 جهت برگردان 
تجهیزات درمراکز گنهران، گلــدره و مهدى آباد (توابع 
تیران) در دو بازه ى زمانى هر کدام به مدت دو ســاعت 
با احتمال قطعى و با دو ســاعت احتمال اختالل مواجه 

خواهند شد. 

تور بازدید از موزه نقش جهان
تور رایگان بازدید از موزه ورزشــگاه نقش جهان تا پنج 
شنبه 5 آبان ماه برپاست. محمد قریشى مدیر ورزشگاه 
نقش جهان با بیان اینکه در دو روز گذشته، بیش از 200 
نفر به صورت خانوادگى از موزه ورزشــگاه نقش جهان 
بازدید کرده اند گفت: تور رایگان بازدید از موزه ورزشگاه 
نقش جهان، از ساعت 9:30 تا12 و 15 تا 17 برقرار است 
و خانواده ها و جوانان و نوجوانان مى توانند با هماهنگى 
از طریق شــماره تماس 03134629916 از این موزه 

بازدید کنند.

ورود سپاه  و  بسیج براى 
کمک به تولید 

استاندار اصفهان از ورود سپاه  و  بسیج مهندسین  اصفهان 
براى کمک به جهش تولید  استقبال کرد و گفت: تفکر و 
نگاه بسیجى در بسیارى از مدیران دستگاه هاى اجرایى 
حاکم است. سیدرضا مرتضوى بیان کرد: حال که سپاه 
حضرت صاحب الزمان (عج) اســتان و سازمان بسیج 
مهندسین اســتان اصفهان به میدان آمده اند تا شاهد 
جهش تولید و چرخش روان چرخ اقتصاد کشور باشیم؛ 
ما نیز این موقعیت را به فال نیک گرفته و از این پیشنهاد 

استقبال مى کنیم.

بهره بردارى از 3 طرح توسعه 
در آیینى پروژه توسعه ICU بیمارستان امام خمینى(ره) 
فالورجان کلنگ زنى شــد و طرح هاى توسعه اى این 
بیمارستان افتتاح و بهره بردارى شد. این آیین با حضور 
مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و بیمارستان 

و نماینده مردم فالورجان برگزار شد.

خبر

معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهان اولین 
استانى است که در بحث الگوى کشت تحقیقات کرده 
و طرح الگوى کشــت براى کل شهرستان هاى شمال 
و جنوب و شــرق و غرب اســتان و براى اراضى دیم و 
آبى و باغات حتى در دهســتان ها تعریف شده، گفت: 
اگر تامین آب به اندازه کافى و در زمان مناســب انجام 
نشــود این طرح در هر منطقه اى باشد با مشکل روبرو 

مى شود.
اصغر رستمى افزود: الگوى کشت رایج منطقه متناسب 
با میزان آب در اختیار و با هدف حذف گیاهان پر آب بر 

و جایگزینى با گیاهان کم آب بر در نظر گرفته مى شود 
تا با افزایش بهره ورى از منابع آب بتوانیم تولید پایدارتر 

را حفظ کنیم.
وى به الگوى کشت مناسب در مناطق کویرى اشاره کرد 
و گفت: غالت و گلرنگ در اولویت هستند و همچنین 
کاشت پنبه که از گذشــته در مناطق شرق رایج بوده در 
الگوى کشت پیشنهاد شده و کشــت هاى کم آب بر و 
کشــت هاى در فضاى گلخانه اى در نظر گرفته شده و 
به طور کلى حذف گیاهان پر آب بر و جایگزینى گیاهان 
کم آب بر که با شــرایط خاکى و گرماى منطقه سازگار 

هستند، توصیه شده است.

مجرى طرح هاى زیربنایى وزارت راه و شهرسازى استان 
اصفهان با اعتقاد بر اینکــه هزینه هاى اجراى کنارگذر 
شرق اصفهان در کنار پارك ملى کاله قاضى از اهمیت 
پایین ترى برخوردار است، گفت: هنوز هیچ اقدامى براى 
پروژه کنارگذر شرق اصفهان در پارك ملى انجام نشده 
و گزینه موردنظر در شوراى عالى ترافیک استان تائید 
شده و همواره تمهیدات زیست محیطى مورد تائید است.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: کنارگذر شرق اصفهان به 
طول 93 کیلومتر به عنوان بخشــى از کریدور شمال به 
جنوب کشور احداث شــده که 63 کیلومتر آن در حال 
بهره بردارى بوده و 30 کیلومتر ادامه آن در دست احداث 

است که بخشى از این آزادراه اکنون با پارك ملى کاله 
قاضى تداخل دارد.

مجرى طرح هاى زیربنایى وزارت راه و شهرسازى استان 
اصفهان درباره برخى انتقادها نسبت به اولویت طرح هاى 
عمرانى نسبت به حفظ محیط زیست ازجمله پارك ملى 
کاله قاضى، توضیح داد: هدف ما کم ترین آسیب وارده 
به پارك ملى کاله قاضى است و آخرین مسیر انتخاب 
شده از منتهى علیه این پارك و در مجاورت لوله گازى 
اســت که از این محل عبور کرده و اکنــون این گزینه 
در شوراى ترافیک اســتان موردبررسى و تصویب قرار 

گرفته است.

کنارگذر شرق هنوز از 
کاله قاضى عبور نکرده است

طرح الگوى کشت منوط به 
تأمین آب است

این حقیقت قابل انکار نیست که شهردارى اصفهان ساالنه 
مبلغ زیادى از بودجه هاى شهر را صرف زیباسازى نماهاى 
شهرى مى کند اما به نظر مى رسد که این تالش آنطور که 
باید و شاید نتوانسته به شهر اصفهان نشاط ببخشد و همسو 

با طراوت معمارى گذشته حرکت کند. 
شاهد این مدعا هم پوسته ظاهرى ساختمان هاى تازه ساز 
اصفهان است. حاال اینکه شهردارى اصفهان ِشم زیبایى 
شناسانه ندارد یا به این علت است که هر شهروند بر اساس 
بودجه خود اقدام به استفاده از مصالحى با کیفیت تر و زیباتر 
مى کند یا از مصالح نازیبا اســتفاده مى کند، همواره مورد 

مناقشه بوده است.
در حال حاضر موقعیت خاص اصفهان در پذیرش توریست، 
باعث شده که همواره ساخت نماها در این شهر مورد توجه 
باشــد و به همین خاطر بوده که هر مدیرى که ســکان 
این شــهر را در دســت گرفته در این رابطــه اظهار نظر

 جداگانه اى کرده است اما مخرج مشترك تمامى این اظهار 
نظرها هیچوقت به نتیجه مشابه نرسیده و تجمیع هم نشده 
تا شاهد به سامان شدن نماهاى شهرى در اصفهان باشیم. 
نتیجه اینکه این تشتت آراء در دوران معاصر، باعث شده که 
امروز نماهاى ساختمان هاى اصفهان هارمونى درستى با 

فرهنگ و پیشینه معمارى این شهر نداشته باشد. 
اکنون اینطور به نظر مى رسد که معیارها و ضوابط نماسازى 
در اصفهان زیر بار سرعت ساخت و سازها براى رفع نیاز به 
مسکن و در شلوغى و ازدحام ساختمان سازى به خصوص 
در شهرك هاى تازه ساز گم شــده و باعث شده است که 
به گفته معاون خدمات شهرى شهردارى، اصفهان نیاز به 

پیرایش داشته باشد.
حیدر قاسمى در تازه ترین سخنانش به این موضوع اشاره 
کرده که اصفهان ماهیتاً زیباست و از بین بردن زشتى هاى 
شهر به نوبه خود موجب مى شود که زیبایى هاى چشم نواز 

اصفهان بیش از پیش مورد اقبال عمومى قرار گیرد.
منظــور او از پیرایش شــهر، در واقع آراســتن شــهر از 
ژولیدگى هایى اســت که به واســطه کارهاى سطحى و 
ســاخت و ســازهاى بدون فکر و بدون خالقیت موجب 
دلزدگى مردم شــده و از لحاظ بصرى شــهر را غیر قابل 

قبول کرده است.
براى رســیدن به صحت این مدعا هم فقط کافى اســت 
به گذشــته اصفهان نگاه کنیم. به غیر از بناهاى تاریخى 
اصفهان که همواره روح زیبایى شناسانه در آنها حاکم بوده 
و استفاده از کاشى هاى معرق و رنگى یک مهر اختصاصى 
براى اصفهان به شمار مى رفته است؛ نماهاى خانه هاى 
قدیمى و معمارى این خانه ها هم منحصــر به فرد بوده 
است؛ موضوعى که اکنون در اندك خانه هاى ساخته شده 

در اصفهان مشاهده مى شود.
البته صحبت این نیست که اکنون هم مى توان به روش 
پیشینیان نماهاى ساختمان ها را تزیین کرد بلکه مقصود 
این اســت که بناها و نماهاى ســاختمان ها در اصفهان 
همسو با معمارى گذشته باشــد تا ناهمگونى بین امروز 
و دیروز ایجاد نشــود و هر نمایى مســیر جداگانه اى را 

طى نکند.
به گفته کارشناسان، اکنون باید با در نظر گرفتن معیارها 
و ضوابــط نوین در معمــارى اصفهــان، هارمونى قابل 
قبولى حداقل در سازه هاى اصلى و نماها از مجتمع ها و 

ساختمان هاى مسکونى تا پل ها به دست آوریم.
موضوعى که فرزاد مؤمنى، کارشناس ارشد شهرسازى نیز 
بر آن تأکید داشته و معتقد است نما، یکى از عناصر مهم در 
ساختمان به شمار مى رود و  نماى ساختمان به عنوان بدنه 
شهرى تأثیر زیادى در زیبایى شهرى و دید بصرى انسانى 

دارد و بیانگر هویت تاریخى هر شهر است.
وى طراحى نما را یک آیتم مهــم در روند کارى معمارها 
دانسته و گفته: براى زیباسازى شهر مى توان از امکانات 
گذشته  و تاریخ اصفهان کمک گرفت، البته از آنجایى که 
قشر جوان عمده جمعیت شهر اصفهان را شامل مى شوند، 
باید با حفظ هویت شهر تاریخى اصفهان به ایجاد فضاهاى 

مدرن تر هم که خواسته آنهاست، توجه شود.
در این میــان البته نمى توان از کمبــود منابع درآمدى و 
وابستگى کامل به شــهردارى مرکزى هم چشم پوشید؛ 
مسئله اى که باعث شده شرایطى ایجاد شود که مدیریت 
شــهرى نتواند از نیروهاى خالق و داراى نبوغ براى زیبا 
سازى شهر استفاده کنند و به همین خاطر تا زمانى که در 
پشت نماسازى ساختمان هاى اصفهان مالِت مناسبى از 
اندیشه پایدار و قوانین محکم نباشد نمى توان به زیباسازى 

نماهاى این شهر امیدوار بود.

هویتى که نادیده گرفته مى شود

نماهاى اصفهان نیازمند پیرایش است 

تنهایى آدم ها در «قصه ظهر جمعه»
نصف جهــان   بــرش زمانــى یکى دوســاعته از 
خانواده اى در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که چند 
ســاعت مانده به عقد خواهر کوچک تر خانواده با 
باالگرفتن اختالفات اعضاى خانواده، زخم هاى کهنه 
دوباره سر باز مى کنند، این نمایى کوتاه از نمایشى با 
عنوان «قصه ظهر جمعه» است که قرار است از روز 
11 آبان تا 11 آذرماه در سالن تماشا مجموعه تاالر 

هنر اصفهان اجرا شود.
این نمایش نوشــته محمد مساوات است که میالد 
معینى کارگردانیش را بر عهده داشته و توسط گروه 

نمایشى «تئا» قرار است به روى صحنه برود.
دراین نمایش تنهایى افرادى به تصویر کشیده شده 
اســت که به ظاهر در خانواده اى پرجمعیت زندگى 

مى کنند، اما هیچ کدام حرف یکدیگر را نمى فهمند.
نمایش «قصه ظهر جمعه» هر شب به غیر از شنبه ها 
از ســاعت 18 در سالن تماشــا تاالر هنر اصفهان 
به نشــانى خیابان الله،  پارك الله پذیراى عموم 
عالقه مندان اســت و عالقه منــدان مى توانند با 
مراجعه به سایت گیشه هشت و تخفیف خرید براى 

دانشجویان اقدام به تهیه بلیت کنند.

مریم محسنى
شــهروندان اصفهانى هنگام عبــور از خیابان مارنان 
شاهد سد معبر بخشى از پیاده رو هستند که در سیطره 
پرنده فروشان این نقطه از شهر درآمده است. این پرنده 
فروشان بخش اعظمى از پیاده رو را با قفس هاى مرغ 
و خروس هاى زنده و حیوانات اهلى و غیر اهلى احاطه 
کرده اند و این موضــوع نه تنها موازین بهداشــتى را 
زیر ســئوال مى برد بلکه مزاحمت هاى زیادى را براى 

تردد عابران ایجاد مى کند.
مدت هاســت که شــهردارى اصفهان در زمینه ســد 
معبر این پرنــدگان هشــدارهایى را به مغــازه داران

 مى دهد اما همچنان شاهد هستیم در نقاط مختلف شهر 
فروشندگان اقدام به فروش پرنده و حیوانات کوچک در 
قفس مى کنند که نه تنها چهره زشتى به معابر مى دهد 
بلکه بوى نامطبوعى را هم در این نقاط ایجاد مى کنند 
که مشــام هر رهگذرى را مى آزارد. این در حالى است 
که خانواده ها با خرید این نــوع حیوانات باعث انتقال

 بیمارى ها به داخل خانه ها هم مى شوند.
عوامل شــهردارى اصفهان و همچنین مرکز بهداشت 
باید در این رابطه تمهیدات الزم را انجام دهند تا با توجه 
به شیوع آنفلوآنزاى حاد پرندگان باعث گسترش هر چه 

بیشتر این بیمارى نشوند.

قفس هایى که پیاده رو را قفل کرده اند

نسل آنالین 
نصف جهان    روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
سوم آبان ماه در گزارشى در صفحه اجتماع خود به 
دغدغه دهه هشتادى ها پرداخته و نوشته: «نسلى 
که به واسطه زیست در فضاى مجازى و اینترنت، 
ادبیات و ســبک زندگى جدیدشان گاهى از آنها به 
عنوان "نسل Z" یاد مى شود که این شرایط بالطبع 
موجب تغییر عالقه مندى ها و دغدغه هایشان شده 

است.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «نسل 
z یا نســل نت به افرادى تلقى مى شود که از همان 
ابتداى کودکى وقتى چشــمان خود را به روى دنیا 
گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهاى 

هوشــمند دنیا را ببینند و اصًال بــه همین خاطر به 
آنها نســل نت (اینترنت) یا بومى هــاى دیجیتال 
گفته مى شود. برخى از افراد و متخصصان به افراد 
نسل Z یکسرى خصوصیات نسبت مى دهند؛ ولى 
شاخص ترین ویژگى آنها، استفاده زیاد از ابزارهاى 
دیجیتال و هوشمند است. این نسل از همان کودکى 
توانسته است از مزیت اینترنت بهره مند شود و از آن 
نهایت اســتفاده را ببرد؛ این در حالى است که این 
مزیت براى سایر نســل ها وجود نداشت؛ به همین 
دلیل هم نسل Z عالقه شدیدى به ارتباطات مجازى 
و رســانه هاى دیجیتال دارد و دوست دارد که همه 

کارهاى خود را به صورت آنالین انجام دهد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

شدت ابتالى مردم اصفهان بویژه دانش آموزان به آنفلوآنزا 
در روزهاى اخیر به حدى بوده که به گفته مسووالن بهداشتى 
استان این بیمارى از کرونا پیشى گرفته است و به این دلیل 
با اتخاذ تدابیر و اقداماتى، مقرر شد که استفاده از ماسک در 

مدارس به مدت 2 هفته اجبارى شود.
به گزارش ایرنا، اگر این روزها و شــب ها به درمانگاه هاى 
سطح شهر اصفهان نیز سرى بزنید با انبوهى از بیماران مواجه 
مى شوید که اکثر آنها داراى عالئم بیمارى شبیه هم هستند 
مانند سرفه کردن، بى حالى، تب شدید و بدن درد، تعداد قابل 
توجهى از آنها را کودکان و دانش آموزان تشکیل مى دهند و 

اتاق هاى تزریق سرم نیز از بیماران اشباع شده است.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان در این 
زمینه گفت که آزمایش ها نشان مى دهد در زمان حاضر ابتال 
به آنفلوآنزا در اصفهان بیشتر از کرونا شده است. رضا فدایى 
افزود: این موج آنفلوآنزا ممکن است تا 2 ماه دیگر ادامه داشته 

باشد اما شدت آن کاهش یابد.
وى با بیان اینکه همه گیرى آنفلوآنزا در ابتدا گرایش خاصى 
به کودکان دارد و ســپس به ســمت افراد با سنین باالتر 
مى رود، تصریح کرد: این بیمارى در هر جا که تراکم افراد 

باشد مانند مدارس احتمال شیوع این بیمارى وجود دارد.
مهرداد زینلیان معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان نیز 
گفت: در جلسه اى که عصر دوشنبه دوم آبان با مسووالن 
آموزش و پرورش استان داشتیم مقرر شــد که با توجه به 
شرایط ویژه شیوع آنفلوآنزا، اســتفاده از ماسک در مدارس 
بخصوص مقطــع ابتدایى به مدت 2 هفته الزامى شــود و 
پس از 2 هفته درباره ابالغیه هاى جدید با توجه به شرایط 
موجود تصمیم گیرى مى شود. وى در پاسخ به این پرسش 
که چرا بــا وجود برخى پیــش بینى ها مبنى بــر افزایش

 بیمارى هاى تنفســى همزمان با شروع سال تحصیلى در 
مدارس و دانشــگاه ها، از ابتدا چنین اقداماتى انجام نشد، 

توضیح داد: اختالف هایى بین شیوه نامه هاى ابالغى وزارت 
بهداشت و آموزش و پروش وجود دارد؛ وزارت بهداشت بر 
اجبارى بودن استفاده از ماسک تاکید دارد اما در دستورالعمل 
هاى آموزش و پرورش بر توصیه به زدن ماسک تاکید شده 

است.
وى با بیان اینکه از برخى از بیمــاران بطور تصادفى نمونه 
آزمایش گرفته مى شود، خاطرنشان کرد: نتایج این آزمایش 
ها نشان داد که در روزهاى اخیر از بین بیماران داراى عالئم 
عفونت تنفسى، حدود پنج درصد آنها مبتال به کرونا هستند، 
50 درصد آنها به آنفلوآنزا یا ویروس هاى شــبیه آن مبتال 

هستند و بقیه موارد، سرماخوردگى یا آلرژى فصلى است.
وى با بیان اینکه هر سه تا پنج سال با اوج همه گیرى آنفلوآنزا 
مواجه مى شویم، تصریح کرد: در زمان حاضر آنفلوآنزا از کرونا 
پیشى گرفته اما هنوز مرگ و میر ناشى از آنفلوآنزا در استان 

گزارش نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان گفت: با تکمیل پرونده هاى ثبتى درختان کهنسال 
در پهنه استان اصفهان، این پرونده ها به شوراى ثبت استان 
ارســال و 14 پرونده مورد تصویب اعضاى این شورا قرار 
گرفت و به منظور ثبت در فهرست آثار ملى به شوراى ثبت 

کشور ارسال شد.
علیرضا ایــزدى ادامه داد: از مواردى که در این شــورا در 
سطح استان تصویب شد مى توان به پرونده ثبتى درختان 
کهنسال روستاى کلوسه، درختان ســرو روستاى مازه با 

حدود 1000 سال قدمت و درختان گردو روستاى کلوسه از 
توابع شهرستان فریدون شهر اشاره کرد.

او افزود: همچنین در این شورا پرونده ثبتى درخت پیرچنار 
روستاى خشویه از توابع شهرستان لنجان، پیردرخت پسته 
با قدمت 800 سال در شهرســتان نائین، پیردرخت چنار 
روستاى ازناوه، پیردرخت چنار چهارطاقى نیاسر، پیردرخت 
چنار مشهد اردهال، پیردرخت چنار روستاى ون و پیردرخت 
چنار میدو در روستاى نشلج از توابع کاشان نیز به تصویب 
رســید. ایزدى تصریح کرد: پرونده ثبتى درخت کهنسال 

گردوى خوش میوه و درخت کهنســال گردو روســتاى 
وستگان از توابع شهرستان فریدون شهر و همچنین درخت 
کهنسال روستاى وسک و درخت کهن سال روستاى ون در 
شهرستان تیران و کرون از دیگر مواردى بود که در این شورا 
در سطح استان به منظور ارسال به شوراى ثبت ملى کشور 

به تصویب رسید.
وى تأکید کــرد: همچنین در این نشســت پرونده ثبت 
کوه چرخه به عنوان میراث طبیعى از شهرستان نطنز نیز 

به منظور ارسال به شوراى ثبت ملى به ثبت رسید.

سبقت آنفلوآنزا از کرونا در اصفهان

14 درخت کهنسال اصفهان در انتظار ثبت ملى

پیشرفت 40 درصدى نهضت ملى مسکن مبارکه
نصف جهــان   رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
مبارکه با بیان اینکه تعداد 150 واحد از طرح نهضت ملى 
مسکن این شهرستان 40 درصد پیشرفت فیزیکى دارد 
گفت: جلسات کمیته کارشناسى بازنگرى طرح  جامع 

مبارکه به پایان رسیده و در مرحله تصویب قرار دارد.
حسین صفرى اظهار کرد: در حوزه نهضت ملى مسکن 
بررســى وضعیت بالغ بر دو هــزار و 400 متقاضى از 
لحاظ سابقه واگذارى دولتى از سامانه جامع امالك و 
مستغالت، استعالم سابقه مالکیت از اداره ثبت اسناد 

و امالك و استعالم تســهیالت بانک مسکن انجام 
شده است.   

وى با بیان اینکه تعداد 150 واحد از طرح نهضت ملى 
مسکن این شهرســتان 40 درصد پیشرفت فیزیکى 
دارد، گفت: به منظور تأمیــن زمین جهت اجراى این 
طرح،  قطعه زمینى به مســاحت 15 هکتار از اراضى 
جنب مسکن مهر دیزیچه به این امر اختصاص یافته 
که مراحل تفکیک و مصوبه شــوراى مسکن آن در 

دست اقدام است.  

درخشش آتش نشانى نجف آباد 
نصف جهان    اولین دوره مســابقات   آتش نشــان 
پهلوان در ایستگاه آتش نشانى شــماره 6 سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
برگزار شــد که 11 تیــم در ایــن رقابت ها حضور 
داشــتند که در پایان تیــم اصفهان بــه مقام اول

دست یافت.
بر اساس گزارش روابط عمومى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى نجف آباد، گلپایگان نایب 
قهرمان شد وسازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 

شهردارى نجف آباد نیز به مقام سوم رسید.

ورود 30 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان
 حمل و نقل بهارستان

نصف جهــان   شهردار بهارستان از افزوده شدن30 
دســتگاه اتوبوس جدید به نــاوگان حمل و نقل 

عمومى شهر بهارستان خبر داد.
محمد شبانى گفت: در آینده اى نزدیک 30 دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومى بهارســتان 
اضافه مى شود و انتظار چندین ســاله شهروندان 
گرامى در خصوص نوسازى کامل ناوگان حمل و 

نقل عمومى شهر به پایان مى رسد. 

وى با بیان اینکه اتوبوس هــاى جدید به صورت 
یارانــه اى و با پرداخت بخشــى از هزینه هاى آن 
توسط دولت، شهردارى بهارستان و شرکت عمران 
بهارستان خریدارى شده است، اظهار کرد: هر یک 
از این اتوبوس ها به ارزش 51میلیارد ریال  و جمعًا 
به ارزش  1530 میلیارد ریال خریدارى شــده و به 

زودى وارد چرخه حمل و نقل بهارستان مى شوند.
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تلویزیون هوشمند ردمى70 با صفحه نمایش 70 اینچى 
۴K با قیمت 2199 ین (306 دالر) راه اندازى شد.

 شــیائومى تلویزیون هوشــمند جدیدى را با نام تجارى 
 Redmi عرضه کرده است. تلویزیون هوشمند Redmi

A۷۰ داراى یک صفحــه نمایش بــزرگ 70 اینچى با 
وضوح 3840 در 2160 پیکسل است. این نمایشگر داراى 
 ،DCI-P۳ نسبت صفحه نمایش ۹۶٪، ۷۸٪ طیف رنگى
1 میلیارد صفحه نمایش رنگ اصلى و نرخ تازه سازى 60 

هرتز است.
از جنبه هــاى دیگــر، Redmi Smart TV A۷۰ مجهز 

به پردازنده چهار هســته اى A۳۵ اســت که توسط 1,5 
گیگابایت رم پشتیبانى مى شود در حالى که 8 گیگابایت 
حافظه فلش روى آن وجود دارد. این دســتگاه همچنین 
داراى ۲٫۴G Wi-Fi و پشتیبانى از مادون قرمز است. دو 
بلندگوى پرقدرت 10 واتى را در خود جاى داده است که 

کیفیت صداى واضحى را ارائه مى دهد.
از نظر رابــط، Redmi Smart TV A۷۰ داراى دو درگاه 
USB، دو رابط HDMI، یک آنتن، S/PDIF، ورودى AV و 

یک پورت شبکه است. تلویزیون هوشمند توانایى کنترل 
دستگاه هاى هوشمند و حتى مشاهده تصاویر دوربین را 

 Kiwi TV، دارد. این برنامه با منابع فیلم و تلویزیون مانند
Aurora TV، Mango TV و مــوارد دیگر از قبل نصب 

شده است اما براى دسترسى به این سرویس به اشتراك 
نیاز است.

عالوه بر این، این تلویزیون پروتکل هاى اصلى نمایش 
صفحه نمایش را پوشش مى دهد و از صفحه نمایش تلفن 
همراه اندروید، iOS، نمایش دهى صفحه نوت بوك ویندوز 

و مک پشتیبانى مى کند.
تلویزیون هوشمند Redmi A۷۰ به طور رسمى از 31 اکتبر 

و با قیمت 2199 یوان (306 دالر) به فروش مى رسد.

یکى از تکنولوژى هاى جدید در حوزه اینترنت، نسل ششم واى فاى 
است که در ساده ترین تعریف اتصال و انتقال داده به طور همزمان 
بین چندین دســتگاه را فراهم مى کند و این کار باعث افزایش 

سرعت و کیفیت همه کاربران در محیطى یکسان خواهد شد.
زمانى دسترسى به اینترنت خانگى به شدت وابسته به اتصال هاى 
سیمى بود و تنها یک رایانه مى توانست در یک زمان آنالین شود یا 
تنها دانلود یک ترك Mp۳ یک ساعت به طول مى انجامید و بقیه 

نمى توانستند هم زمان از خط تلفن هم استفاده کنند.
به این مثال فکر کنید، در یک خانه، یکى از اعضاى خانواده در حال 
تماشاى آنالین فیلم یا سریال است درحالى که فرزندان به صورت 
آنالین با کنسول هاى خود بازى مى کنند و شخص دیگرى در حال 
برقرارى تماس تصویرى است و مجموعه اى از ابزارهاى هوشمند 
مانند سنسورهاى دما، روشــنایى، قفل در و غیره باید همیشه به 
اینترنت متصل باشند. در واى فاى 6 همه این اتصاالت در لحظه 
در باالترین حد کیفیت و سرعت موجود قرار دارد چیزى که در واى 
فاى 6 اهمیت دارد این است که حتى با اتصال ده ها دستگاه به یک 

روتر، همان سرعت و کیفیت امروز براى هر دستگاه حفظ شود.
واى فاى Wi-Fi» 6 6» نسل بعدى تکنولوژى Wi-Fi  است که 
همچنان همان کار قبلى یعنى اتصال دســتگاه هاى مختلف به 
اینترنت را انجام مى دهد اما تفاوت آن اضافه شدن فناورى هاى 
جدید براى اتصال ســریع تر، بهینه تر و با کارآیى بیشتر است. 

توسعه این فناورى که هم زمان با ۵G  شکل گرفته است، باعث 
گسترش سنسورهاى اینترنت اشیاء و همچنین تجربه هاى 

بیشتر در زمینه واقعیت افزوده مى شود.
یکى از مهم ترین تغییرات واى فاى 6 سیستم نام گذارى جدید 

است؛ اســتفاده از یک توالى ســاده از اعداد، ردیابى استانداردها 
و اطمینان از تنظیمات ســازگار را امکان پذیر مى سازد و عبارت 

تخصصى تر براى واى فاى ax 802.11 ،6 است.
 Gbps  (9.6) پاسخ سریع این سوال مى شود 9.6 گیگابیت بر ثانیه
در حالى که در واى فاى 5 این عدد روى 3.5 گیگابیت بر ثانیه (3.5) 
Gbps بود. اما این جواب کامل نیســت و این اعداد روى کاغذ و 

در حالت آزمایشگاهى به دست آمده اند، اما در عمل هم واى فاى 
6 سرعت بسیار بیشترى نسبت به نســل قبلى خود دارد، چرا که 
در واى فاى 6 الزم نیست تمام این سرعت از یک دستگاه عبور 
کند و مى توان آن را در کل شبکه تقسیم کرد و این یعنى سرعت 
بالقوه بیشترى براى تمامى دستگاه ها فراهم مى شود؛ درواقع این 
را هم باید گفت که اهمیت واى فاى 6 فقط در افزایش سرعت یک 
دستگاه نیست، بلکه همه چیز درباره بهبود سرعت و کیفیت اتصال 

به شبکه براى چندین دستگاه همزمان متصل است.

تکنولوژى هاى واى  فاى 6
دو فنــاورى کلیــدى MU-MIMO و  OFDMA براى افزایش 

سرعت در واى فاى 6 طراحى شده اند.
 Multi User, Multiple Input,» مخفف عبارت : U-MIMO

Multiple Output» است که در واى فاى 6 ارتقاء پیدا مى کند. 

این فناورى به روتــر این امکان را مى دهد تا بــه جاى ارتباط با 
یک دستگاه و سپس دستگاه بعدى و دستگاه بعدى و … به طور 
همزمان با تمامى این دستگاه ها در ارتباط بوده و اطالعات رد و بدل 
کند. فناورى فعلى MU-MIMO به روترها این امکان را مى دهد 

تا به طور همزمان با چهار دستگاه ارتباط برقرار کنند، درحالى که 
واى فاى 6 این ارتباط همزمان را به هشت دستگاه ارتقاء داده است.
OFDMA : این فناورى هم که در فارســى «هم تافتن» نامیده 

مى شود، به یک دستگاه اجازه مى دهد تا داده ها را به طور همزمان 
به چند دستگاه ارسال یا از چند دستگاه دریافت کند.

 Target» 6 اما یکى دیگــر از فناورى هاى جدید در واى فــاى
Wake Time» نام دارد که به دســتگاه ها اجــازه مى دهد براى 

اتصال به روتر برنامه ریزى زمانى داشــته باشند،  این کار باعث 
کم شــدن تعداد دفعات روشــن ماندن آنتن و جســت وجوى 
ســیگنال هاى ارتباطى شــده و در نتیجه باعــث ذخیره باترى 

دستگاه ها مى شود ؛ البته این قابلیت بیشتر براى 
دستگاه هاى کم مصرف برنامه ریزى 

شده است  و در همه دستگاه ها 
مثل لپ تاپ کاربرد ندارد، 

چون اکثر لپ تاپ ها نیاز دارند تا به صورت 
دائم به واى فاى وصل باشند اما دستگاه هاى 

اینترنت اشیاء و خانه هوشمند که بیشتر روز بدون 
نیاز به اتصال هســتند و فقط در مواردى نیاز است تا 

اطالعات خود را به روز کنند، هدف اصلى این فناورى هستند.

برخوردارى از امنیت باالتر
چندى پیش واى فاى، بزرگ ترین به روزرسانى امنیتى یک دهه 
اخیر خود را با پروتکل امنیت جدیدش به نام WPA۳ آغاز کرد. این 
پروتکل جدید حدس زدن مداوم پسوردها را براى هکرها سخت تر 
مى کند و حتى اگر هکرها موفق به انجام این کار شوند، داده ها را 

به گونه اى غیرقابل استفاده مى کند تا چیزى گیر هکرها نیاید.
دستگاه ها و روترهاى فعلى مى توانند از WPA۳ استفاده کنند اما 
این یک گزینه اختیارى است، درحالى که دستگاه هاى واى فاى 
 WPA۳ 6 براى دریافت مجوز مجبورند از پروتکل امنیتى جدید
استفاده کنند. این کار باعث مى شود تا بعد از رایج شدن استفاده 

از واى فاى 6، امنیت دستگاه ها افزایش چشم گیرى داشته باشد.

 امکان اتصال دستگاه هاى بیشتر با سرعت باالتر
اتصال یک لپ تاپ که داراى واى فاى 6 است به یک روتر نسل 
ششمى ممکن است فقط کمى ســریع تر از اتصال یک لپ تاپ 

داراى واى فــاى 5 به یک روتر نســل پنجمى باشــد اما وقتى 
دستگاه هاى بیشترى به یک روتر متصل مى شود اهمیت واى فاى 

6 خود را نشان مى دهد.
طبق تکنولوژى کــه تا پیش از آمدن واى فاى 6 وجود داشــت، 
هرچه تعداد دســتگاه هاى متصل به مودم بیشتر بودند، سرعت 
و کیفیت اینترنت براى هر دستگاه به میزان قابل توجهى پایین 
مى آمد از طرفى، اگر یک دستگاه در حال دانلود یا بارگذارى فایل 
بود، از کیفیت و سرعت دیگر دستگاه ها کاسته مى شد، اما فناورى 
واى فاى 6 طورى طراحى شــده که مى تواند همه دستگاه هاى 

متصل را در باالترین کیفیت و سرعت اتصال نگه  دارد.
طبق اطالعات وبالگ سایت اپراتور دوم تلفن همراه، استفاده 

از واى فاى 6 در حال گسترش است و مى توان 

همین حاال یک مودم یا 
روتر واى فــاى 6 خریدارى کرد 

اما فعال قیمــت آن ها به صرفه نیســت و در 
حال حاضر هم تعداد محدودى لپ تاپ پرچمدار نســل جدید به 
مودم هاى واى فاى 6 مجهزند البته تعداد آنها روز به روز در حال 

افزایش است.
 الزم به ذکر اســت واى فاى 6 در میان گوشــى هاى هوشمند 
هم  نفوذ کرده و برخى از گوشى هاى پرچمدار به لطف پردازنده 
اسنپدراگون 855 از واى فاى 6 پشــتیبانى مى کنند. نسل جدید 
این پردازنده یعنى اسنپدراگون 855 پالس، اسنپدراگون 865 و 

اسنپدراگون 888 هم به مودم هاى واى فاى مجهزاند.

چه گوشى هایى از واى فاى 6 پشتیبانى مى کنند؟
طبق اعالم سامسونگ گلکسى S۱۰، سامسونگ گلکسى نوت 
10، سرى گلکسى اس 20، سرى آیفون 11و12، سرى وان پالس 
8 و سرى هواوى پى 40 از جمله گوشى هایى هستند که واى فاى 

6 را پشتیباتى مى کنند.
طبق این گزارش آخرین نسل واى فاى در دو حوزه پیشرفت کرده 
است؛ سرعت خام و بازدهى، اگر واى فاى یک آزادراه باشد، این 
به معنى ماکزیمم باالتر محدودیت سرعت براى وسایل نقلیه و 
الین هاى بیشتر براى کنترل همزمان آن ها است. واى فاى 6 از 
ویدئو استریمینگ ۸k پشتیبانى مى کند که تأمین کننده ى اینترنت 
براى دسترسى به سرعت هاى دانلود در اختیار کاربر قرار مى دهد.

در عمل این پیشرفت ها به معنى پشــتیبانى از نرخ هاى انتقال 
1.1 گیگابیت در ثانیه روى باند 2.4 گیگاهرتز (با چهار اســتریم 
در دســترس) و 4.8 گیگابیت در ثانیه روى باند 5 گیگاهرتز (با 
هشت استریم موجود) است؛ اگرچه این فناورى هنوز در حال 
تصحیح بوده و ســال آینده عرضه مى شود (این سرعت ها 
افزایش خواهند یافت، براى مثال سرعت در آزمایشگاه به 
10 گیگابیت در ثانیه هم خواهد رسید). به طور کلى با ظهور 
واى فاى 6 مى توان انتظار سرعت 4 تا 10 

برابر سرعت فعلى را داشت.
الزم بــه ذکر اســت زمان 
ظهــور این اســتاندارد 
هم به تولیدکنندگان 

ســخت افزار، توســعه دهندگان 
نرم افزارى، ارائه کنندگان خدمات اینترنتى و دیگر 
افراد حاضر در این صنعت وابسته اســت. فقط باید منتظر بود تا 
ســرویس دهنده  خدمات اینترنتى زمان مناسب را براى ارتقاى 
سخت افزار اعالم کند، اگرچه خود کاربر هم مى تواند روتر خود 

را ارتقا دهد.
 ممکن اســت بعضى شــبکه ها با این عبارت (Wi-Fi 6) براى 
سرعت هاى باالتر تبلیغ کنند اما فقط باید منتظر ماند و دید از این 

اسامى و لوگوها در عمل چگونه استفاده مى شود.
به گفته کارشناســان، نکته مهمى که وجود دارد پیاده ســازى 
صحیح این فناورى نیاز به زمان دارد و ممکن اســت عرضه ى 
عمومى فناورى در کشورهاى مختلف ماه ها یا سال ها به طول 
بینجامد. بعضى از دســتگاه هاى اولیه هم از فناورى آزمایشــى 

استفاده مى کنند.

 گاهى اوقات سیم کارتى دارید که فراموش کرده اید شماره آن چند است و البته به 
دلیل نداشتن اعتبار قادر به گرفتن تماس با گوشى دیگر و یافتن شماره سیم کارت 
مورد نظر نیســتید، به همین دلیل یک راه حل ســاده براى پیدا کردن شماره آن 

وجود دارد.
اگر سیم کارت متعلق به ایرانسل است، #91* و اگر سیم کارت متعلق به همراه اول 

است #99* را شماره گیرى کنید تا شماره شما نمایش داده شود.

سرعت                                                چقدر است؟
زاکربرگ:«واتس اپ» خیلى بهتر از 

«آى مسیج» است!

راهکار ساده براى پیدا کردن 
شماره سیمکارت

معرفى تلویزیون 70 اینچى شیائومى

پقبل از خرید لپ تاپ  حتماً این ۱۰ نکته را رعایت کنید پ

میزان حمل لپ تاپ

براى یک تجربه مناسب و با کیفیت، لپ تاپى را انتخاب کنید که کیفیت صفحه پردازنده گرافیکى
نمایش آن حداقل FullHD (1920 در 1080) باشد.

اگر لپ تاپ مناسب حمل و سبک مى خواهید، بهتر است ابعاد کوچک  و 
متوسط را انتخاب کنید. لپ تاپ هاى 11.6 تا 14 اینچى گزینه مناسبى 
براى حمل و جابجایى هستند

مشخص کردن بودجه بر اساس کاربرى
 اگر استفاده حرفه اى و سنگین از لپ تاپ دارید باید هزینه بیشترى را 

صرف آن کنید اما اگر لپ تاپ را براى کارهاى روزمره استفاده مى کنید، 
یک لپ تاپ میان رده مى تواند نیاز شما را برطرف کند

در انتخاب لپ تاپ باید به عمر و بازدهى شارژ توسط باترى لپ تاپ توجه 
کنید. لپ تاپ هاى میان رده و گران قیمت بازار در حال حاضر بین 5 تا 
باالتر از 10 ساعت شارژ نگه مى دارند

بازدهى باترى
فضاى حافظه و ذخیره لپ تاپ ها به دو دسته SSD و HDD تقسیم مى شود. 

فضاى حافظه HDD فضاى بیشترى و قیمت پایین ترى دارد اما صدا و مصرف 
انرژى بیشترى هم دارد. 

حافظ لپ تاپ
سرعت لپ تاپ شما تا حد زیادى به این دو قطعه سخت افزارى بستگى 
دارد. رم بیشتر در لپ تاپ به شما اجازه مى دهد تا برنامه هاى بیشترى را 
همزمان باز کنید و سریع تر به اطالعات دسترسى پیدا کنید. 

رم و سى پى یو

اگر استفاده سنگین و گرافیکى از لپ تاپ دارید، پردازنده گرافیکى مجزا
پردازنده گرافیکى بسیار مهم است

سرعت و دقت پاسخ دهى تاچ پد را حتما پیش از خرید  بررسى کنید،  اگر قابلیت 
لمس برایتان مهم است لپ تاپى با صفحه لمسى انتخاب کنید که مناسب نیاز 

شما باشد.
کیبورد و تاچ پد

اگر لپ تاپ را براى جابجایى و حمل استفاده مى کنید، کیفیت ساخت و 
جنس بدنهمواد استفاده شده در آن بسیار مهم است.

لپتاپ هاى امروزى معموال از اتصال USB 3 و Type-C پشتیبانى مى کنند و 
پیشنهاد مى کنیم در انتخاب لپ تاپ به این اتصاالت و پورت ها دقت کنید.  اتصاالت و پورت ها

www.nesfejahan.net
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رزندان به صورت 
ص دیگرى در حال 
زارهاى هوشمند 
ره باید همیشه به 
صاالت در لحظه 
 چیزى که در واى 
ها دستگاه به یک 

گاه حفظ شود.
Wi-Fiiااست که 

ه هاى مختلف به 
دن فناورى هاى 
یى بیشتر است. 

ه است، باعث 
ن تجربه هاى 

م گذارى جدید 
یابى استانداردها 
ى سازد و عبارت 

Gbps  (s نیه (9.6
یت بر ثانیه (3.5)

عداد روى کاغذ و 
مل همواى فاى 
 خود دارد، چرا که 
ک دستگاه عبور 
ین یعنى سرعت 
 شود؛ درواقع این 

ســیگنال هاى ارتباطى شــده و در نتیجه باعــث ذخیره باترى 
دستگاه ها مى شود ؛ البته این قابلیت بیشتر براى 

دستگاه هاى کم مصرف برنامه ریزى 
شده است  و در همه دستگاه ها 

مثل لپ تاپ کاربرد ندارد، 

چون اکثر لپ تاپ ها نیاز دارند تا به صورت
دائم به واى فاى وصل باشند اما دستگاه هاى 

اینترنت اشیاء و خانه هوشمند که بیشتر روز بدون 
نیاز به اتصال هســتند و فقط در مواردى نیاز است تا 

اطالعات خود را به روز کنند، هدف اصلى این فناورى هستند.

برخوردارى از امنیت باالتر
چندى پیش واى فاى، بزرگ ترین به روزرسانى امنیتى یک دهه 

متصل را در باالترین کیفیت و سرعت اتصال نگه  دارد.
طبق اطالعات وبالگ سایت اپراتور دوم تلفن همراه، استفاده 

6از واى فاى 6 در حال گسترش است و مى توان 

همین حاال یک مودم یا 
6روتر واى فــاى 6 خریدارى کرد 

اما فعال قیمــت آن ها به صرفه نیســت و در 

5 گیگابیت در ثانیه روى باند 5 گیگاهرتز (با 8در دســترس) و 4.8
هشت استریم موجود) است؛ اگرچه این فناورى هنوز در حال
تصحیح بوده و ســال آینده عرضه مى شود (این سرعت ها
افزایش خواهند یافت، براى مثال سرعت در آزمایشگاه به
10 گیگابیت در ثانیه هم خواهد رسید). به طور کلى با ظهور
0 تا 10 4 مى توان انتظار سرعت4 6واى فاى6

برابر سرعت فعلى را داشت.
الزم بــه ذکر اســت زمان
این اســتاندارد ظهــور
هم به تولیدکنندگان

ســخت افزار، توســعه دهندگان

ر چه

به عنوان دو غول فناورى در جهان، تعجبى ندارد که اپل و متا رقابت مداومى براى 
مدتى طوالنى داشته اند، اما به نظر مى رسد که تنش بین شرکت ها در باالترین حد 

خود قرار دارد.
 مارك زاکربرگ، مدیرعامل متا، حمله جدیدى را به اپل کرده است. او که شرکتش 
صاحب فیسبوك، اینستاگرام و واتس اپ است، عکسى از آخرین کمپین تبلیغاتى 
واتس اپ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و مدعى شد که واتس اپ به مراتب 

خصوصى تر و امن تر از «آى مسیج» (iMessage) است.
او نوشت: «واتس اپ بسیار خصوصى تر و امن تر از iMessage است، با رمزگذارى 
سرتاسرى که هم در آیفون و هم در اندروید، از جمله چت هاى گروهى کار مى کند. 
با واتس اپ مى توانید تمام چت هاى جدید را طورى تنظیم کنید که با ضربه زدن 
یک دکمه ناپدید شوند و سال گذشته ما پشتیبان هاى رمزگذارى شده سرتاسر را نیز 

معرفى کردیم. همه اینها را iMessage هنوز ندارد.»
رمزگذارى انتها به انتها روشى براى برقرارى ارتباط امن است که تضمین مى کند 
فقط شما و شخصى که با او در ارتباط هستید مى توانید آنچه را که ارسال مى شود 

بخوانید یا گوش دهید و هیچ کس در این بین نیست.
این روش در سال 2016 براى چت در واتس اپ پیاده سازى و سال گذشته نیز براى 
پشتیبان گیرى اضافه شــد. در حالى که برنامه iMessage اپل نیز از رمزگذارى 
 iCloud سرتاسر استفاده مى کند، اما یک هشدار مهم وجود دارد. اگر پشتیبان گیرى
را در دستگاه خود فعال کرده اید، کلید رمزگشایى پیام هاى شما در نسخه پشتیبان 

ذخیره شده در سرورهاى اپل موجود است.
این بدان معناست که اگر اپل بخواهد مى تواند نسخه پشتیبان شما را بخواند، کلید 

شما را دریافت کند و از آن براى رمزگشایى پیام هاى شما استفاده کند.
پســت زاکربرگ احتماال ترفندى براى منحرف کردن توجــه از اخبار این هفته 
محسوب مى شود که متاورس شــرکت متا در تالش براى رسیدن به اهداف خود 

است.
به طور کلى تیم کوك مدیرعامل اپل دیدگاه خوبى نسیت به متاورس و هدست هاى 
VR ندارد و این را مى توان یکى از اصلى ترین اختالفات بین او و زاکربرگ دانست.
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چگونه با وجود 3 ویروس 
زمستان را سر کنیم؟

کریستیان کاراگیانیدیس، پزشک متخصص داخلى در آلمان پیش بینى کرده که 
در زمستان امسال با سه ویروس کرونا، آنفلوآنزا و سین سیشیال تنفسى (RSV) درگیر 

باشیم؛ ویروس هایى که بار اضافى بر دوش بیمارستان ها تحمیل خواهند کرد.

«در دو زمستان گذشته کرونا گوى ســبقت را از رقیبان خود ربود و اثرى از جوالن 
آنفلوآنزا نبود اما امسال با کاهش همه گیرى کرونا انگار بقیه ویروس هاى فصول سرد 

براى ما کمین کرده اند.

مســواك زدن دو بار در روز و نخ دندان کشــیدن و 
شستشوى دهان بهداشت و سالمت آن را تضمین مى 
کند. در حالى که براى مبارزه با سپاه باکترى ها به این 
سالح هاى قدرتمند نیاز دارید، همیشه مى توانید توان 

خود را در این کارزار تقویت کنید.
 عالوه بر محدود کردن شیرینى ها و غذاهاى اسیدى، 

باید در رژیم خود غذاهاى مفید براى لثه را 
نیز بگنجانید.

عطر و طعم بهتر در 
خوراکى ها

 زنجبیل گیاهى شفابخش در 
نظر گرفته مى شود. خاصیت 

ضد التهابى این گیاه سالمت 
بافت هاى دهان شما را تضمین 

مى کند. این گیــاه را در چاى و غذاى 
روزمره خود بگنجانید.

دور کردن دکتر از خود
خوردن یک سیب زمان بر است و این چیز خوبى براى 
دهان شماست. عمل جویدن سیب نوعى پاکسازى 

براى دهان به شمار مى رود و پالك هاى چسبیده به 
لثه و دندان ها را جدا مى کند. اما به یاد داشته باشید که 
پس از مصرف سیب دهان خود را با آن بشویید. حتى 
غذاهاى مفید براى لثه مانند سیب نیز دندان ها را در 

معرض اسید قرار مى دهند.

را در رژیم غذایى خود شیر 
گنجانده اید؟

شــیر و دیگر غذاهاى لبنى 
مانند پنیر و ماســت نه فقط 
با محتواى کلســیم خود 
تقویت کننده اســتخوان 
هســتند، بلکه با دارا بودن 
پروتئین کازئین میزان اسید 
در دهــان را نیــز کاهش مى 
دهند. عالوه بر این، نوشیدن شیر 
مى تواند اسیدهاى تولید شده توسط باکترى 

ها را خنثى کند.
نکته: نوشــیدن با غالت یا دســر بر خالف مصرف 
مستقیم آن پس از غذا تاثیر مثبتى ندارد. شیر در اختیار 

ندارید، تکه اى پنیر بخورید.

روى برگ هاى سبز سرمایه گذارى کنید
همه مى دانند که مصرف ساالد چربى هاى دور شکم 
را کم مى کند، اما آنها به خصوص براى تمیزى دهان 
نیز مفید هســتند. به دلیل محتواى فیبر باال این مواد 
باید بسیار جویده شوند که این امر براى تمیزى دندان 
و لثه شما مفید اســت. بزاق اضافى تولید شده در اثر 
جویدن ساالد نیز باکترى هاى دهان را خنثى مى کند. 
سبزیجاتى مانند اســفناج خام، کرفس و حتى لوبیاى 
پخته داراى این مزیت هستند و جز غذاهاى مفید براى 

لثه طبقه بندى مى شوند.

مبارزه الیه الیه براى کشتن باکترى ها
پیاز خام سالحى قوى در مبارزه با باکترى هاست. بله، 
نفس بد بو از عوارض مصرف آن است. اما آدامس هاى 
بدون قند و دهان شویه ها براى همین اختراع شده اند. 
پیاز داراى یک عنصر ضد میکروبى است که باکترى 
را مى کشــد. طبق مطالعات انجام گرفته پیاز به طور 
خاص داراى ماده اى اســت که 4 گونه اصلى عامل 
پوسیدگى دندان و بیمارى هاى لثه را مى کشد.  پس 
آن را با خیال راحت حلقه حلقه کنید و در ساالد، سوپ 

و ساندویچ خود بریزید.

کد خبر: 257745تاریخ انتشار: 19 مهر 1401 - 12:22
برخى غذا ها و نوشــیدنى ها مانند غذا هاى تند، غذا هاى 
پرچرب و قند باالتر محرك هاى رایج براى تپش قلب در 
بیمارانى اســت که به تپش قلب مبتال هستند و باید از آن 
اجتناب و یا حداقل مصرف شان را محدود کرد؛ محرك هاى 
رایج شامل کافئین بیش از حد، قند، الکل و غذا هاى غنى از 

خانواده کربوهیدرات هاست.
مصرف برخى غذا ها یا نوشیدنى ها، به خصوص بیش از حد، 

ممکن است باعث شود که قلب شما تپش کند.
اغلب اوقات احتماال به ضربان قلب خود توجهى ندارید، اما 
مطمئنا مى دانید که قلب دائما خون را در سراسر بدن پمپاژ 
مى کند. اگرچه علل تپش قلب متفاوت است، اما در برخى 
موارد زمان صرف غذا یا مصرف برخى غذا ها و نوشیدنى ها 

مى تواند باعث بروز تپش قلب شود.
تپش قلب مى تواند براى افراد مختلــف معانى متفاوتى 

داشته باشد.
دکتر جى ســنگوپتا، الکتروفیزیولوژیست قلب از موسسه 
قلب آلینا سالمت مینیاپولیس در ایاالت متحده، اظهار کرد: 
به طور کلى تپش قلب معموال به آگاهى از ضربان قلب فرد 
اشاره مى کند و مى تواند به این معنا باشد که ضربان قلب او 

در حال پرش است یا تند.
نتایج بررسى ها نشــان داده تپش ها ممکن است توسط 
کسانى که آن را تجربه مى کنند، به عنوان ضربان شدید یا 
غیر طبیعى قلب توصیف شود. گاهى اوقات ممکن است 

پس از خوردن غذا تپش قلب رخ دهد.
دکتر آلیســون زیلینســکى، متخصص قلب، در همین 
خصوص مى گوید: وقتى غذا مى خورید، بدن جریان خون 
به سیستم گوارشــى را افزایش مى دهد که این موضوع 
مى تواند منجر به افزایش ضربان قلب شود. البته به خاطر 
داشته باشــید تپش قلب ممکن است بعد از ورزش نیز رخ 

دهد، اما چه زمانى باید نگران تپش قلب بود؟
کارشناســان اظهار کردند: اگر تپش قلب به طور منظم و 
چندین بار در هفته و یا بعد از هر بار که غذا مى خورید، اتفاق 
بیفتد، این موضوع اندکى نگران کننده است. اگر تپش قلب 
ادامه یابد یا تعداد دفعات آن افزایش پیدا کند، ممکن است 
نشانه یک مشکل پزشکى جدى تر مانند آریتمى باشد و از 

همین رو باید تحت مراقبت پزشکى قرار گیرید.
محققان اظهار کردند: عالئمى که مى تواند نشــانه اى از 
موضوعات نگران کننده تر باشند شــامل تپش ناگهانى و 
طوالنى مدت قلب در حالت استراحت، ضربان قلب نامنظم 
یا تپش قلب همراه با ســرگیجه، درد قفسه سینه یا تنگى 

نفس است.
در حالى که بسیارى از عالئم تپش قلب خوش خیم است، 
نگرانى در صورتى افزایش مى یابد که بیمار داراى عالئم 
هشداردهنده، مشکالت قلبى، سن باالتر یا سایر شرایط 

پزشکى باشد.

خوردن یــک وعده غذایى ســنگین در نزدیکى 
زمان خواب کار درستى نیست اما گاهى مجبوریم! 
کارشناســان تغذیه پیشــنهاد مى کنند در چنین 
شرایطى یک لیوان آب گرم بنوشید و قبل از دراز 

کشیدن روى تخت کمى به بدنتان فرصت دهید.
 سالمتى بدن ما بیش از هر چیز وابسته به سبکى 
زندگى مان است و سبک تغذیه یکى از مهم ترین 
بخش هاى زندگى است. ما باید نظم و زمان بندى 

را در مورد عادات غذایى خود رعایت کنیم. 
به گفته نیدى شارما، بنیانگذار مرکز تغذیه و تناسب 
اندام در هندوستان، عالوه بر این، دانستن برخى 
از بایدها و نبایدها قبل و بعــد از غذا خوردن هم 
بسیار مهم است؛ چیزى که مى تواند ما را به اهداف 
تغذیه اى خود برساند. «اکنون زمان مناسبى است 

که این شیوه هاى ناسالم را فراموش کنیم.»
این متخصص تغذیه گفت پس از صرف غذا باید از 

این کارها پرهیز کرد:

دوش گرفتن بعد از خــوردن غذا، 
ممنوع

بعد از غذا، خون اطراف معده را احاطه مى کند تا به 
هضم غذا 

کمک کند و هنگامى که حمام مى کنید، دماى بدن 
تغییر مى کند. براى بازگرداندن بدن به دماى اولیه 
خود، خون از سطح معده به سطح پوست منحرف 
مى شود و این تغییر مســیر، منجر به اختالل در 

هضم و کندى آن مى شود.

خوابیدن بماند براى وقتى دیگر
تمایل به دراز کشیدن بعد از غذا بسیار رایج است. 
این کار باعث مى شود شــیره هاى گوارشى باال 
بیایند و سوزش سر دل تشدید شود با این حال اگر 
مجبور شدید در نزدیکى زمان خواب غذا بخورید، 
یک لیوان آب گرم بنوشید و قبل از دراز کشیدن 

کمى به بدنتان فرصت دهید.

نوشیدن آب، یک نه کوچک
 نوشیدن آب روى غذا روند هضم را کند مى کند. 
این کار اسید معده را رقیق کرده و فرآیند هضم غذا 
را مختل مى کند. براى رفع عطش، مصرف ساالد 

یا سوپ انتخاب مناسبى است.

خوردن میوه، یک نه بزرگ
 خوردن میوه بعد از وعده غذایى نیز مضر است زیرا 

مى تواند جذب مواد مغذى میوه را کاهش دهد.

تغییر ســروتونین در زمســتان افراد را در معرض 
افســردگى فصلى و اختالل اضطراب اجتماعى 

قرار مى دهد.
وقتى فصل از تابســتان به پاییز و 
سپس زمستان تغییر مى کند، روز ها 
کوتاه تر مى شــوند و این مى تواند 
باعث شــود که برخى افــراد دچار 

«افسردگى زمستانى» شوند.
افســردگى زمســتانى به عنوان 

 (SAD) اختالل عاطفى فصلى
نیز شــناخته مى شــود و این 

وضعیت مى توانــد منعکس کننده 
تغییر در سطح سروتونین یا هورمون 
شادى باشد و با افسردگى مرتبط است.

جنى الرســون، استاد دانشــگاه مینه سوتا، 
مى گوید: طبق گزارش سازمان ملى سالمت 

روان ایاالت متحده، عالئم افسردگى فصلى 
مى تواند شبیه به عالئم افسردگى 
معمول باشــد. گاهــى اوقات 

تشخیص اختالل اضطراب اجتماعى از سایر انواع 
افسردگى دشوار است. "

الرسون اضافه کرد که تشخیص افسردگى فصلى 
تنها پس از دو دوره متوالى افسردگى که هر 
سال در زمان مشخصى شــروع و پایان 
مى یابد، به اضافه عدم وجــود عالئم در 

دیگر زمان هاى سال قابل تشخیص است.
زنان داراى میزان بیشــترى از افســردگى 
زمستانى هستند که معموًال از سن 20 تا 30 

سالگى شروع مى شود.
عالئم این بیمارى شامل افسردگى، اضطراب، 
تغییرات خلقى، مشکالت خواب، تغییر در 
عادات غذایى، بى حالى و مشــکالت 

جنسى است.
این وضعیت ممکن است به صورت 
احســاس بدبختى، گناه، ناامیدى، 
کاهش عالقه به فعالیت ها و از دست 
دادن عــزت نفــس ظاهــر 

شود.

چه غذا هایى منجر به 
تپش قلب مى شود؟

مواد غذایى براى داشتن لثه هاى سالم

با گیاهان
 خواب آور 
آشنا شوید

بى خوابى ممکن است به  علت هیجان بیش از حد، اضطراب و نگرانى یا یک علت جسمى ایجاد شود. 
مثال درد که نیاز به مداوا دارد. در طب چینى آن را معلول حرارت بیش از حد قلب مى دانند.

 بى خوابى ممکن است به  علت هیجان بیش از حد، اضطراب و نگرانى یا یک علت جسمى  ایجاد شود. 
مثال درد که نیاز به مداوا دارد. در طب چینى آن را معلول حرارت بیش از حد قلب مى دانند. ناتوانى در 
به خواب رفتن، بیدارى مکرر در طول شب، بى قرارى، خواب هاى آکنده از رویاى واضح از مهم ترین 

عالئم کلیدى بى خوابى هستند.
گیاه کوکنار مى تواند در درمان این بیمارى مفید باشــد. این گیاه خواب آور مالیــم، غیر اعتیاد آور، 
آرامبخش و ضد درد بى خطر براى کودکان است. بهتر اســت این گیاه را هر شب به صورت دمکرده 

یا تنتور مصرف کنید. در صورتى که هیجان بیش از حد علت بى خوابى باشد مى توانید این گیاه را به 
صورت ساده یا همراه با گل ساعتى، اسطوخودوس استفاده کنید.

رازك نیز خاصیت خواب آور، آرامبخش و ضد درد، کاهش دهنده هیجان بیش از حد دارد. مى توانید 
روزى 5 میلى متر تنتور یا دمکرده 10 گرم این گیــاه در نیم لیتر آب را پیش از خوابیدن مصرف کنید. 
این گیاه قابل ترکیب با سایر گیاهان آرام کننده مانند والرین یا گل ساعتى، حداکثر تا 5 میلى لیتر تنتور 
در هر روز است. در صورت ابتال به افسردگى از این گیاه مصرف نکنید. از مقدار توصیه شده نیز نباید 

تجاوز کنید.
کاهوى وحشى نیز خاصیت آرامبخشى دارد؛ هنگام بذر دادن گیاه تازه بسیار موثر است. کاهوى باغى 
نیز اثرى مشــابه اما خفیف تر دارد. پیش از خوابیدن از تنتور یا 

دمکرده آن بنوشید، با برگ تازه آن مى توانید ســاالد درست کنید. به صورت ساده یا 
همراه با چند قطره تنتور گل کاسلیپ مى توانید آن را مصرف کنید. در صورت هیجان 

بیش از حد، مى توانید براى افزایش اثر آرام کننده به آن تنتور والرین یا گل ساعتى 
اضافه کند. مصرف بیش از حد آن منجر به بى خوابى و افزایش فعالیت جنســى 

مى شود. مقادیر کمتر نیز باعث خواب آلودگى مى شــود. هنگام مصرف آن نیز از 
رانندگى خوددارى کنید.

گل ساعتى نیز اثرى آرامبخش، خواب آور و ضد درد، آرام کننده سیستم عصبى 
و مهیا کننده فرد براى خواب است. نیم ساعت پیش از خواب 5 میلى لیتر از تنتور 

آن بنوشید یا با 2-3 قاشق چایخورى از برگ آن یک فنجان دمکرده درست کنید 
و بنوشید. در صورت تمایل به دمکرده آن بابونه و اسطوخودوس اضافه کنید. در 

دوران باردارى از مصرف مقادیر زیاد این گیاه پرهیز کنید.

عالئم افسردگى فصلى در پاییز
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موهبت ماسک زدن
پوشش ماســک، حفظ فاصله فیزیکى و تعطیلى ها نه تنها جلوى انتشار ویروس 
کرونا را گرفتند بلکه مانع انتشــار چند ویروس دیگر شدند. در دو زمستان گذشته 
عمال خبرى از همه گیرى بیمارى آنفلوآنزا نبود و ویروس سین سیشــیال تنفسى 
(RSV) هم که مسبب بسیارى از عفونت هاى مجارى تنفسى است، کمتر میان 
کودکان منتشر شد. در دو زمستان گذشــته در آلمان تقریبا هیچکس جانش را بر 
اثر ابتال به آنفلوآنزا از دست نداد. در حالى که هر سال صدها تا هزاران نفر بر اثر 
ابتال به این بیمارى مى مردند. بر اساس مقاله اى که در سایت «نیچر 
کامیونیکیشن» منتشر شده، حتى در سطح جهانى آمار مرگ ومیر بر 

اثر این بیمارى تنها چند درصد آمار معمول بوده است.

حمله آنفلوآنزا
دانمارك از فوریه مقــررات کرونایى خود را برداشــت اما با اینکه فصل 

فلوآنزا در این کشور به سر رســیده بود، موج بزرگ ابتال به آنفلوآنزا در 
آن

آنجا به راه افتاد. 

پافرادى که دو سال از این ویروس در امان مانده بودند و درست به همین 

دلیل مصونیت بدنشــان در مقابل آن به میزان قابل مالحظه اى کاهش 

ال شدند. پزشــکان مى گویند اگر شیوع آنفلوآنزا 
یافته بود به آنفلوآنزا مبت

طى چند سال ضعیف باشد ممکن است ناگهان موجى شدید از راه برسد. 

به عبارت دیگر، اگر در شــرایط فعلى ویروس هاى آنفلوآنزا باز هم از راه 

برسند، این بار عفونت هاى شدید ایجاد خواهند کرد.

ماسک و واکسن
پزشــکان توصیه مى کننــد که در زمســتان در 
محیط هاى بسته از ماسک استفاده و تا حد امکان 
واکسن آنفلوآنزا را هم تزریق کنید. یک کارشناس 
بیمارى هاى داخلى مى گوید که به تدریج ســطح 
ایمنى  در برابر آنفلوآنزا باال مى رود و ما با موج هاى 
طبیعى این بیمارى روبه رو خواهیم شد. در صورتى 
که در زمســتان از ماسک اســتفاده کنیم، کرونا 
هم شــانس زیادى نخواهد داشــت و موج هاى 

ضعیف ترى را نصیب مان خواهد کرد.

بیمارى شایع 
بین کودکان

هم اکنون یک بیمارى شبیه آنفلوآنزا  
بین کودکان به شدت شیوع پیدا کرده 
است. پزشکان معتقدند این بیمارى 
آنفلوآنزاست و خستگى و کسالت از 
عالیم شدید این بیمارى است که در 
کودکان، همراه با اسهال و استفراغ و 
عالیم گوارشى است. پزشکان درباره 
این بیمارى مى گویند که رعایت رژیم 
غذایى در کنترل اسهال بسیار موثر 
اســت. به هیچ عنوان نباید خوراکى 
شیرین (مثل آب نبات، عسل، آبمیوه 
طبیعى یا صنعتى، نوشابه حتى شیر) 

مصرف کنیــد. همچنین غذاهاى 
روغنى و چرب را از برنامه غذایى 

حذف و میوه و غذاهایى چون 
موز، ماســت و کتــه، دوغ، 

سیب زمینى پخته، هویج، 
مرغ و گوشــت پخته و 

کشــک را بــه برنامه 
غذایى خود اضافه 

کنید.»

موهبت ماسک زدن
پوشش ماســک، حفظ فاصله فیزیکى و تعطیلى ها نه تنها جلوى انتشار ویروس 
کرونا را گرفتند بلکه مانع انتشــار چند ویروس دیگر شدند. در دو زمستان گذشته 
عمال خبرى از همه گیرى بیمارى آنفلوآنزا نبود و ویروس سین سیشــیال تنفسى 
(RSV) هم که مسبب بسیارى از عفونت هاى مجارى تنفسى است، کمتر میان 
نننننننکاننکانننکانکانکانکانکانکاانکانکاناکانکانکانکانکانکانمممممممنننمنمنمنمنمنتشر شد. در دو زمستان گذشــته در آلمان تقریبا هیچکس جانش را بر  کود
بببهببالالبهبهبه بههالبهالبهال بالبهالبهال بهال بهال بهال بهال به آنفلوآنزا از دست نداد. در حالى که هر سال صدها تا هزاران نفر بر اثر  بببببببتبببتببتبتبت بتبتبتبت بت ابتبت ابت ابتالالال اثر
ابتال به این بیمارى مى مردند. بر اساس مقاله اى که در سایت «نیچر 
کامیونیکیشن» منتشر شده، حتى در سطح جهانى آمار مرگ ومیر بر 

تتتتاست. اثر این بیمارى تنها چند درصد آمار معمووولوللولول بوده 

غذایى در کنترل اسهال بسیار موثر 
اســت. به هیچ عنوان نباید خوراکى 
شیرین (مثل آب نبات، عسل، آبمیوه 
طبیعى یا صنعتى، نوشابه حتى شیر) 

مصرف کنیــد. همچنین غذاهاى 
روغنى و چرب را از برنامه غذایى
ننننچون حذف و میوه و غذاهایى 
،،،،،،،،،،،،،،وغ، موز، ماســت و کتــه، د
،،،،،،یج، پخته، هو سیب زمینى
وه و و گوشــت پخت مرغ
کشــک را بــه برنامه 

هافه غذایى خود اض
کنید.»

الد درست کنید. به صورت ساده یا 
 مصرف کنید. در صورت هیجان 

آن تنتور والرین یا گل ساعتى
ى و افزایش فعالیت جنســى 
ززززززززززززززز از از از شــود. هنگام مصرف آن نیز

د، آرام کننده سیستم عصبى
5از خواب5 میلى لیتر از تنتور

ک فنجاان دمکرده درست کنید 
وووطوخودوس اضافه کنید. در 

پد این گیاه پرهیز کنید.

 کارهایى که هرگز
 نباید بعد از خوردن غذا انجام دهید

بعد از غذا، خون اطراف معده را احاطه مى کند تا به 
هضم غذا 

خوردن میوه، یک نه بزرگ
خوردن میوه بعد از وعده غذایى نیز مضر
مى تواند جذب مواد مغذى میوه را کاهش

م.الف:۱۴۰۱۰۲۶

اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان خمینى شهر بموجب آگهى شــماره 699730 مورخ 
1401/08/03 در نظردارد نسبت به واگذارى یک باب مغازه از موقوفه بابا حبیب به آدرس بلوار 
دانشــجو نبش کوچه بامداد جنب مجتمع کیان (طبقه همکف )بمدت یکسال اقدام نماید ،

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33626071 داخلى 18 تماس ویا به آدرس 
خیابان شریعتى شمالى کوچه 94 مراجعه فرمایند .

آگهی مزایده نوبت اول 

حسن توکلی اژیه –رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خمینی شهر 

م.الف:۱۴۰۱۰۴۷

اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان خمینى شهر بموجب آگهى شــماره 699744 مورخ 
1401/08/03 در نظردارد نسبت به واگذارى یک درب باغ از موقوفه آقا بابا نقدى واقع در خیابان 
باغبان میدان امام رضا (ع)  کوچه قصر بمدت بمدت یکسال اقدام نماید ،متقاضیان  مى توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33626071 داخلى 3تماس حاصل فرمایند .

آگهی مزایده نوبت اول 

حسن توکلی اژیه –رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خمینی شهر 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 140160302026009095 مورخ 1401/07/06 مالکیت آقاى مهدى 
پورکرمانیان به شناسنامه شماره 267 کدملى 1285878876 صادره فرزند مصطفى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 55,26 مترمربع 
شــماره 994 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسین رضوانى موضوع 

سند انتقال 169803-1394/05/26 دفتر 86 اصفهان  
2. راى شماره 140160302026009094 مورخ 1401/07/06 مالکیت خانم شیما برقى 
کار به شناسنامه شماره 1991 کدملى 1287187560 صادره فرزند مرتضى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 55,26 مترمربع شماره 
994 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رســمى حسین رضوانى موضوع سند 

انتقال 169803- 1394/05/26 دفتر 86 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/04 - م الف: 1390681 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/7/164

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006001917- تاریخ ارســال نامــه: 1401/7/12- برابر راى 
شــماره 1917 مورخ 1401/07/12 به شماره کالســه 1917 مالکیت آقاى/ خانم اکرم 
جورکش ورنوسفادرانى به شناســنامه شــماره 16750 کدملى 1140166352 صادره 
فرزند على در ششــدانگ یکباب منــزل مخروبه قدیمى به مســاحت 47,64 مترمربع 
پالك شــماره 2340,1 فرعــى از 87 اصلى واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شــامل به موجب سند صلح مشــروط با اختیار فســخ شماره 2965 
مورخ 22/8/5 دفتر 36 و ســند 6233 مــورخ 36/7/4 دفتر 61 و ســند وکالت 51156 
مــورخ 99/11/26 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظــه و محرز

 گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/08/19- م الف: 1398859 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/117

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

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

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/08/19- م الف: 1399018 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى8/119

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

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

مورخه 1336/09/17 دفتر 65 اصفهان از مالک رسمى نعمت اله خان برومند 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/08/19 - م الف: 1398899– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال  

اصفهان – موسوى/8/121

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003585- تاریخ: 1401/5/18- برابر راى شماره 3585 مورخ 

1401/05/18 به شماره کالسه 1962 مالکیت آقاى/ خانم زهرا مختارى ورنوسفادرانى به 
شناسنامه شــماره 1130345505 کدملى 1130345505 صادره فرزند علیرضا نسبت به 
شش دانگ یکباب خانه در حال ساخت به مســاحت 192,40 مترمربع پالك شماره 196 
فرعى از 117 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند 
شــماره 39408 مورخ 97/12/25 دفتر 301 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/08/19- م الف: 1399033 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/123

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

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 4217 مورخ 1401/06/10 به شماره کالسه 2164 مالکیت آقاى/ خانم 
مریم حاجى باقرى فروشانى به شناسنامه شماره 1140183151 کدملى 1140183151 
صادره فرزند رمضانعلى در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224,70 
مترمربع پالك شماره 1608 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند شماره 117296 مورخ 84/2/1 دفترخانه 63 و سند شماره 100205 
مورخ 76/7/30 دفترخانه 73 و سند شماره 56312 مورخ 71/11/17 دفترخانه 59 و سند 
شــماره 20067 مورخ 48/6/6 دفترخانه 38 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/08/19- م الف: 1398994 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى8/127

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

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

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

آن را تأیید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/08/19 - م الف: 1399239 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى8/125

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان  در جمع اصحاب 
رســانه در خصوص وضعیت ذخایر خونى استان اظهار 
داشت: ذخایر خونى استان با توجه به کاهش اهداکننده 

خون به کمتر از چهار روز کاهش یافته است.
على فتوحى افزود: اصوال بایــد روزانه 450 تا 500 فرد  
مراجعه کننده براى اهداى خون داشته باشیم اما درحال 
حاضر این عدد کاهش یافته است و روزانه تعداد 70 تا 80 

اهداکننده کاهش مى یابد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان بیان کرد: برخى 
گروه خون ها و به ویژه گروه O منفى در حد بحران است 
و ذخیره بقیه گروه خونى ها نیز مطلوب نیست و چنانچه 

اوضاع به همین ترتیب باشد در آینده اى نزدیک مشکل 
خواهیم داشت.

وى تصریح کرد: بیشــترین مصرف کننــدگان خون، 
بیماران خاص مانند سرطانى ها، تالسمى ها، هموفیلى ها، 
بیماران پالکتى و دیالیزى ها هستند. این گروه ها سخت 
نیاز به تزریق خون دارند و هرچنــد روز یکبار باید چند 
واحد خون تزریق کنند. براین اســاس از شــهروندان 
درخواســت داریم براى کمک به بیمــاران نیازمند به 
خون و پالکت به مراکز انتقال خون در شهرســتان ها و 
در اصفهان به مرکز انتقال خــون واقع در میدان خواجو

 مراجعه کنند.

رییس کل دادگسترى استان اصفهان از برگزارى دادگاه 
تعــدادى از متهمان مربوط به اغتشاشــات اخیر در این 
استان به صورت علنى خبر داد. روابط عمومى دادگسترى 
کل اســتان اصفهان به نقل از حجت االســالم اسدا... 
جعفرى افزود: جلسات رسیدگى به پرونده هاى مربوط به 
اغتشاش هاى اخیر در شعب ویژه در وقت هاى فوق العاده 
برگزار مى شود. وى اظهار داشت: براى برگزارى دادگاه 
تعدادى از این پرونده ها به صورت علنى، دادگســترى 
اســتان مقدمات آن را فراهم کرده و در تمامى مراحل 
اطالع رســانى الزم صورت خواهد گرفت. رییس کل 
دادگســترى اســتان اصفهان افزود: تاکنــون مراحل 

تحقیقات مقدماتى 46 پرونده قضایى مربوط به متهمان 
اغتشاش هاى اخیر در استان تکمیل شده است. وى ادامه 
داد: این تحقیقات در دادســرا به پایان رسیده و با صدور 

کیفرخواست براى رسیدگى به دادگاه ارسال شده است.
حجت االسالم جعفرى همچنین به آزادى تعدادى از افراد 
دستگیر شده در ناآرامى ها اشاره و تصریح کرد: تعدادى 
از افراد دستگیر شده در ناآرامى ها با شرایط مختلف نظیر 
افراد کم سن و سال با حضور خانواده با اخذ تعهد در مراجع 
ضابطین، کفالت و وثیقه آزاد شده اند. وى تصریح کرد: 
این افراد عموماً کسانى بوده اند که نقش و تاثیر چندانى در 

اغتشاش ها و تخریب اموال عمومى نداشته اند.

ذخایر خونى اصفهان در 
شرایط بحرانى قرار گرفت

دادگاه تعدادى از متهمان
اغتشاشات، علنى است

بررسى پرونده ریسباف 
در معاونت رئیس جمهور

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى 
گفت: دوم آبان مـاه   جلسـه اى در معاونت حقوقى 
رییس جمهـور در مـورد کارخانه ریسـباف برگزار 
شد و نتیجه این نشست هفته آینده اعالم مى شود. 
مهدى طغیانـى افزود: بـا توجه بـه ارزش تاریخى 
کارخانه ریسـباف اصفهان که ثبت ملى نیز شده و 
جزو اموال تملیکى بانک ملى است، در سال 95 قرار 
بود این ملک براى بهره بردارى فرهنگى و تاریخى 
در اختیار شرکت بازآفرینى شهرى ایران قرار گیرد 
که هنـوز محقق نشـده اسـت. وى گفـت: وزارت 
راه و شهرسـازى تصمیم گرفت به وسـیله شرکت 
بازآفرینى شـهرى کارخانـه ریسـباف را که مالک 
آن بانک ملى بود به تملک خـود دربیاورد و تبدیل 

به موزه کند، اما فرایند توافق با بانک طول کشید.

مسمومیت گازى 57 نفر 
امسـال 57 نفر در اسـتان اصفهان دچار گازگرفتگى 
و راهـى بیمارسـتان شـدند. رئیـس اورژانـس پیش 
بیمارسـتانى و مدیرحوادث دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهـان گفت: دو نفـر از این شـهروندان در مهرماه 
در اصفهان دچار مسمومیت شـده اند. فرهاد حیدرى 
افزود: پارسـال در مجموع 485 نفر دچار گازگرفتگى 
شدند که 29 نفر از این افراد جان خود را از دست دادند. 
آمار مرگ ومیر نیز در مقایسـه با مدت مشابه پارسال 

افزایش 80 درصدى داشته است.

خبر

دریاقدرتى پور
ساده، آرام و بى تکلف؛ شــاید بهترین توصیفى است که 
مى شــود از نمایشــگاه امان ا... طریقى در نگاه اول کرد. 
نمایشگاهى از یک مجموعه با موضوع زاینده رود؛ شامل 17 
قطعه عکس از این رودخانه که با نگاه عکاس و دغدغه هاى 

او درآمیخته تا گذشته را در «اکنون» به نمایش دربیاورد.
اگر بسیارى از ما نمى دانستیم که طریقى عالوه بر عکاسى، 
نقاشى نیز مى کرده است و اگر حتى ندانسته  هم به نمایشگاه 
عکس هاى او مى رفتیــم، قابل حدس بود کــه این آثار 
رنگ و بویى از او و نگاه هنرى او دارند؛ آرام، ساده و بدون 
تکلف، مثل همان وابســتگى که اصفهانى هاى امروز به 
زاینده رود دارند و در عکس هاى آویزان شــده او بر دیوار 
پیداست؛ یادآور تولد، هستى، جوانى و نیستى رودى که در 
عکس هاى هفت دهه پیش او قاب شــده اند و به امروز و 

«اکنون» رسیده اند.
در واقع عکس هاى امان ا... نوع فرهنگى را نشان مى دهد 
که همواره در اصفهان وجود داشــته و او آنها را به تصویر 
کشیده اســت. دوربین این عکاس، از هفت دهه پیش تر 
شات زده تا فرهنگ مردمانى را نشان دهد که رود را مأواى 
خود مى دانســته اند، نوعى ارتباط بین گذشــته و امروز. 
عکس هایى برخاسته از دل طبیعت زاینده رود دهه 30 و 

40 که خروش و زندگى در آن حل شــده و هنوز هم بوى 
زندگى مى دهد.

تصاویرى که او در نهایت خلق کرده، از عکسى به عکس 
دیگر مانند خوِد رود، جارى مى شود، اوج مى گیرد، خروشان 
مى شود و گاهى رو به افول مى رود.تصاویرى کامًال عینى 
از اندیشــه هاى آن زمان، باورها و مردمانى که رود تمام 

زندگیشان بوده است. 
در نمایشگاه «طریقى از عکاسخانه تا زاینده رود» نزدیک 
ترین نمایى که امان ا...طریقى به شــکل پرتره همراه با 
زاینده رود انداخته و تنها عکس پرتره واضح از جوانان آن 
زمان است، عکسى است از چند جوان نشسته بر لب رود که 
با لبخندى عکاس را همراهى کرده اند. در عکس هاى دیگر 
او اما از آدم ها و پرتره ها خبرى نیست، اگر هم باشد نمایى 
دور از مردمانى است که پاى رود نشسته اند و آنچه همواره 
هست، خود زاینده رود است که به شکلى بُلد شده از نماى 

رود و پل هایش در قاب عکس هاى او جان گرفته است.
عکس هاى تماماً سیاه و سفیدى که گرچه جلوه اى از دیگر 
رنگ ها ندارند اما حرف هاى زیادى بــراى گفتن دارند؛ 
عکس هایى که نقش نور در آن کم نیســت و همین نور 
است که باعث مى شود تو با دیدن زاویه هاى مختلفى که 
در عکس ها جارى است جلوى هر عکس میخکوب شوى 

و به اندیشه فرو بروى، از رودى که بود و رودى که نیست. 
گویى در این عکس ها آنچه بیش از همه فریاد مى شود، 
رودخانه است و بس. رودى که نقش پررنگ و خروشانش 
در عکس ها به خوبى پیداست و نمادى از آب و آبادانى 

اصفهان بوده است. 
عکس ها به خوبى توانســته از پس به یاد آوردن ادبیات 
اصفهان برآید و آنها را خوب نشــان داده اســت و زیر

 پیکسل هاى سیاه و سفید، دال بر جهان بینى عکاسى 
است که مى خواسته در پس این رنگ هاى کدر و سیاه به 

وسعت رود و پل هاى تاریخى اش معنا ببخشد.
گشتى کوتاه در نمایشگاه کافى است تا متوجه شوى که 
در عکس هاى امان ا...طریقى برخى اوقات نور از باالى 

تصویر آغاز شده و سپس رنگ ها کدر شده و به غلظت 
رسیده است؛ رنگ هاى سیاه و سفیدى که هر کدامشان 
به پل هاى واقع بر زاینده رود نقشى متفاوت بخشیده اند. 
حرکتى توأمان از مرگ و زندگى رود که به یکباره با هم 
معنا پیدا کرده و در کنــار فرهنگ و طبیعت مردمان آن 

زمان در لنز دوربین او حک شده است.
نوشته هاى کوتاه عکس ها هم به خوبى نشان مى دهد 
که گویا در اواخر دهه 1320 اســت که طریقى تصمیم 
مى گیرد از پل خواجو عکس بگیرد، عکســى از نماى 
باالیى خواجو که رود خروشــان را نشان مى دهد و تنها 
یک دهنه از پل پیداست و بعد از آن یعنى در سال 1333 
او طغیان رود را در عکس هایش منجمد مى کند تا این 

تصاویر بماند به یادگار براى امروز که رود از عطش بى 
آبى له له مى زند.

حاال پس از گذشت بیشتر از 70 سال از آن روزها و حاال که 
امان ا...طریقى به سفر ابدى  رفته است، گالرى «اکنون» 
از گذشته اى پرده برداشته که تا روز شنبه از این عکاس 
و نقاش برجســته عکس هایى را زنده کند از رودى که 

دیگر نیست. 
گویا عکاس و نقاش صاحبنام اصفهان، کیمیاگرى بلد 
بوده که رنگ و نور را باهم در هم آمیخته و حاال اکسیرى 
بى نظیر ســاخته از رودى نقره فام که بخشى از آنها به 
همت خانواده اش در گالــرى «اکنون» واقع در خیابان 

مارنان اصفهان برپا شده است. 

روایتى از گذشته تا «اکنون» 

رودى که بود
 رودى که نیست 

آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان سمیرم به شناسه ملى 10860195221 و به شماره ثبت 58 به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1401/03/03 
و نامه شماره 2037/1/4178 مورخ 1401/5/6 فرماندارى سمیرم تصمیمات ذیل اتخاذ شد افراد زیر به عنوان اعضاى هیئت تصفیه شرکت منصوب شدند: مهین پناهى بازارگه 
بسمت رئیس هیئت تصفیه کدملى 1209355868 کد پستى 8661777171 روح اله افشاریان بسمت نایب رئیس تصفیه کدملى 12096744491 کد پستى 8661777171 
صادق شهبازى بسمت منشــى هیئت تصفیه کدملى 1209200805 کد پستى 8661777171 محمد حسن نصرتى بســمت مدیر تصفیه کدملى 1209742802 کد پستى 
8661777171 کلیه اسناد و اوراق مالى و تعهد آور و قراردادها با امضاى آقاى/خانممحمد حسن نصرتى(مدیر تصفیه) و آقاى/ خانممهین پناهى بازارگه (رئیس هیئت تصفیه) و در 
غیاب رئیس با امضاى روح اله افشاریان( نایب رئیس) و مهر هیئت معتبر است اوراق و نامه هاى عادى با امضاى محمد حسن نصرتى(مدیر تصفیه ) و مهر هیات معتبر است اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (1397439)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آفاق تجارت پارتاك به شناســه ملى 14007164995 و به شماره ثبت 59402 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد یزدیان به شماره ملى 1110313640 به ســمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى 
امین یزدیان به شماره ملى 1270470337 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو سال خانم فروزان کمال زاده به شماره ملى 
1930059396 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و 
یکى از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1398216)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص کشــاورزى کارگشــاى زنــده رود به شناســه ملى 
10861910892 و به شماره ثبت 970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد منوچهر بهروز به 
کدملى1285491580و محمدحسین اصفهانى به کدملى1285385901بسمت 
بازرسان اصلى وتقى گلشادى به کدملى1091543739به سمت بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 
99به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1398210)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آرانکوه شیمى به شناسه ملى 10260078884 و به 
شماره ثبت 360 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسى آگاه تدبیر 
حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100592389 به سمت بازرس اصلى 
و سعید زارعى به شماره ملى 1291517529 به سمت بازرس على البدل تا 
پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1398420)
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تیم ملى کشورمان کمتر از 26 روز دیگر در قطر در مسابقات 
جام جهانى 2022 وارد رقابت مى شود. شاگردان کارلوس 
کى روش در این جام جهانى در گروه دوم با تیم هاى ملى 
آمریکا، انگلیس و ولز رقابت مى کنند. ســرگى آرمنگول 
خبرنگار اسپانیایى به تحلیل از قدرت ایران در جام جهانى 
2022 پرداخــت و گفت: مردان کــى روش با یک مرحله 
مقدماتى عالى وارد جام جهانى شــدند تــا چهارمین جام 
جهانى خود را از 5 جام اخیر تجربه کنند. وى افزود: ایران 
روى کاغذ شانس چندانى ندارد اما فراموش نکنیم، اسپانیا 
و پرتغال بازى بسیار سختى را در جام جهانى 2018 روسیه 
مقابل ایران تجربه کردند. این خبرنگار اسپانیایى مهدى 
طارمى مهاجم پورتو را ســتاره ایران نامید. حسین کنعانى 

زادگان را قلب خط دفاع یوزها معرفى کرد.

تیم کى روش
 زیر ذره بین اسپانیا

02

تیم فوتبال ســپاهان در دیدار آینده خــود به مصاف مس 
رفســنجان مى رود اما براى این دیدار چند مصدوم دارد. 
عالوه بر یاسین ســلمانى و رشــید مظاهرى که به این 
مسابقه نمى رسند یک مصدوم دیگر هم به این تیم اضافه 
شده است. مســعود ریگى هافبک تیم فوتبال سپاهان در 
جریان تمرین این تیم از ناحیه دنده آســیب دید و مجبور 
به ترك تمرین شد. قرار است این بازیکن از ناحیه مصدوم 
عکســبردارى کند تا میــزان دقیق آســیب دیدگى وى 

مشخص شود.

ریگى مصدوم شد

مهاجم اســتقالل و یکى از دو گلــزن برتر این تیم 
احتمال دارد پس از انجام 11 بازى براى آبى ها مجددا 

به پرتغال برگردد.
محمد محبى که ســال گذشته از ســپاهان راهى 
سانتاکالرا شــد و در ابتداى فصل 02-1401 لیگ 
برتر به عنوان بازیکن قرضى به استقالل پیوست، طى 
9 مسابقه براى آبى ها به میدان رفته و توانسته سه گل 
به ثمر رسانده و یکى از بهترین بازیکنان تیمش باشد، 

اما شرایط عجیبى براى ادامه همکارى او وجود دارد.
این مهاجم 23 ساله که این روزها در اردوى تیم ملى 
هم حضور دارد و جزو موثرترین بازیکنان استقالل 
براى قرار گرفتن در جمع سه تیم باالى جدول بوده، 
به خاطر عــدم پرداخت مبلغ انتقال اش به باشــگاه 
پرتغالى ممکن است خیلى زود از جمع آبى ها جدا شود 

و مجددا به اروپا برگردد.
على فتح ا... زاده ، مدیرعامل باشگاه استقالل شب 
گذشته در یک گفت وگوى تلویزیونى درباره وضعیت 
قرارداد محبى با استقالل عنوان کرد: «من براى آقاى 
محبى 4 روز فرصت دارم تا مبلغــى حدود 30-40 
میلیارد پرداخت کنم؛ اگر پرداخت نکنم قرارداد آقاى 
محبى فسخ مى شود و باید 600 هزار دالر هم جریمه 

بدهیم! این ها کابوس است.»
اما ظاهرا به مدیرعامل باشگاه استقالل آمار اشتباهى 
در خصوص قرارداد محبى داده اند یــا او اطالعات 
غلطى را در تلویزیون عنوان کرده که البته دو مورد از 
گفته هاى او درست است؛ اول، فرصت 4 روزه براى 
پرداخت مبلغ رضایت نامه قرضى به باشگاه سانتا کالرا 

و دوم، احتمال فسخ قرارداد محبى.
داستان قرارداد محبى با اســتقالل داراى بندهایى 
است که بنابر اطالع از منابع پرتغالى، مسئله عجیب و 
غریبى نیست که باشگاه ایرانى نتواند از عهده پرداخت 

آن بربیاید و مجبور به از دست دادن ستاره اش شود.
مبلغ انتقال قرضى که باشــگاه سانتا 

کالرا براى انتقال محبى با استقالل 
در نظر گرفته، 230 هزار دالر است 

که طرف ایرانى در همان ابتدا 
نیمــى از ایــن مبلغ را 

به صــورت نقــد 
پرداخت کرده 

ولــى طبق 
مان بندى  ز
انجام شده، 

باید نصف دیگر را 
طى چهار پنــج روز آینده 

پرداخت کند.
اینکه فتح ا... زاده گفته باید براى حفظ محبى تا 4 روز 
آینده سى، چهل میلیارد پرداخت کنند، صحت ندارد 
و باشگاه استقالل با پرداخت 115 هزار دالر تا پایان 
هفته، مى تواند تا پایان فصــل مهاجم جوان خود را 
به عنوان بازیکن قرضى حفظ کند؛ رقمى که با نرخ 
دالر روز(بازار آزاد) حدود 3 میلیــارد و 500 میلیون 

تومان خواهد شد!
از ســوى دیگر،فتح ا... زاده گفته که اگر طى 4 روز 
آینده مبلغ توافق شده با باشگاه سانتا کالرا را پرداخت 
نکنند، 600 هزار دالر جریمه خواهند شــد که این 
موضوع هم از اساس نادرست است؛ البته این مبلغ، 
رقمى است که اگر باشــگاه استقالل در پایان فصل 
جارى به ســانتا کالرا بدهد، مى تواند قرارداد محمد 
محبى را دائمى کند و به طور کامل این بازیکن را در 
اختیار بگیرد. حاال شرایط محبى به گونه اى است که 
اگر باشگاه استقالل طى روزهاى آینده مبلغ 115 هزار 
دالر را به سانتا کالرا پرداخت نکند، قرارداد قرضى این 
مهاجم با آبى ها فسخ شده و این بازیکن دوباره به تیم 
پرتغالى برمى گردد و آنهــا مى توانند براى آینده این 

بازیکن تصمیم گیرى کنند.
اکنون باید دید باشــگاه اســتقالل با این شرایط و 
پرداخت مبلغى که خیلى هم زیاد نیســت، مى تواند 
محبى را تا پایان فصل حفــظ کند یا با عدم پرداخت 
رقم 115 هزار دالرى، قــرارداد این بازیکن با آبى ها 
پس از پایان بازى هاى هفته یازدهم لیگ برتر فسخ 

خواهد شد.

احتمال بازگشت مهاجم سابق سپاهان به 
پرتغال!

محمد حسین کنعانى زادگان دوباره سوژه شد. کمتر 
از یکسال پس از جنجال منشورى اتوبوس تیم ملى 
فوتبال، حاال این مدافع ایرانى یــک بار دیگر در 
کانون توجه قرار گرفته است. این بار اما موضوع به 
مسائل حاشیه اى مربوط نیست بلکه کنعانى زادگان 
از دید یک خبرنگار اسپانیایى به عنوان قلب دفاع 

یوزها در جام جهانى معرفى شده است! 
اما اینکــه چرا اســپانیایى ها روى ایــن بازیکن 

پرحاشــیه متمرکز شــده اند احتماًال به حساب 
ویژه اى که سرمربى پرتغالى تیم ملى روى کنعانى 
زادگان بازکرده باز مى گردد که توانسته ژورنالیست 
سرزمین ماتادورها را به این تحلیل رسانده باشد. 
این بازیکن ماهشــهرى از مدافعان مورد اعتماد 
«کارلوس کى روش» است و براى همین با توجه 
به مصدومیت جزئى که دارد ایــن روزها زیر نظر 
کادر پزشــکى تیم ملى تمرینات اختصاصى اش 
را پیگیرى مى کند تا براى حضــور در قلب دفاع 

تیم کى روش در قطر به آمادگى کامل برســد. 
کنعانى زادگان جام جهانى گذشــته را به دلیل 
مصدومیت از دســت داد و بدون شک نه او و نه 
کى روش دوست ندارند آن خاطره تلخ براى بار 

دیگر تکرار شود.
شاید کمتر کســى باور مى کرد که مدافع ایرانى 
االهلى قطر پس از آن داســتان کذایى شانس 
پوشــیدن پیراهن تیم ملى در جام جهانى را پیدا 
کند اما حسین کنعانى حاضر نشــد میدان را به 

رقیبانــش واگذار کند.  ضمن اینکــه بخت با او 
یار بود و در نهایت تنها از همراهى با شــاگردان 
«دراگان اسکوچیچ» در دو بازى دوستانه محروم 
شد. این در حالى اســت که این بازیکن با ارائه 
بازى هاى درخشان در لیگ ستارگان قطر به 

ســوپرمن االهلى تبدیل شد، تا جایى 
که سرمربى سابق تیم ملى نه تنها 

در هیچیک از بازى هاى رسمى 
بلکه در دیدارهاى تدارکاتى و 

حتى اردوهاى آماده سازِى 
شاگردانش نیز حاضر نشد 
روى نــام مدافــع مورد 
عالقــه اش خط قرمز 

بکشد. 
با برکنارى اسکوچیچ 

به نظر مى رسید 
پرونــده حضور 
کنعانى زادگان 
هم در تیم ملى 

بسته شده اما این 
حضور کنعانى در موضوع هــم مانع 

بین مدافعان تیم ملى نشــد. این بازیکن 
خوزستانى بااثبات توانایى هایش حاال به 
پاى ثابت تیم کى روش تبدیل شده است.

اینکه ماجراى اتوبوس حقیقت داشت یا صرفًا 
جوسازى علیه محمدحســین کنعانى زادگان 
بود چنــدان اهمیت ندارد. آنچه مهم اســت 
اینکه وقتــى این مدافع تصمیــم گرفت از
 حاشیه ها دور شــود به یکى از مهره هاى 

کلیدى تیم ملى تبدیل شد و حاال از او به 
عنوان قلب دفاع یوزها در قطر نام برده 

مى شود. 

مرضیه غفاریان

مشخصشود.
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باشگاه شاختار دونتسک اوکراین با ارسال نامه اى به فیفا 
درخواســت کرد تیم ملى ایران به خاطر آنچه که حمایت 
نظامى از روســیه در حمله نظامى به اوکراین عنوان شده، 
از جام جهانى کنار گذاشته بشود. «سرگئى پالکین» مدیر 
عامل باشگاه اوکراینى این درخواست را به فیفا ارائه و تاکید 
کرد به جاى ایران، تیم ملى اوکرایــن باید در جام جهانى 
حاضر بشــود. پیش از این یک کمپین با ارسال نامه اى به 
فیفا، خواهان حذف تیم ملى ایران از جام جهانى به خاطر 
اتفاقات اخیر در داخل کشور شده بود که این درخواست از 

سوى فیفا بررسى نشد.

شاختار هم براى ایران
 شاخ شد!

04

بعد از اعالم مهدى تاج، مبنى بر اینکه به احتمال قوى دور 
برگشت بازى هاى لیگ برتر با حضور کمک داور ویدئویى 
برگزار مى شود وزیر ورزش و جوانان هم روز گذشته این ادعا 
را تکرار کرد و به نظر مى رسد به زودى شاهد بهره بردارى از 
این تکنولوژى در استادیوم هاى ایران خواهیم بود. بر اساس 
تصمیم اعضاى هیئت رییسه ســازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال، فدراســیون فوتبال تنها مکاتبات و سازوکارهاى 
ورود این تکنولــوژى به ایران را انجام مــى دهد و تامین

 هزینه هاى ورود این تکنولوژى به هر استادیومى بر عهده 
باشگاه ها خواهد بود. جالب اینکه استقالل و پرسپولیس 
مشترکا در استادیوم آزادى بازى مى کنند و طبیعتا تامین 
 VAR هزینه هاى مجهز کردن این استادیوم به تکنولوژى

براى آنها نصف خواهد شد.

 VAR هزینه خرید
بر عهده باشگاه هاست

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس از هیچ تالشى براى ماندن به 
عنوان شماره یک تیم ملى ایران فروگذار نمى شود.

اردوهاى ارزیابى فنى هفتگى تیم ملى فوتبال ایران با بازیکنان 
منتخب داخلى در حالى ادامه دارد کــه چهار دروازه بان براى 

حضور در لیست نهایى کارلوس کى روش حضور دارند.
علیرضا بیرانوند، محمدرضا اخبارى، سیدحسین حسینى و پیام 
نیازمند در حالى رقابت خود را آغاز کرده اند که با توجه به حضور 
قطعى امیر عابدزاده در لیست نهایى کارلوس کى روش تنها دو 

نفر از بین آنها براى جام جهانى انتخاب 
خواهند شد.

اخبارى که در نخستین اردوى 
هفتگى ارزیابى فنى تیــم ملى ایران 
غایب بود با شایعه جدى شدن مصدومیت 
علیرضا بیرانوند در جمع گلرها حاضر شد تا 

رقابت بیش از پیش شود.
با ایــن حال دروازه بــان تیم ملــى ایران در 
جام جهانى 2018 که با بازگشــت کى روش 
انگیزه هایش بــراى حضور دوبــاره در این 
رقابت ها افزایش یافته است هرگونه آسیب 

دیدگى اش را کتمان مى کند.
پیگیرى هــا نشــان مى دهد ســنگربان 
پرســپولیس همچنان بــا مصدومیت خود 
دست و پنجه نرم مى کند ولى مشکل او جدى 
نیست و مى تواند براى بازى هاى گروهى تیم 
ملى ایران در جام جهانى 2022 در ترکیب قرار 
بگیرد اما بیرانوند به هیــچ وجه نمى خواهد این 
موضوع رسانه اى شود تا تمرکز او را براى رسیدن 
به هدف اصلى اش که ایستادن در دروازه تیم ملى 

است تحت تأثیر قرار دهد.
اصرار بیرانوند به حضور در چارچوب دروازه تیم ملى ایران 
در حالى اســت که رقیب جدى اش امیر عابــدزاده در اکثر 
بازى هاى مرحله راهیابى به جام جهانى قطر از دروازه ایران 
حراست مى کرد اما حاال همه چیز براى او فرق کرده است تا 
مدعى جدى پوشیدن دوباره دستکش هاى دروازه بانى براى 
تقابل با بهترین ســتارگان فوتبال دنیا نظیر هرى کین، فیل 

فودن، کریستین پولسیچ و ... باشد.

غ رضایت نامه قرضى به باشگاه سانتا کالرا 
ل فسخ قرارداد محبى.

داد محبى با اســتقالل داراى بندهایى 
ر اطالع از منابع پرتغالى، مسئله عجیب و 
ت که باشگاه ایرانى نتواند ازعهده پرداخت 

 مجبور به از دست دادن ستاره اش شود.
 قرضى که باشــگاه سانتا 

تقال محبى با استقالل 
0ه، 230 هزار دالر است 

رانى در همان ابتدا 
مبلغ را  ــن

 نقــد 
ده 

ق 
 
 ،

دیگر را 
ــج روز آینده 

خواهد شد.

تالش گلر پرسپولیس
 براى شماره یک بودن

ذار کند.  ضمناینکــه بخت با او 
یت تنها از همراهى با شــاگردان

چیچ» در دو بازى دوستانه محروم 
ى اســت که این بازیکن با ارائه 
خشان در لیگ ستارگان قطر به 

تبدیل شد، تا جایى هلى
بق تیم ملى نه تنها 

بازى هاى رسمى 
هاى تدارکاتى و 

 آماده سازِى 
 حاضر نشد 
فــع مورد 
خط قرمز 

وچیچ
سید 
ور 
ن

ى 
ین 

حضور کنعانى در  مانع 
م ملى نشــد. این بازیکن 
بات توانایى هایش حاال به 
کىروش تبدیل شده است.

اتوبوس حقیقت داشت یا صرفًا 
 محمدحســین کنعانى زادگان 
همیت ندارد. آنچه مهم اســت 
ین مدافع تصمیــم گرفت از
شــود به یکى از مهره هاى 

ى تبدیل شد و حاال از او به 
ع یوزها در قطر نام برده

قطعى امیر عابدزاده در لیست نهایى کارلوس کى روش تنها دو 
نفر از بین آنها براى جام جهانى انتخاب 

خواهند شد.

اخبارى که در نخستین اردوى
تیــم ملى ایران فنى ارزیابى هفتگى

غایب بود با شایعه جدى شدن مصدومیت 
علیرضا بیرانوند در جمع گلرها حاضر شد تا 

رقابت بیش از پیش شود.
با ایــن حال دروازه بــان تیم ملــى ایران در 
8جام جهانى 2018 که با بازگشــت کى روش 
انگیزه هایش بــراى حضور دوبــاره در این 
رقابت ها افزایش یافته است هرگونه آسیب 

دیدگى اش را کتمان مى کند.
پیگیرى هــا نشــان مى دهد ســنگربان 
پرســپولیس همچنان بــا مصدومیت خود 
دست و پنجه نرم مى کند ولى مشکل او جدى 
نیست و مى تواند براى بازى هاى گروهى تیم 
2ملى ایران در جام جهانى 2022 در ترکیب قرار 
اما بیرانوند به هیــچ وجه نمى خواهد این  بگیرد
موضوع رسانه اى شود تا تمرکز او را براى رسیدن 
به هدف اصلى اش که ایستادن در دروازه تیم ملى 

دهد. است تحت تأثیر قرار
اصرار بیرانوند به حضور در چارچوب دروازه تیم ملى ایران 
در حالى اســت که رقیب جدى اش امیر عابــدزاده در اکثر 
بازى هاى مرحله راهیابى به جام جهانى قطر از دروازه ایران 
حراست مى کرد اما حاال همه چیز براى او فرق کرده است تا 
مدعى جدى پوشیدن دوباره دستکش هاى دروازه بانى براى 
تقابل با بهترین ســتارگان فوتبال دنیا نظیر هرى کین، فیل

فودن، کریستین پولسیچ و ... باشد.

مدافع خوزستانى تیم ملى دوباره سوژه شد اما...

کنعانى زادگان قلب دفاع 
یوزهاى ایرانى؟ !
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مدیر کل روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت نیرو در 
جلســه هم اندیشــى با مدیر عامل آبفا، مدیر عامل آب
 منطقه اى و مدیران روابط عمومــى صنعت آب و برق 
در اســتان اصفهان برترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 

درجامعه تاکید کرد.
على اکبر کاظمى در این نشســت به اهمیت رسانه در 
شفاف سازى افکار عمومى اشــاره کرد و اظهار داشت: 
فعاالن در بخش روابط عمومى باید با تعامل دوسویه با 
رسانه ها به ویژه رسانه ملى و رسانه هاى محلى درصدد 

ترغیب مردم به مصرف درست انرژى باشند.
وى با اشاره به ارتقاى ســواد آبى اصحاب رسانه گفت: 
باید از مدیــران روابط عمومى زمینه ارتقاى ســواد آبى 
اصحاب رســانه فراهم شــود تا با اطالع رسانى دقیق و 
شفاف وضعیت منابع آبى به خوبى براى همه بهره برداران 

مشخص گردد.
مدیر کل روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت نیرو با 

بیان اینکه آب تنها ماده حیاتى است که جایگزین ندارد 
تصریح کرد: همه بهره برداران از منابع آبى، این واقعیت 
را باید بپذیرند که ایران داراى اقلیم خشک و نیمه خشک 
است بنابراین با توجه به بارش هاى محدود باید منابع آبى 

موجود را به خوبى مدیریت نمود.
کاظمى فرهنگ ســازى مصرف درست آب در جامعه را 
یکى از وظایف اصلى روابط عمومى ها برشمرد و اظهار 
داشت: دسترسى پایدار همه مردم به آب، مستلزم فرهنگ 
ســازى در مدیریت بهینه مصرف اســت که این امر با 
برگزارى برنامــه هاى متنوع فرهنگى از ســوى روابط 

عمومى ها میسر مى شود.
در ادامه این نشســت مدیرعامل آبفاى استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر با توجه به فرهنگ ســازى صورت 
گرفته از سوى این شــرکت در زمینه مدیریت مصرف، 
ســرانه تولید آب 8 درصد و مصارف خانگى نیز 5 درصد 
کم تر از میانگین کشور بوده و تداوم اقدامات فنى، فرهنگى 

و قانونى به منظور مدیریت و کاهش مصرف آب همچنان 
در دستور کار قرار دارد.

حسین اکبریان افزود: به دلیل تک گزینه اى بودن تامین 
آب شهرها و روســتاهاى تحت پوشش سامانه آبرسانى 
اصفهان بزرگ، این استان همواره با چالش هایى رو به 
رو بوده است اما با این وجود در ماه هاى پیک مصرف از 
طریق فرایند کنترل هوشمند تاسیسات آبرسانى تالش 

شده تا تبعات کمبود آب به حداقل ممکن برسد.

وى با بیان اینکه در تابستان امسال آب مورد نیاز در شرایط 
پیک حدود 16/5 مترمکعب برثانیه بوده است، اعالم کرد: 
تابستان امسال میزان تولید آب از طریق سامانه اصفهان 
بزرگ، چاههــاى فلمن، چاههاى متفرقــه و چاه هاى
 اجاره اى به 14 متر مکعب رسید و این امر بیانگر کمبود 
2/5 مترمکعب در ثانیه در فصل گرم سال بوده است اما 
با مدیریت مصرف و اقدامات فرهنگى و فنى توانستیم بر 

چالش هاى ناشى از کمبود آب در استان غلبه کنیم.

 نشست مدیران روابط عمومى صنعت آب و برق در اصفهان با 
مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نیرو

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانى به 784 
آسیب دیده ناشى از 305 حادثه به وســیله 342 تیم عملیاتى این جمعیت طى 

مهرماه سال جارى، خبر داد.
داریوش کریمى درخصوص وضعیت امدادرســانى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از تاریخ یکم تا سى ام مهرماه، اظهار کرد: طى مهرماه سال جارى به 

305 حادثه با 784 آسیب دیده امدادرسانى شد.
وى با اشاره به حوادث تحت پوشش این جمعیت در مدت مذکور افزود: در این 
بازه زمانى 163 حادثه جاده اى، 63 خدمت حضورى، 40 حادثه شهرى، 26 حادثه 
صنعتى و کارگاهى، هشت حادثه کوهســتان و یک حادثه ریزش آوار توسط 

نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشــاره به تعداد 
نجات یافتــگان مدت مذکور، ادامه داد: در امدادرســانى به حــوادث رخ داده، 
281 نفر نجات داده شــدند که از این تعداد 226 نفر به بیمارســتان ها و مراکز 
درمانى منتقل شــدند، 55 نفر خدمات درمانى سرپایى دریافت کردند و 42 نفر

 اسکان یافتند.
 وى اضافــه کــرد: 981 نیــروى عملیاتــى نجاتگــر و امدادگــر در 
قالــب 342 تیــم عملیاتــى بــا به کارگیــرى 276 دســتگاه خــودروى 
امــدادى آمبوالنــس در عملیات هــاى یــاد شــده فعالیــت داشــته اند و 
در ایــن مدت 20 عملیات رهاســازى توســط نیروهاى ایــن جمعیت انجام 

شده است.

جلسه انسجام بخشی شرکت هاي آب و برق استان اصفهان در برق منطقه اي 
برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان،این جلسه که با حضور 
کاظمى مدیر کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو مدیران عامل صنعت 

آب و برق استان اصفهان تشکیل شد. 
کاظمی آب و بــرق را کاالي ارزشــمند خواند که به همراه برخــی خدمات به 
مردم ارائه می شــود و نمی توان براي این کاال حد و ارزش قائل شد. وي افزود: 
خوشبختانه در سال جاري با همین اطالع رســانی و راهکارهاي مصرف بهینه 
برق حدود 10 درصد کاهش مصارف خانگی را نســبت به سال گذشته داشتیم. 
وى در ادامه افزود: نحوه انتشــار و طراحی پیام و ادبیات اطالع رســانی یکی از  

مواردي است که روابط عمومی سازمان ها باید به آن مسلط باشند و با آگاه نمودن 
رسانه ها 90 درصد مشکالت، شایعات و افکار عمومی غلط حل نمایند. 

در ادامه کاظمی با اشــاره به اهمیت کار روابط عمومی از مدیران عامل شرکتها 
درخواســت نمود با آموزش، جذب نیروهاي مفید و حمایت هاي مالی و معنوي 
از این دفاتر،  بر توانمندي این حوزه در شرکت ها افزوده و دست روابط عمومی 
را براي انجام فعالیتهاي موثرتر و اطالع رســانی آزاد گذارنــد. وى  در پایان به 
نقش سفیران جامعه که کارمندان شرکت ها هستند اشــاره و از مدیران عامل 
درخواست نمود که با همه کارمندان جلساتی را در سازمان برگزار نمایند و روابط 
عمومی ها هم فعالیتهاي درون ســازمانی را به عنوان اولین و مهمترین فعالیت 

در نظر بگیرند.

کاهش 10 درصدى مصارف برق خانگى امدادرسانى به 784 آسیب دیده در حوادث مهرماه

 سنجش مقاومت بناهاى تاریخى موقوفه اصفهان 

معاون بهــره ورى اقتصادى اوقــاف و امورخیریه 
اســتان اصفهان گفت:گمانه زنى مقاومت بناهاى 
تاریخى موقوفه اصفهــان باهمکارى ژئوتکنیک 
دردستورکار است وبراســاس نتایج این مطالعات 

روندمرمت تغییر مى کند.
امیرحسین اسماعیلى پور اظهار داشت: باید توجه 
داشــت که براى رســیدگى و مرمت این بناها با 

موضوعات مختلفى رو به رو هستیم.
وى با بیــان اینکه ما همــواره ملزم بــه رعایت 
استانداردها و ضوابط میراث فرهنگى براى مرمت 
آثار تاریخى موقوفه هستیم، ابراز داشت: طى 25 
سال گذشته با این روند خروجى خوبى را نداشتیم و 

در نظر داریم که این روند را تغییر دهیم.
معاون بهره ورى اقتصادى اوقــاف و امور خیریه 

اســتان اصفهان با بیان اینکه مردم هر روز شاهد 
ترك خوردگى و افتادن کاشى هاى بناهاى تاریخى 
اصفهان هستند و این در ظاهر است افزود: اعتقاد 
ما این است که این اتفاقات ناشى از نشست زمین 
در زیر این بناها با توجه به نوع مصالح به کار برده 

شده در آنها است.
وى افزود: در گذشــته نیاکان ما از شفته آهک و 
ساروج به عنوان مصالحى که نیاز به رطوبت داشته 
براى ساخت و ساز اســتفاده مى کرده اند و این در 
حالى اســت که با توجه به خشکسالى هاى موجود 

پى این بناها آسیب دیده و هر روز نشست مى کند.
اسماعیلى پور اضافه کرد: با شرکت هاى ژئوتکنیک 
در زمینه سنجش مقاومت مصالح رایزنى هایى را 
براى گمانه زنى آســیب به بناهاى تاریخى انجام 

داده ایم.
وى با بیان اینکه این طرح در اصفهان در مدرســه 
امام صادق (ع) چهارباغ به زودى انجام مى شــود، 
افزود: پس از بررســى نتایج این گمانه زنى ها در 
خصوص نحوه مرمت این بناهــا تصمیمات الزم 

اتخاذ خواهد شد.

هم اندیشى آبى

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
چاپ دوم 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد یک دستگاه تراش مدل TN50BR  را از طریق مزایده 
عمومی به باالترین مبلغ پیشنهادى به فروش رساند. متقاضیان میتوانند جهت بازدید از دستگاه به 
آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان دانشگاه آزاد اسالمى کاشان مراجعه و جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند و 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهى در روزنامه اسناد مربوطه را به صورت حضورى تحویل 
دبیرخانه دانشگاه و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد 
پستى:8715998151 ارسال نمایند. جهت شرکت در مزایده واریز مبلغ 1/000,000 ریال بابت خرید 
اسناد و مبلغ 200/000/000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب  0106353087004 
به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى معادل آن با اعتبار 2 ماهه الزامى است. 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهاد ها 

مختار است تلفن سایراطالعات: داخلى 031-55589481-743 -09132613849

آگهی مزايده عمومی

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى دولت آباد در نظردارد نسبت 
به فروش چهارقطعه پالك زمین با کاربرى کارگاهى واقع در دولت آباد 
برخوار منطقه صنعتى –  بلوار امام خمینى (ره)-خیابان شمس تبریزى ،
جنوب کارگاه آخر هادیان داراى پروانه ساختمان بدون سند از طریق 

آگهى تجدید مزایده عمومى اقدام نماید .
زمان دریافت وتحویل مدارك مزایده :پایان وقت ادارى روز شــنبه 

1401/08/21
زمان بازگشایى پاکات مزایده عمومى :پایان وقت ادارى روز یکشنبه 

1401/08/22

 آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت اول

هیئت مدیره –شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری دولت آباد

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (ســهامى عام ) درنظردارد ضایعات فلزى سنگین ،
ورق هاى گالوانیزه ،ورق هاى ضد سایش فلزى ،تورى وشبکه هاى فلزى ،براده هاى فلزى 
حاصل از تراشکارى ،چهار چوب هاى فلزى وکمدهاى فلزى ضایعاتى وانواع پالت هاى 
چوبى عمدتا خارجى و همچنین گونى هاى جامبو ضایعاتى را ازطریق برگزارى مزایده 
عمومى به باالترین مبلغ پیشنهادى نسبت به مبلغ برآورد کارشناسى به فروش برساند: 
لذا متقاضیان میتوانند تا تاریخ 1401/08/11 جهت دریافت اسناد مزایده  به سایت شرکت 
به نشانى  www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52جاده اصفهان – 
مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 204 تماس حاصل 
فرمایند .ضمنا پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور نسبت به عودت اسناد 

تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند .

آگهی مزایده نوبت اول 

روابط عمومی شرکت فرآورده های نسوز ایران


