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نمایشگرهای ایستگاه ها 
نیازمند وارسی است

قطع همکاری دستگاه 
قضایی با برخی کارشناسان

مبادالت تجاری اصفهان با 
روسیه ۳ برابر بیشتر شد

۶

       

میوه های ممنوعه 
در دوران بارداری

ذخیره سد زاینده رود فقط تا دى ماه است
۶

سرنوشت 
«اللین»

معاون طبیعى و تنوع زیســتى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان گفت: اللین، توله خرس سیاه آسیایى پس 
از سه ماه تیمار در مرکز بازپرورى کاله قاضى اصفهان به 

پارك پردیسان تهران منتقل شد.
حسین اکبرى اظهار داشت: اللین، توله خرس سیاه بلوچى 
(آسیایى) اواسط خردادماه امسال توسط نیروى انتظامى در 
یک خودرو کشف و با هماهنگى اداره محیط زیست نائین 
و دادگسترى این شهرســتان به محیط زیست اصفهان 

تحویل داده شد.
وى با بیان اینکه اللین در هنگام تحویل به محیط زیست 
شرایط مناســبى نداشــت و وزن توله خرس حدود سه 
کیلوگرم بود، افزود: توله خرس سیاه به مرکز بازپرورى 
کاله قاضى منتقل شد و به سرعت روند معاینات و درمان، 

اقدامات تیماردارى...

تپه اشرف در وضعیت اسفناکى استتپه اشرف در وضعیت اسفناکى است
سرپرست هیئت باستان شناسى تپه تاریخى اصفهان مطرح کرد؛سرپرست هیئت باستان شناسى تپه تاریخى اصفهان مطرح کرد؛

۳

پاسخ سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان به این که آیا وضعیت اصفهان مشابه همدان خواهد شد؟

مورایس: مورایس: 
سپاهان باید برنده می شدسپاهان باید برنده می شد

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: اگر قرار بود تیمى برنده 
باشد آن تیم سپاهان بود.ژوزه مورایس پس از تساوى بدون 
گل دیدار مس رفسنجان و سپاهان درباره حس شدن جاى 

خالى شهریار مغانلو در ترکیب اصلى سپاهان...

۷

در صفحه ۳بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

از آتش بازی 
گاندوها در مصاف با 
نفت MIS تا بردهای 
اقتصادی پرسپولیس

۵

می دانستیم می بریم اما می دانستیم می بریم اما 

یــک کارشــناس ارشــد مامایى 
توضیحاتى در باب مصرف 

خوراکــى در دوران 
بــاردارى ارائه کرد و 

از باید ها ...

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران
۸

۷

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
خبر داد؛خبر داد؛

جمع آوری جمع آوری ۳۳ کیلومتر از  کیلومتر از 
مسیرهای دوچرخه مسیرهای دوچرخه 

در اصفهاندر اصفهان

ماجرای عاشقانه «امید» و «آرزو» امروز در شورای شهر اصفهان چه می گذرد؟جهان نما گوشى ارزان اندرویدى در راه استاستان کبد انسان م ى تواند ۱۰۰ سال عمر کندتکنولوژی سالمت

شرکت طراحى و ساختمان نفت در نظر دارد اقالم مازاد خود را شامل 
تجهیزات کارگاهى و ماشین آالت / اموال دست دوم / لوازم IT دست 

دوم از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
الف)محل بازدید:

اصفهان بلوار پتروشیمى،خیابان پخش البرز انبار شرکت طراحى و 
ساختمان نفت 

موبایل : 09125040967 تلفن : 33804509  
ب) شرایط مزایده:

ارائه چک بانکى به مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادى 
ج) زمان بازدید :

از روز 1401/08/09 لغایت 1401/08/11 ساعت 8 الى 16
د) محل و مهلت ارائه اسناد مزایده

1- محل تحویل اسناد همان محل بازدید مى باشد
2- تاریخ تحویل پیشــنهادهاى مالى تا ســاعت 16 روز یکشنبه 

1401/08/18 مى باشد
*بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه قیمت پیشنهادى به منزله قبول 
تعهدات مندرج در شرایط مزایده خواهد بود. مالک در رد یا قبول کلیه 
پیشنهادات مختار مى باشد. هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 
خواهد بود. ضمنًا مشروح شرایط مزایده در اسناد درج مى باشد که 
شرکت کنندگان باید مدارك را پس از اخذ با قید قبولى مهر و امضاء 
نموده و در پاکات الك و مهر شده به آدرس ذکر شده در بند (د) تحویل 

نمایند.

آگهـی مزایـده

شرکت طراحی و ساختمان نفت

م.الف:۱۴۰۱۹۱۲

استاندارى اصفهان در نظر دارد خودروهاى مازاد متعلق به خود را به استناد جزء 2 بند ب تبصره 18 ضوابط اجرایى قانون بودجه سال 
1401 کل کشور و مجوز کمیسیون ماده 2 استان به شماره 0036-01-61 مورخ 1401/7/25 از طریق مزایده عمومى به شرح مذکور و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکتریکى دولت «ستاد» و با شماره مزایده 1001003360000003 به 

صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
توضیحات: 

محل بازدید: پارکینگ ماشین آالت استاندارى واقع در کیلومتر 2 جاده اصفهانـ  خورزوق 
زمان و ساعت بازدید: شنبه 1401/8/7 لغایت چهارشنبه 1401/8/11 به مدت پنج روز کارى و ساعت 10 لغایت 13

زمان انتشار در سایت: 1401/8/7 ساعت 10
زمان دریافت اسناد: 1401/08/11 ساعت 14

زمان بازگشایى: 1401/8/22 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/8/21 ساعت 17

1) برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه 

مذکور انجام مى پذیرد. 
2) عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره دفتر ثبت نام 021-41934 

تماسل حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.Setadiran.ir مراجعه نمایند. 
3ـ پیشنهاد مى گردد باتوجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از خودروهاى موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورد. 
اصفهان –میدان امام حسین (ع)خیابان گلدسته ،صندوق پستى 4366-81465  کدپستى :81459-13115

نوبت دوم     آگهی مزایده خودرو سال ۱۴۰۱ (مرحله اول)

اداره کل اموراداری  ومالی  استانداری اصفهان 

س ارشــد مامایى 
ب مصرف

وران
کرد و

۸

۶

۷

۳

م.الف:۱۴۰۱۸۸۷     

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه در نظردارد برابر قانون موجر ومستاجر مصوب سال 76وآئین نامه اجرایى آن نسبت به واگذارى 
به اجاره تعدادى از رقبات موقوفات به شرح ذیل اقدام نماید .متقاضیان مى توانند  

جهت کسب اطالعات بیشتر لغایت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 به این اداره واقع در شاهین شهر خیابان نظامى فرعى 8شرقى 
پالك 20 مراجعه فرمایند .بدیهى است زمان برگزارى کمیسیون مزایده روز

 سه شنبه مورخ 1401/08/24 خواهد بود .رقبات قابل واگذارى به اجاره عبارتند از :
1-موقوفه مسجد قائم (عج)-واقع در شاهین شهر خیابان فرخى طبقه سوم داراى امتیاز آب وبرق مشترك 

1 یکباب دفتر خدماتى به مساحت 14/01 متر مربع با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال (نوبت اول )
2-موقوفه مسجد المهدى (عج)-واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 7غربى داراى آب و برق وگاز مجزا 

1یکباب دفتر خدماتى به مساحت85 متر مربع با اجاره ماهیانه50/000/000 ریال (نوبت اول )

آگهی مزایده نوبت اول به شماره ۱۴۰۱/۷۰۹۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

                مهدی قربانی – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه 

م.الف:۱۳۹۸۳۷۴     

شهردارى مشکات در نظردارد براساس مصوبه6شــماره 324-01/6/ش مورخ 1401/05/04 ومصوبه 1 شماره 
384-01/6/ش  مورخ 1401/05/31 شوراى اسالمى شهر مشکات تعداد4  قطعه از زمینهاى در تملک خودباکاربرى 
صنعتى ومسکونى را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقى وحقوقى در 
خواست میگردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه 

نمایند .
کاشان -مشکات -خیابان شهردارى

تلفن :7   -   55683736-031     فکس :   55684573  - 031    کدپستى :8739147319

آگهی مزایده نوبت دوم

 علی پیراینده –شهردار مشکات

فوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا شگفتی ساز شدفوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا شگفتی ساز شد

ه ه 
ننن 
ىىى 
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واردات عجیب آیفون
به کشور

خسارت جانى و مالى
وحشتناك بحران آلودگى هوا 

خبرخوان
«پیروز» صفحه  ندارد!

محبوبیت «پیروز» میان هموطنان    تسنیم |
باعث شده است در شبکه هاى مجازى تعداد زیادى 
صفحه با نام و تصاویر این توله یوزپلنگ ایجاد شود. 
در این میان تعدادى از سودجویان در فضاى مجازى 
به اسم تهیه غذا، امکانات و...، براى «پیروز» قصد 
کالهبردارى دارند. در این رابطه علیرضا شهردارى، 
پرستار «پیروز» هرگونه درخواست کمک مالى به 
اسم «پیروز» در شبکه هاى مجازى را کالهبردارى 
دانســت و تأکید کرد: «پیروز» هیچ صفحه اى در 

فضاى مجازى ندارد.

افزایش تعداد شهرهاى زرد
  میزان | مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشت اعالم کرد که بر اساس آخرین به 
روزرسانى ها، تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز از 4 به 
3 و تعداد شهرهاى با وضعیت نارنجى نیز از 26 به 
17 شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهاى 
با وضعیت زرد از 188 به 218 و تعداد شــهرهاى با 

وضعیت آبى از 230 به 210 شهر رسید.

آنتى بیوتیک  هندى رسید!
  ایسنا | بنابر اعالم وزارت بهداشت، با حضور 
وزیر بهداشت و از طریق فرودگاه امام خمینى (ره) 
محموله دارویى شــامل 50 تن انواع داروى آنتى 
بیوتیک (قرص و شربت)، ساعت 2 بامداد روز شنبه 
7 آبان از کشور هند وارد ایران شد. وزارت بهداشت 
اعالم کرد که این محموله دارویى به زودى وارد بازار 

دارویى کشور خواهد شد.

مدیرى از مدیرى خسته شد! 
  ایران آرت |مهران مدیرى با انتشار متنى به 
حواشى که در هفته هاى اخیر درگیرشان بوده، به 
ویژه شایعه همکارى اش براى ربودن على کریمى 
واکنش نشان داد و از کســانى که درباره او شایعه 
مى ســازند گله کرد. او در بخشى از متنش نوشت: 
«دوستى از من پرسید خسته اى؟ گفتم بله. گفت از 
مردم؟ گفتم هرگز. گفت از کى؟ گفتم از خودم... من 

از مهران مدیرى بودن خسته ام.»

«بر طبل شادانه بکوب»
رفت فیفا!

  کافه سینما | رئیــس دپارتمــان 
مسئولیت اجتماعى و بازى جوانمردانه فدراسیون 
فوتبال گفت: نامه اى رســمى از سوى فدراسیون 
فوتبال کشورمان به فیفا ارسال و بر اساس آن چهار 
قطعه موسیقایى مجزا براى تیم ملى فوتبال انتخاب 
شد. احســان محمدى ادامه داد: «بر طبل شادانه 
بکوب» به خوانندگى مرحــوم امید جعفرى از آثار 
بسیار خاطره ساز موسیقایى به فیفا ارسال شده است.

ترکیب کرونا و آنفلوآنزا؟
رئیس آزمایشگاه مرجع کشورى    ایسنا | 
کووید19 در انستیتو پاســتور در پاسخ به اینکه آیا 
ممکن است در فصل سرد سال جارى، ترکیبى از 
ویروس کرونا و آنفلوآنزا ایجاد بیمارى کند؟ تصریح 
کرد: این موضوع خیلى بعید است؛ زیرا از خانواده هاى 
کامًال جدایى هستند و اگر قرار باشد شاهد ویروس 
نوترکیبى باشــیم،   بین خــود واریانت هاى کرونا 

خواهد بود. 

الکامپ به تعویق افتاد
طبــق اطالعیه ســازمان نظام    زومیت | 
صنفى رایانه اى کشــور برگزار الکامپ به تعویق 
افتاد. سازمان نصر علت عدم برگزارى این دوره از 
نمایشگاه الکامپ را انصراف تعدادى از شرکت ها 
دانســت و نوشــته: به دلیل انصراف تعــدادى از 
شرکت ها طى هفته هاى اخیر و طبق اعالم پیمانکار 
برگزارکننده نمایشگاه، با شــرایط موجود امکان 

برگزارى الکامپ26 وجود ندارد.

تکذیب درگیرى در شرق
  ایرنا |یک منبع آگاه اظهار کــرد: هیچ عملیات و 
درگیرى در مناطق مرزى شــرق کشور میان نیروهاى 
ایرانى و افغانستانى وجود نداشته و اخبار منتشر شده در 
این باره کذب است. طى روزهاى گذشته درگیرى هایى 
در خاك افغانستان جریان داشته که مربوط به عملیات 
نیروهاى افغانى در عمق علیه مواضع گروهک تروریستى 

داعش در این کشور بوده است.

برگزارى رزمایش
جنگ الکترونیک 

  خبرگزارى صداوسیما| آخرین دستاورد ها 
و توانمندى هاى رزمــى یگان هاى واکنش ســریع و 
سامانه هاى جنگال ارتش در رزمایش جنگ الکترونیک 
ســپر حافظان والیت 1401 در منطقه عمومى اصفهان 
آزمایش شد. عملیات شناسایى، اختالل و فریب الکترونیک 
و رادارى، پایش الکترونیک و سایبرى سامانه هاى رادارى و 

مخابراتى در این رزمایش تخصصى اجرا شد.

اعتراضات در شوراى امنیت
خبرگزارى «رویترز» در یک    دیده بان ایران |
خبر اختصاصى نوشت ایاالت متحده توجه سازمان ملل 
را به سمت «اعتراضات در ایران» معطوف خواهد کرد. 
این خبرگزارى در توضیح بیشــتر با استناد به یادداشتى 
درباره این جلسه نوشته آمریکا و آلبانى چهارشنبه هفته 
آینده یک همایش غیررسمى در خصوص این موضوع 

برگزار خواهند کرد.

تأیید مرگ عامل حادثه شیراز  
  ایرنا |معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 
فارس گفت:  با وجود همه تالش ها، تروریست ضارب 
زائران حرم مطهر حضرت احمدبن موسى شاهچراغ (ع) 
در شیراز به هالکت رسید. اسماعیل محبى پور افزود: این 
فرد پس از حمله تروریســتى غروب چهارشنبه، زخمى 
و دستگیر و براى مداوا به یک بیمارستان شیراز منتقل 

شده بود.

جلیلى آمار کشته ها را داد
  انتخاب | ســعید جلیلى، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در توییتى با انشــار ویدیویى از سئوال 
چندین جوان در پاسخ به سئواالت آنان نوشت: در همین 
مدت فقط در تهران 6 نفر از مدافعان امنیت که مى گویند 
قدرت و اسلحه در دســت دارند شهید شدند درحالى که 

کسى از طرف مقابل کشته نشده است.

غرب به زور حجاب را برداشت
  تابناك|  آیت ا... مهــدوى، امــام جمعه موقت 
اصفهان، با بیان اینکه همه در جامعه نیاز به هواى پاك 
دارند، افزود: لباس کامل منجر به جامعه پاك مى شود، باید 
این استدالل ها براى همه جوانان گفته شود، کشورهاى 

غربى به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا مى کنند.

ماجراى اوین توطئه بود
  تابناك|  محمد اسماعیل کوثرى، نماینده تهران 
در مجلس گفت: در توطئه زندان اوین مى خواستند یک 
فرد شناخته شده را به دســت زندانیان به قتل برسانند و 
آن را به گردن نظام بیندازنــد، ولى با تدبیرى که از قبل 
اندیشیده شد، این نقشه خنثى شد. نیرو هاى امنیتى به 
سرعت رسیدند و بر محوطه اوین تسلط یافتند و دشمن 

را ناامید کردند. 

یک بار دیگر تکذیب شد
  خانه ملت|  رئیس کمیســیون انرژى مجلس 
گفت: هیچ گونه بحثى در مجلس، کمیســیون انرژى و 
دولت، مبنى بر افزایش قیمت بنزین نیست و به شدت 
این موضوع را تکذیب مى کنم.  فریدون حسنوند گفت: 
به هیچ وجه بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه در 

دستور کار ما قرار ندارد.

آمارها نشــان مى دهد، واردات گوشــى هاى آیفون 13، 
فقط در نیمه دوم ســال گذشــته به تنهایى حدود 900 
میلیون دالر ارز از منابع ارزى کشور را به خود اختصاص 
داده اســت (بیش از 20 درصد کل ارز تخصیص یافته به 
واردات گوشى هاى تلفن همراه)؛ این درحالى  است درصد 
اندکى از مردم (5 درصد) این مــدل تلفن همراه را تهیه 
کرده اند.  در خصوص گوشــى هاى آیفون 14 هم باید به 
این موضوع اشاره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده 
در ثبت سفارش گوشــى هاى باالى 600 دالر از ابتداى 
سال جارى، هیچکدام از گوشــى هاى آیفون 14 موجود 
در بازار از طریق تجارت رســمى و واردکنندگان قانونى 

صورت نگرفته و در نتیجه همه این گوشى ها به صورت 
مسافرى وارد کشور شده است. هیچیک از این گوشى ها 
نیز تاکنون رجیستر نشــده چرا که استفاده تجارى از حق 
کاالى همراه مســافر، طبق قانون، مصداق قاچاق کاال 
بوده و طبیعتاً رجیستر شدن آنها نیز غیرقانونى است. با این 
حال، انتظار مى رود چنانچه با اعمال فشار برخى از افراد 
و نهادهاى ذینفوذ، گوشى هاى آیفون 14 موجود در بازار 
رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دالر دیگر تا پایان سال 
به واردات این گوشــى ها اختصاص یابد  و عالوه بر این، 
همچنان مســیر هدررفت منابع ارزى در سالیان آتى نیز 

هموار خواهد بود.

سرپرســت مرکز ملــى هــوا و تغییر اقلیم ســازمان 
محیط زیســت گفت: وزارت بهداشــت درخصوص 
مرگ ومیرهاى منتســب به آلودگى هوا در 27 شــهر 
کشور و جمعیتى حدود 35 میلیون نفر مطالعه اى انجام 
داده است، نتیجه مطالعه نشان مى دهد نزدیک 21 هزار 
نفر از بزرگساالن در سال 1400 به دلیل آلودگى هواى 
ناشى از ذرات معلق کمتر از 2/5میکرون فوت شده اند.

داریوش گل علیزاده بیان کرد: خسارت ناشى از آن هم 
چیزى حدود 11/3 میلیارد دالر برآورد شده است، اگر 

همین شرایط ادامه پیدا کند تبدیل به بحران مى شود.
وى ادامه داد: باید ابزارهــاى اجراى قانون هواى پاك 

فراهم شود، این ابزارها بیشتر هم از جنس هزینه است، 
یعنى نیاز به منابــع مالى دارد، از توســعه حمل و نقل 
عمومى گرفته تا تجهیز نیروگاه ها و از رده خارج کردن 
خودروهاى فرســوده نیاز به پول دارد، با دســت خالى 

نمى شود آلودگى هوا را حل کرد.
گل علیزاده یادآور شد: براى نجات کالنشهرها از آلودگى 
هوا باید سایر شهرها توســعه پیدا کنند تا مهاجرت از 
آن ها شــکل نگیرد، وقتى مهاجرت به شهرهاى بزرگ 
نباشــد مصرف انــرژى در این شــهرها کاهش پیدا 
مى کند و با یک مدیریت مســتمر مى شــود آلودگى 

هوا را کنترل کرد.

صبح روز پنج شــنبه هفته پیش آخریــن بازمانده از 
جمعیت غربى درناهاى ســیبرى بــراى پانزدهمین 
سال به تنهایى به ایران آمد. این پرنده نادر، «امید» 
نام دارد که در سال 85 جفت خود «آرزو» را از دست 
داد، اما هنوز هم براى زمستان گذرانى 5 هزار کیلومتر 
مسیر را از ســیبرى پرواز مى کند و به حاشیه تاالب 
فریدونکنار مازندران مى آید، یعنــى همانجایى که 
جفت او دوست داشت زمستان ها را در آن سپرى کند.

«امید»، مشــهورترین پرنده مهاجر اســت که در دو 
دهه اخیر تقریبًا همه ســاله براى زمســتان گذرانى 
به استان مازندران و حاشــیه تاالب فریدونکنار آمده 
اســت. «امید» پرنده اى از گونه درناى سیبرى است 
که جمعیت آن به شدت در معرض خطر انقراض قرار 
دارد. درناهاى سیبرى به ســه جمعیت اصلى شرقى، 
غربى و مرکزى تقسیم مى شدند که جمعیت مرکزى 
منقرض شده است و جمعیت غربى نیز قطعًا منقرض 
خواهد شــد، چون «امید» تنها بازمانده آنهاست که 
همسر خود را از دست داده و دیگر با پرنده اى جفت 

نخواهد شد.
جفت «امید»، «آرزو» نام داشــت که سال ها همراه 
همســر خود به عنوان تنها بازماندگان جمعیت غربى 
درناهاى سیبرى به تاالب فریدونکنار مى آمدند، اما 
متأسفانه در سال 85 شــکارچیان در منطقه ازباران 
استان مازندران، تنها درناى ســیبرى ماده جمعیت 
غربى را هدف قرار دادنــد و از آن به بعد، «امید» هر 
ســاله به تنهایى به فریدونکنار مى آید؛ زیرا «امید» 
مانند سایر درناهاى سیبرى، تک همسرى زندگى مى 
کند و آنقدر عاشق «آرزو» بوده که در سال هاى اخیر، 
با وجود اینکه او را در کنار ماده هایى از جمعیت شرقى 
درناهاى سیبرى قرار داده اند، حاضر به جفت گیرى 

با آنها نشده است.
«امید»، پرنده عاشــقى کــه هنوز در زمســتان هر

 ســال براى گذراندن زمســتان به همان محلى مى 
آید که جفت او را شکار کرده اند، صبح روز پنج شنبه 
مانند هر ســال وارد استان مازندران شــد. البته این 
پرنده در ســال 88 براى زمســتان گذرانى به استان 
مازندران ســفر نکرده بود و بنابراین مى توان گفت 
«امید» از سال 86 تا کنون، به جز یکسال، هر سال به 

تنهایى به ایران آمده اســت و امسال هم پانزدهمین 
ســالى اســت که این پرنده مهاجر، تنها بــه ایران 

مى آید.
آنطور که کوروس ربیعى، رئیس اداره نظارت بر امور 
حیات وحش محیط زیســت مازندران گفته اســت، 
درناى «امید» ساعت 9 صبح پنج شــنبه 5 آبان در 
تاالب فریدونکنار مشاهده شــد. به گفته او، «امید» 
در سال گذشته، 7 آبان ماه در تاالب فریدونکنار فرود 

آمده بود و 17 اسفند ماه نیز بازگشت خود به سیبرى 
را آغاز کرد.

رئیس اداره نظــارت بر امور حیــات وحش محیط 
زیســت مازندران گفته اســت که «امید» یکى از 
پرندگانى اســت که مهاجرت منظم دارد و حرکت 
خود را از سیبرى آغاز مى کند و پس از اقامتى کوتاه 
در ولگاى روسیه و قزاقستان وارد تاالب فریدونکنار 
مى شود. پیش بینى مى شــود درناى سفید سیبرى 

هفته اول اسفند امســال پس از چهار ماه زمستان 
گذرانى، تاالب فریدونکنار را ترك کند.

پیش از این، عطاءا... کاویان، مدیرکل محیط زیست 
مازندران از اســتقرار یک کانکس محیط بانى ویژه 
براى نگهبانى از «امید» خبــر داده و گفته بود که 
«امید» ، پرنده اى اســت که مردم منطقه به شدت 
به آن عالقه مند هســتند و حفاظت از آن برایشان 

اهمیت باالیى دارد.

تنها درناى سیبرى براى پانزدهمین سال وارد مازندران شد 

ماجراى عاشقانه «امید» و «آرزو»

براســاس خبر منتشر شــده توده اى از گاز متان به 
ابعاد نزدیک بــه «5 کیلومتر» در جنــوب تهران 
مشاهده شده است. ناســا مى گوید این ابر غول آسا 
مربوط بــه یکى از مکان هاى دفع زباله کالنشــهر 
تهران اســت. براســاس این گزارش، ناسا تاکنون 
50 نقطــه را به عنوان منشــأ انتشــار گاز متان در 
جهان شناسایى کرده اســت، جنوب تهران یکى از

 این نقاط است.
اما حسین حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان 

پسماند شهردارى تهران مى گوید: در مرکز آراد کوه 
60 سال است که زباله ها پردازش و دفن مى شود و 
اگر به ایجاد ابر متان بود در ایــن مدت نیز باید این 

ابر دیده مى شد.
حیدریان اضافــه مى کند: اگر متان بــه تراکم 15 
درصد برسد منفجر مى شود و به همین دلیل تراکم 
این گاز همیشــه زیر 5 درصد است که ابرى در این 
میزان تراکم ایجاد نمى شــود. او با اشاره به طول 5 
کیلومترى ابر دیده شــده نیز مى گویــد:  با توجه به 

اینکه در منطقه جنوب تهران شاهد جریانات هوایى 
افقى و عمودى هستیم و وزش باد شدید غلظت گاز 

نداریم و پراکنده مى شوند.
حیدریان معتقد اســت کــه چون اطالعات ناســا 
براســاس تصاویر ماهواره اى است ممکن است ابر 
مشاهده شده ابرمتان نباشــد که این موضوع باید 
بررسى شــود، اما قطعاً مربوط به مجموعه آراد کوه 
نیســت و فعالیت هاى این مجموعه چنین ابرى را 

ایجاد نکرده است.

برترین هــا: جــواد خیابانى، مجــرى تلویزیون و 
گزارشــگر فوتبال هر از گاهى در فضاى مجازى 

حسابى سر و صدا مى کند.
 شــاهکار جدید آقاجواد خیابانى بــا قالب کردن 
روخوانــى از روى مجله بــه عنوان ویــژه برنامه 

تلویزیونى از شبکه ورزش به مردم!
جــواد خیابانى از چنــد روز پیش بــا برنامه اى به 
پیشــواز جام جهانى 2022 قطر رفته که در آن در 

مورد تاریخچه دوره هاى قبلى جام جهانى فوتبال 
صحبت مى کند.

چــون متــن و توضیحــات برنامه خیلى آشــنا 
آمد، این شــد این بار بــه جاى آرشــیو مازندران 
و راه آهــن، به ســراغ آرشــیو مجــالت قدیمى 

فوتبالى ام بروم.
نتیجه همان بود که حدس مى زدم. جواد دقیقًا این 
برنامه را از روى یک مجلــه ویژه نامه جام جهانى 

1998 (24 ســال پیــش) ســاخته!  تاکنون که 
ســه قســمت (جام هاى جهانى 1930 و 1934 و 
1938) پخش شــده عینًا از روى این مجله روایت 
شــده! بیش از 98 درصد مطالب یکى بوده و عینًا 
روخوانى شــده و تنها در چند کلمه تفاوت اندکى

 وجود دارد.
من که به یاد پایان نامه هاى کارشناســى ارشــد و 

دکترا  افتادم، شما چطور؟!

شاید تصور کنید که خورشــید فقط در نقاشى و کارتون ها 
لبخند مى زند؛ ولى اگر تصویر شکار شده توسط ناسا را ببینید، 

احتماًال نظرتان عوض مى شود!
بعضى وقت ها، یک لبخند غیرمنتظــره مى تواند روزتان را 
بسازد؛ اما لبخندى بزرگ تر از این را در جایى پیدا نمى کنید. 
تصویر منتشر شده در توییتر ناسا، خورشید را در حالى نشان 
مى دهد که انگار با نهایت خوشحالى، مى خندد. اما این لبخند 

بامزه خورشید، واقعاً چیست؟
چیزى که مشــاهده مى کنید، حفره هاى تاجى خورشــید 

هستند (همان لکه هاى سیاه)؛ جایى که شعله ها و بادهاى 
خورشــیدى با شــدت به درون فضا فوران مى کنند. این 
عکس هم درست به موقع ثبت شد. در میان فعل و انفعاالت 
دیوانه وار خورشید، آن دو حفره تاجى دقیقًا شکل دو چشم 

را به خود گرفتند و سومى هم لبخند بر لب خورشید نشاند.
این پدیده روانشــناختى، «پاریدولیا»  نام دارد؛ یعنى دیدن 
عالیم و الگوهاى رندوم، به صورت اشکال معنادار. نمونه 
دیگر این پدیده، دیدن ابرها به شــکل سر و صورت انسان 

یا حیوانات است.

لبخند خورشید
براى اولین بار
ثبت شد!

 ادعاى ناسا درباره توده گاز متان بر آسمان تهران!

جواد خیابانى
این بار با کپى کارى
سوژه شد
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تلفات ناشى از نهاده بى کیفیت 
نداشته ایم

معاون اداره کل دامپزشــکى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه شرکت هاى واردکننده اى در ســامانه بازارگاه 
معتبر هســتند که داراى پروانه معتبر باشــند، گفت: 
گزارشى ناشــى از نهاده بى کیفیت پس از دریافت از 
این شرکت ها نداشــته ایم. علیرضا ادیبان اظهار کرد: 
سه دستگاه بر واردات نهاده هاى دامى از بنادر جنوبى 
و شــمالى نظارت دارد و براى هر تریلى، گواهى حمل 
به مقصد هــر گاودارى، مرغــدارى و کارخانه هاى 
خوراك دام صادر مى شود و هر ماشــین باید گواهى 
حمل داشته باشــد، این گواهى صادر شــده بسته به 
مقصد تا ســه روز اعتبار دارد. پس از رسیدن محموله 
به شهرســتان مقصد نیز دامپزشــک مربوطه تأیید و 
سپس تخلیه مى شود. ادیبان با بیان اینکه شرکت هاى 
واردکننده اى در ســامانه بازارگاه معتبر هســتند که 
داراى پروانه معتبر باشــند، گفت: گزارشــى ناشى از 
نهــاده بى کیفیت پــس از دریافت از این شــرکت ها 

نداشته ایم.

بانوان فرهنگى، فرهنگیاران 
ترافیک مى شوند

رییس پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
از آمــوزش و جــذب 130 نفر از بانــوان فرهنگ یار 
معلم توسط کارشناسان در طرح "بانوان فرهنگ یار 
ترافیک" خبر داد. ســرهنگ اصغر زارع گفت: طرح 
جذب و آموزش بانوان فرهنــگ یار ترافیک به دنبال 
اجراى طرح همیاران پلیس توسط پلیس راهور ابالغ 
و با انعقاد تفاهم نامه و همــکارى با اداره کل آموزش 
وپرورش استان انجام شد. او گفت: این افراد نقش بى 
بدیلى را در تربیت فرزندان برعهده دارند و براین اساس 
ارتقاى فرهنگ ایمنى بانوان و انتقال این فرهنگ به 
خانواده و ســایر اعضاى جامعه از اهداف اجراى این 

طرح است.

هوشمند سازى پارکینگ ها 
رئیــس اداره هماهنگــى ترافیــک امــور مناطق و 
سازمان هاى شــهردارى اصفهان از افزودن بیش از 
هزار واحد بــه ظرفیت پارکینگ هاى شــهر اصفهان 
خبر داد. مجیــد عموچى ادامه داد: هوشمندســازى 
پارکینگ ها شامل امکان رزرو پارکینگ از منزل، نصب 
دوربین هاى پالك خوان، سنســورهاى محل جاى 
پارك و امکان پرداخت آنالین هزینه پارکینگ براى 
جلوگیرى از ایجاد صف در خروجى پارکینگ در دستور 

کار قرار مى گیرد.

راه هاى روستایى خراب
نماینده مردم اردســتان در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: بیش از 240 کیلومتر از راه هاى روستایى اردستان 
دچار خرابى شدید اســت که باعث گالیه هاى شدید 
مردم شــده و رفت و آمد آنها به مناطق شــهرى را با 
مشــکالتى مواجه کرده اســت. حجت االسالم سید 
صادق طباطبایى نژاد با بیان اینکه حدود 100 کیلومتر 
از محور ترانزیت شمال به جنوب کشور از شهرستان 
اردســتان عبور مى کند، افزود: با بررســى هاى انجام 
شده کارشناسان اداره کل راهدارى حدود 70 کیلومتر 
از محور ترانزیت شهرســتان اردستان نیاز به مرمت و 

بهسازى دارد.

افزایش کشت موسیر در تیران 
سطح زیر کشت موسیر در تیران و کرون با افزایش 
70 درصدى به 250 هکتار رسیده است. مدیر جهاد 
کشــاورزى تیران و کرون با بیان اینکه هر ســال با 
فرارسیدن پاییز کشــت زراعى گیاه دارویى موسیر 
در تیران و کرون آغاز مى شــودگفت: شهرســتان 
تیران و کرون با توجه به ســطح زیر کشت، میزان 
تولید و وجود مراکز علمى و تحقیقاتى دانشــگاهى 
به عنوان بزرگترین قطب تولید موســیر در کشــور 
شناخته مى شــود. مهدى آرپناهى افزود: در صورت 
تامین تســهیالت ارزان قیمت ســرمایه اولیه براى 
کشاورزان، سطح زیر کشــت در این شهرستان تا 2 

برابر افزایش مى یابد.

خبر

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهان 
گفت:تولیدکنندگان مرغ در حال نابود شدن هستند و این 
افزایش قیمتى که گفته مى شود براى حمایت از آنها صورت 

گرفته اثر چندانى نخواهد داشت.
محمدعلى فروغى گفت: تولیدکنندگان مرغ در حال نابود 
شدن هســتند و این افزایش قیمتى که گفته مى شود براى 

حمایت از آن ها صورت گرفته اثر چندانى نخواهد داشت.
او اضافه کرد: این قیمت گذارى فقط قاچاق و زیر میزى را 
رواج مى دهد و تا وقتى که قیمت براســاس عرضه و تقاضا 

تعیین نشود ثبات قیمتى ایجاد نخواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان با بیان 

اینکه مرغ در فروشگاه هاى زنجیره اى با قیمتى پایین تر از 
واحد هاى خرده فروشــى به فروش مى رود، گفت: با وجود 
اینکه از سوى دولت مصوب شــده تا هر کیلو مرغ با قیمت 
63 هزار تومان به فروش برسد، اما در فروشگاه هاى کوثر با 
قیمتى کمتر عرضه مى شود که این موجب ایجاد درگیرى 

میان خریداران و مرغ فروشى هاى سطح شهر شده است.
او تصریح کرد: واحد هاى خرده فروشــى مرغ انتظار دارند 
اگر عرضه مرغ کاهش یافته سود نهایى کاهش نیابد. زیرا 
سودى که در کشور تعیین شده 10 درصد است در صورتى 
که در استان اصفهان هر کیلو مرغ باید با شش درصد سود 

بفروش برسد.

رییس نمایندگى حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان 
در غرب اســتان اصفهان گفت: فاضالب خام از شهرها و 
روستاهاى این منطقه و همچنین مجتمع هاى گردشگرى 

وارد دریاچه سد یا رودخانه زاینده رود نمى شود.
مجتبى حاجتى افزود: حتى هیچ موردى از ورود فاضالب 
خام به مسیرها و دره هاى منتهى به دریاچه سد زاینده رود  
وجود ندارد. وى ادامه داد: نمایندگى حفاظت محیط زیست 
چادگان همواره از حریم دریاچه ســد و رودخانه زاینده رود 
بازدیدهاى الزم را انجام مى دهد تا از وقوع چنین موردى 

پیشگیرى کند و با موارد احتمالى برخورد خواهد کرد.
وى اظهار داشــت: یکى از بخش هاى مــورد توجه براى 

تصفیه خانه فاضالب، مجتمع هاى گردشــگرى اطراف 
رودخانه و دریاچه سد زاینده رود است.

حاجتى اضافه کــرد: موضوع تصفیه خانــه مجتمع هاى 
گردشگرى حاشــیه دریاچه ســد زاینده رود در چند سال 
اخیر پیگیرى شد و در زمان حاضر این موضوع ساماندهى 

شده است.
وى با بیان اینکه برخى از مجتمع هاى گردشگرى اطراف 
دریاچه ســد زاینده رود داراى چاه هاى سفتیک (مخزنى) 
یا جذبى فاضالب بودند، خاطرنشــان کرد: تعدادى از این

 چاه ها قدیمى و مربوط به 30 ســال پیش بود و همچنین 
برخى از مجتمع ها تصفیه خانه فاضالب داشتند.

فاضالب وارد 
دریاچه زاینده رود نمى شود

افزایش قیمت مرغ 
اثرى در حمایت از تولید ندارد

سرپرســت هیئت باســتان شناسى تپه اشــرف گفت: 
کاوش هاى باستان شناسى در تپه اشــرف متوقف شد و 

اکنون در وضعیت اسفناکى رها شده است.
علیرضا جعفرى زند در گفتگو با مهر بــا بیان اینکه اداره 
میراث فرهنگى نســبت به تپه اشرف بســیار بى تفاوت 
است، اظهار داشت: متأسفانه به میراث باستانى اصفهان 
و کاوش هاى باستان شناســى در این دیــار اهمیت داده 

نمى شود.
وى ادامه داد: باید توجه داشــت که تپه اشرف در یکى از 
بهترین خیابان هاى شهر اصفهان قرار دارد و به همین دلیل 
تردد خودروها معضل این منطقه بوده و از سوى دیگر این 
میراث باستانى اکنون به محل رفت و آمد معتادان و کارتن 

خواب ها و تاخت و تاز موتورسواران تبدیل شده است.
سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف خاطرنشان کرد: 
با وجود اینکه اداره میراث فرهنگى موظف بود که پیگیر 
کاوش هاى تپه اشرف باشد این کار را نکرد و فصل هفتم 
کاوش ها در ســال 1399 متوقف و تپه اشرف در وضعیت 

اسفناك خود رها شد و اکنون هم در همان شرایط قرار دارد.
این باستان شناس و استاد دانشگاه  با بیان اینکه درخواست 
من گام بــه گام عمل کــردن در جریــان کاوش هاى 
باستان شناسى در تپه اشــرف بود، گفت: یکى از مراحل 
محصور کردن این تپه بود که در سال 1389 دیوار سنگى 
را دور این تپه کشیدیم و قرار بود نرده کشى شود و نگهبان 
داشته باشــد که محصور و محفوظ باشد اما با گذشت 12 

سال هنوز نرده نصب نشده است.
وى در خصــوص حمایت هاى مــورد نیاز بــراى انجام 
کاوش هاى باستانى در تپه اشرف گفت: مسئله این است 
که براى سایت موزه کردن تپه اشرف به تمهیداتى چون 
ساختمان نیاز است و به هر حال کاوش هاى باستان شناسى 
در این منطقه یک شبه اتفاق نمى افتد و الزم است روندى 

در پیش گرفته شود که در انتها به سایت موزه بیانجامد.
سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف افزود: تپه اشرف 
باید محصور شده و کاوش قلعه ساسانى در قسمت شمالى 
این منطقه ادامه یابد. این قسمت اکنون رها شده و درحال 

تخریب است و محل عبور و مرور موتور سواران و کارتن 
خواب ها شده و متأســفانه محدوده اى است که ساکنان 
محلى، شب ها جرأت نمى کنند از آنجا عبور کنند؛ متأسفانه 
با وجود اینکه شهردار قبلى را راضى کردم که در این مسیر 

کمک کنند اما کارى انجام نشد.
جعفرى زند با اشــاره به اینکه هر کاوش باستان شناسى 
چندین فصل کاوش دارد، خاطرنشــان کرد: پیش بینى 
ما براى تپه اشــرف 50 فصل کاوش است؛ کاوش همراه 
با نگهدارى و مرمت و محصور کردن تپه اشرف که همه 
مراحل باید گام به گام انجام شــود اما این اتفاق تاکنون 
نیافتاده در حالى که میــراث فرهنگى اصفهان با توجه به 

بودجه هایى که دارد قادر به انجام این کار است.
این باستان شناس با بیان اینکه تعریفى در میراث فرهنگى 
اصفهان به عنوان کاوش هاى باستان شناسى وجود ندارد، 
تصریح کرد: اصفهان به عنوان یک شــهر باستانى مورد 
توجه نیست درحالى که این کاوش ها در سایر استان هاى 

کشور وجود دارد و مرتب انجام مى شود.

سرپرست هیئت باستان شناسى تپه تاریخى اصفهان مطرح کرد؛

تپه اشرف در وضعیت 
اسفناکى است

کمربندى گوگد،آبستن حوادث جبران ناپذیر
نصف جهان   شهردار گوگد در خصوص فرونشست 
مکرر کمربندى گوگد گفت: در شهر گوگد دو رشته 
قنات وجود دارد که یک رشــته آن کنار کمربندى 
در ورودى شهر قرار دارد و ســالیان سال است که 

متروکه شده است.
حسین على محمدى افزود: طى چندین سال گذشته 
شاهد حادثه فرونشست کمربندى و فرونشست در 

بلوار آیت ا... محمودى بوده ایم.
وى ادامه داد: چندین مورد حادثه انسانى نیز اتفاق 
افتاده و به دلیل تخلیه نخاله، زباله و الشه حیوانات در 
داخل و اطراف این قنات ها و ایجاد منظرى نازیبا در 
ورودى شهر، الزم است متولیان این قنات ها پیگیر 

بازسازى آنها باشند.

شــهردار گوگد با بیان اینکه مالکیت این قنات ها 
خصوصى است، هر ساله شاهد نشست کمربندى 
گوگد هســتیم و احتمال وقوع حادثــه وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: این موضوع تاکنون در جلسات 
مختلف توسط شــهردارى و شوراى اسالمى شهر 
مطرح و مکاتباتى با سازمان مدیریت بحران انجام 
شده است، اما هیچ اقدامى در این خصوص صورت 
نگرفته و خطر فرونشست این قنات ها و بروز حوادث 

جبران ناپذیر بسیار زیاد است.
على محمدى ادامه داد: در صورتى که اعتبارات مورد 
نیاز توسط سازمان مدیریت بحران یا دستگاه هاى 
متولى اختصاص یابد، شهردارى اقدام به بازسازى 

این قنات هاى حادثه آفرین مى کند. 

مریم محسنى
یکى از کارهاى خوب شــهردارى اصفهان در مهرماه 
امســال، تعبیه مانیتورهایى در بعضى ایســتگاه هاى 
اتوبوس در سطح شهر اصفهان بود که موقعیت اتوبوس 
هاى در حال تردد را نسبت به ایستگاه مورد نظر به اطالع 
مسافران مى رســاند. به کمک این سیستم، مسافر در 
جریان کامل قرار مى گرفت که باید چند دقیقه دیگر در 
ایستگاه منتظر باقى بماند تا باالخره سوار اتوبوس بشود.

سیســتم مزبور اما بعد از چند روز از کار افتاد اگرچه دو 
سه روزى هست که دوباره وارد مدار شده است! در این 
میان دو موضوع قابل طرح است. اول اینکه نصب این 
نمایشــگرها نباید فقط محدود به چند ایستگاه خاص 
در برخى مناطق شــده و کلیه ایســتگاه ها باید به آن 
مجهز شود. بدیهى است در این صورت مسافران کلیه 

نقاط شــهر به طور مســاوى و با عدالت از آن بهره مند 
خواهند شد.

نکته دوم به شیوه کار این دستگاه ها بر مى گردد. بارها 
اتفاق افتاده که وقتى اتوبوس در حال خروج از ایستگاه 
است، دستگاه این موضوع را نشان نمى دهد یا اشتباهات 
مکررى در اعالم دقایق باقیمانده رســیدن اتوبوس به 
ایستگاه وجود دارد که همه این مشکالت و موارد مشابه 
آن باید رفع شــود تا برنامه ریزى حرکت اتوبوس ها در 
شهر اصفهان که یکى از مشکل ترین امور جارى است با 

نظم و دقت انجام شود.
اســتفاده از فناورى هاى جدید در شهر قطعًا در تسهیل 
زندگى شهروندان مؤثر خواهد بود اگر به شکل صحیح 
از آنها استفاده شــده و به شــکل روزانه تحت کنترل 

کارشناسان قرار گرفته باشد. 

نمایشگرهاى ایستگاه ها نیازمند وارسى است

عدم استقبال از طرح تسهیالت سرمایه ثابت در 
شاهین شهر

نصف جهان   فرماندار شاهین شهر گفت: معضالت 
کارگــرى در صنایع شــاهین شــهر از مهمترین 
مشکالت این شهرستان است که نیازمند همراهى 

بانک ها در ارائه تسهیالت مى باشد.
محمد رضا کاظمى افزود: اصالح قانون براى تقسیط 
بدهى بخشى از واحدهاى تولید، کاهش سود فروش 

و تعدیل ضرایب مالیاتى، تمدید ضریب کاهشــى 
کارخانه هاى سنگبرى، ضوابط سختگیرانه بانک ها 
در پرداخت تسهیالت و درخواست و صنایع سنگین، 
عدم اســتقبال از طرح تسهیالت ســرمایه ثابت، 
گوشه اى از مشکالت حوزه صنعت، معدن و تجارت 

این شهرستان است.

نگاه روز

جمع آورى 3 کیلومتر از مسیرهاى دوچرخه در اصفهان

انتصاب رئیس شوراى فرهنگ عمومى کاشان 
نصف جهان  طى حکمى از ســوى وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، حجت االسالم سید سعید حسینى به 
عنوان رئیس شوراى فرهنگ عمومى منطقه کاشان 

منصوب و حکم وى ابالغ شد.
متن حکم به این شــرح اســت:پیرو حکم انتصاب 
جنابعالى از ســوى مقام معظم رهبــرى به عنوان 
نماینده معظٌم له در منطقه کاشــان، بدینوسیله به 

عنوان «رئیس شــوراى فرهنــگ عمومى منطقه 
کاشان» منصوب مى شوید.

شــوراى فرهنگ عمومى از مهمتریــن نهادهاى 
حکمرانــى فرهنگى در جمهورى اســالمى ایران 
بوده و تقویت کیفــى مصوبات، کارآمدســازى و 
تشکیل منظم جلســات آن ضرورى و مصوبات آن 

الزم االجراست.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضایى استان با کارشناسانى که موجبات اطاله دادرسى 

را فراهم کنند، قطع همکارى خواهد کرد.
حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفرى اظهار داشت: 
با وجود کار جهادى قضات و کارکنان دادگسترى استان و 
آمار باالى رسیدگى ها اما همچنان ابر چالشى به نام اطاله 
دادرسى داریم. وى افزود: یکى از دالیل اطاله دادرسى، 

عدم اظهار نظر به موقع کارشناسان رسمى است.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان بیشترین مشکالت 
کارشناسى را مربوط به حوزه پرونده هاى ثبتى دانست و 
بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادى از کارشناســان 
ثبتى، کارکنــان ادارات ثبت بوده انــد و در وقت ادارى 
امکان انجام کارشناسى پرونده هاى قضایى را ندارند باید 
تدابیرى اندیشیده شود که کار ارباب رجوع معطل نماند و 
با استفاده از این کارشناسان، خارج از ساعات ادارى این 

کمبود مدیریت شود.

وى خطاب به کارشناســان معدودى که با بى توجهى و 
عدم اعالم به موقع نظر کارشناسى خود، موجبات اطاله 
دادرسى را فراهم مى سازند، هشدار داد: کارشناسانى که 
به انحاى مختلف از جمله عدم اظهار نظر به موقع باعث 
تضییع حق و اتالف وقت مردم مى شــوند، دادگسترى 
اســتان همکارى با آنان را محــدود و در صورت تکرار 
عدم پاسخ به موقع اظهارنظرها، ارجاع پرونده ها را قطع 

خواهد کرد.

قطع همکارى دستگاه قضایى با برخى کارشناسان

شهردارى اصفهان در دوره پنجم مدیریت شهرى بر 
ایجاد 777 کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سوارى تاکید 
داشت، اما در عمل کمتر از 100 کیلومتر آن اجرایى 
شد و بسیارى از مســیرهاى ایجاد شده نیز به دلیل 

غیرکارشناسى بودن، جمع آورى شد.
حســین حق شــناس، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار اصفهان مى گوید: مسیرهاى ویژه دوچرخه 
اصفهان مخالفانى داشــت و به عنوان مثال پلیس 
راهور از این مســیر در خیابان توحید انتقاد داشت و 
با توجه به اتمام زمان همه گیرى کرونا و ورود موج 
خودروهاى شهروندان به خیابان هاى شهر، کاهش 
عرض خیابان و گاهى حذف محل پارك حاشیه اى 
خودروها با احداث مســیرهاى ویژه دوچرخه، این 
مسیرها مورد اعتراض برخى از شهروندان و پلیس 
به عنوان یکى از نهادهاى حــوزه مدیریت ترافیک 

قرار گرفت.
وى تصریح مى کند: آمار مشخصى از برچیدن تعداد 
کیلومتر مسیرهاى دوچرخه سوارى وجود ندارد، اما 
طبق تخمین ها، بیش از سه کیلومتر از این مسیرها 

جمع آورى شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه 
مى دهد: این معاونت به دور از مســائل سیاســى و 
هیجاناتى که در خصوص ایجاد یا حذف مسیرهاى 
دوچرخــه اصفهان به وجــود آمده بــود، با مباحث 
کارشناســى و بررســى هاى مختلف براى ایجاد یا 

حذف این مسیرها اقدام کرد.
حق شناس اضافه مى کند: مطالعات احداث و حذف 
مسیرهاى ویژه دوچرخه اصفهان، طبق نظرسنجى از 
کارشناسان، برگزارى جلسات تخصصى براى بررسى 
ابهامات موجود با حضور پلیــس راهور، بازدیدهاى 
میدانى و کمک گرفتن از کارشناسان مرکز کنترل 
ترافیک تکمیل شد و طى جلســات برگزار شده در 
شوراهاى ترافیک استان و شهرستان، کلیات ایجاد 
این مسیرها جهت تسهیل استفاده از دوچرخه در شهر 
به عنوان یک سیســتم حمل ونقلى پاك مورد تأیید 
قرار گرفت، اما چند مسیر همچون خیابان توحید که 
موجب ایجاد ترافیک و کاهش ایمنى معبر مى شد، با 

ایجاد مسیرى در خیابان چهارباغ باال جایگزین شد.

معاون طبیعى و تنوع زیستى اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان گفت: اللین، توله خرس سیاه آسیایى پس از سه 
ماه تیمار در مرکز بازپرورى کاله قاضى اصفهان به پارك 

پردیسان تهران منتقل شد.
حسین اکبرى اظهار داشت: اللین، توله خرس سیاه بلوچى 
(آسیایى) اواسط خردادماه امسال توسط نیروى انتظامى در 
یک خودرو کشف و با هماهنگى اداره محیط زیست نائین 
و دادگســترى این شهرســتان به محیط زیست اصفهان 

تحویل داده شد.
وى با بیان اینکه اللین در هنگام تحویل به محیط زیست 
شرایط مناسبى نداشت و وزن توله خرس حدود سه کیلوگرم 
بود، افزود: توله خرس سیاه به مرکز بازپرورى کاله قاضى 
منتقل شد و به ســرعت روند معاینات و درمان، اقدامات 

تیماردارى و تغذیه با همکارى دامپزشکان مجرب انجام شد.
معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان با اشاره به اینکه اللین بیش از سه ماه 
در مرکز بازپرورى کاله قاضى تحت مراقبت و نگهدارى 
بود، اضافه کرد: در این مدت تغذیه مناسب و نیازهاى زیستى 
و حفاظتى توله خرس انجام شد و وزن اللین به 18 کیلوگرم 
رسید و پس از گذشت مدتى خیلى هم بازیگوش شده بود و 

شرایط جسمى بسیار خوبى داشت.
اکبرى ابراز داشت: تالش شد که توله خرس پس از بهبود 
شرایط به استان مبدا منتقل شود اما چون شرایط مناسب 
نگهدارى براى این توله خرس فراهم نشد حسب تصمیمات 
کارشناسى که بین اداره محیط زیست اصفهان و سازمان 
حفاظت محیط زیست انجام گرفت، اللین با انتقالى موفق 

به مرکز بازپرورى پردیسان منتقل شد و اکنون در پردیسان 
نگهدارى مى شود.

وى خاطرنشان کرد: طى ســه ماه که در اصفهان میزبان 
اللین بودیم تالش شــد که به خوبى و شایستگى از این 
گونه ارزشمند زیستى مراقبت شود و همکاران ما در پارك 
ملى کاله قاضى، دامپزشکان و کارشناسان اداره کل براى 
حفظ این توله خرس بسیار تالش کردند زیرا گونه حساس 
و باارزشــى بود اما این حیوان از مادر جدا شده و شیر مادر 
نخورده بود و به همین دلیل توله خرس بسیار آسیب پذیر 
است. اللین توله خرس سیاه آسیایى یا بلوچى اواسط خرداد 
ســال جارى در یک خودروى حامل مواد مخدر که از مبدا 
کرمان به سمت اصفهان در حرکت بود، کشف و به محیط 

زیست شهرستان تحویل شد. 

سرنوشت «اللین»
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فروشگاه هاى اپل شروع به فروش قفل درى مى کنند 
که مى توان با ضربــه زدن روى آیفون یا اپل واچ قفل 

آن را باز کرد.
 فروشــگاه هاى اپل در ایاالت متحده اکنون یک قفل 
در خارجى مى فروشــند که مى تواند توسط اپل واچ یا 
آیفون کاربر باز شود. این قفل329  دالرى اولین قفل 
پشتیبانى شده با کلید خانه است که در فروشگاه هاى 

اپل فروخته شده است.
 Level ساخته شده توسط ،+Level Lock هنگامى که
Home، در در نصب مى شــود، کاربــران مى توانند با 

 NFC قابلیتى که از ،Apple Home Key اســتفاده از
و توکن هاى ایمــن در نرم افزار اپل اســتفاده مى کند، 
قفل خانه هاى خــود را با یک ضربه بــاز و دوباره قفل 
کنند. کاربران مى توانند کلیدها را براى دوســتان خود 
ارســال کنند یا زمانى که در قفل است آن را به صورت 

خودکار باز کنند.
براى اپل، این یک نقطه عطف در توســعه یک ویژگى 
بسیار مورد انتظار است که براى اولین بار در سال 2021 
اعالم شــد. Home Key نمونه اى از اپل اســت که 
همچنان به دیجیتالى کــردن چیزهایى که معموًال در 
یک کیف پول فیزیکى یا جیب حمل مى شوند، از پول 

نقد گرفته تا کلید، ادامه مى دهد.
بسیارى از ویژگى هاى نرم افزارى جدید اپل در سال هاى 
اخیر با هدف ارزشمندتر کردن آیفون براى کاربران به 
منظور جلوگیرى از جابجایى آن ها به ســایر برندهاى 

تلفن همراه بوده است.
عــالوه بــر Home Key، اپــل Car Key را معرفى 
 BMW کرده است که ماشین هاى پشــتیبانى شده از
و Hyundai را باز مى کنــد، و Room Key را که کلید 
هتل هاى زنجیره اى مانند Hyatt را در اپلیکیشن کیف 

پول اپل قرار مى دهد، معرفى کرده است.
 Level برخى از افــراد در انجمن ها از شــنیدن اینکه
سخت افزار قفل هاى قدیمى خود را براى پشتیبانى از 
Home Key به روز نمى کند، ناامید خواهند شد. براى 

 +Level Lock کاربران به ،Home Key پشتیبانى از
که در فروشــگاه هاى اپل یا آنالین فروخته مى شــود 

نیاز دارند.

موسسه DXOMark ســرانجام نتایج تست دوربین 
200 مگاپیکسلى گوشى شیائومى ۱۲T پرو را منتشر 
کرد که در کمال تعجب رتبــه اى بهتر از هجدهم را 

دریافت نکرد.
شــیائومى ۱۲T پرو، به عنوان یک گوشى شاخص 
اخیراً راهى بازار شد که یکى از بارزترین ویژگى هاى 
آن دوربین قدرتمند و 200 مگاپیکسلى این دستگاه

 بود. 
ســازنده چینى در تبلیغات پیش از عرضه این گوشى 
پرچمدار، تمرکز زیادى به این دوربین داشت، زیرا در 
حال حاضر دوربین 200 مگاپیکسلى باالترین سطح 
در گوشى هاى هوشمند محسوب مى شود که تعداد 
انگشت شمارى از گوشى هاى پرچمدار بدان مجهز 

شده اند.
 اما در کمال ناباورى، تســت هاى صــورت گرفته 
در موسســه DXOMark که مرجــع تعیین کننده 
بــراى عملکرد مشــخصات مختلف گوشــى هاى 
هوشــمند محســوب مى شــود، امتیــاز ناامیــد 
کننــده 129 را بــه دوربیــن 200 مگاپیکســلى 
شــیائومى ۱۲T پــرو داد تــا ایــن گوشــى را در 

کنار گوشــى هاى هــواوى P۴۰ پرو، شــیائومى
12 پرو و شیائومى مى 10 اولترا در یک امتیاز مشابه 

قرار دهد.
 با این همه شیائومى ۱۲T پرو در فهرست رده بندى 

جایگاهى بهتر از هجدهم را نیافت.
شــیائومى ۱۲T پرو که در اوایل ماه جارى میالدى 
(اکتبر) عرضه شد از یک سیســتم دوربین سه گانه 
در عقب بهره مى برد که شــامل یک سنسور اصلى 
200 واید با OIS در کنار یک سنسور 8 مگاپیکسلى 
اولترا وایــد و یک سنســور 2 مگاپیکســلى ماکرو 

مى باشد.
نکته جالب توجه در این تست این است که شیائومى 
۱۲T پــرو در هیچ یــک از فاکتور هــاى پنجگانه 

DXOMark نتوانسته جایگاه بهترین را بدست بیاورد 

در حالى که ادعاى بهره گیرى از بهترین دوربین در 
صنعت گوشى هاى هوشمند را دارد.

در این میان گوشــى هایى هم رده با قیمتى مشابه و 
یا نزدیک همچون ویوو X۷۰ پرو پالس، با دوربین 
اصلى 50 مگاپیکســلى (رتبه 14)، گوگل پیکسل 6 
پرو با دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى (رتبه 13) و البته 

گوگل پیکسل 7 پرو با دوربین اصلى 50 مگاپیکسل 
(رتبه اول)، به مراتب عملکرد بهترى را در تست هاى 
DXOMark داشته اند که نشــان مى دهد همیشه 

وضوح باالى دوربین به معناى کیفیت باالتر نیست.

مدیر اپل رســمًا تأیید کرد که آیفون 15 
 USB-C را در ســال 2024 با یک درگاه
خواهیم داشــت. غول آمریکایى ناچار به 

پیروى از قوانین اتحادیه اروپا است!
اپل رسمًا تأیید کرده که بر اساس قانون 
جدید تصویب شــده در اتحادیه اروپا (که 

مى گوید تمام گوشى هاى هوشمند فروخته 
شده در کشــورهاى عضو این اتحادیه باید با پورت 
شــارژ USB-C عرضه شــوند) موظف شــده که 

آیفون هایش را با پورت تایپ C وارد بازار کند.
 Greg وقتى خبرنگار وال استریت ژورنال از آقاى 
Joswiak، مدیــر مارکتینگ اپل در این جایگزین 

کردن پورت الیتنینگ سوال کرده، او در پاسخ گفته 
است که «بدیهى است که ما باید رعایت کنیم و هیچ 

انتخاب دیگرى نداریم».
این خبرنگار طــى مصاحبه بــا Joswiak و معاون 
بخش نرم افزارى اپل، Craig Federighi همچنین 
در مورد زمان مورد انتظار بــراى عرضه یک آیفون 
مجهز به USB-C به بازار نیز ســوال پرســیده که 
Joswiak در جواب گفته است «اروپایى ها زمانبندى 

را براى مشتریانشان دیکته مى کنند».
در حال حاضر قانون حکم مى کند که «تمام گوشى ها 
و تبلت ها» باید تا پاییز 2024 از پورت USB-C براى 
شارژ استفاده کنند». Joswiak در مورد اینکه اپل آیا 
این کانکتور را روى آیفون هایى که خارج از اتحادیه 
اروپا مى فروش هم قرار مى دهد یا خیر، پاسخى نداده 
است. اما به وضوح مشــخص است که اپل نسبت به 

این تغییرات اجبارى خوشحال نیست.

Joswiak توضیــح طوالنــى را در مورد 

اینکه اپل چه عملکردى در تاریخ داشــته 
و ترجیح داده به مهندسان خودش اعتماد 
کند به جــاى اینکه مجبور بــه پذیرش 
اســتانداردهاى ســخت افزارى از سوى 
قانون گذاران شــود ارائه کرده است. او در 
مورد فشار روى اپل براى پذیرش پورت قدیمى 
microUSB نیز در زمان خودش سخن گفت که همه 

دیدند چقدر زود از رده خارج شد.
این مقام مســئول مى گویــد آداپتورهاى شــارژ با 
کابل هاى جداشدنى مشکل استانداردسازى را حل 
کرده اند و تغییــر پورت الیتنینگ بــه USB-C در 
آیفون ها، باعث به وجود آمدن زباله هاى الکترونیکى 

انبوهى مى شود.
همه این ها نشــان مى دهد به ایــن زودى ها نباید 
منتظر یک آیفون بدون پورت باشیم که فقط با روش 

بى سیم شارژ مى شود.
 محصولى که از نظر فنى شــدنى اســت. البته خود 
Joswiak در مــورد احتمال عرضــه چنین آیفونى 

صحبت نکرده است.

سرى گلکسى اس 22 سامسونگ به روزرسانى One UI۵ مبتنى بر اندروید 13 را دریافت کرد.
سامسونگ باالخره عرضه به روزرسانى One UI5,0 مبتنى بر سیستم عامل اندروید 13 را براى پرچمداران سرى 
گلکسى S۲۲ خود آغاز کرد. پیش بینى شده بود و این شــرکت پس از هفته ها آزمایش بتا، به روزرسانى نرم افزار را 

منتشر مى کند.
بنابراین اکنون، کاربران گلکسى اس 22، گلکسى اس 22 پالس و گلکســى اس 22 اولترا مى توانند در نهایت از 
آخرین نسخه سیستم عامل اندروید لذت ببرند. جالب اینجاست که این به روزرسانى در حال حاضر تنها براى نسخه 

Exynos2200 از سرى گلکسى S۲۲ پیشرفته در دسترس است. به عبارت 
دیگر، به روزرســانى اصلى در حال حاضر فقط در مناطق منتخب در دسترس 
خواهد بود.آزمایش بتا براى One UI5,0 روى گوشــى هاى پریمیوم هفته ها 
است که به صورت زنده انجام شــده بنابراین کاربران نسخه بتاى اندروید 13 
به روزرسانى کوچکى را از سامسونگ دریافت خواهند کرد تا آنها را به نسخه 
زنده منتقل کند. با این حال، کاربران گلکسى اس 22 که هنوز از سیستم عامل 
اندروید 12 استفاده مى کنند، مى توانند انتظار داشته باشند که حجم دانلودى را 

در گیگابایت براى به روزرسانى جدید ببینند.

شبکه اجتماعى اینستاگرام قابلیت جدید زمان بندى ارسال پست و ریلز را به این اپلیکیشن افزوده است که به زودى 
در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

مدت هاست بسیارى از مدیران پیج هاى اینستاگرامى به  دنبال روشى براى برنامه ریزى و زمان  بندى ارسال پست  
هاى خود در اینستاگرام هستند. از آنجایى که این اپ فاقد این قابلیت است، کاربران تاکنون به ابزارهاى شخص ثالث 

براى زمان  بندى ارسال پست  و ریلز هاى خود متکى بودند.
خوشبختانه، مشکل زمان  بندى ارسال پست و ریلز در اینستاگرام به زودى به پایان خواهد رسید ؛ زیرا طبق گزارش ها، 

این پلتفرم در حال آزمایش راهى براى زمان بندى ارسال در برنامه است.
سخنگوى متا (شرکت مادر اینســتاگرام) در بیانیه اى گفت: «ما در حال بررسى روش هاى گوناگون براى افزودن 

قابلیت زمان بندى ارسال پست و ریلز هستیم.»
طبق اطالعاتى که تاکنون در مورد این قابلیت جدید به دست ما رسیده است، هنگام 
ایجاد یک پست یا ریلز جدید، کاربر مى تواند به قسمت تنظیمات پیشرفته مراجعه کرده 
و سپس کلید «زمان بندى این پست» را روشن کند. پس از انجام این مرحله، کاربر قادر 
خواهد بود زمان و تاریخ انتخابى خود براى ارسال پست یا ریلز را تعیین کند. به عالوه، 

کاربر مى تواند در صورت پشیمان شدن از انتشار محتوا، مجدداً آن  را زمان بندى کند.

در حالى که توجه بسیارى از رسانه ها و مصرف کنندگان به طور یکسان به سرى رده باالى گالکسى اس جلب شده 
است، سامسونگ همچنان به ساخت و تولید دستگاه هاى ارزان قیمت ادامه مى دهد.

 امروز این شرکت بى سر و صدا از گالکسى A۰۴e رونمایى کرده است. این گوشى را نباید با گالکسى A۰۴ که در ماه 
اوت و گالکسى A۰۴s که در ماه سپتامبر معرفى شد، اشتباه گرفت.

گالکسى A۰۴e داراى صفحه نمایش لمسى 6.5 اینچى HD+ PLS LCD، دوربین پشتى 13 مگاپیکسلى با سنسور 
عمق 2 مگاپیکسلى در کنار آن، دوربین سلفى 5 مگاپیکســلى، یک SoC ناشناس با یک پردازنده مرکزى هشت 

هسته اى (احتماال مدیاتک) است.
 LTE 3 یا 4 گیگابایت رم، 128/64/32 گیگابایت حافظه قابل ارتقا، پشتیبانى از
(اینجا ۵G وجود ندارد)، واى فاى 2.4 گیگاهرتز (بدون باند 5 گیگاهرتز، بدون واى 
فاى 5 یا 6) و باترى 5000 باترى میلى آمپر ساعتى از دیگر مشخصات اصلى این 

گوشى محسوب مى شود.
اندروید 12 را با One UI Core4.1 در باال اجرا مى کند که نســخه اى از پوســته 

سامسونگ براى گوشى هاى ارزان قیمت است. وزن گوشى نیز 188 گرم است.
قیمت این گوشى حدود 120 دالر (معادل تقریبى 4 میلیون تومان) خواهد بود.

براى این که تاثیر قطعى هاى چند مدت اخیر بر روى 
کاربران اینترنت و کســب و کارها را بهتر درك کنیم، 
امروز قصد داریم به بررســى تبعات تنهــا پنج دقیقه 

خاموش شدن گوگل بپردازیم.
مدت هاســت که گوگل به گزینــه اى مطمئن براى 
جســتجوى کاربران اینترنت تبدیل شــده و تاثیر آن 
در انجام تمامى امور اینترنتى غیرقابل انکار است. به 
همین جهت، از کار افتادن این سرویس حتى براى چند 
دقیقه مى تواند تبعات بزرگى در پى داشته باشد. با توجه 
به قطعى هاى اخیر اینترنت در کشورمان و اختالالتى 
که براى سرویس هاى مختلف گوگل پیش آمده بود، 
شاید این سوال در ذهن شــما هم ایجاد شده باشد که 
واقعا خاموش شــدن گوگل حتى براى چند دقیقه چه 

عواقبى دارد!
با توجه به این که این که قطعى گــوگل پیش از این 
هم یک بار رخ داده بود، مى توان به این ســوال پاسخ

 داد.

تاریخچه مختصر گوگل
در ســال 1995 گوگل تنها یک پروژه دانشگاهى بود 
و با آن چه امروز مشــاهده مى کنیم تفــاوت زیادى 
داشت. پیش از تاسیس گوگل در سال 1998، نام این 
سرویس Backrub بود. با این وجود، نام Google هم 
به نوعى پازل ریاضى شــبیه بود و هم به خوبى هدف 
سازندگان آن، لرى پیج و سرگى برین، یعنى طبقه بندى 
اطالعات دنیا را منعکس مى کرد. امروزه اما گوگل به 
سرویسى تبدیل شده که هدفش چیزى بسیار فراتر از 

جستجوهاى ساده اینترنتى است.
با گذر زمان، خدمات گوگل رفته رفته افزایش یافت؛ 
به طورى که امروزه از این موتور جستجو براى امورى 
نظیر پیدا کردن کار یا مواردى از این دســت استفاده 

مى شود. 
همین گستردگى باورنکردنى، گوگل را به جایگزینى 
ایده آل براى دیگر موتورهاى جســتجو تبدیل کرده 

است.
امروزه گوگل تقریبا به شــاهراه انتقــال اطالعات در 
اینترنت تبدیل شــده و عمال بخش بزرگى از ترافیک 
جهانــى را در کنترل خود دارد. قطعــى مختصر چند 
دقیقه اى در این سرویس که چندین سال پیش رخ داد، 
همه جهان را متوجه ارزش گوگل و تاثیر آن بر دیگر 

بخش هاى اینترنت نمود.

قطعى گوگل یعنــى از کار افتادن تمام 
اینترنت!

با این که نمى توان تمام اینترنت را در گوگل خالصه 
کرد؛ اما پس از گذشت حدود ده سال از راه اندازى این 
کمپانى، به نظر مى رســید انتقال اطالعات در بستر 
اینترنت عمال در ســلطه گوگل است! در سال 2013، 
قطعى پنج دقیقــه اى گوگل در سرتاســر دنیا باعث 
شــد که میزان ترافیک کلى اینترنت حدود 40 درصد 

کاهش پیدا کند.
البته در ایــن قطعى پنــج دقیقه اى تنها ســرویس 
جستجوى وب گوگل نبود که دچار اختالل شد؛ بلکه 
دیگر سرویس ها نظیر گوگل درایو و یوتیوب هم به طور 

کامل از دسترس خارج شدند.
خوشبختانه گوگل خیلى سریع این اختالل را برطرف 
کرد؛ به طورى کــه پس از تنها چهــار دقیقه تمامى 
ســرویس هاى گوگل مجددا مشــغول به کار شدند. 
بالفاصله پس از وصل شــدن مجدد گوگل، ترافیک 
جهانى این بار بــه میزان 50 درصــد افزایش یافت. 
این به آن معناست که بسیارى از فعالیت هاى روزمره 
کاربران در اینترنت به نوعى با گــوگل و خدمات آن 

درگیر است!
بســیارى افراد معتقدند که این اتفاق چیزى بیشتر از 

یک نمایش از سوى خود گوگل با هدف جلب بیشتر 
مخاطبان نبود. با این وجود بررسى هاى 

آمارى انجام شــده بر روى تبعات 
مالى این قطعــى چند دقیقه اى به 

نوعى این فرضیه را رد مى کنند!
 به گــزارش CNET، این قطعى 

باعث ضرر هنگفت 371000 دالرى 
گوگل شــد و اگرچه مهندسین این 

کمپانى خیلى ســریع نســبت به رفع 
مشــکل اقدام کردند، اما دلیــل واقعى 
رخ دادن این قطعــى تاریخى هرگز اعالم

 نشد.
این قطعى گوگل بیش از هر چیز نشان دهنده 

تاثیر انکارناپذیر این موتور جســتجو و ســایر 
سرویس هاى وابسته آن بر اینترنت است. تاثیرى 

که روز به روز افزایش یافته و در جنبه هاى مختلف 
زندگى ما نمود پیدا مى کند.

تأثیر خاموش شدن گوگل بر کاربران 
اینترنت

بر اســاس آن چه گفته شد، شــکى نیست که قطعى 
گوگل، هر چند به مدت زمانى کوتــاه مى تواند تاثیر 
چشمگیرى بر روى افراد مختلف بگذارد. هر چه باشد، 
گوگل با اختالف بســیار زیادى محبوب ترین موتور 
جستجو در میان کاربران اینترنت است. بررسى هاى 
انجام شــده در ایاالت متحده آمریکا گویاى این امر 
است که 87 درصد از تمامى جســتجوهاى اینترنتى 
در این کشــور از طریــق گوگل انجام مى شــود؛ در 
حالى که مایکروســافت تنها صاحب 7 درصد از این 

جستجوهاست.
عالوه بر این، مرورگر گوگل کروم را نیز نباید از یاد برد 
که با اختالف بسیار زیادى پرطرفدارترین مرورگر دنیا 
به شمار مى رود. بر اســاس گزارشى که سال گذشته 
توسط Techradar انجام شــد، گوگل کروم در سال 
2021 با در اختیار داشــتن حــدود 3.3 میلیارد کاربر، 
بیش از 41 درصد تمامى کاربران اینترنتى را در سلطه 

خود داشت.
در این زمینه، مرورگر سافارى اپل با اختالفى چشمگیر 
در رده دوم قرار دارد و آمار کاربران سایر مرورگرها در 
مقایســه با گوگل کروم کامال قابل صرفنظر کردن 
است! الزم به ذکر اســت که این روند در سال 2022 
هم ادامه یافته و گوگل کروم همچنان پراستفاده ترین 

مرورگر براى کاربران اینترنت به شمار مى رود.
با این تفاسیر مى توان حدس زد که یک خاموش شدن 
ســاده پنج دقیقه اى مجدد گوگل مى تواند خسارتى 

چند میلیارد دالرى را در ســطح جهان به بار بیاورد. 
بنابراین، بــار دیگر مى توان به این نتیجه رســید که 
قطعى گوگل، یعنى قطعــى اینترنت؛ چرا که خاموش 
شدن سرویس هاى این کمپانى مى تواند منجر به چنان 
کاهشى در حجم ترافیک جهانى شود که انگار اینترنت 

هنوز در سرتاسر دنیا فراگیر نشده است!

تبعات قطع شدن گوگل در ایران
علیرغم تالش هایى که در سال هاى اخیر براى تفکیک 
ترافیک داخلى از خارجى و خارج کردن گوگل از چرخه 
امور روزمره کاربران در کشــورمان انجام مى شــود، 
سرویس هاى این کمپانى روز به روز در حال گسترده تر 

شدن در میان اقشار مختلف جامعه هستند.
با وجود این که سرویس هایى مانند یوتیوب سال هاست 
که از دســترس عامه مردم خارج هستند؛ اما این مانع 
افزایش نرخ نفوذ گوگل در زندگــى روزمره کاربران 

ایرانى نشده است. 
موتور جســتجوى گوگل، سیســتم عامل اندروید و 
سرویس ایمیل Gmail از جمله مهم ترین سرویس هاى 
این کمپانى هســتند که ما ایرانى ها، همانند بسیارى 
افراد دیگر در سرتاسر دنیا، به طور روزمره از آن ها بهره 
مى گیریم. عالوه بر این، گوگل آنالیتیکس و یا گوگل 
ادز هم ســرویس هاى مبتنى بر وب دیگرى هستند 
که براى کســب درآمد بخش قابل توجهى از جامعه 

کشورمان ضرورى به نظر مى رسند.
بنابراین قطع دسترسى به سرویس هاى گوگل مى تواند 
خســارات جبران ناپذیرى براى صاحبان کسب و کار 
و کاربران عادى در ایران داشــته باشد. در این میان، 
صاحبان کســب و کار متحمل ضرر ســنگین ترى 
مى شــوند و حتى در صورت طوالنى تر شــدن این 
قطعى ها ممکن اســت در نهایت شغل خود را هم از 

دست بدهند.
به این ترتب با توجه به این که برخى سرویس هاى 
گوگل براى کســب و کارهاى مختلف حیاتى 
بوده و بعضا جایگزینى هــم براى آن ها وجود 
ندارد، ســوال بزرگ اینجاست که مسئولین 
براى جبران این خســارات بزرگ ناشى از 
قطعى هاى اخیر چه تدبیرى اندیشیده اند؟ 
آیا برنامه اى وجــود دارد که در صورت 
قطع مجدد دسترســى کاربــران و یا 
اعمال تحریم هاى بیشــتر از سوى 
این کمپانى بــراى کاربران ایرانى، 
صاحبان کســب و کارهــا مورد 

حمایت واقع شوند؟

گوشى ارزان اندرویدى در راه استقابلیت زمانبندى ارسال پست به اینستاگرام مى آیددریافت اندروید جدید روى اس22 سامسونگ

قفلى که با گوشى اپل 
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طبل تو خالى دوربین 200 مگاپیکسلى شیائومى ۱۲T پرو! آیفون 15 را با درگاه USB C خواهیم دید
5کرد که آیفون 15
USB-C ک درگاه
مریکایى ناچار به 

 اروپا است!
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اى هوشمند فروخته 
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Cتایپ C وارد بازار کند.

Greg یت ژورنال از آقاىg

گ ا ا ل گا

Joswiak توض
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(رتبه اول)، به مراتب عملکرد بهترى را در تست هاى 
DXOMark داشته اند که نشــان مى دهد همیشه

وضوح باالى دوربین به معناى کیفیت باالتر نیست.
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مطالعات نشــان مى دهد که بــادام  زمینى ها 
کــه سرشــار از چربــى  هاى غیراشــباع ســالم 
هســتند، مى تواننــد بــه کاهــش وزن کمــک 

کنند.
تیمــى از محققان دانشــگاه فنــاورى تگزاس با 
همکارى دانشــگاه اســترالیاى جنوبى داده هاى 
دو گــروه از بزرگســاالن اســترالیایى را کــه در 
معرض خطر متوســط یا زیاد دیابت نــوع 2 قرار 
داشــتند، بین ژانویه تا دســامبر 2021 بررســى 

کردند.
 50 مطالعــه  ایــن  در 

بزرگســال در گروه کنترل 
از خــوردن آجیل یــا کره 
بادام زمینــى اجتناب کردند. 

گروه دیگر متشکل از 57 

بزرگســال بود که 35 گرم بادام زمینى کم نمک و 
بو داده خشــک دو بار در روز 30 دقیقه قبل از غذا 

مى خوردند.
در پایان شش ماه، محققان دریافتند که هر دو گروه 
به کاهش وزن قابل توجهى دســت یافتند و سطح 
قند خون را بهبود بخشــیدند، اگرچه گروه مصرف 
کننده بادام زمینى فشار خون پایین ترى نسبت به 

گروه کنترل داشتند.
کریستینا پترسن، استادیار پژوهشى در بخش علوم 
تغذیه تگزاس، در این رابطــه مى گوید: مطالعه ما 
نشان داد که بادام  زمینى ها که سرشار از چربى  هاى 
غیراشباع سالم هستند، در واقع مى توانند به کاهش 

وزن کمک کنند.
زمانى که افراد در تــالش براى کاهش وزن  

هســتند، اغلب از مصــرف بادام 
زمینى اجتنــاب مى شــود، زیرا 
معتقدند بادام زمینى حاوى 

کالرى زیادى است. 
با این حال، بادام زمینى در واقع قدرت سیرکنندگى 
باالیــى دارد، به این معنى که شــما بــراى مدت 
طوالنى ترى احساس سیرى مى کنید و این مى تواند 
براى کســانى که رژیم کاهش وزن دارند بســیار 

مفید باشد.
یک وعده بادام زمینى حــاوى هفت گرم پروتئین، 
نزدیک به ســه گرم فیبر و 19 نوع ویتامین و مواد 

معدنى است.
 به همین دلیل، گروه غنى شــده با بادام زمینى 15 

گرم پروتئین اضافى دریافت مى کردند.
در حالى که بادام زمینى ممکن اســت داراى مواد 
مغذى باشد، برخى ممکن اســت نمک موجود در 
این میان وعده مشکل داشته باشند، زیرا مطالعات 
متعددى مصرف بیشــتر نمک را با سالمت ضعیف 

قلب مرتبط مى دانند.
 با این حال، گروهــى که بادام زمینــى کم نمک 
مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، فشار خون 

سیستولیک را بهبود بخشیدند.

خوردن 5 تــا 6 آلو خشــک در روز مى تواند توده 
و تراکم اســتخوان را حفظ کرده و از ابتالء به پوکى 

استخوان جلوگیرى کند.
بر اســاس تحقیقات جدید، گنجاندن آلــو در رژیم 
غذایى روزانه ممکن است به سالمت استخوان کمک 
کند. پوکى اســتخوان، یا از دست دادن توده و تراکم 
استخوان، به ویژه در افراد باالى 50 سال رخ مى دهد 

که منجر به افزایش خطر شکستگى مى شود.
یک مطالعه جدید از ســوى محققان دانشگاه ایالتى 
پنسیلوانیا نشان مى دهد که خوردن 5 تا 6 آلو خشک 
در روز مى تواند توده و تراکم استخوان را حفظ کرده و 

از ابتالء به پوکى استخوان جلوگیرى کند.
همین محققان در مطالعه دوم دریافتند که از دســت 
دادن ســالمت اســتخوان با فرآیند هاى التهابى در 
بدن مرتبط است و آلو خشــک به عنوان ضد التهاب 

شناخته شده است.
پوکى استخوان وضعیتى اســت که در آن استخوان 
هاى فــرد تراکم و جرم خود را از دســت مى دهند و 

احتمال شکستگى استخوان ها افزایش مى یابد.

نیمى از زنان باالى 50 ســال و از هر چهار مرد یک 
نفر در معرض خطر شکســتگى استخوان قرار دارند. 
از دست دادن توده و تراکم استخوان مى تواند در هر 
ســنى رخ دهد. با این حال، پوکى استخوان در میان 
افراد مسن شایع تر اســت. پوکى استخوان بیشتر در 

زنان یائسه رخ مى دهد.
اســتخوان هاى لگن، مهره هاى نخاعى و مچ دست 
شایع ترین محل شکستگى استخوان به دلیل پوکى 
استخوان هستند، اگرچه ممکن است در هر استخوانى 
رخ دهند. براى افراد مسن، شکستگى هاى لگن مى 

تواند بسیار شدید باشد.
دکتر «مرى جین ســوزا»، سرپرســت تیم تحقیق، 
خاطرنشان کرد: «التهاب ممکن است عامل مهمى 
براى از دست دادن اســتخوان پس از یائسگى و یک 

هدف بالقوه براى درمان هاى تغذیه اى باشد.»
او گفت: «آخرین تحقیقات مــا بزرگترین کارآزمایى 

را با گروهى متشــکل از بیش از 200 زن یائســه 
براى بررســى ارتباط بین آلو خشک و سالمت 

استخوان نشان مى دهد.»

وى در ادامه افــزود: «مطالعه ما اولین مطالعه اى 
است که نشان مى دهد مصرف فقط 5 تا 6 آلو خشک 
در روز از کاهش تراکم اســتخوان در لگن جلوگیرى 
مى کند، جایى که بیشــترین نگرانى براى مردان و 
زنان مسن است، زیرا شکســتگى هاى لگن معموًال 
منجر به بسترى شدن در بیمارستان و کاهش کیفیت 

زندگى مى شود.»
اگرچه لزومًا مشــخص نیســت که چه چیزى در آلو 
خشــک وجود دارد که این اثر مطلوب را بر سالمت 
استخوان ها به همراه دارد، اما این میوه کامل حاوى 
چندین ویتامین و مواد معدنى مهم براى استخوان ها، 
از جمله پتاسیم، مس، و ویتامین K است. آلو همچنین 
حاوى پلى فنول است؛ ترکیباتى بیواکتیوى که به نظر 

تشکیل استخوان مى رسد در 
نقش دارند.

با قاتل پوکى استخوان آشنا شویدعجیب ترین خاصیت بادام زمینى براى سالمتى

یک متخصص طب سنتى در خصوص تدابیر فصل 
پاییز و مصرف غذاهاى مناسب این فصل توضیحاتى 

ارائه کرد.
 دکتر الهام اختــرى گفت: در فصــل پاییز اختالل 
خواب، اگزما، بیمارى پوستى، درد مفاصل، اختالل 
خلق و… با پاییز برخى از ما خود را بیشــتر نشــان

 مى دهد.
وى بــه غذاهاى مضــر این فصل اشــاره کرد و 
گفت: مصرف فســت 

فودها، ادویه تند و تیز، ترشــى ها، بادمجان، عدس، 
پنیر شور، رب و ســس ها، چاى پر رنگ، شورى ها، 
قهــوه، نســکافه، کاکائو غلیــظ در پاییز مناســب

 نیست.
این متخصص طب ســنتى اظهار داشــت: مصرف 
غذاهایى مانند تخم مرغ عسلى، شیرینى هاى طبیعى 
از شــکر و بادام و پســته، مغزها، انجیر، کشمش و 
مویز، شــیره انگور، زیتون، به، ســیب، انار، انگور، 
گالبى، ســبزى خوردن، شلغم، خاکشــیر، پرهیز از 
نوشیدن آب سرد، و دورى جستن از سرماى ابتداى 
صبح و آخر شــب، پوشــاندن 

ســر در زمان خواب و پرهیز از خــواب روز توصیه 
مى شود.

اخترى ادامه داد: خــواب با معده پــر، خوابیدن در 
مکان هاى ســرد توصیه نمى شــود و دورى جستن 
از خشــم، اضطراب، پرهیز از انواع خــون گیرى از 
جمله فصد و حجامت مگر به تشــخیص پزشــک،

 حمام آب نیمــه گرم، و چرب کــردن بدن با روغن 
بادام شــیرین بعــد از آن و مهمتــر ورزش روزانه، 
کافى اســت کــه در کنــار معاشــرت اجتماعى و 
خوشدلى کردن و غذاى مناســب جان و تن شما را 
ایمن مى کنــد و از تهاجم باد پاییــزى در امان نگه

 مى دارد.

یک مطالعه جدید نشــان مى دهد کــه برخى از کبد 
انسان ها سخت تر از ســایرین هستند و بیش از 100 
ســال بین میزبان اصلى عضو و گیرنــده پیوند دوام 

مى آورند.
به گفته محققان، درك این موضــوع که چه چیزى 
این کبدها را تا این حد انعطاف پذیر مى کند، مى تواند 
با هموار کردن راه براى اســتفاده گســترده از کبد 
اهداکنندگان مسن تر، به بهبود روند اهداکننده کمک 

کند.
دکتر «کریســتین هوانگ»، عضو تیــم تحقیق از 
دانشگاه تکزاس، مى گوید: «ما قبًال از استفاده از کبد 
اهداکنندگان مسن تر اجتناب مى کردیم. اگر بتوانیم 

موارد خــاص را در بین ایــن اهداکنندگان 
به  کنیم،  مشخص 

طور بالقوه مى توانیم کبدهاى در دســترس بیشترى 
براى پیوند داشته باشیم و نتایج خوبى بدست آوریم.»

براى این مطالعه، محققان از داده هاى شبکه شناسایى 
کبدهایى اســتفاده کردند که حداقل 100 سال سن 
داشــتند. از بین بیش از 253 هزار کبد پیوندى بین 
ســال هاى 1990 تــا 2022، محققــان 25 کبد به 

اصطالح 100 ساله را شناسایى کردند.
محققان گزارش کردند که میانگین ســن 

اهداکننده براى ایــن کبدهاى بادوام 
باال به طور قابل توجهى باالتر 

بــود، حدود 85 ســال در 
مقایســه 

با حدود 39 سال براى کبدهاى غیر 100 ساله.
هوانــگ افــزود: «کبدهــا اندام هــاى فوق العاده 
انعطاف پذیرى هســتند. ما از اهداکنندگان مسن تر 
استفاده مى کنیم، تکنیک هاى جراحى بهترى داریم، 
پیشرفت هایى در سرکوب سیســتم ایمنى داریم، و 
تطابق بهترى بین عوامل اهداکننده و گیرنده داریم. 
همه این موارد به ما اجازه مى دهــد تا نتایج بهترى 

داشته باشیم.»

غذاهایى که نباید در پاییز بخوریدکبد انسان مى تواند 100 سال عمر کند

یک کارشــناس ارشــد مامایى توضیحاتى در باب 
مصرف خوراکى در دوران باردارى ارائه کرد و از باید ها 

و نباید هاى خوراکى در این دوران گفت.
شــهال نوروزى، با بیان اینکه دوران باردارى یکى از 
دوره هاى حساس براى بانوان است، اظهار کرد: تغذیه 
مناسب و همچنین ســالمتى در این دوران، نه تن ها 
براى مادر، بلکه براى جنین در حال شــکل گیرى نیز 
اهمیت دارد. ممکن است تغذیه دوران باردارى ماه به 
ماه تغییر کند، اما همه خانم هاى باردار باید نسبت به 
تغذیه خود حساس باشند و نه تن ها ممنوعات دوران 
باردارى را بدانند، بلکه با تغذیه دوران باردارى در هر 

ماه آشنا باشند تا فرزندى سالم به دنیا آورند.
وى افزود: در ابتداى ایــن دوران، نیازى به مصرف 
غذا هاى پرکالرى نیســت؛ اما هرچه زمان مى گذرد 
میزان کالرى مصرفى در تغذیه دوران باردارى ســه 
ماهه اول اهمیــت پیدا مى کند. البته نیازى نیســت 
خانم ها به اندازه دو نفر غــذا بخورند، بلکه تنها کمى 
بیشــتر از حد عادى ریز مغذى و مواد غذایى سالم به 

بدن خود برسانند، کافى است.
به همین دلیل باید تغذیه دوران باردارى ســه ماهه 
اول شامل موادى همچون کربوهیدرات ها، چربى ها 
و همچنین پروتئین باشد و در کنار آن از غذا هایى که 
حاوى مقادیر زیادى مواد معدنى همچون کلســیم، 

آهن، فوالت و... هستند، استفاده کنند.

تغذیه دوران باردارى ســه ماهه دوم 
اهمیت بسیارى دارد

این کارشناس ارشــد مامایى با بیان اینکه در حقیقت 
تغذیه دوران باردارى باید از ابتدا به درســتى صورت 
گیرد که شــامل میزان کافى غــالت، میزان کافى 

محصوالت لبنى، چربى هاى سالم، ویتامین ها، میوه 
و پروتئین است. همانطور که گفته شد، با گذشت 

زمان نیاز به مواد مغذى کــه جنین از مادر 
دریافت مى کند، افزایــش مى یابد و یکى 
از موادمعدنى که از مــاه پنجم اهمیت آن 
بیشتر شده و در اغلب موارد، مادر نیازمند 

دریافت مکمل مى شود، آهن است.
تغذیه دوران باردارى سه ماهه دوم اهمیت 

بســیارى دارد، اما این بدان معنى نیســت که 
باید خودسرانه از مکمل هاى غذایى استفاده کنند، 

بلکه باید عالئم مختلف را به پزشــک گزارش دهند 
و همچنین طى انجام آزمایش هــا، در صورت وجود 
فوالت و آهن نیز دو ماده بسیار مهم براى خانم هاى 
باردار اســت، زیرا فوالت بــراى جلوگیرى از نقص 
لوله عصبى در نوزاد مهم اســت، آهن نیز براى تولید 

گلبول هاى قرمز اهمیت دارد.
نوروزى ادامه داد: معموًال جنین نیاز آهن خود را به طور 
کامل از مادر رفع مى کند، اما ممکن است خانم باردار 
دچار کمبود آهن شود. به همین دلیل در تغذیه دوران 
باردارى هفته به هفته باید میزان آهن مصرفى بررسى 
شــود و همچنین آهن در تغذیه دوران باردارى سه 
ماهه دوم جدى گرفته شود. ید و روى، دو ماده معدنى 
مهم دیگر هســتند که نه تنها در متابولیسم و تکامل 
اندام هاى جنین همچون مغز نقــش دارند، بلکه در 
بهبود زخم و سالمت پوست و مو براى مادر و همچنین 
براى جنین اهمیت دارند. همچنین روى مى تواند روى 

سطح ویتامین A تاثیر بگذارد.

میوه هاى ممنوعه در باردارى
این کارشناس ارشــد مامایى با تاکید براینکه بانوان 
در دوران باردارى از خوردن جوانه هاى خام همچون 
ماش، تربچه، شبدر و همچنین ســبزى هایى که از 
شستشوى آنها اطمینان ندارند، پرهیز کنند، خاطرنشان 
کرد: همچنین به طــور کلى بهتر اســت از هر ماده 
غذایى غیرپاستوریزه، همچون شیر و پنیر آب میوه، در 
دوران باردارى پرهیز کنید و بهتر است در این دوران 

از غذا هــاى آمــاده و غذا هاى 
فرآورى شــده که 

ند  ا مى تو

به سالمت شما آسیب بزند و همچنین هیچ محتواى 
مغذى براى شما و جنین نداشته باشد، دورى کنید.

نوروزى، آناناس را در فهرســت میوه هایى که در سه 
ماهه اول باردارى باید از آن ها پرهیز شود، معرفى کرد 
و گفت: به این دلیل است که خوردن آناناس مى تواند 
منجر به انقباضات شدید رحمى شود که به نوبه خود 
مى تواند منجر به ســقط جنین شــود. آناناس حاوى 
بروملین است، آنزیمى که پروتئین را تجزیه مى کند، 
مى تواند دهانه رحــم را نرم کند و منجــر به زایمان 
زودرس شود. به همین دلیل است که باید از مصرف 

آناناس در دوران باردارى خوددارى کنید.
وى با اشــار به هوس خوردن تمر هنــدى در دوران 
باردارى، یادآور شد: در این دوران ممکن است فوراً به 
تمر هندى فکر کنید، اما خوردن تمر هندى در دوران 
باردارى بیشــتر از اینکه مفید باشــد، ضرر دارد. تمر 
هندى از قدیم به عنوان پادزهر براى تهوع صبحگاهى 

و حالت تهوع استفاده مى شده است.
با این حال، اعتدال کلید خوردن تمر هندى اســت. 
تمر هندى بسیار غنى از ویتامین C است و این یکى 
از دالیل اصلى قرار گرفتن آن در لیســت میوه هایى 
است که باید در دوران باردارى از آن اجتناب کنید. از 
آنجایى که تمر هندى حاوى مقادیر زیادى ویتامین 
C است، اگر بیش از حد مصرف شود، مى تواند تولید 
پروژسترون را در بدن شما ســرکوب کند و سطوح 
پایین پروژســترون مى تواند منجر به ســقط جنین، 
زایمان زودرس و حتى منجر به آســیب ســلولى در 
جنین شود؛ بنابراین مطمئن شوید که تمر هندى را 
به خصوص در سه ماهه اول زیاد مصرف 

نکنید.

نوروزى، موز را دیگر میوه نامناســب در برخى موارد 
خاص در دوران باردارى اعــالم کرد و افزود: ممکن 
است از دیدن موز در این لیست میوه هایى که در دوران 
باردارى از آن ها اجتناب کنید شگفت زده شوید. اگرچه 
خوردن موز در دوران باردارى بى خطر تلقى مى شود، 

اما در موارد خاص باید از مصرف آن خوددارى کرد.
زنانى که از آلرژى رنج مى برنــد و زنانى که دیابت یا 
دیابت باردارى دارند، توصیه مى شــود از خوردن موز 
خوددارى کنند. موز حاوى کیتیناز اســت، یک ماده 
التکس مانند که یک آلرژن شــناخته شــده است. 
همچنین گرماى بدن را افزایــش مى دهد؛ بنابراین 
زنانى که به کیتیناز حساسیت دارند نباید موز مصرف 
کنند. موز همچنین قند خوبى در خود دارد، بنابراین 
افراد دیابتى باید به هر قیمتى از خوردن موز خوددارى 

کنند.
این کارشناس ارشــد مامایى اضافه کرد: هندوانه به 
طور کلى براى بدن انسان مفید است، زیرا بدن را قادر 
مى سازد تا تمام سموم را از بدن دفع کند و در عین حال 
هیدراتاســیون را تنظیم کند. اما خوردن هندوانه در 
دوران باردارى ممکن است کودك را در معرض سموم 

مختلفى قرار دهد که هندوانه از آن خارج مى کند.
این میوه معموًال براى سالمت زنان باردار مفید است، 
اما مى تواند عوارض نامطلوب خاصى داشته باشد. اگر 
بیش از حد مصرف شود، محتواى قند موجود در آن 
ممکن است سطح گلوکز خون شما را افزایش دهد. 
گاهى اوقات، خواص ادرارآور هندوانه حتى مى تواند 
مواد مغذى ضرورى را همراه با سموم از بدن شما دفع 
کند. عالوه بر این، این ماده غذایى ســرد آور است، 
به همین دلیل توصیه مى شــود در دوران باردارى از 

مصرف آن پرهیز شود.
وى در توضیح مصــرف خرمــا در دوران باردارى، 
خاطرنشان کرد: خرما سرشــار از ویتامین ها و مواد 
مغذى ضرورى است، اما اغلب به زنان باردار توصیه 
مى شــود که از مصرف خرما خوددارى کنند. یکى از 
دالیل اصلى قرار گرفتن خرما در لیســت میوه هاى 
ممنوعه در دوران باردارى این اســت که باعث گرم 
شدن بدن مى شــود و حتى ممکن اســت منجر به 
انقباضات رحمى شــود؛ بنابراین در حالى که خوردن 
یک یا دو عدد خرما در روز مشکلى ندارد، هر چیزى 

بیشتر مى تواند منجر به عوارض شود.

عدم دریافت کافى ویتامیــن D مى تواند خطر ابتال به مرگ 
زودرس را سه برابر افزایش دهد.

 نقش اصلى ویتامین D حفظ تعادل ســطح کلسیم و فسفر 
خون است. ویتامین D به بدن براى جذب کلسیم، که براى 
شکل دادن اســتخوان ها و حفظ استحکامشان مفید است، 

کمک مى کند. 
ویتامین D به تنهایى و یا همراه با کلسیم براى بهبود سالمت 
اســتخوان ها و کاهش شکســتگى آنها اســتفاده مى شود. 
همچنین ویتامین D ممکن اســت بتوانــد در برابر آرتروز، 
فشارخون باال، سرطان و ســایر بیمارى ها از بدن محافظت 

کند.
دانشمندان مدرسه پزشکى دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى اعالم 
کردند، کمبود ویتامین D سبب مرگ زودرس به علت ابتال به 

نارسایى قلب و سرطان مى شود.
 ویتامین D جذب کلســیم و فسفر را تســهیل کرده و سبب 
افزایش اســتحکام اســتخوان ها و تقویت سیســتم ایمنى 

مى شود.
 منبــع اصلى تامیــن ویتامیــن D، تخم مرغ، نــور آفتاب، 
ماهى هاى چرب، پنیر، غالت غنى شــده، حبوبات و مکمل 
این ویتامین هستند.کمبود این ویتامین در بدن موجب مرگ 

مى شود.
عوامل متعددى مانند نارسایى دستگاه گوارش، چاقى، عدم 
مصرف مواد غذایى سرشــار از ویتامین D و قرار نگرفتن در 
معرض نور آفتاب از عوامل اصلى کمبود ویتامین D و افزایش 
احتمال ابتال به نارســایى قلب، ســرطان و مرگ زودرس 

است.
نتیجه مطالعات 16 ســاله پژوهشــگران آمریکایى بر روى 
بیش از 26 هزار شــهروند 50 تا 79 ســاله هشــت کشور

 اروپایــى نشــان داد، بیــش از شــش هــزار و هفتصــد 
 D نفــر از آنها بــه علــت کمبــود هیدروکســى ویتامین

درگذشته اند.
پروفســور نیک راجر، استاد رشته تغذیه دانشــگاه کالیفرنیا 
و سرپرســت این مطالعه گفت: «هر یــک از افراد عالوه بر 
گنجاندن مواد غذایى سرشار از ویتامین D در برنامه غذایى 
باید روزانه 200 واحد مکمل این ویتامیــن مصرف کنند تا 
احتمال ابتال به نارسایى قلب، سرطان و بروز مرگ زودرس 

از میان برود..»

همان طور که مى دانیم ســرد شدن هوا، ســرماخوردگى را 
نیز به دنبال دارد ؛ بســیارى از افراد بر این باورند که استفاده 
از انار پختــه مى تواند بــراى درمان این بیمــارى معجزه

 کند.
براى درمــان ســرماخوردگى انار پخته بخوریــد. این آنتى 
بیوتیک قوى هر نوع عفونت ناشــى از ســرماخوردگى مثل 
گلودرد، گوش درد، برونشیت مزمن و عفونت ریه ها را درمان 

مى کند.
ویتامــن c موجــود در انار بــراى درمان کم خونــى و فقر 
آهــن، هنچنین جلوگیــرى از ســرماخوردگى تاثیر زیادى

دارد.
کارشناسان تغذیه بر این عقیده هستند که انار ویتامینى دارد 
که در پیشگیرى از کم خونى و فقر آهن افراد و پیشگیرى از 
ابتال به سرماخوردگى و پیشگیرى از آلزایمر و کاهش فشار 

خون بسیار موثر است.
پتاســیم موجود در این میوه باعث پیشگیرى از بیمارى هاى 
قلبى و عروقــى و همچنین پوکى اســتخوان در زنان بعد از 

یائسگى  مى شود.
با پختــن انــار آنتــى بیوتیــک خیلى قــوى بــه وجود 
مى آید کــه مى تواند هر عفونت ناشــى از ســرماخوردگى 
مثل گلــودرد،  گــوش درد و عفونت هاى ریــوى را درمان 

کند.

طرز تهیه انار پخته شده
انار را روى شــعله پخش کن با حرارت خیلى کم قرار دهید. 
اجازه دهید به مدت 20 دقیقه حــرارت ببیند و از درون پخته 
شود. فقط دقت کنید که نسوزد براى همین باید گاهى آن را 
بچرخانید.  پس از پخته شدن پرده ها و رگه هاى داخل آن را 

با دانه هاى انار میل کنید.
فراموش نکنید که شب، قبل از خواب این کار را انجام دهید 
و بعد از آن چیزى نخورید. انار پخته براى سرماخوردگى فوق 

العاده است. 
در صورت ابتــال به عفونت هاى خیلى شــدید بهتر اســت 
از این روش درمانى به مدت ســه شــب اســتفاده کنید. در 
صورتى کــه از بیمارى خاصــى رنج نمى بریــد، این روش 
درمانى سرماخوردگى را امتحان کنید و از معجزه آن بهره مند 

شوید!

میوه هاى ممنوعه در دوران باردارى

یق
ل مهمى
ى و یک

«
ىىىىایى رآزم
ئســه

ت 

ین چ و ین وی و س یم پ ج ز
حاوى پلى فنول است؛ ترکیباتى بیواکتیوى که به نظر 

تشکیل استخوان مى رسد در
نقش دارند.

داشــتند، بین ژانویه تا دســامبر 2021 بررســى 
کردند.

50 مطالعــه  ایــن  در
بزرگســال در گروه کنترل 
از خــوردن آجیل یــا کره 
بادام زمینــى اجتناب کردند. 

7گروه دیگر متشکل از 57

کریستینا پترسن، استادیار پژوهشى در بخش علوم 
تغذیه تگزاس، در این رابطــه مى گوید: مطالعه ما 
از چربىهاى نشان داد که بادام  زمینى ها که سرشار

غیراشباع سالم هستند، در واقع مى توانند به کاهش 
وزن کمک کنند.

زمانى که افراد در تــالش براى کاهش وزن 
هســتند، اغلب از مصــرف بادام 
زمینى اجتنــاب مى شــود، زیرا 
معتقدند بادام زمینى حاوى

D کمبود ویتامین
 و خطر مرگ 

معجزه انار پخته
 براى سرماخوردگى

وى بــه غذاهاى مضــر این فصل اشــاره کرد
گفت: مصرف فســت

ایصبح و آخر شــب، پوشــاندن 
 م

عدم د
زودرس ا ا ا

کبد ستفاده از
تناب مى کردیم. اگر بتوانیم 

اهداکنندگان ــن

یانگین ســن 
ىایــن کبدهاى بادوام

به طور قابل توجهى باالتر  باال
5بــود، حدود 85 ســال در 

مقایســه 

ق بهترىبینعوامل
همه این موارد به ما اجازه

ـرماخوردگى را 
رند که استفاده 
ـارى معجزه

آ ا

پخته
ردگى

داشته باشیم.»

 ماهه دوم

ه در حقیقت 
ـتى صورت

 میزان کافى 
ن ها، میوه

ذشت 
رادر
ى 
ن 
د 

یت
ـت که 

فاده کنند، 

کرد: همچنین به طــور کلى بهتر اســت از هر ماده 
غذایى غیرپاستوریزه، همچون شیر و پنیر آب میوه، در 
دوران باردارى پرهیز کنید و بهتر است در این دوران 

ىىىىىىىىىهاى غذا هــاى آمــاده و غذا  از
فرآورى شــده که

ند  ا مى تو

پروژسترون را در بدن شما سـ
م پایین پروژســترون مى تواند
زایمان زودرسو حتى منجر به
ش شود؛ بنابراین مطمئن ججنین
بببببببببببببببه خصوص در سه

نکنید

تمر
ه ماهه اول زیاد

مغ
مى ش

دالیلاص
ممنوعه در

شدن بدن مى
انقباضات رحمى

یک یا دو عدد خرما
بیشتر مى تواندم

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

برابر آرا صــادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شــرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ 

رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى
 تقدیم نمایند. 

راى شماره5240 مورخ 1400/10/09 خانم صدیقه مهرابى کوشکى فرزند محمود در ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 127/5 متر مربع قسمتى از پالك شــماره 0 فرعى از 576 اصلى واقع 
در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول:1401/07/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/08/08 -  م الف:1393308 
- حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطرف

 آفرین میرعباسى/7/181

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

شماره نامه: 140160302035000151 – تاریخ نامه: 1401/07/20 - آگهى موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140160302035000132 – 09 / 6 / 1401 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفضل رضائى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 2666 صادره از تهران در یک باب ساختمان نیمه ساز  به مساحت 156/60 متر 

مربع به پالك 43 فرعى از 301 اصلى واقع دربخش 16 مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار  
نوبت اول:24/ 07/ 1401 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08– م الف:1393032 - سید 

امیرحسین حسن زاده  رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/185

سرکنسول روسیه در ایران گفت: حجم مبادالت تجارى 
استان اصفهان با روســیه در نیمه نخست امسال بیش 
از سه برابر رشد داشــته و صادرات نیز 3/5 برابر افزایش 

یافته است.
بوریس بورمیســتروف سرکنسول روســیه در ایران در 
دیدار صمیمانه با استاندار اصفهان روند مناسبات میان دو 
کشور ایران و روسیه را بى سابقه و صعودى توصیف کرد و 
اظهار داشت: حسن تفاهم و توافقات بین دو کشور چشم 
اندازه هاى گســترده اى را براى همکارى هاى دو جانبه 

جدید باز مى کند.
وى ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور کشور ما اشاره 

کرده، کار دو طرف بر یک توافقنامه بسیار بزرگ و جدید 
که نشانگر رسیدن روابط دو کشــور به سطح راهبردى 
اســت، وارد مرحله نهایى شده اســت و به زودى شاهد 
امضاى قرارداد جدیدى براى دوره اى بزرگ خواهیم بود.

سرکنسول روســیه در ایران گفت: طبق آمار گمرکات 
محلى در نیمه نخست امســال حجم تجارت دو جانبه 
میان ایران و روســیه یک ســوم افزایش یافته است در 
صورتى که مبادالت تجارى استان اصفهان با روسیه در 
همین زمان بیش از سه برابر رشد کرده و صادرات نیز سه 
و نیم برابر رشد داشته است. وى اصفهان و سن پترزبورگ 

را دو قطب پیشتاز ایران و روسیه خواند.

مدیر کل هماهنگى امور ســرمایه گذارى و اشــتغال 
استاندارى اصفهان گفت: 31 هزار و 701 میلیارد تومان 
تسهیالت بانکى براى اجراى 2 هزار و 14 طرح مصوبه 

سفر رییس جمهور به این استان پیش بینى و ابالغ شد.
محسن ایروانى افزود: این تسهیالت به صورت تفکیک 
شده براى پرداخت توسط شــبکه بانکى در نظر گرفته 
شده که بخشــى از آنها مربوط به واحدهاى اقتصادى و 

طرح هاى سرمایه گذارى است.
وى ادامــه داد: پرداخت 13 هزار میلیــارد تومان از این 
تسهیالت به بانک ملى و چهار هزار میلیارد تومان نیز به 

بانک کشاورزى واگذار شده است.

مدیر کل هماهنگى امور ســرمایه گذارى و اشــتغال 
اســتاندارى اصفهــان اظهــار داشــت: به دلیــل
 پاره اى مســائل از قبیل گــذر زمان، ازدحــام کارى 
در شــبکه بانکــى و نیز اســتفاده متقاضیان از ســایر 
منابع ، لــزوم بررســى مجــدد طرح هــاى مصوب 

مد نظر قرار گرفت.
ایروانى خاطر نشــان کرد: در پى این رویکرد، با دستور 
اســتاندار، کمیته اى بــا حضور مســووالن بانک ها و 
مدیران دستگاه هاى اجرایى تشکیل شد و بطور مجدد

 طرح هایى که در سفر رییس جمهور تصویب شده بود  
دقیق و کارشناسانه مورد بررسى قرار گرفت.

مبادالت تجارى اصفهان با
روسیه 3 برابر بیشتر شد

ابالغ تسهیالت بانکى مصوبات 
سفر رئیس جمهور به اصفهان 

اصفهانى ها حادثه شیراز 
را محکوم کردند 

در پى جنایت تروریستى  اخیر در حرم شاهچراغ شیراز و 
شهادت جمعى از هموطنان در این حادثه، روز جمعه در 
سراسر کشـور و پس از اقامه نماز جمعه، اقشار مختلف 
مردم به میدان آمدند تا با وحدت و انسـجام ملى، حادثه 
تروریستى حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم کنند.  اقشار 
مختلف مردم اصفهان نیز پس از شرکت در نماز جمعه 
این شهر، از حد فاصل مصلى امام خمینى(ره) تا خیابان 
مصلى، راهپیمایى و با سر دادن شعارهاى مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق و ... حادثه تروریستى در 
حرم شاهچراغ شیراز را محکوم کردند و خواستار برخورد 
با عامالن و آمران پشت پرده این حادثه تروریستى شدند.

آرام گرفتن پیکر پروفسور 
هنرى در خور و بیابانک

پیکر پروفسـور مرتضى هنرى اسـتاد اکولوژى انسانى 
دانشگاه هاى تهران و استرالیا در زادگاهش خوروبیابانک 
تشـییع و به خاك سپرده شد. پروفسـور مرتضى هنرى 
متولد 1328 شهرسـتان خوروبیابانک و دوم آبان در 73 
سالگى در اثر سکته قلبى در تهران در گذشت. وى داراى 
بیش از 40 سـال سـابقه پژوهش و آموزش و مدیریت 
دانشگاهى در دانشگاه ها و سازمان هاى پژوهشى ایران 
و جهان بود. این پژوهشـگر برتر در سال 1992 به پاس 
کمک هاى برجسته به پیشرفت صلح و پژوهش در جهان 
به دریافت نشان عالى علمى شوراى فلسفه در شرق نائل 
آمد. از پروفسور مرتضى هنرى 27 جلد کتاب به انگلیسى 
و فارسى، بیش از 70 مقاله علمى به انگلیسى، فارسى و 

فرانسه منتشر شده است.

صدور هشدار زرد
اداره کل هواشناسى استان اصفهان در باره وزش باد به 
نسبت شدید تا شدید و رگبار باران تا امروز یک شنبه در 
استان «هشدار زرد» صادر کرد. این اداره کل همچنین 
در اطالعیه دیگرى فعالیت سامانه بارشى و رگبار باران، 
رعدوبرق، احتمال تگرگ، وزش باد شدید موقتى از اوایل 
وقت روز یکشـنبه تا اواخروقت روز یکشنبه در  مناطق 

غرب و جنوب استان خبر داد.

افتتاح  نمایشگاه صنعت برق
آیین افتتاحیه نمایشگاه صنعت برق و اتوماسیون صنعتى 
با حضور فعاالن صنعت برق و اتوماسیون صنعتى برگزار 
شد. مدیر عامل نمایشگاه بین المللى اصفهان در مراسم 
آغاز به کار این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه میزبان 
120 شـرکت مطرح در صنعت برق کشـورمان هستیم 
و امیدوارم طى 4 روز برگزارى این رویداد نمایشـگاهى 
تخصصى شاهد معرفى بهتر مشارکت کنندگان و رونق 

کسب و کار آنان باشیم. 

خبر

آمارها و ذخیره 136 میلیون مترمکعبى ســد زاینده رود 
حکایت از وضعیــت بحرانى این ســد دارد و به گفته 
سخنگوى شرکت آبفاى اصفهان، ذخیره فعلى سد قطعًا 
تا ابتداى فصل بارش و اوایل دى ماه کفاف آب شــرب 

اصفهان را مى دهد.
هفته گذشته نیز امینى مدیر بهره بردارى و نگهدارى از 
تاسیسات آبى شرکت آب منطقه اى اصفهان اعالم کرد 
که مجموع ذخیره آب ســدهاى بزرگ استان اصفهان 
به 170میلیــون مترمکعب رســیده و همچنین میزان 
پرشدگى سدهاى اســتان 12درصد اســت و بررسى 
وضعیت ســدهاى اســتان نشــان مى دهد که میزان 
پرشدگى سدها نسبت به میانگین بلندمدت با کاهشى 

معادل 75درصد مواجه بوده است.
پیش تر نیز برخى کارشناسان نسبت به وضعیت بحرانى 
تامین آب اصفهان هشدار داده و اعالم کرده بودند که 
اگر شــرایط آبى موجود به شیوه درست مدیریت نشود، 
به طورقطع اصفهان شــرایطى شبیه همدان را در پیش 

خواهد داشت.
شهریور امســال بهرام نادى، عضو کارگروه تخصصى 
فرونشســت اســتان اصفهان با بیان اینکه چنان آب 
مصرف مى کنیم که گویى تا ابد آب داریم به ایسنا گفته 
بود که متاسفانه نتیجه عدم توجه به منابع و مصارف آب 
در همدان منجر به کمبود آب و فروچاله شد و مشابه این 

کار در اصفهان در حال انجام است.
چندى پیش نیز رئیس حوضه زاینــده رود در مدیریت 
منابع آب فالت مرکزى ایران، تأکید کرد که امســال 
سد زاینده رود شرایط خوبى ندارد و ما دو سال متمادى 
خشکســالى داشــتیم و بى انضباطى برداشــت ها در 

باالدست باعث شده تا جاِن سد گرفته شود.
به گفته علیرضا الماسوندى، آب سد نباید تخلیه و بیشتر 
از این خالى شود و با توجه به اینکه سد زاینده رود بتنى دو 
قوسى است، کاهش و تخلیه آب این سد موجب وارونگى 
و ایجاد ترك در این سد مى شود، بنابراین وجود آب براى 
پایدارى ســد ضرورت دارد وگرنه این ســد را از دست 
مى دهیم، بنابراین باید آب از تونل کوهرنگ انتقال یابد.
وى تصریح کرد که به طورقطع ورودى سد زاینده رود هم 

در آذر خوب نخواهد شد، چراکه ورودى به صورت برف 
است و آب نمى شود و اگر با این همین شکل پیش رویم 
بدون مالحظه دى ماه امســال مخزن سد زاینده رود به 

70 و یا 77 میلیون مترمکعب مى رسد.
رئیس حوضــه زاینده رود بــا بیان اینکــه 12 میلیارد 
مترمکعب در حوضــه زاینده رود پیش خــور کرده ایم، 
یادآور شد: اگر امروز دریاچه ارومیه احیا نمى شود به دلیل 
پیش خور کردن آب آن است. متأســفانه در باالدست 
رودخانه که برداشت هاى غیرمجاز انجام مى شود الگوى 
کشت رعایت نمى شود و اگر مى خواهیم اصالح الگوى 
کشت داشته باشیم، کشت گلخانه اى باید با تأمین آب 

پایدار گسترش یابد.
وى با بیان اینکه نمى توان در غرب و شرق اصفهان آب 

را حراج کرد، گفت: آب باید مستقیمًا و به صورت حجمى 
به دست سرمایه گذاران و کشــاورزان برسد، بنابراین 
انتقال بین حوضه اى تنها براى تأمین آب شرب انجام 
مى شود و اگر سرعت برداشــت از آب هاى  زیرزمینى 
کاهش نیابد نرخ فرونشست به صورت تصاعدى افزایش 

خواهد یافت.
به گفته مدیران آبى کشــور، در حال حاضر شاهد تنش 
آبى در بیش از 80 شــهر هســتیم و به نظر مى رســد 
اصفهان نیز با توجه بــه ذخیره 136 میلیون مترمکعبى 
ســد زاینده رود با ورودى 7 و خروجى 12 مترمکعب بر 
ثانیه سد بسیار بحرانى باشد و نگرانى هاى بسیارى براى 

تأمین آب شرب اصفهانى ها وجود دارد.
دراین باره ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان گفت: تقریبًا کل کشور با کاهش شدید ذخایر 
آبى خود مواجه هستند در مورد اصفهان نیز امیدواریم 

میزان آب موجود را به ابتداى فصل بارش برسانیم.
مجید مختارى  با اشــاره به اینکه گفته شده که از نیمه 
دوم آبان ماه بارش ها آغاز مى شــود، تاکید کرد: تأمین 
آب بر عهده شرکت آب منطقه اى و توزیع آب بر عهده 
شرکت آبفا است و خوشــبختانه اقدامات خوبى در آب 
منطقه اى اصفهان در حال انجام است تا ظرفیت تأمین 

آب بیشتر شود.
وى تاکید کرد: در حالت بدبینانه ذخیره فعلى سد قطعًا 
تا ابتداى فصل بارش و اوایل دى ماه مى رســد، البته با 
توجه به کم شدن مصارف، شاید این ذخیره بیشتر هم 

جواب دهد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
پاسخ به این سوال که اصفهان نیز به شرایطى همانند 
همدان دچار خواهد شد یا خیر؟ گفت: امیدوارم اینگونه 
نشــود، البته زمان بارش ها در اختیار ما نیســت و اگر 
بارش داشته باشیم مشکلى نخواهیم داشت، اما مطابق 
پیش بینى هواشناســى بارش ها از نیمه دوم پاییز آغاز 

مى شود.
وى درباره کیفیت آب شرب اصفهان با توجه به کاهش 
شــدید ذخیره ســد زاینده رود، تأکید کــرد: خط قرمز 
ما کیفیت آب شــرب اســت و آبى کــه از تصفیه خانه 
باباشیخعلى خارج مى شود تمام پارامترهاى فیزیکى و 

شیمیایى الزم را دارد.
مختــارى دربــاره میــزان تصفیــه آب تصفیه خانه 
باباشــیخعلى، گفت: روزانه 9500 لیتر بر ثانیه آب در 
تصفیه خانه باباشیخعلى تولید مى شــود و مردم باید با 

صرفه جویى از این وضعیت عبور کنیم.
وى با تأکید بر اینکه امروز تمام کشــور دچار تنش آبى 
شده اســت، تأکید کرد: در حال حاضر در هیچ نقطه از 
شــهر اصفهان قطعى و افت فشار آب شــرب نداریم، 
با این وجود صرفه جویى در مصرف آب توســط مردم 

ضرورت دارد.
این درحالى است که هفدهم مهرماه رئیس هیئت مدیره 
اتاق اصناف کشاورزى شهرســتان اصفهان با اشاره به 
وعده رئیس حوضه آبریز زاینده رود براى تحویل حقابه 
کشاورزان اصفهان در پاییز و آبان امسال به ایسنا گفته 
بود که با توجه به اینکه ذخیره ســد زاینده رود مطلوب 
نیست و باید آب کشــت غله را از منابع دیگرى تأمین 
کنند، احتمال تاخیر ده روزه در آبــان وجود دارد، اما به 
طور قطع در پاییز آب تحویل کشاورزان شرق اصفهان 

داده مى شود. 
به گفته حســین وحیدا، اگرچه شرایط ســد زاینده رود 
مناسب نیســت، اما مطابق پیش بینى هواشناسى آذر 
امسال بارش هاى خوبى پیش رو خواهیم داشت، بنابراین 
در این شرایط وقتى کشاورزان کشت خود را انجام دهند 
تا اسفندماه و یا عید 1402 نیاز به آب نخواهند داشت و 

تا آن روز شرایط خوب خواهد شد.

ذخیره سد زاینده رود فقط تا دى ماه است

شــهردار اصفهان با اشــاره به راه اندازى ســامانه 
«به همراه» گفــت: این ســامانه تعاملى حمل ونقل، 
پدیده  جدیــدى اســت که بــا مشــارکت یکى از 
شــرکت هاى دانش بنیان براى نخستین بار در کشور 

در حوزه حمل ونقل همگانى بهره بردارى مى شود.

على قاسم زاده شهردار اصفهان اظهار کرد: در حوزه 
حمل ونقل عمومــى و رفع مشــکل ترافیک، پدیده 
جدیــدى را از هفته جارى با عنــوان حمل ونقل پویا 
و تعاملــى آغاز و ســامانه «به همراه» را به نشــانى 
https://isfahan.behamrah.ir/راه اندازى 

کردیم.
وى افزود: شهروندانى که قصد سفرهاى جمعى دارند 
و یا در یک نقطه از شهر براى رفتن به نقطه دیگرى 
هم مقصد هستند، مى توانند در این سامانه ثبت نام کنند 
تا وســیله نقلیه جمعى به نزدیک ترین ایستگاه محل 

سکونت آن ها منتقل شود.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: سامانه تعاملى حمل ونقل 
پدیده جدیدى است که با مشارکت یکى از شرکت هاى 
دانش بنیان براى نخســتین بار در کشــور در حوزه 

حمل ونقل همگانى بهره بردارى مى شود.

نایب رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
پیشنهاد دریافت تسهیالت مشارکت مدنى از بانک 
شهر توســط منطقه 6 شــهردارى اصفهان جهت 
پرداخت وجوه صورت وضعیت  قراردادهاى پیمانکارى 
براى 10 پیمانکار با نرخ 18 درصد براى مدت شش 
ماه با اعالم نظر کمیســیون اقتصــادى، حقوقى و 

گردشگرى بررسى مى شود.
ابوالفضل قربانى ، با اشــاره به اینکه شصت ویکمین 
جلسه علنى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان امروز 
یکشنبه هشتم آبان ماه_در تاالر شوراى اسالمى شهر 
در ساختمان مرکزى شهردارى برگزار مى شود، اظهار 
کرد: در این جلسه طرح ها، لوایح و نامه هاى واصله به 

شوراى اسالمى شهر قرائت مى شود.
وى ادامه داد: پیشــنهاد دریافت تسهیالت مشارکت 
مدنى از بانک شهر توســط منطقه شش شهردارى 
اصفهــان جهت پرداخــت وجــوه صورت وضعیت 
قراردادهاى پیمانکارى براى 10 پیمانکار با نرخ 18 
درصد براى مدت شــش ماه با اعالم نظر کمیسیون 

اقتصادى، حقوقى و گردشگرى بررسى مى شود.
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان 
اینکه اعضاى شوراى اسالمى شهر در این جلسه به 
بیان نطق هاى میان دستور خواهند پرداخت، تصریح 
کرد: الیحه اى به همراه RFP پروژه هاى پژوهشى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 

اصفهان با اعالم نظر کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى مورد بررسى قرار مى گیرد.

وى اضافه کرد: مباحث داخلى شوراى اسالمى شهر 
و شــهردارى اصفهان با حضور شــهردار و مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان مطرح 

مى شود.

اصفهان، مبدع سامانه
«به همراه» در کشور

امروز در شوراى  شهر اصفهان چه مى گذرد؟

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آرمان مکمل سپاهان درتاریخ 1401/08/03 به شماره ثبت 72441 به شناسه ملى 14011604008 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزى ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزى تولید 
محصوالت دامى کشاورزى ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضى مشاوره و برگزارى دوره هاى آموزشى درخصوص کشاورزى تولید مکمل ها و افزودنى هاى 
خوراك جهت دامدارى ها براى افزایش تولید دام و افزایش عملکرد دامها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، ذوب آهن، کوچه شماره 69، بزرگراه ذوب آهن، پالك 0، ساختمان مرکز 
تحقیقات کشاورزى، طبقه همکف کدپستى 8178696554 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 
ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 012.2601.28 مورخ 1401/05/31 نزد بانک کشاورزى 
شعبه شهرك امیر حمزه اصفهان با کد 1610810 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى میرزائى به شماره ملى 0559236379 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمدرضا رنجبرى به شماره ملى 1287899552 به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین امیدى میرزائى به شماره ملى 4180019450 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى عقود اسالمى با 
امضاى رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى على آخوندى به شماره ملى 1091074641 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى طهمورث نامدارى به شماره ملى 6339482066 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401273)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رامش خودرو شایا درتاریخ 1401/08/02 به شماره ثبت 72433 به شناسه ملى 14011599269 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :طراحى ، ساخت و تولید و مونتاژ ، خرید و فروش و توزیع ، صادرات و واردات کلیه قطعات صنعتى و ماشــین آالت ولوازم یدکى خودرو و تجهیزات خودرویى ، انواع موتور سیکلت و لوازم یدکى و تجهیزات 
مربوط به موتور سیکلت - طراحى تجهیز و راه اندازى خطوط تولید قطعات صنعتى وقطعات ولوازم و تجهیزات خودرو و موتور سیکلت - خرید و فروش ، صادرات و واردات قطعات و تجهیزات و مواد اولیه و ماشین آالت و 
صنایع تبدیلى – انجام کلیه امور بازرگانى داخلى و خارجى - تهیه و توزیع ، خرید و فروش و بسته بندى و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - ترخیص کاال از گمرکات داخلى - تامین نیروى انسانى متخصص و 
غیر متخصص بطور موقت در راستاى اهداف شرکت – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، دولتى و غیر دولتى ، شرکت در کلیه مناقصات ، مزایدات و پیمانها با ارگان ها و ادارات دولتى و خصوصى در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط - برگزارى نمایشگاه داخلى ، خارجى و بین المللى - اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات دولتى و خصوصى وگشایش اعتبارات اسنادى وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفا 
در راستاى تحقق اهداف شرکت - اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، شهید رجایى، کوچه شهید مهدى فروغى[5]، کوچه نیکو، پالك 3، طبقه همکف کدپستى 8156135111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140125790 مورخ 1401/07/27 نزد بانک قرض الحسنه رسالت 
شعبه مرکزى اصفهان با کد 7003576 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه جانى به شماره ملى 1271651599 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى علیرضا سنجاران پورى به شماره ملى 1272781331 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم فروغى ابرى به شماره ملى 1291480072 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رییس هیئت 
مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید سبحان ال صاحب فصول به شماره ملى 1272030954 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حسن شوقى 
سامانى به شماره ملى 1292976391 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401957)
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حمیدرضا گرشاسبى مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت: 
جواد نکونام براى همراهى تیم ملى در بازى هاى جام جهانى 
2022 قطر در اردوى تیم ملى حاضر نخواهد شد و در تیم فوالد 
مى ماند تا به کار خود ادامه دهد. او در تازه ترین مصاحبه اى 
که در این باره داشت از رفتار آماتورگونه کارلوس کى روش و 
فدراسیون فوتبال به خاطر طرح این موضوع در رسانه ها گالیه 
کرد و گفت: این حرف ها باید در نشست هاى خصوصى مطرح 
مى شد. با این تفاسیر جدایى جواد نکونام از تیم فوالد منتفى 
اســت و باشــگاه اعالم کرده هم چنان از این مربى حمایت 
مى کند تا تیم به روزهاى خوب گذشته برگردد. تیم فوالد از 10 
بازى 12 امتیاز به دست آورده است که این کارنامه قابل دفاعى 

براى جواد نکونام محسوب نمى شود.

قطع همکارى
 نکونام و کى روش

02

ساکت الهامى ســرمربى تیم فوتبال هوادار هنگام خروج 
از ورزشــگاه با ریکاردو ساپینتو ســرمربى استقالل روبه 
رو شد و گفت: از نظر من ســاپینتو خوش قلب ترین مربى 
خارجى ایران است چون کســى است که کنار خط قلبش 
را مى گذارد. ســاپینتو هم از الهامى بابــت این لقب و این 

جمالت تشکر کرد.

لقب جالب ساپینتو

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مى دانستیم اگر 
بتوانیم به نفت بیشتر از 2 گل بزنیم، خط دفاعیش 
باز خواهد شد اما فکرش را هم نمى کردیم که با 5 

گل ببریم.
محمدحســین اســالمى پس از پیــروزى پرگل 
ذوب آهن مقابــل نفت مسجدســلیمان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: خوشــبختانه بازى را 
خوب شــروع کردیم و نیمه اول با نتیجه 2 بر یک 
به رختکن رفتیم و در نیمه دوم گل هاى بعدى را به 

ثمر رساندیم و توانستیم پیروز شویم.
وى افزود: مى دانستیم اگر بتوانیم به نفت بیشتر از 2 

گل بزنیم، خط دفاعیش باز خواهد شد اما فکرش را 
هم نمى کردیم که با 5 گل ببریم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهــن درباره عملکردش 
گفت: از عملکردم راضى هستم، اگرچه وسط بازى 
چند توپ را از دست دادم و فکر مى کردم که تعویض 

شوم اما خوشبختانه در بازى ماندم و گل هم زدم.
وى با اشاره به جام جهانى و حضور تیم ملى در قطر 
گفت: کارلوس کى روش از تیم امید 11 بازیکن را 
به اردوى تیم ملى دعوت کــرده و امیدوارم بتوانم 
رضایتش را جلب کنم و بــراى جام جهانى به تیم 

اضافه شوم.

مهاجم جوان گاندوها:

مى دانستیم مى بریم اما نه با 5 گل
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فرهاد فخیم، ملى پوش سابق تیم ملى که سال ها کاپیتانى 
تیم فوتسال مس سونگون را بر عهده داشته، هفته گذشته 
به دلیل اختالفاتى با کادر فنى مس از این تیم جدا شد. پس 
از این، فخیم با حضور در باشــگاه گیتى پسند قرارداد خود 
را با این تیم نهایى کرد و به جمع شاگردان محمد کشاورز 
پیوست. ملى پوش سابق تیم ملى حضور در تیم هاى دبیرى 
تبریز، تاسیســات دریایى و مس را در کارنامه دارد. فخیم، 
قهرمانى در جام باشگاه هاى آسیا به همراه مس سونگون را 

نیز تجربه کرده است.

ملى پوش سابق 
به گیتى پسند پیوست

مربى تیم فوتبال ذوب آهن ابراز امیدوارى کرد بتوانند 
با کسب نتایج خوب در بازى هاى آینده، ذوب آهن را 

به جایگاه واقعیش برسانند.
قاسم حدادى فر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 
بازى براى ما حساسیت باالیى داشت و به این برد نیاز 
زیادى داشتیم چون خطر نزدیک شدن به قعر جدول 
تهدیدمان مى کرد اما خوشبختانه بچه ها توانستند 
یک بازى باکیفیت از خودشــان به نمایش بگذارند 
و با یک برد پرگل 3 امتیاز مهم را به دست بیاوریم و 
چشم به روزهاى آینده داریم تا بتوانیم در بازى هاى 
آینده نتایج خوبى کسب کنیم و ذوب آهن را به جایگاه 

واقعیش برسانیم.
وى با اشــاره به تعطیلــى لیگ و شــروع اردوى 
آماده سازى تیم ملى، متذکر شد: واقعیت آن است که 
براى تیم ملى شرایط خیلى خوب نیست چون رقباى 
به خوبى آماده شده و بازى هاى تدارکاتى خوبى برگزار 

کرده اند اما ما مدت زیادى دچار بحران و حاشیه بودیم. 
در حال حاضر هدایت تیم بر عهده کارلوس کى روش 
است و بیشتر از هر چیزى هدفش ایجاد اتحاد و نظم 
تیمى اســت و امیدوارم بتواند در فرصت باقى مانده 
نواقص را برطرف کنــد و یک تیم هماهنگ به جام 

جهانى بفرستیم.
حدادى فر درمورد وضعیت چمن ورزشگاه فوالدشهر 
تصریح کرد: واقعیت آن است که مدیرعامل باشگاه 
براى چمن ورزشــگاه زحمات زیادى کشیده است، 
مســئوالن ورزشــگاه از خزانه چمن برداشتند و در 
این مدت در ورزشگاه کاشــتند و براى اینکه چمن 
به کیفیت خوبى برسد، به زمان نیاز است. هر چند در 
همین مدت هم از شرایط بهترى نسبت به قبل دارد 
و به مرور زمان بهتر نیز خواهد شد. امیدوارم هر چه 
سریع تر چمن ورزشگاه به شرایط عالى برسد تا بتوانیم 

فوتبال باکیفیتى بازى کنیم.

حدادى فر: امیدواریم ذوب آهن را 
به جایگاه واقعى اش برسانیم
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سرمربى پرتغالى تیم ملى که از هفته گذشته زمزمه هایى 
براى اضافه کردن چند بازیکن رده امید و جوانان به جمع 
بزرگســاالن را بر ســر زبان ها انداخته بود، در نهایت به 
وعده اش عمل کرد و 11 بازیکن را به اردو فراخواند. در میان 
بازیکنان جدید دعوت شده از ســوى کارلوس کى روش 
نام دو ستاره جوان تیم هاى اصفهانى یعنى محمدحسین 
اسالمى  از ذوب آهن و محمد قربانى از سپاهان هم دیده 
مى شود. بازیکنان جدید در دو مرحله (8 تا 12 آبان و سپس 
14 تا 21 آبان) همراه با بزرگساالن و زیر نظر کى روش کار 

خود را پیگیرى مى کنند.

دعوت از یک ذوب آهنى
 به تیم ملى

پس از آنکه ایستگاه دهم تحت تأثیر طوفان زردها در 
نقش جهان قرار گرفت این بار نوبت به گاندوها رسید تا 
با گردباد سبز خود در فوالدشهر، مسافران قطار شماره 

22 را شگفت زده کنند. 
مهاجمان ذوب آهن که در ده ایســتگاه گذشته فقط 4 
بار موفق به گشــودن دروازه رقبا شده بودند و عملکرد 
ضعیفى در این خصوص داشتند به یکباره در ایستگاه 
یازدهم متحول شدند و با 5 گل سنگر نفتى ها را به آتش 
کشیدند. ذوبى ها با برترى 5 بر یک برابر نفت مسجد 
سلیمان، هم انتقام شکست دیدار برگشت فصل پیش 
را از این تیم خوزستانى گرفتند، هم دو باخت پیاپى در 
هفته هاى گذشته را جبران کردند، هم آمار خود در گلزنى 
را افزایش دادند و مهمتر اینکه با بهبود جایگاه خود در 
جدول رده بندى از منطقه خطر گریختند. سربازان تارتار 

با 13 امتیاز و 3 پله صعود در جایگاه نهم ایستادند. 
نبرد ســربازان تارتار با نفت MIS پــرگل ترین دیدار 
هفته یازدهم هم نام گرفت و ســهم باالى مهره هاى 
هجومى تیم اصفهانى از گل هاى این دیدار باعث شد تا 
سکاندار این تیم با تعریف و تمجید از عملکرد خط حمله 
سبزپوشان اصفهان نسبت به آینده شاگردانش در این 
پســت اظهار امیدوارى کند. آن هم در حالى که دیگر 
مسافر اصفهانى قطار بیســت و دوم برخالف ایستگاه 

قبلى در یازدهمین ایستگاه موفق به گلزنى نشدند. 
مهاجمان سپاهان که در هفته دهم با 4 گل تراکتور را در 
هم کوبیده و مربى پرتغالى خود را به وجد آورده بودند، این 
هفته در باز کردن سنگر حامد لک ناکام ماندند و هرچه 

تالش کردند به در بسته خورد. شاگردان ژوزه مورایس با 
توقف در برابر مس رفسنجان در آخرین ایستگاه پیش از 
تعطیالت لیگ بخاطر جام جهانى دو رده سقوط کردند و 

با 20 امتیاز در واگن چهارم مستقر شدند.
طالیى پوشــان در حالى تنها با کســب یک امتیاز از 

رفسنجان به اصفهان برگشتند که ســه رقیب آنها در 
باالى جدول موفق به برترى برابر حریفان خود شدند. 
پرسپولیس با یک گل از سد حریف کرمانى خود گذشت 
و با 24 امتیاز جا پــاى خود را در واگن نخســت قطار 
مستحکم تر کرد.  شاگردان یحیى گل محمدى اگر چه 

زیبا بازى نمى کنند اما با بردهاى اقتصادى خود موفق 
شده اند تا پایان ایستگاه یازدهم با کسب نتایج مورد نیاز 
گوى سبقت را از سایر مدعیان جام قهرمانى بربایند؛ با 
وجود این، رقیب سنتى سرخپوشان تهران و گل گهر 
سیرجان هم با برترى یک بر صفر برابر هوادار و غلبه 

2 بر یک در مصاف با فوالد خوزستان ثابت کردند قصد 
ندارند میدان را به نفع پرسپولیس خالى کنند. 

مهمتــر از همه اینکه بــا توجه به امتیــازات نزدیک
 تیم هاى باالى جدول پیش بینى مى شــود تا پیش 
از رســیدن قطار 22 به ایســتگاه پایانى شاهد تالش 
نفسگیر بین مدعیان براى پیشــى گرفتن از یکدیگر 
و تصاحب واگن هاى جلویى و کســب جام قهرمانى 
باشیم. ضمن اینکه حساســیت رقابت تیم هاى پایین 
جدول براى کسب امتیاز و فرار از منطقه خطر هم کم از 
نبرد باالنشینان ندارد. هرچند تا پایان ایستگاه یازدهم، 
این دو تیم صنعت نفت آبادان و ملوان هستند که با 6 
امتیاز در قعر جدول دســت و پا مى زنند اما هنوز قطار 
لیگ براى رسیدن به مقصد باید 19 ایستگاه دیگر طى 
کند. با این توضیح که جاى سرنشینان قطار شماره 22 
پیش از شروع حرکت آن به سمت ایستگاه دوازدهم هم 
ممکن است دچار تغییراتى شود. چرا که تیم هاى فوالد 
خوزســتان و ملوان بخاطر توقف اجبارى در ایستگاه 
ششــم یک بازى عقب مانده دارند. بر همین اساس 
چهارشنبه همین هفته این دو تیم باید این جاماندگى 
خود را جبران کنند. اگر قوهاى سپید انزلى موفق شوند 
نتیجه این مصاف خانگى با شاگردان جواد نکونام را به 
نفع خود تمام کنند آن وقت با 9 امتیاز و بخاطر تفاضل 
گل بهتر از نفت مسجد سلیمان جاى این تیم را در رده 
چهاردهم خواهند گرفت؛ اما اگر نماینده خوزستان 3 
امتیاز این مسابقه را دشت کند با 15 امتیاز از رده دهم به 

رتبه هفتم صعود مى کند. 

هفته یازدهم لیگ برتر زیر ذره بین

 MIS از آتش بازى گاندوها در مصاف با نفت
تا بردهاى اقتصادى پرسپولیس

مرضیه غفاریان
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مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان در هفته گذشته 
با درخشش به همراه پورتو در لیگ قهرمانان اروپا باالتر 
از لیونل مسى بهترین بازیکن اروپا شــد. طارمى ستاره 
ایرانى در لیگ قهرمانان اروپا از لحاظ آمار گلزنى و پاس 
گل در کنار خطرناك ترین مهاجم مســتطیل سبز قرار 
گرفت تا به افتخــار آفرینى اش براى کشــورمان ادامه 
دهد. 4 مهاجم خطرناك لیــگ قهرمانان اروپا در مرحله 
گروهى در به ثمر رســیدن گل ها و پــاس گل ها بدین 
ترتیب است: کیلیان امباپه (پارى سن ژرمن)= 8،محمد 
صالح(لیورپول)= 7، لیونل مسى(پارى سن ژرمن)= 7 و 

مهدى طارمى(پورتو)= 6

طارمى روى دور افتخار

تیم ذوب آهن در پرگل ترین پیروزى این فصل موفق شد 
نفت مسجدسلیمان را شکست دهد.

در آخرین بازى هفته یازدهم تیم ذوب آهن با انگیزه باال 
و نمایشى هجومى مقابل نفت مسجدسلیمان به میدان 

رفتند و موفق شدند با پنج گل حریف را شکست دهند.
نکته جالب اینکه پنج بازیکــن مختلف براى ذوب آهن 
گلزنــى کردند؛ محمدرضا ســلیمانى، محمدحســین 

اسالمى، آرمان اکوان، سجاد آشورى و شهرام ساالرى.
با این نتیجه ذوب آهــن گل زده خود را به 9 رســاند و 
همچنیــن پرگل ترین پیروزى فصل را بــه نام خود زد. 

اگرچه گل گهر پیروزى 5-0 در کارنامه دارد و سپاهان 
نیز 4-2 تراکتور را برد اما یک گل حسین شنانى باعث 
شده تا این نتیجه پرگل ترین پیروزى باشد و ذوب آهن 

نیز اختالف چهار گله با حریف خود ثبت کند.
ذوب آهن فصل گذشته نیز با هدایت مهدى تارتار موفق 
شد آلومینیوم را با برد پرگل شکست دهد و این فصل نیز 

با این نتیجه به جمع تیم هاى تک رقمى بازمى گردد.
نکته جالب اینکه ذوبى ها در ایــن بازى یک پنالتى هم 
از دست دادند که اگر صادق صادقى مى توانست دروازه 

حریف را باز کند، تیمش به برد شش گله مى رسید.

پرگل ترین برد فصل به کام تارتار و ذوب آهن

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن پس از پیــروزى پرگل این 
تیم مقابل تیم نفت مسجد سلیمان در فوالدشهر اظهار 
داشت: خوشبختانه توانســتیم بعد از دو بازى که نتیجه 
نگرفته بودیم، ســه امتیاز مهم را به دست بیاوریم. نفت 

مسجدسلیمان تیم خوبى بود و امیدوارم بعد از تعطیالت 
بتوانند این شکست را جبران کنند.

نادر محمدى با اشــاره به گل سوم ذوب آهن و نقشى که 
در این گل داشت، متذکر شــد: خوشبختانه با حضورم در 

زمین، اولین ضربه اوتى که پرتاپ کردم، تبدیل به گل شد 
و خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با تاکید بر لزوم ورود VAR در 
فوتبال ایران گفت: به نظرم استفاده از VAR در فوتبال ما 

الزامى است؛ در بازى چند صحنه اتفاق افتاد که به نظرم 
پنالتى بود و بخاطر تشخیص داور درگیرى هایى در زمین 
ایجاد شــد اما اگر VAR در فوتبال ما وجود داشت، داور 
مى تواند بدون استرس سوت بزند و همه چیز تمام مى شود.

پس از 2 شکست 
متوالى، 3 امتیاز مهم 

گرفتیم

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: اگر قرار 
بود تیمى برنده باشد آن تیم سپاهان بود.

ژوزه مورایــس پس از تســاوى بدون گل 
دیدار مس رفسنجان و سپاهان درباره حس 
شدن جاى خالى شــهریار مغانلو در ترکیب 
اصلى سپاهان در نیمه اول، توضیح داد: ما 
11 بازیکن در زمین داشتیم. مغانلو در بازى 
قبلى هم نبود و نمى توانم 12 بازیکن در زمین 
بگذارم. اشتباه گفتید که او در دیدار قبلى در 
ترکیب بود. وقتى شهریار بازى مى کند هم 
نمى توانم بازیکن دیگرى را در زمین بگذارم. 
در نتیجه تیم ما در زمین بود. شــهریار هم 
وقتى به بازى آمد مانند دیدار قبلى عملکرد 
خوبى داشت. عیسى مرادى و مغانلو هر دو 

متعلق به یک تیم و بازیکنان خوبى هستند.
ســرمربى ســپاهان درخصوص اینکه آیا 
احتمــال دارد تعطیالت لیگ به ســپاهان 
لطمه بزند، گفت: جام جهانــى را پیش رو 

داریم. چه بگویم؟
مورایــس درخصوص عملکــرد تیم مس 
رفســنجان در این بازى، عنوان کرد: تیم 
خوبى هستند و رقابت سختى دارند. گل هاى 
زیادى دریافت نکرده و موقعیت هاى زیادى 
هم نداده اند. در این بازى سه موقعیت خیلى 
خوب درســت کردیم و در کل بازى خیلى 

خوبى بود.

مورایس: سپاهان 
باید برنده مى شد

رئیس سابق کمیته استیناف صدور مجوز حرفه اى فوتبال 
با بیان اینکه تاکنون پیشــرفتى در باشگاه هاى استقالل و 
پرسپولیس براى حل مشکالت ندیده است، نسبت به سقوط 

این دو باشگاه به لیگ دسته سوم هشدار داد.
داریوش مصطفوى دیروز در فدراسیون فوتبال حاضر شده 
بود و بعد از ترك فدراســیون، در خصوص آخرین وضعیت 
صدور مجوز براى باشــگاه هاى بزرگ و احتمال بازگشت 

استقالل و پرسپولیس به لیگ قهرمانان آسیا صحبت کرد.
کنفدراســیون فوتبال آســیا عالوه بر حذف اســتقالل و 
پرســپولیس، کمیته صدور مجوز حرفه اى ایران را هم به 

حالت تعلیق درآورده بود.
 AFC مصطفوى در ابتدا با بیان اینکه شــخص او از سوى
تعلیق نشده و این تعلیق صرفاً براى کمیته بوده است، گفت: 
علت این تعلیق، خرابکارى باشگاه هاى بزرگ، آماده نبودن 
زیرســاختها و آنچه که باعث صدور مجوز مى شــود، بود. 
امسال مشخص نیست اعضاى کمیته چه کسانى هستند 
چون AFC آنها را تعیین مى کند. هشدار مى دهم اگر وضع 
مثل پارسال باشد پرسپولیس، استقالل، گل گهر، تراکتور و 

باشگاه هاى بزرگ بازهم محروم خواهند شد.
رئیس سابق کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفه اى تاکید 

کرد: به جاى اینکه فشار روى کمیته بدوى و استیناف باشد، 
روى باشگاه ها فشــار بگذارید تا ایرادات را برطرف کنند. 
االن مى گویند دارند طلب فالنى را مى دهیم! خیلى حرف 
است! وضعیت مالکیت باشــگاه هاى بزرگ هم مشخص 

نشده است.
«آیا احتمال دارد استقالل و پرسپولیس با ادامه این مشکالت 
به لیگ دسته دوم و سوم سقوط کنند؟» رئیس سابق کمیته 
استیناف صدور مجوز حرفه اى در پاسخ به این سئوال گفت: 
احتمال سقوط به لیگ دسته دوم و سوم هم هست. سال ها 
ارفاق کردیم. فوتبال ایران به این باشگاه ها ارفاق کرد ولى 
نفهمیدند چون آدم دقیق براى جاى دقیق نداشتند. رانت در 
این امر دخیل بود. فشــار باید روى مدیران و هیات مدیره 
باشگاه ها باشد و به مردم آمار بدهند که از روزى که محروم 
شــده اند تا االن چه کار کرده اند. همه چیز مثل قراردادها 

مخدوش است.
مصطفوى با بیان اینکه محرومیت از آســیا یک ساله بوده 
اســت ولى با تجدید نظر در عوامل قراردادها و عواملى که 
باعث صدور مجوز مى شود، مشکل رفع خواهد شد، تاکید 
کرد: من تا امروز چیزى از پیشــرفت در باشگاه هاى بزرگ 

ندیده ام.
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مدیرعامل فــوالد مبارکه از تولید فــوالد زنگ نزن
(stainless steel) خبــر داد و گفت: تولید این فوالد

خاص به روش ریخته گرى مداوم براى نخســتین بار
در منطقه غرب آســیا توســط فوالد مبارکه حماسه
دیگرى است که به دست پوالدمردان بلندهمت ناحیه
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم این شرکت خلق شد.
 محمدیاســر طیب نیا ضمن اعالم خبــر تولید فوالد
زنگ نزن (stainless steel) گفــت: تولید این نوع
فوالد بــه روش ریخته گرى مداوم براى نخســتین
بار در منطقه غرب آســیا توســط فوالد مبارکه پس
از تولیــد موفقیت آمیز فــوالد API مخصوص تولید
لوله هاى انتقال نفت و سیاالت در محیط ترش و تولید
فوالد الکتریکى موردنیاز تولید موتورهاى الکتریکى،
ژنراتورها و ترانسفورماتورها، حماسه دیگرى است که
به دســت پوالدمردان بلندهمت ناحیه فوالدسازى و

ریخته گرى مداوم این شرکت خلق شد.
با تولید فــوالد زنگ نــزن (stainless steel) فوالد
مبارکه تنها تولیدکننده این نوع فوالد خاص در منطقه

غرب آسیا خواهد بود.
وى با بیان اینکه با کسب این موفقیت ایران به جمع
معــدود تولیدکنندگان فوالد زنگ نزن دنیا پیوســت
ادامه داد: هرچه تحریم ها در حــوزه اقتصاد و صنعت
در سال هاى اخیر بیشتر شد، کارکنان جهادگر فوالد
مبارکه با عزمى راسخ تر و منسجم تر از همیشه تالش
کردند با تولیــد روزافزون انــواع گریدهاى خاص و
محصوالت فوالدى تحریم هــا را بى اثر کنند و اجازه

ندهند صنایع پایین دست با مشکل مواجه شوند.

طیب نیا اظهار داشــت: على رغم اینکه طراحى اولیه
ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه
به منظــور تولید فوالدهــاى ســاختمانى و کم آلیاژ
پایه گذارى شده اســت، از ماه ها قبل با توجه به تنوع
و کاربــرد فوالدهاى خاص در صنایــع مختلف دنیا،
شرکت فوالد مبارکه اســتراتژى خود را مبنى بر تنوع
حداکثرى سبد محصوالت با تولید فوالدهاى خاص
و با ارزش افزوده باالتر قــرار داد، به گونه اى که بتوان
با تولید حداکثرى انواع فوالدهاى خاص، نیاز صنایع
داخلى را تأمین و از خروج ارز از کشور جلوگیرى کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کــرد: همچنان که
پیش ازاین نیز تأکید کرده ایم، با توجه به نیاز و کشش
بازارهاى داخلى و جهانى، در مواقعى باید تمرکز را بر
کمیت و حجم حداکثرى تولید و در مقاطعى بر کیفیت
محصوالت و تولید فوالدهاى کیفى و خاص گذاشت
تا براى ذى نفعان و اقتصاد کشور ارزش افزوده حاصل

گردد.
وى کسب این موفقیت ارزشــمند را که مى تواند آغاز
راه تولید ورق هاى زنگ نزن در کشــور باشد به همه
کارکنان فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشــور تبریک
گفت و خاطرنشــان کرد: با تغییراتى که همکاران ما
در ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم در ساختار
خطوط تولیــد ایجاد کردند، تولید ایــن نوع فوالد در
شرکت بدون سرمایه گذارى و اضافه کردن تجهیزات
جدید و یا ایجاد خط مخصوص میسر شد و این موفقیت
محکى بود براى کارشناســان و خبرگان ناحیه جهت
برداشتن قدم هاى بزرگ تر در تولید فوالدهاى خاص،

به خصوص فوالد زنگ نزن.

طراحى و اجراى عملیات تولید فوالد گرید
409 با اتکا به بســته دانشى نهادینه شده نزد

متخصصان داخلى شرکت
در همین زمینه غالمرضا سلیمى معاون بهره بردارى
فوالد مبارکه گفت: ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى
مداوم به عنوان خــط مقدم تولیــد گریدهاى خاص
در ســال هاى اخیر، اقدام به اصالح خطــوط تولید و
تجهیزات، کســب دانش فنى الزم و تولید گریدهاى

ویژه کرده است.
وى در تشریح چگونگى بازطراحى ماشین ریخته گرى

براى دســت یابى به قابلیت این نوع فوالد ادامه داد: 
مدیران و کارشناسان متخصص داخلى ناحیه با تشکیل
تیم هاى کارى متخصص در قسمت هاى مختلف کوره،
متالورژى ثانویه و ریخته گرى مداوم شرایط موجود و
الزامات اصلى در تولید گریدهــاى فوالد زنگ نزن را
بررسى و روش تولید فوالد گرید 409 را در کوره هاى
قوس الکتریکى، کوره هاى پاتیلى، واحد RH و ماشین

ریخته گرى طراحى و آماده اجرا کردند.
وى جلوگیــرى از اکسیداســیون کــروم و کنتــرل
خصوصیات ســرباره حاصل از ذوب فروکروم را یکى
از چالش هاى تولید این نوع فوالد برشمرد و گفت: با
توجه به نوع کوره هاى قوس که از نوع EBT یا تخلیه
از کف است، با طراحى متناســب فرایند کوره، ذوب
مذکور با بازدهى کروم باالتــر از 98 درصد در پاتیل
تخلیه و به واحد متالورژى ثانویه ارســال شد. چالش

بعدى براى تولید فوالد زنگ نزن در ناحیه فوالدسازى
RH و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه استفاده از واحد
جهت آماده سازى ذوب به جاى واحد VOD است که
خوشــبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوى

همکاران، این چالش ها به خوبى مدیریت شد.
سلیمى تصریح کرد: با کســب این موفقیت ارزشمند،
از این پس امکان تولید بسیارى از گریدهاى فوالدى
پرآلیــاژ در فوالد مبارکه میســر شــده و مى توان به
درخواست مشتریان زیادى که این قبیل محصوالت را

سفارش مى دادند، پاسخ مثبت داد.

نهادینــه شــدن دانش فنــى طراحى
ریخته گرى گریدهاى مختلف فوالدى در ناحیه
قاســم خوشــدل پور، مدیــر ناحیــه فوالدســازى
و ریخته گرى مــداوم فوالد مبارکه نیــز ضمن ابراز
خرسندى از کسب این موفقیت ارزشمند که با تالش
بى شائبه همکاران ناحیه به دست آمد، خاطرنشان کرد: 
در بیشتر شــرکت هاى بزرگ تولیدکننده فوالدهاى
زنگ نزن آماده ســازى ذوب در واحــد VOD انجام
مى پذیرد و استفاده از واحد RH چالش هاى زیادى را در
پى دارد، اما کارشناسان خبره ناحیه موفق شدند ذوب

مذکور را طبق استاندارد آماده و جهت ریخته گرى به
واحد ریخته گرى مداوم ارسال کنند.

وى ادامه داد: با توجه به طراحى و ساختار ماشین هاى
ریخته گرى شرکت، ریخته گرى فوالد زنگ نزن  چالش
بسیار بزرگى بود که با انجام پروژه هاى مختلف قبلى
بر روى ماشین هاى ریخته گرى ازجمله تبدیل قالب
700 میلى مترى ماشین 4 به قالب 900 میلى مترى و
طراحى خنک کارى ثانویه تختال هاى با ضخامت هاى
250 و 300 میلى مترى در ماشین هاى ریخته گرى که
همگى به دســت همکاران متخصص و دانش پژوه
ناحیه اجــرا گردید، دانش فنــى طراحى ریخته گرى
گریدهــاى مختلف فــوالدى نیز در ناحیــه نهادینه

 شد.
خوشــدل پور در بخش دیگرى از سخنان خود برش
فوالد زنگ نزن  تولیدى به وسیله مشعل برش را از دیگر
معضالت تولید این نوع محصول دانست و تصریح کرد: 
با تمهیدات صورت پذیرفته، روش برش فوالد زنگ نزن  
طراحى و تجهیزات مربوطه نصب گردید و پوالدمردان
ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم موفق شدند
اولین فوالد زنگ نزن  را در منطقه غرب آسیا به روش

ریخته گرى مداوم تختال تولید کنند.

به گفته مدیر ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم
فوالد مبارکه، تولید گریدهاى دیگر زنگ نزن  و تولید
انبوه آن ها در نقشه راه تنوع و گسترش تولیدات ناحیه
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم قرار دارد و امیدواریم
این موارد بــا توکل به خداوند متعــال و حمایت هاى
همیشــگى تیم مدیریت عالى فوالد مبارکه و تالش
همکاران ناحیه و در راســتاى حرکت به سوى ایرانى

قوى، هرچه زودتر محقق گردد.
وى خاطرنشــان کرد: پیــش از این نیــز فوالدهاى
زنگ نزن به شــکل مقاطع در کشور تولید شده است؛
اما تولید تختال زنگ نزن  به روش ریخته گرى مداوم
که امکان تولید ورق این محصول را امکان پذیر ساخته
است، براى نخستین بار است که در کشور توسط فوالد

مبارکه انجام مى شود. 
وى در بخش پایانى ســخنان خود از تالش، همدلى
و همکارى واحدهاى متالــورژى و روش هاى تولید،
ناحیه فوالد ســبا، واحدهاى خریــد مصرفى، یدکى،
مواد اولیه، برنامه ریزى تولید و تالشــگران دانشــى
ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم و تیم معاونت و
مدیریت شرکت در حمایت از اجراى این پروژه تشکر

و قدردانى کرد.

فوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن براى اولین بار در غرب آسیا شگفتى ساز شد

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران
با تولید این نوع از فوالد در فوالد مبارکه، ایران به جمع تولیدکنندگان 

این فوالد خاص در جهان پیوست

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

محمـد دانشـگر، مدافـع سـپاهان در بـازی مقابـل 
هـوششـد. بـی مـسرفسـنجان

در  کــه  رشــد  حــال  در  پیچــک  حرکــت  تایم لپــس 
دور  بــه چرخــش و پیچیــدن بــرای جایــی جســتجوی

اســت. آن

یکــی از شــاهدان عینــی ماجــرای حملــه تروریســتی 
میکنــد روایــت را شــیراز شــاهچراغ بــه

شــکالتی  دســر انگلســتان های رســتوران از یکی در
میشــود. ســرو آبیرنــگ شــعلههایی بــا همــراه

بی  هوش شدن مدافع سپاهان
 در رفسنجان

تایم لپسی شگفت انگیز
 از حرکت پیچک 

ماجرای حمله  تروریستی 
به شاهچراغ 

سرو باورنکردنی دسر شکالتی
 در رستوران 
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