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۳

دارو نیست؛ 
اعصاب نداریم!

در سایه بی مهری

۳

شوک تعرفه های خودسرانه

اصفهان بارانی می شود

۶

 عادت های
خوردن و آشامیدن 
که خطرناک است

شب هاى روشن و آلوده اصفهان
۳

وزارت نیرو برای
آب اصفهان

برنامه ای ندارد
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مسئوالن 
به خصوص وزارت نیرو در حوزه آب به رغم قول هاى 
داده شــده و تأکید رهبر معظم انقالب در دیدار مردم 
اصفهان، برنامه اى ندارند و اگر براى کاهش آن اقدام 
نمى کنند، جهت تشدید این بحران نیز گامى برندارند. 
محمد نورصالحى در شصت وششــمین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان با اشــاره به بحران 
آلودگى هوا، گفت: هفته گذشــته نیز مطرح کردم هر 
دو فاز نیروگاه شهید منتظرى از سوخت مایع استفاده 

مى کند، در این راستا ...

وقتى طبیعت هم مغلوب آلودگى هاى نورى مى شود

در پایان مرحله گروهى جام جهانى 2022 آمارى 
از خطرناك ترین مهاجمان این مرحله اعالم شد 
که نام مهدى طارمى، ســتاره تیــم ملى فوتبال 
کشورمان هم در بین ستاره هاى بزرگ جهان به 

چشم مى خورد...

۲

در صفحه ۶ بخوانید

ترک ها صاحب بازار نخ و کاموای ایران

۵

حذف ستاره طالیی حذف ستاره طالیی 
بالی جان تیم کی روش بالی جان تیم کی روش 

همگان کباب را دوســت دارند، 
اما کباب کردن گوشت ممکن 
اســت خطر ابتال به سرطان را 
افزایش دهد، زیرا کبابى کردن 

ماده غذایى پروتئین و...

سیل و خشکسالی، دو روی یک سکه 
بارش ها درمان کم آبی نیستبارش ها درمان کم آبی نیست

۲

۷

پیشرفت پیشرفت ۷۰۷۰ درصدی مسیر  درصدی مسیر 
قطار اصفهان – تهرانقطار اصفهان – تهران

۳

قتل ناموسی دختر ۱۷ساله به دست پدرش دلیل سفر اغلب گردشگران سالمت به اصفهانجهان نما ۱۰ ویژگى جذاب گوشى هاى آیفوناستان براى حفظ سالمت بدن چقدر آب بنوشیم؟تکنولوژی سالمت

۳

این تعاونى در نظر دارد جهت خرید و نصب پنجره هاى پروژه 100واحدى در دست احداث 
خود واقع در شاهین شهر، منطقه خانه کارگر، خیابان شهید بیدرام، فرعى 10 غربى را 
از طریق مناقصه و انتخاب پیمانکار و مجرى ذى صالح اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص 
حقیقى و شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى شــود از تاریخ 1401/9/19 لغایت آخر 
وقت ادارى روز پنج شنبه 1401/09/24 با واریز مبلغ سه میلیون ریال به حساب کارت

 5264-0040-7370-6063 بنام تعاونى مســکن پاالیشگاه اصفهان و با ارائه رسید 
مربوطه و مراجعه به دفتر تعاونى به نشانى شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، 
پالك 81، طبقه اول، واحد 2 اقدام نمایند. همچنین متقاضیان جهت کســب هرگونه 
اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145242630- 03145274922 و همراه 

09371912421 تماس حاصل نمایند. 

آگهی مناقصه 
خرید و نصب پنجره پروژه خانه کارگر ۳،۲و۴

وحیدرضا مشکوه روحانیـ  مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومى عملیات اجرایى هدایت و اصالح مسیر دفع 
آب هاى سطحى با اولویت محله هاى نظامى، صیاد شیرازى و امام حسین(ع) به شماره 2001094734000061 

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

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

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

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/05
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/17

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/27
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 900,000,000 ریال 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی هدایت و اصالح 

مسیر دفع آب های سطحی با اولویت محله های نظامی، صیاد شیرازی و امام حسین(ع)

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر  
 م.الف:۱۴۱۷۹۶۹

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

خودروهــای آفــرود لــذت و البتــه هیجــان 
رانندگی در طبیعت را چند برابر می کنند ...

یک کتابفروشــی با معمــاری منحصــر به فرد 
عالقه منــدان به کتاب را به ایــن مکان جذب 

می کند.

پیراهــن متعلق بــه افشــین پیروانــی، مدافع 
اســبق تیــم ملــی در مــوزه فیفــا در قطــر بــه 

نمایش گذاشته شده است.

تنفــس نامطبــوع عــالوه بــر ابعــاد ارتباطی و 
اجتماعی مــی تواند عالمتــی از یک وضعیت 

غیرطبیعی یا بیماری خطرناک باشد.

انفجار مهیــب با صــدای بســیار بلند شــمال 
لنــدن را لرزانــد و ابــری از دود در آســمان این 

شهر شکل گرفت. 

کشــیدن  روزگار  ایــد  کــرده  تصــور  اگــر 
نقاشی های سریع با درگذشت «باب راس» 

به انتها رسیده سخت در اشتباه هستید.

لذت رانندگی در طبیعت 

معماری منحصربه فرد یک کتابفروشی

پیراهن پیروانی در موزه فیفا 

دالیلی که باعث بوی بد دهان می شود

ابر مرموز در آسمان لندن

بابی جدید بعد از «باب راس»!

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

آخرین وضعیت یکی از مهمترین آخرین وضعیت یکی از مهمترین 

پروژه های کشور از زبان مجری طرحپروژه های کشور از زبان مجری طرح

۶

۷

همسایه ها برای 
ایران بافتنی
می بافند!

 ،

    

ى آمارى مارى آما 2022022220 وهى مرح جهدر پایان مرحله گروهى جام جهانى  ى جامدر نىله گایان ام ج هىجگرون مر 22هانىرحلهر پای
مرحاز خطرناك ترین مهاجمان این مرحله اعالم شد جمانرین المخطرن شداك این له اعاز مها ن مر هاجمك تری اعالز خط ان ا م شدرناك رحلهن م
تارهمى،که ملىکه نام مهدى طارمى، ســتاره تیــم ملى فوتبال بالهدى تیــم ى فوت نام ســى طا ـم م ــتارطارمى وتبالم مهد ه تیـ لدىط ى، س فکه نا لى
جهانکشورمان هم در بین ستاره هاى بزرگ جهان به ى بزستارشورم رگم در ه ها بینکش ن بهن ه گ جه هاىن ستکشو بزرگ هم تارهدر بی بمان ان

ى خوچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچشم مى خورد... رد..شم مچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچش .. مى خورچشم

۲

صاحها صک ها صاحب بک ها زاحبحب باصا یرنیی اوای ا کامخ و کخ و کامور نر نخررب ی و و نییززار نخ و کاموای اییخر نخز کاموایایراننر نخو صاحببازار رها کاکا ییرنخبا مو ننوو نخو ز ننه کانخنخ ا ک ها صاحب بازار نخ و کاموای ایراناا

یهمس برایسایههمسایه ها برای  ه ها ها برمسا رایهم ا برساییهه ی هم هه یمس ها برایه سایه
ییییینی بافتایران بافت یینیرانایر بافتفتنیایرانن با تنیرانای ین با افتنایر
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!د! د!می بافن افندیبا ند!م !!!!!!!د!ی بافمی فندبافنمی ی بامی

در سفر 3 روزه
هیئت اصفهانى به 
روسیه چه گذشت؟

استاندار تشریح کرد؛

اصفهاناصفهان
 میزبان توراپراتورهاى میزبان توراپراتورهاى

 روسى مى شود  روسى مى شود 

۶

۳

https://nesfejahan.net/fa/news/261560/
https://nesfejahan.net/fa/news/261583
https://nesfejahan.net/fa/news/261591
https://nesfejahan.net/fa/news/261570
https://nesfejahan.net/fa/news/261572
https://nesfejahan.net/fa/news/261578
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چرا بنزین سوپر
 عرضه نمى شود؟

زعفرانیه؛ محله اى براى 
میلیاردرها

خبرخوان
گاز 19 دانش آموز را گرفت

  ایرنا | فرماندار ســارى گفت: خوشبختانه 
حال عمومى دانش آموزان مسموم شده در بخش 
چهاردانگه این شهرســتان خوب است و جاى 
نگرانى نیست. محمدعلى نوبخت افزود: 19 نفر 
از دانش آموزان مسموم شده مدرسه شبانه روزى 
امام حسین(ع) براى بررســى بیشتر وضعیت و 
اطمینان از ســالمت کامل آنان در بیمارستان  
پذیرش شــدند. نوبخت بیان کرد: علت انتشار 
گاز مونواکسیدکربن، خراب شدن فن شوفاژخانه 

مدرسه بوده است.

رکورد مصرف گاز 
زده مى شود؟

  تجارت نیوز| رئیس مرکز کنترل شرکت 
ملى گاز ایران گفت: مصرف گاز خانگى و تجارى 
در کشور نسبت به هفته گذشته 20 درصد افزایش 
پیدا کرده است و به نظر مى رسد با افزایش دوباره 
آن مواجه باشیم. محمدرضا جوالیى پیش بینى 
کرد: باتوجه به کاهــش 4 درجه اى دماى هوا تا 
انتهاى هفته، 20 درصد دیگر به مصرف گاز اضافه 
خواهد شد. به گفته وى احتماًال میزان مصرف گاز 

در بخش خانگى و تجارى به 75 درصد برسد. 

و دوباره مایلى کهن 
  خبرآنالین|محمد مایلى کهن، سرمربى 
اســبق تیم ملى ایران درباره اینکه در بازى اول 
ایران در جام جهانى مقابل انگلیس انگار که حال 
بازیکنان تیم ملى خوب نبود گفته است: چطور 
آن زمان که رفتند پیش رئیس جمهور و 10 سکه 
گرفتند حالشان خوب بود؟چطور آن زمان روحیه 
داشتند؟ همانجا یا نباید ســکه ها را مى گرفتند 
یا باید مى گفتند که مــى خواهیم براى یک کار 
خیر هزینه کنیم. شما شــنیدید که بازیکنى این 
حرف ها را بزند؟ من که نشنیدم. فقط بعد از بازى 
با ولز شنیدم که 15 هزار دالر هم پاداش گرفتند.

زاویه دیده نشده 
از جام جهانى 

  خبرآنالین|ماهــواره لندســت 9 کــه با 
هدف دیده بانى زمین اواخر سال 2021 به فضا 
فرستاده شده، تصویرى از دوحه گرفته است که 
در آن هشت استادیوم رسمى جام جهانى به خوبى 
مشخص هستند. همه این ورزشگاه ها در شعاع 
33 مایلى (54 کیلومترى) دوحه واقع شده اند. از 
زمان برگزارى نخستین جام جهانى در سال 1930 
تا کنون سابقه نداشته که این مسابقات در فضایى 
چنین فشرده و ورزشگاه هایى چنین نزدیک به 

هم برگزار شود.

«اسوالد» برگشت
  صبا | « اسوالد»، خرگوش خوش شانس 
با یک انیمیشــن کوتاه جدید به استودیویى که 
نام خالقش «والت دیزنى» را یدك مى کشــد، 
برمى گــردد. از آخرین بارى که این انیمیشــن 
ساخته شد 94 سال مى گذرد. این انیمیشن براى 
جشن تولد صدســالگى دیزنى ساخته مى شود. 
اسوالد اولین ستاره انیمیشن والت دیزنى و یکى 

از اولین شخصیت هاى تاریخ انیمیشن است.

 تئاتر نباید تعطیل شود
داود فتحعلى بیگــى، کارگردان    ایسنا | 
با ســابقه تئاتر درباره بعضى نظریات در زمینه 
تعطیلى تئاتر در شرایط فعلى مى گوید: کسى که 
براى یک سریال 6 میلیارد دستمزد مى گیرد که 
نمى تواند درباره کار کردن یا نکردن بدنه ضعیف 
تئاتر حرفى بزند. چنین کســى تــا آخر عمرش 
اگر کار هــم نکند، با همان ســود بانکى پولش 
مى تواند زندگى کند ولــى بچه هاى تئاترى که 
دســتمزدى ناچیز دارند، چرا بایــد از همان هم 

محروم شوند.

خلیج فارس شبانه روز 
رصد مى شود

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح گفت:    فارس |
خلیج فارس به صورت شــبانه روز در رصــد نیروهاى 
مسلح است. سردار سرلشکر محمد باقرى اظهار کرد: 
امنیت نیمه شــمالى خلیج فارس به عهــده نیروهاى 
مسلح جمهورى اســالمى ایران است که خوشبختانه 
امنیت کامل در دریا و هوا برقرار است. وى با بیان اینکه 
گشت هاى دریایى و هوایى به صورت شبانه روز توسط 
نیروهاى مسلح انجام شده و رصد مى شود، گفت: حضور 
ناوگان هاى بزرگ نیروهاى فرامنطقه اى در خلیج فارس 
و تنگه هرمز نسبت به سال هاى گذشته به حداقل رسیده 
که نشان از امنیت منطقه و اقتدار جمهورى اسالمى است.

پشت پاى ستاره ها 
  جماران|آتوسا پورکاشیان که ســال هاست در 
آمریکا زندگى مى کند، در تمام این سال ها با پرچم ایران 
در مسابقات شرکت مى کرد، اما او حاال پرچمش را به 
ایاالت متحده آمریکا تغییر داده است. پیش از این استاد 
بزرگ الشن مرادى، دومین استاد بزرگ شطرنج ایران 
که براى ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود، پرچمش را 
به این کشور تغییر داده بود و حتى در مسابقات قهرمانى 

آمریکا نیز شرکت کرده بود.

شکالت فروش تهدید شده
  برترین ها |روزنامه «جوان» با اشاره به ماجراى 
تعارف کردن شکالت از طرف مرد سنندجى به رئیس 
جمهور و عذرخواهى بعدى اش نوشت: روشن است که 
این مغازه دار تحت تهدید قرار گرفته و بخاطر صیانت 
از حریم خانواده و جان و مالش مجبور شــده است تن 
به خواسته دیکتاتورهاى ضدانقالب بدهد، چون دیده 
که در همان مناطق کردنشین، تجزیه طلبان به خانه فرد 
طرفدار نظام کوکتل مولوتف انداخته اند، خانه را در حالى 
که زن و بچه در آن اســت، آتش زده اند یا به منزل فرد 
دیگرى از حامیان نظام رفته اند و حتى لباس هاى اهل 

خانواده را سر دست گرفته اند و...

تصادف فرزند نماینده مجلس
  همشهرى آنالین |حجت االسالم حسین 
جعفرى فرزند حجت االســالم دکتر امیرقلى جعفرى 
نماینده مردم شهرســتان بروجن در مجلس شوراى 
اسالمى عصر روز جمعه 11 آذرماه در اثر سانحه تصادف 
در جاده نطنز  - کاشان جان خود را از دست داد. در این 
سانحه همسر و فرزند مرحوم حسین جعفرى مصدوم 

شدند و حال عمومى آنها رو به بهبود است.

دولت روحانى
 خانه نمى ساخت

  رکنا | سخنگوى دولت در پاسخ به سئوالى در مورد 
وعده ساخت مسکن دولت اظهار کرد: مسکن حوزه اى 
است که سرمایه گذارى در آن بلندمدت است. متأسفانه 
سیاست رسمى دولت گذشته (روحانى) نساختن مسکن 
بود و به همین خاطر پروژه مسکن مهر را متوقف کردند، 
به شکلى که ما هم اکنون برخى از پروژه هاى مسکن مهر 

سال 90 را تکمیل مى کنیم.

انتقاد پسر 
«ترامپ» از «زلنسکى»

  خبرآنالین| پسر «دونالد ترامپ»، یکى از منتقدان 
سرسخت سیاست دولت «جو بایدن» در قبال کى یف، 
رئیس جمهورى اوکراین را به دلیل ممنوعیت فعالیت 
نهادهاى مذهبى وابسته به روسیه به باد انتقاد گرفت. 
«دونالد ترامپ جونیور» در توییتى نوشت: «"ولودیمیر 
زلنســکى"  از فعالیت کلیســاى ارتدوکس اوکراینى 
جلوگیرى مى کند. دولت او همچنین به این کلیســاها 
یورش مى برد و کشیش ها را دستگیر مى کند. او در چنین 
شرایطى به افرادى آزادى خواه عالقه مند است! بیایید 
یکصد میلیارد دالر دیگر براى او بدون اینکه پاسخگو 

باشد، ارسال کنیم!»

نایب رئیس کمیســیون انرژى اتــاق بازرگانى تهران 
گفت: مشکل ســوخت ما را به جایى رساند که به دلیل 
گوگرد باالى موجود در مازوت و غیراستاندارد بودن آن 
نتوانستیم این سوخت را به کشتى ها بفروشیم و به دلیل 
ناترازى گاز و کمبود برق در این چند سال این سوخت 

آالینده را داخل کشور استفاده کردیم.
مهراد عباد افزود:  بخشى از مشکل آالیندگى در کشور 
ما مربوط به سوخت و بخشى نیز به خودروها ربط دارد ما 
توانایى این را داریم که بنزین با استاندارد باال مثل یورو5 
تولید کنیم ولى بحث قیمت گذارى روى همه کاالها از 

جمله بنزین مشکل ایجاد کرده است. 

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــى تهران ادامه 
داد: مــواد افزودنى که در بنزین بــه کار مى رود خیلى 
مهم است، در سال هاى اخیر مجبور شدیم بسیارى از 
افزودنى هاى بنزین را از کشورهایى وارد کنیم که ممکن 
است کیفیت کاالهاى شان پایین باشد.  وى با بیان اینکه 
در حال حاضر حتى بنزین سوپر هم در جایگاه ها موجود 
نیست و این باعث آلودگى بیشتر مى شود، گفت: فرآورى 
بنزین سوپر نیاز به مواد افزودنى دارد که موجود نیست، 
بحث دیگر هم قیمت اســت، به صرفه نیست که این 
بنزین گران را تولید کنند چون قیمت تمام شده چندین 

برابر آن چیزى است که در جایگاه ها عرضه مى شود.

محله زعفرانیه یکى از گــران ترین محله هاى تهران 
در منطقه یک است که در شمال شهر تهران و منطقه 
شمیران قرار دارد. پایین ترین قیمت ملک در این محله 
زیر 8 میلیارد تومان تا 10 میلیــارد تومان نبوده و پیدا 

نمى کنید.
در محله زعفرانیه نکته جالبى که وجود دارد این است 
که اگر یک واحد مســکونى به قیمت 8 میلیارد تومان 
به فروش مى رســد تنها به این دلیل است که ویژگى 
و امکانات آن نســبت به ســایر همردیــف هاى خود 
پایین تر اســت.  در محله زعفرانیه واحدهاى مسکونى 
زیر 8 میلیارد تومان تا 10 میلیارد تومان به ندرت یافت 

مى شود.
این روزها در محله زعفرانیه، واحدهاى مســکونى با 
متــرى 500 میلیون تومان نیز یافت مى شــود. با این 
قیمت، براى خریدن یک واحد مســکونى که در برج 
خاصى قرار گرفته بالــغ بر 450 میلیــارد تومان باید 
هزینه کرد.از مشــخصات و ویژگى هــاى خاص این 
واحد مسکونى مى توان به داشتن اتاق جلسات، سالن 
کنفرانس، اســتخر و جکوزى و زمین هاى ورزشى نام 
برد. البته باید امکانــات روف گاردن خصوصى و حمام 
ُترکى را نیز اضافه کرد که مى تواند بر باال بردن قیمت 

آن آپارتمان خاص تأ ثیرگذار باشد.

الدن ایرانمنش
دور جدید بارندگى ها در مناطق مختلف ایران آغاز شده 
و حاال بسیارى بر این باورند که ما دیگر درگیر بحران آب 
و خشکسالى نیســتیم اما به اعتقاد کارشناسان این یک 
توهم است و همیشه سیل و خشکســالى دو روى یک 

سکه هستند.
به طور کلى خشکســالى به نبود یا اندك بودن باران در 
یک دوره طوالنى گفته مى شود که باعث عدم توازن در 
میزان آب و در نتیجه آن، کمبود آب، نابودى گیاهان، کم 
شدن شدت جریان آب، کاهش عمق آب هاى سطحى 
و خاك مرطوب و فرســایش خاك مى شود. به عبارت 
دیگر خشکســالى زمانى رخ مى دهد که تبخیر سطحى 
و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر 
باشد و ایران تنها کشــورى نیست که در سال هاى اخیر 
با بحران آب درگیر شده است بلکه جهان در حال تجربه 

بحران آب است.
 بر اساس آمارهاى موجود وزارت نیرو میانگین 30 ساله، 
بارندگى ساالنه ایران 250 میلیمتر بوده است. همین آمار 
نشان دهنده این است که بارش ساالنه کشورمان نسبت 
به جهان خصوصًا کشــورهاى اروپایى بــا 700 تا 800 

میلیمتر بارندگى در سال، بسیار کمتر است.
بنابراین حتى افزایش شدت بارش ها و وقوع سیل هاى 
بى سابقه درچند سال  اخیر پس از چند دهه خشکسالى 
شدید نه تنها فقر آبى کشــور را جبران نمى کند، بلکه در 
نبود مدیریت صحیح، سیالب هاى ویرانگر بستر حیات 
را از بین برده و خسارت هاى مالى فراوان و تلفات جانى 

برجا مى گذارد.
نتایج تحقیقات و پیش بینى هاى کارشناســان نشــان 
مى دهد که به دلیل تغییــرات اقلیمى در مناطق مختلف 
کشور در ســال هاى پیش رو افزایش دفعات وقوع سیل 
را تجربه خواهیم کرد که این امر به نگرانى کارشناسان 
درباره آینده اقلیمى ایران دامن زده است زیرا نبود برنامه 
ریزى و ضعف مدیریت براى مهار سیالب، نعمت بارندگى 

و سیل را به بالى طبیعى تبدیل مى کند.
این در حالى است که مدیریت صحیح سیل، کشورى با 
اقلیم خشک ایران را که بسیارى از دشت هاى آن بر اثر 
برداشــت هاى بى رویه منابع آب زیرزمینى در وضعیت 

بحرانى قرار دارد، از فقر آبى نجات مى دهد. 
حاال با وجود اینکه در آستانه فصل سرد و شروع بارش ها 
به میزان مناسب هستیم بسیارى در این اندیشه هستند 
که با وجود نبود مدیریت این بــارش ها مى تواند آبى بر 
آتش خشکسالى باشد اما یک پژوهشگر رشته مهندسى 
آب، نظرى خالف این موضوع دارد و معتقد است با توجه 
به افزایش متوسط دما در اثر پدیده تغییر اقلیم، بارش برف 
نسبت به گذشته بسیار کم شده و نزوالت اکثراً به صورت 
باران رخ مى  دهد که این تغییرات مى  تواند منجر به وقوع 

سیل  و خشکسالى  هاى پى در پى شود.
به گفته گالله غفارى، پیش بینى مى  شود که در اثر تغییر 
اقلیم، شدت و فراوانى بارش  هاى حداکثر در بسیارى از 
نقاط دنیا در آینده نیز افزایش یابد؛ با این حال، شــدت و 
نوع این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت است که در 
مناطق خشک و نیمه خشک، تغییر اقلیم باعث کاهش 
پدیده  هاى نرمال و افزایش وقایع حدى مى  شود. براى 

مثال تعداد وقایع بارش در طول سال کاهش یافته و در 
عوض بارش  هاى با شدت، مدت و فراوانى بیشتر رخ مى  
دهد. یا تعداد روزهاى با دماى متوسط کاهش یافته و در 
مقابل شاهد روزهاى بسیار گرم یا بسیار سرد خواهیم بود.
این کارشناس از این   پدیده  با نام « فرین» نام مى برد و 
مى گوید بر همین اساس در یکسال بارندگى هاى رگبارى 

رخ مى دهد و در سال بعد خشکسالى اتفاق مى افتد.
غفارى یکى از اثرات تغییر اقلیــم را افزایش حالت  هاى 
حدى مانند سیل، طوفان یا خشکسالى دانسته و مى گوید: 
در واقع این حالت  هــا هم از لحاظ تعداد و هم شــدت 
افزایش مى  یابند که مى  توان به سیل  هاى اخیر به عنوان 

یک حالت حدى اشاره کرد.
ســیل  هاى اخیر هم احتماًال از این فرایند بى  تأثیر نبوده 
و نزول ایــن حجم از بارش در مدت زمان بســیار کوتاه 
مى  تواند از نشانه  هاى تغییر اقلیم و جزو وقایع غیر نرمال 
در منطقه باشــد، ولى اینکه بارش خوب امســال که از 

متوسط بلند مدت بیشتر بوده اســت بتواند نشانه  اى بر 
شروع دوره ترسالى باشد جاى بحث و گفتگو دارد و بیشتر 
مى  تواند وقایع حدى در اثر تغییر اقلیم باشد تا شروع دوره 
ترسالى، زیرا هیچ رخداد منفرد اقلیمى نشانه آغاز یا پایان 

دوره ترسالى یا خشکسالى نیست.
گفته مى شــود ایران براى مواجهه بــا بحران آب فقط 
10 ســال فرصت دارد و اگر مدیریت منابع آب با همین 
دســت فرمان پیش برود تصور اینکه تا 20 ســال آینده 
موجود زنده اى وجود داشــته باشد، دشــوار است! این 
هشدارى اســت که غالمحسین شــافعى، رئیس اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى ایران داده است؛ 
بنابراین،  به جاى اینکه امیدمان به سراب باران هاى سیل 
آسا باشد باید فکرى به حال مدیریت آب کنیم؛ حاال یا با 
کاهش توسعه صنایع و تغییر الگوى کشت و یا برنامه هاى 
بلندمدتى که مى تواند ما را از بحرانى که بیخ گوشــمان 

است نجات دهد.

بارش ها درمان کم آبى نیست

سیل و خشکسالى، دو روى یک سکه 

خورشید کیایى

داســتان دو میل باریک و کالف هاى رنگى مــادر و مادربزرگ ها 
هیچوقت تمام نمى شود. قصه اى که با شروع هر فصل سرد آغاز 
مى شود و دوباره در فصل سرد دیگرى تکرار مى شود. داستان نخ 
و کاموا همیشه براى ایرانى ها نوستالژى بوده، سرنخ هایى که حاال 
به دست ترك ها افتاده است. فقط کافى است در بازار کاموا گشت 
و گذارى داشته باشى تا متوجه شوى که ترك ها صاحب 90 درصد 

از بازار نخ ایران شده اند.
این در حالى است که نساجى ایرانى روزى از کره جنوبى هم باالتر 
بود اما حاال به جایى رســیده ایم که تولید نخ ایرانى کفاف بازار را 
نمى دهد. فروشــندگان کاموا مى گویند از دالیل اصلى کمبود نخ 
کامواى ایرانى این است که جاى حمایت از تولید ایرانى در این بازار 
خالى است. کامواهاى موجود در بازار ایران در حال حاضر ترکیه اى 
هستند و شاید تنها 10 درصد از این اقالم را بتوان یافت که برچسب 

ایرانى خورده اند. 
سقوط صنعت نســاجى ایران قصه کهنه اى است و دالیلش هم 
معلوم. عدم توجه، فرســودگى ماشین آالت ریســندگى و کمبود 
نقدینگى و بانک ها فصل مشترکى اســت که عامل اصلى عقب 
ماندگى در صنعت کامواى ایرانى شــده اســت. یعنى از بین رفتن 
بســیارى از کارخانجات صنعت نساجى منجر شــده تا کشورى با 

نساجى کهن حاال از بسیارى از کشورها عقب بیفتد.
به گفته فروشندگان بازار کاموا براى اینکه کاالى ایرانى بین مردم 
خریدار داشته باشد، باید آنقدر روى آن تبلیغات مثبت انجام شود تا 
مردم طالب آن باشند اما به دلیل بى کیفیت بودن نخ هاى ایرانى هر 

چه هم تبلیغ بشود باز هم مردم به دنبال کامواهاى ترکى هستند.
به گفته فعاالن این عرصه، حاال کشور همسایه کامواى ایران را به 
دســت گرفته و اگر تا چندى پیش و زمانى نه چندان دور نخ تریکو 
ایران حــرف اول را مى زد اکنون تنها 5 درصد از بازار را تشــکیل 

مى دهد و 70 درصد بقیه وارد مى شود.
این در حالى اســت که نخ هاى ایرانى گرچه بــه مراتب از نخ هاى 
خارجى و وارداتى ارزان تر اســت، اما کیفیتشان به اندازه آنها خوب 

نیست، در عین حال تنوع رنگى هم ندارند و بازارشان کساد است.
تنوع جنس و رنگ در نخ هاى ایرانى کم است و طرح ها منطبق با 
امروز نیست. همین مسئله موجب شده که چرخ کارخانه هاى بزرگ 

ترکیه هر ســال براى واردات ایران بچرخد و جنس ها و طرح هاى 
جدیدى را به بازار عرضه  کند که با سلیقه مشترى هم سازگار است. 
علیزاده، کارشناس صنعت نساجى، یک دلیل اصلى و مهم را بازگو 
مى کند؛ اینکه ترك ها هم سلیقه ما و هم شکل و رنگ و نوع بسته 

بندى که ایرانى ها دوست دارند را در نظر مى گیرند.
به گفته این کارشناس، عمده ترین دلیل کمبود تولیدکننده کاموا 
در کشورى مانند ایران که داراى ظرفیت کافى است توجه نکردن 
به سلیقه مشترى و همچنین رنگبندى، بسته بندى و کیفیت تولید 
است و در کشور شاید به تعداد انگشتان دســت تولیدکننده کاموا 

وجود داشته باشد که این موارد را در نظر بگیرد.
علیزاده ضمن ارائه راهکارهاى تقویت صنعت نساجى به ویژه کاموا 
معتقد است باید با به روزرسانى دستگاه هاى ریسندگى، فکرى به 
حال بازارهاى صادراتى نیز کرد چرا که وقتى تولیدکنندگان تشویق 
به افزایش کیفیت و تنوع مى شــوند که بازارهاى جهانى را رقیب 

خود بدانند.
این کارشناس حوزه نساجى توصیه مى کند که براى اثبات مشکالت 
صنعت نساجى ســرى به یکى از کارخانجات ریسندگى بزنیم تا از 
نزدیک با معضلى به نام عقب ماندگى در صنعت نســاجى رو به رو 
شویم. صنعتى که طبق خط مشــى اقتصاد مقاومتى باید تبدیل به 
سومین کشور در آسیاى میانه شود اما نه تنها رشد نکرد بلکه به گفته 
بسیارى از فعاالن این صنعت، با واردات حتى اوضاع از برنامه ریزى 

هم عقب تر ماند.
محمودى یکى از تولیدکنندگان صنعت نســاجى است که همین 
موضوع را گوشزد مى کند. او اشــاره کرده به موانعى که بر سر راه 
تولید کنندگان ایرانى است. مســائلى که 50 درصدش به بانک ها 

برمى گردد.
خالى بودن دست تولید کنندگان اکنون واردات بى رویه کاالهاى بى 
کیفیت خارجى را نیز رقم زده و باعث شده در این روزهاى سرد بازار 

کاموا در ایران گرم نشود و تنها خارجى ها به فروش برود.
گفته مى شــود که در حال حاضر حداقــل 80 کارخانه پنبه پاك 
کنى در اســتان هاى گلســتان، خراسان هاى شــمالى، رضوى، 
جنوبى، ســمنان، اردبیل و فارس بــه طور عمده فعال هســتند 
و در البــرز، کرمــان و اصفهــان نیــز چنــد کارخانــه محدود 

وجود دارد.

همسایه ها براى ایران بافتنى مى بافند!
 دانشجوى رشته برق مقطع دکتراى دانشگاه تهران که صبح روز شنبه اقدام به خودکشى کرده 

بود، صبح دیروز 13 آذر ماه درگذشت.
«زهرا.ج»، دانشجوى مقطع دکترا ى رشته برق دانشگاه تهران پیش ازظهر روز شنبه، 12 آذر 
ماه از راه پله طبقه دوم دانشکده برق قدیم واقع در دانشــکده فنى(امیرآباد شمالى) به پایین 
مى پرد. در جریان این حادثه که پیش از ظهر، در محیط دانشــگاه اتفاق افتاد، یک دانشجو با 

استاد خود در ارتباط با اسامى که در مقاله ثبت مى شود، بحث مى کند. 
گفته مى شود که استاد براى ثبت نام یک فرد که هیچ ارتباطى با مقاله ندارد، پافشارى مى کند 
اما دانشجو نمى پذیرد. برخى از منابع اظهار مى کنند، دانشجو به استاد مى گوید اگر از ثبت نام 
آن شخص خوددارى نکند، به خودش آسیب مى رساند که با ادامه بحث با استاد، این دانشجو 

اقدام به خودکشى مى کند. او همان روز شنبه تحت عمل جراحى قرار گرفت.

دختر 17ساله اهوازى به دلیل موارد ناموسى توسط پدرش با چاقو به قتل رسید. جنازه این دختر 
جوان جلوى در خانه شیخ طایفه کشف شد.

یک منبع آگاه در گفتگوى اختصاصى با «رکنا» اظهار کرد: ساعت 20 غروب روز جمعه 11 
آذر ماه مردى  45 ساله اهل و ســاکن کوى علوى اهواز با در دست داشتن یک چاقوى خون 
آلود خود را به یکى از کالنترى هاى این شهرســتان معرفى کرد و  بیان داشت فرزندم به نام 
معصومه که حدوداً 17ساله است را به دلیل مسائل ناموسى با سالح سرد چاقو به قتل رساندم 
و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شــیخمان واقع در خیابان کردونى انداختم و خودم را به 

کالنترى معرفى کردم . 
بالفاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام شده و با جسد بى جان دختر نوجوان مواجه 
شدند. پس از حضور قاضى ویژه شعبه قتل جسد دختر 17ســاله اهوازى به پزشکى قانونى 

انتقال یافت و موضوع علت اصلى این قتل وحشتناك به صورت ویژه در دست بررسى است.

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: هندسه قدرت در دنیا در حال جابه جایى است، جابه جایى 
قدرت، آمریکایى ها را به وحشت انداخته و آنان سعى دارند به هر نحو، در مقابل پیشرفت ایران 
و الگوگیرى سایر ملت ها از ایران بایستند اما جمهورى اسالمى ایران با وجود تمام مشکالت 
و موانع به صورت مقتدرانه، به پیشرفت هاى خود ادامه مى دهد.سردار محمدرضا نقدى ادامه 
داد: در گذشــته آمریکا در تمام ابعاد به عنوان قدرتى برتر در سطح جهان  بوده و خود را رهبر 
جهان فرض مى کرده است، اما امروز قدرت او رو به افول و در عوض قدرت جمهورى اسالمى 
ایران رو به صعود است.وى گفت: کشور آمریکا در گذشته در حوزه نظامى قدرتمند بود و اکثر 
کشورهاى دنیا حتى از تحرکات ارتش او قالب تهى مى کردند اما هم اکنون بسیار ضعیف و در 

مواردى ذلیل شده است. 

دانشجوى خودکشى کرده درگذشت

قتل ناموسى دختر 17ساله به دست پدرش

هندسه قدرت در حال جابه جایى است
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توقیف محموله 100 تنى
 کود شیمیایى

رئیس پلیس امنیــت اقتصادى اســتان اصفهان از 
کشف 100 ُتن کود شــیمیایى احتکار شده به ارزش 
60 میلیارد ریــال در فالورجان خبر داد. ســرهنگ 
کامران ریاحى اظهار داشــت: مأمــوران فرماندهى 
انتظامى شهرستان فالورجان از احتکار محموله اى 
سنگین کود شــیمیایى در یکى از انبارهاى حاشیه 
شهر قهدریجان از توابع شهرستان فالورجان مطلع 
و بررســى موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند 
و در حضور مالک انبار از محــل بازدید کردند. وى 
اظهار داشت: در بازرســى به عمل آمده تعداد 100 
ُتن کود شیمیایى احتکار شــده کشف شد که ارزش 
این محموله مکشوفه توســط کارشناسان مربوطه 
60 میلیارد ریال برآورد شده است. سرهنگ ریاحى در 
خاتمه از توقیف کودهاى شیمیایى خبر داد و گفت: 
مالک کودها نیز به همراه پرونده براى انجام اقدامات 

قانونى تحویل مرجع قضائى شد.

کشف 8 دستگاه ماینر در 
نجف آباد

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از کشــف 
8 دســتگاه ماینر قاچــاق به ارزش یــک میلیارد و 
700 میلیون ریــال در عملیات مأمــوران انتظامى 
شهرستان نجف آباد خبر داد. سرهنگ میثم گوهرى 
آرانى گفت: مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 
نجف آباد با انجام اقدامات هوشــمندانه پلیســى از 
فعالیــت مجرمانه فردى در ایــن خصوص مطلع و 
بررسى موضوع را دردســتورکار خود قرار دادند. او 
افزود: مأموران ایــن فرماندهى ضمن هماهنگى با 
مرجع قضائى به محل نگهدارى دستگاه هاى ماینر 
قاچاق اعزام و در بازرسى از یک باب منزل تعداد 8 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند. 
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد با بیان اینکه 
دستگاه هاى ماینر مکشــوفه فاقد مدارك قانونى و 
معتبر گمرکى بود تصریح کرد: کارشناسان مربوطه 
ارزش این دســتگاه ها را یک میلیارد و700 میلیون 

ریال برآورد کردند.

صدور 1600 کارت منزلت 
شهروندى 

شــهردار اصفهان با بیان اینکه تاکنــون یک هزار و 
636 کارت منزلت شــهروندى ویــژه توان خواهان 
صادر شده است، گفت: توان خواهان مى توانند با این 
کارت به صورت رایگان از خدمات ناوگان حمل ونقل 
عمومى(اتوبوس و مترو) و فضاهاى فرهنگى، تفریحى 
و آموزشى شــهردارى بهره مند شوند. على قاسم زاده 
تصریح کرد: کارت منزلت شهروندى از سال 95 براى 
برخى از اقشار جامعه از جمله توانخواهان صادر شده 
بود، اما مدتى در آن وقفه ایجاد شد که از سال گذشته 
آن را فعال کردیم. شهردار اصفهان افزود: تاکنون 150 
هزار کارت منزلت شهروندى ویژه اقشار جامعه هدف 
صادر شده است، چنانکه طى یک سال گذشته 6 هزار 
و 374 کارت منزلت صادر شده که هزار و 636 کارت 

از این تعداد ویژه توان خواهان است.

سهم 3 درصدى معلوالن 
رعایت شود

اســتاندار اصفهان تاکید کرد: هرگونه اســتخدام در 
منطقه باید با رعایت سهمیه 3 درصدى جذب معلوالن 
صورت بگیرد و ما از ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان، این ُمطالبه جدى را داریم. سیدرضا مرتضوى، 
با اشاره به ســخنان رییس جمهورى در باره استفاده 
از ظرفیت قانون اشــتغال 3 درصــدى معلوالن در 
آزمون هاى استخدامى کشــور افزود: همانگونه که 
آیت ا... رییسى به سازمان امور استخدامى کشور تکلیف 
کردند؛ ما نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
انتظار داریم تا در این زمینه بکوشــد.  وى با اشاره به 
این که شناخت وظایف و مسوولیت در برابر معلوالن، 
وظیفه همگانى اســت، ادامه داد: همه ما نســبت به 
یکدیگر از جمله معلوالن مســوولیت داریم و باید به 
بهانه روز بزرگداشــت معلوالن، عملکرد خود را رصد 

کنیم و براى آینده نیز برنامه داشته باشیم.

خبر

زیرسازى مسیر قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران 70 
درصد پیشــرفت فیزیکى داشــته و به مرحله ریل گذارى 

نزدیک شده است.
مجرى طرح قطار پرسرعت اصفهان - قم - تهران با بیان 
اینکه 70 درصد زیرســازى و در واقع 150 کیلومتر از 245 
کیلومتر مسیر اصفهان به قم اجرا شده و به مرحله ریل گذارى 
رسیده است، گفت: تاکنون حدود 4 میلیارد یوآن براى طرح 

قطار پرسرعت هزینه شده است.
علیرضا صلواتى افزود: با بهره بردارى از این طرح تا سقف 
20 میلیون مسافر در سال و در این مسیر جابه جا مى شوند و 
دسترسى استان هاى هم جوار مانند چهارمحال و بختیارى، 

یزد و فارس به پایتخت بسیار آسان مى شود.
وى گفت: در تالش هستیم سهم بومى سازى از 30 درصد 
به 50 درصد پیش ببریم که حداقل 30 درصد هزینه طرح را 

کاهش مى دهد و موجب اشتغال زایى مى شود.
صلواتى گفت: ایستگاه اصفهان در کنار ورزشگاه المپیک 
نقش جهان، ایستگاه بعدى شهر قم و در بلوار پیامبر اعظم 

(ص) واقع شده است.
وى افزود: با بهره بردارى از قطارپرســرعت اصفهان - قم 
- تهران- مسیر حدود 410 کیلومترى اصفهان تا تهران با 
سرعت 250 تا 300 کیلومتر بر ساعت در کمتر از دو ساعت 

و بین 100 تا 120 دقیقه طى مى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان با اشاره به سفر اخیر هیاتى از مسووالن اصفهان به 
دو استان مسکو و سن پترزبورگ روسیه گفت: در این سفر 
در باره بازار گردشگرى ایران، گزارش ها و سخنرانى هایى 
در جمع فعاالن گردشگرى مسکو و سن پترزبورگ انجام 
و با «تورگردانان» و «تور اپراتورها» نشست هاى موسوم 
به «بى تو بى» (یک نوع بازاریابــى در بین فعاالن یک 

حرفه) برگزار شد.
علیرضا ایزدى با اشاره به نگهدارى اسناد تاریخى ایران در 
گنجینه هاى روسیه از جمله موزه آرمیتاِژ سن پتررزبورگ 
اظهار داشت: در این سفر، پیشنویس تفاهمنامه اى به امضا 

رسید که براساس دو بند از آن بدنبال این هستیم که بتوانیم 
در حوزه باستان شناســى و تعامالت و ارتباطات موزه اى 
همکارى داشته باشــیم. ایزدى گفت: قرار شد اصفهان 
میزبان تعدادى از توراپراتورها باشد تا جاذبه هاى این شهر را 
از نزدیک ببینند و از این طریق بتوانیم ارتباطات فى مابین را 
برقرار کنیم. مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى اصفهان افزود: سه آژانس فعال توراپراتورى اصفهان 
که در تورهاى ورودى فعال هســتند نیز در نشست هاى

 "بى تو بى" که بین مســوولین و تورگردانان برگزار شد، 
شرکت کردند و این آژانس ها امیدوارند که بتوانند در این 

حوزه با روسیه کار کنند.

اصفهان میزبان توراپراتورهاى 
روسى مى شود 

پیشرفت 70 درصدى مسیر 
قطار اصفهان-تهران

تا همین دو سه دهه پیش، خبرى از این همه نورافشانى 
و چراغ هاى گوناگون و ملون در مغازه هاى اصفهان نبود. 
کل نورى کــه از مغازه ها بیرون مى آمــد، نور کم فروغ 
نئون هاى پشت شیشــه و یا حداکثر المپ هاى مدادى 
پشت ویترین بود. این المپ ها به قدرى پر مصرف بود 

که خیلى ها ترجیح مى دادند، استفاده نکنند. 
اما االن همه کمر همت بســته اند که نگذارند حتى یک 
متر از خیابان تاریک بماند. المپ هاى نئونى رنگ پشت 
شیشه ها تبدیل شده به جزء جدانشدنى ویترین ها و در 
این سال ها هرچقدر علم پیشرفت کرده نور این المپ ها 
هم زیادتر از گذشته شده است. LEDها هم که تازه وارد 
هســتند، حســابى مورد اســتقبال قرارگرفته اند و کم 
مصرف هایشان چون پرنورتر، زیباتر، جذاب تر و پربازده 
هستند،  مغازه دارها با این استدالل که مشترى جذب کن 
هستند سراغشان مى روند. مغازه داران دقیقًا دست روى 
مدل هایى مى گذارند که به قول معروف خاموش و روشن 
مى شــوند. در این میانه درخت هاى اصفهان هم از این 
قافله جانمانده اند و شب ها صورتى و قرمز و زرد و بنفش 

مى شوند.
با این اوصاف، مى تــوان گفت اصفهان از آن دســته 
کالنشهرهایى است که آلودگى نورى در آن بیداد مى کند. 
آلودگى نورى نور مزاحمى اســت که اغلب در تاریکى 
شب ها، موجب آزارهاى چشمى شــده و آسیب هایى را 
ناخواسته به روح و جسم ما وارد مى کند. نورهاى مصنوعى 
که در زمان یا مکان نامناسب و بیش از استاندارد خود در 
همه جاى شهر پا گذاشته اند و با کیفیت نامطلوب محیط 
زیست، آسمان شب را آزاردهنده و آلوده کرده اند. اما با 
وجود اینکه بیش از یک دهه است کارشناسان مختلف 
نســبت به آلودگى نورى در اصفهان هشدار داده اند اما 
سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان به نظر مى رسد 

نورپاشى شهر را از وظایف اصلى خود مى داند.
اگر بخواهیم به پیشینه نورپاشى در اصفهان رجوع کنیم 
باید خیلى عقب برویم. اما رنگى کردن درختان اصفهان 
با نورهاى مختلف همین چند ســال پیش اتفاق افتاد و 
مى توان گفت هنوز یک دهه نشــده که براى اولین بار 
درختان خیابان بیدآباد کــه از محله هاى تاریخى و مهم 

اصفهان است با 156 پروژکتور به صورت دفنى با طیف 
رنگ RGB نورپاشى شد تا 16 میلیون رنگ متنوع ایجاد 
شود و تاریکى محله با درختان رنگى جبران شود. بدعتى 
که درختان محله هاى دیگــر اصفهان نیز از آن در امان 
نماندند و تقریبًا همه جاى شهر از درختان رنگى در شب 

پر شد و موافقان و مخالفان زیادى پیدا کرد. 
نظر مخالفان نورپاشى شــبانه، این بود که این نورپاشى 
آسیب جدى به درختان مى زند و این شکل زیباسازى را در 
حد و شأن نصف جهان نمى شمارند، اما موافقان نورپاشى 
شبانه بر درختان بر این باورند که نورپاشى ضرر و زیانى 

در چرخه حیات گیاهان به جا نمى گذارد.
شاهین سپنتا، اصفهان شناس و پژوهشگرى است که جزو 
مخالفان نورپاشى شــبانه بر درختان است. به اعتقاد این 
کارشناس، با وجود مخالفت هایى که از جانب دوستداران 
محیط زیست شــده اما سازمان زیباســازى شهردارى 
اصفهان به بهانه زیباسازى شهر در شب به این کار ادامه 
مى دهد. این اصفهان شناس با بیان اینکه نورپاشى شبانه 
پس از غروب آفتاب تا سپیده دم بر درختان، مصداق بارز 
آلودگى نورى است، با بیان اینکه این نوع آلودگى، زندگى 
حیوانات و گیاهان را که در یک چرخه 24 ساعت شبانه روز 
در جریان اســت تحت  تأثیر منفى قــرار مى دهد، اظهار 
مى کند: شاخ و برگ درختان تنومند حاشیه خیابان به ویژه 
در طول شب و در فصول سرد (بخاطر گرماى محیطى) به 
عنوان پناهگاه پرندگان مورد استفاده قرار مى گیرد. و این 
نورپاشى ها بر رفتارهاى طبیعى جانوران به ویژه پرندگان 
در طول روز و شــب مثل النه گزینى، مهاجرت، خواب، 
تولیدمثل و جســتجوى غذا تأثیر منفــى مى گذارد و در 

نهایت پرندگان را ضعیف و بیمار مى کند.
او همچنین آلودگى نورى در شب را موجب مختل شدن 
زندگى حشــره هاى مفید به عنوان منبع غذایى ســایر 
گونه هاى جانــورى مى داند و مى گویــد: این موضوع 
مى تواند به عنوان یک تنش جدى بر میزان رشد، رنگ و 
ریزش برگ ها و رویش شاخه گیاهان تأثیر بگذارد، طول 
عمر گیاه را کوتاه و آن را ضعیف، بیمار کند و مورد هجوم 

آفات قرار بدهد.
آنچه از این نورپاشى ها برآورد مى شود چیزى به جز مرگ 
درختان و از بین رفتن اکوسیستم طبیعى زندگى شبانه 

جانوران و حشرات نیست. ســپنتا در این رابطه توصیه 
مى کند براى پیشگیرى از آســیب هاى بیشتر بر محیط 
 زیست از هرگونه نورپاشى بر درختان در دیگر خیابان ها 
جلوگیرى شود و موارد فعلى ترجیحاً برچیده شود یا مدت 
نورپاشى در آنها به 2 تا 3 ساعت پس از غروب خورشید 

محدود شود.
نورپاشــى شــبانه درختان در حالــى همچنان صورت 
مى گیرد که رئیس سابق کمیسیون محیط زیست شوراى 
اسالمى شهر اصفهان در سال 98 نسبت به این مسئله 
موضع گرفته بود و با بیان اینکه نورپاشى شبانه به درختان 
نوعى دستکارى در چرخه طبیعى گیاهان است گفته بود: 
آثار تابش نور در شب بر درختان موضوعى پیچیده است 
و باید پارامترهاى آن به طور دقیق و کارشناسى بررسى 
شود، اما درختان اصفهان به دلیل قدمت از زیبایى طبیعى 
و منحصر به فردى برخوردار هستند و باید با دقت درباره 

زیباسازى آنها اقدام کرد. 
مدیرسازمان زیباسازى در آن زمان نسبت به اعتراضات 
دوستداران محیط زیســت اصفهان نیز اعالم کرده بود 
که این نورپاشى ها مربوط به مدیران گذشته بوده است. 

 جالب اینکه با وجود اینکه تأثیــر آلودگى هاى نورى بر 
شهروندان سال هاســت اثبات شــده اما مدیران فعلى 
شهردارى نیز تدبیر درستى در این رابطه اندیشه نکرده اند 
چرا که اگر تدبیــرى بود درختان هــر روز با رنگ هاى 

متفاوت در شب خودنمایى نمى کردند. 
امیرحسین جاللى، روان شــناس یکى از دالیل وجود 
عصبانیت و استرس در جامعه را تغییرات محیطى ازجمله 
تغییر سیگنال هاى نورى مى داند که به شبکیه چشم هاى 
انسان مى رســد. به گفته این روان شناس، این موضوع 
در سال هاى اخیر افراد را دچار اختالل ریتم زیستى و به 
تبع آن بدخوابى کرده است و بدخوابى مشکالت خلقى، 
اضطراب و افسردگى را براى افراد به ارمغان آورده است.

به گفته این آسیب شناس،شهردارى  هاى شهرهاى بزرگ 
باید استانداردهایى را براى میزان نورهاى مجاز در نظر 
گیرند. در شهرهاى ما زندگى شبانه رسمى وجود ندارد، به 
همین دلیل بر نور شب ها هم نظارت کمترى وجود دارد 
و شاید تدوین برنامه اى براى زندگى شبانه و بررسى ابعاد 

آن بتواند بر کاهش آلودگى نورى هم مؤثر باشد. 

وقتى طبیعت هم مغلوب آلودگى هاى نورى مى شود 

شب هاى روشن و آلوده اصفهان

در سایه بى مهرى
نصف جهــان  روزنامه «نســل فردا» در شماره 13 
آذرماه خود در گزارشــى با عنــوان «زندگى غمبار 
معلولین زیر سایه بى مهرى مسئوالن» اتفاقات و 
وعده هاى مســئوالن در هفته معلوالن را بررسى 
کرده و نوشته: «در کوچه پس کوچه هاى شهر در 
کنج برخى خانه ها معلوالنــى زندگى مى کنند که 
اگرچه شاید لبى خندان داشــته باشند اما مطمئنًا از 
مشکالت زیادى رنج مى برند، مشکالتى که عدم 

حمایت صحیح دولت آنها را افزون کرده است.»

 در بخش دیگرى از این گزارش از زبان محمود نژاد، 
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران بر 
لزوم اجراى قانون حمایت از حقوق معلوالن تأکید 
شده و این روزنامه نوشته: «البته مواردى در قانون 
وجود دارد که باید اصالح شــوند. در این زمینه نیز 
سیگنال هاى خوبى ازسمت مجلس شوراى اسالمى 
دریافت شــده و رئیس مجلس صراحتاً اعالم کرده 
است موارد پیشنهادى درخصوص قانون حمایت از 

معلوالن را جهت بررسى ارائه کنیم.»

مریم محسنى
 گرانى و کمبود دارو خیلى وقت است دردى بر دردهاى 
بیماران اعصاب و روان اضافه کرده است. این بیماران که 
تا پیش از این نیز دچار کمبود داروهایشــان به خصوص 
داروهاى خارجى بودند حاال با نبود هر چه بیشــتر دارو 
مواجه شده اند. به گفته این بیماران بسیارى از داروخانه 
هاى اصفهان داروهاى بیماران خاص را ندارند و تنها چند 
داروخانه انگشت شمار هستند که داراى داروهاى خاص 

بوده اما آنها هم مدتى است دچار کمبود شده اند.
نارضایتى بیمــاران اعصاب و روان اصفهــان در حالى 

رسانه اى شده است که مســئوالن در این زمینه چشم 
انداز روشــنى به آنها نشــان مى دهند و مدتى است که 
گفته مى شــود کمبود این داروها از این وضعیت بیرون 

خواهد آمد.
هم اکنون برخى از داروهاى خــاص بیماران اعصاب و 
روان اما به شدت کمیاب شده و آنها را بین داروخانه هاى 

مختلف اصفهان سرگردان کرده است.
این در حالى اســت که عالوه بر نبود دارو، قیمت هایى 
که براى داروها عنوان مى شود بسیار گران بوده و گاهى 

بیماران زیر بار گرانى دارو کمر خم مى کنند.

دارو نیست؛ اعصاب نداریم!

شوك تعرفه هاى خودسرانه
نصف جهــان   افزایش 5 برابرى تعرفه آواى انتظار، 

مشتریان همراه اول را شوکه کرد.  
با توجه به اینکه هر یک از اپراتور ها با سرویس هاى 
آواى انتظار امکان پخش موســیقى به جاى بوق را 
براى مشترکان فراهم مى کند تا آنها بتوانند رضایت 
مشتریان را جلب کنند و تعرفه آواى انتظار یکى از 
خدماتى است که همراه اول به مشتریان خود ارائه 

مى دهد.  اما این روز ها مشتریانى که از تعرفه آواى 
انتظار استفاده مى کنند با افزایش 5 برابرى آن مواجه 
شدند. این موضوع موجب نارضایتى مشتریان شده 
است.به گفته دارندگان ســیمکارت همراه اول این 
افزایش قیمت در شرایطى صورت گرفته که خبرى 
مبنى بر افزایش نبوده است و به استناد کدام مجوز 

بدون آگاهى مشتریان اتفاق افتاده است؟

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مسئول واحد گردشگرى سالمت معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: بیشتر گردشگران سالمت 
براى استفاده از تخصص هاى زیبایى، چشم پزشکى و بعد 
از آن براى درمان بیمارى هاى قلــب، بارورى و نابارورى، 
سرطان، دندانپزشــکى و تخصص هاى مختلف اطفال به 

اصفهان سفر مى کنند.
ندا احمدى افزود: حدود 95 درصد از گردشگران سالمت 
خارجى در اصفهان از کشورهاى عراق و افغانستان و بقیه از 

کشورهاى حوزه خلیج فارس هستند.

وى اظهار داشت: گردشگران سالمت داخلى که بیشتر براى 
استفاده از پزشکان خبره و امکانات به روز با هدف درمان به 
این استان سفر مى کنند اغلب از استان هاى چهارمحال و 

بختیارى، لرستان و خوزستان هستند.
وى اضافه کرد: برخوردارى از پزشــکان خبره، پیشینه و 
اعتبار پزشکى و درمانى، ارتباطات فامیلى موثر در برخى از 
مناطق اصفهان با کشورهاى همسایه و جاذبه هاى تاریخى 
و گردشــگرى از ظرفیت هاى استان در حوزه گردشگرى 

سالمت است.

دلیل سفر اغلب گردشگران سالمت به اصفهان

امضاى تفاهمنامه همکارى فنى و حرفه اى و 
شهردارى باغبادران

نصــف جهــان  شــهردار باغبــادران از امضــاى 
تفاهمنامــه همــکارى مرکــز آمــوزش فنى و 
حرفه اى شهرســتان لنجان و شهردارى باغبادران 

خبر داد.
حجت ا... امینى افزود: ایــن تفاهمنامه با موضوع 

انجام فعالیت هاى آموزشــى و پژوهشــى و هم 
افزایى در بهــره بردارى از پتانســیل ها و امکانات 
دو مجموعه به ویژه در ارتقــاى کیفیت برگزارى 
دوره هاى آموزشــى براى افزایــش دانش فنى و 

مهارتى شهروندان به امضاء رسید.

معرفى سرپرست آتش نشانى کاشان
نصــف جهان  سرپرســت ســازمان آتش نشــانى 
و خدمــات ایمنــى شــهردارى کاشــان انتخاب

 شد.
در مراسمى که با حضور شهردار، مدیران شهرى و 

همچنین مدیران و کارکنان آتش نشانى برگزار شد، 
مصطفى محتشمیان به عنوان سرپرست سازمان 
آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى کاشان 

معرفى شد.

انجام پروژه هاى برون دانشگاهى توسط 
دانشجویان نجف آباد و علم و صنعت

نصف جهان  تفاهمنامه همکارى میان دانشکده هاى 
مهندسى کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد و 

دانشگاه علم و صنعت ایران امضا شد.
رئیس دانشکده مهندســى کامپیوتر دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد در حاشــیه امضاى این 
تفاهمنامه گفــت: در این تفاهمنامــه زمینه هاى 
انجام تحقیقات مشــترك در حوزه پایان  نامه هاى 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلى، انجام طرح ها و 

پروژه هاى برون دانشــگاهى مشــترك، برگزارى 
دوره هاى آموزشــىـ  کاربردى مشــترك در دو 
دانشــکده، برگزارى رویدادهاى علمى و کنفرانس 
عنوان شده است و دانشجویان مى توانند از امکانات 

و زیرساخت هاى دو دانشگاه استفاده کنند. 
بهرنگ برکتیــن افــزود: انعقاد ایــن تفاهمنامه  
زمینه هاى همکارى بیشتر بین دانشگاه آزاد اسالمى 

و دانشگاه هاى دولتى را میسر خواهد کرد. 

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: مجموعه پذیرایى «بهشت» با سرمایه گذارى 
بخش خصوصى جنب قطعه 10 آرامستان باغ رضوان 

براى رفاه حال شهروندان راه اندازى مى شود.
على حاجیان با بیان اینکه این مجموعه با 12 میلیارد 
ریال سرمایه گذارى در کنار قطعه 10 آرامستان در حال 
احداث است، ادامه داد: مجموعه پذیرایى «بهشت» 

در آرامستان باغ رضوان قابلیت امکان طبخ غذا، ارائه 
به صــورت بیرون بر و همچنین امکان ســرو غذا در 

سالن هاى موجود براى خدمت رسانى را دارد.
وى خاطرنشان کرد: طبق پیش بینى ها این پروژه تا 
نیمه دى ماه امسال تکمیل مى شود، بنابراین امیدواریم 
در راســتاى رضایت شــهروندان بتوانیم با کیفیتى 

متفاوت این خدمت را ارائه کنیم.

راه اندازى مجموعه پذیرایى «بهشت» در باغ رضوان 
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  10 ویژگى جذاب 
گوشى هاى آیفـــون 

به نظر مى رسد که به روزرسانى رابط کاربرى شیائومى 
براى اندروید 13 گوشى هاى هوشــمند این برند در راه 
بوده و اکنون تغییرات جذاب MIUI14 طبق اطالعاتى 

فاش شده است.
زمان عرضه آخرین نســخه از رابط کاربرى سفارشــى 
اندرویدى شیائومى یعنى MIUI14 بسیار نزدیک است. 
شکى نیست که این سازنده تجهیزات تکنولوژى محور 
اصلى چینى خیلى دیر به این کار دست زده است، اما به 
هر حال بهتــر از هرگز انجام ندادن آن اســت. قرار بود 
سیســتم عامل اندروید 13 در تاریخ 1 دسامبر (10 آذر 
ماه) در کنار رابط کاربرى جدید شیائومى عرضه شود، اما 
به دلیل شرایط پیش بینى نشده این زمان به تعویق افتاد. 
همانطور که منتظر اعالم تاریخ جدید عرضه آن هستیم، 
تغییرات جذاب MIUI14 بــراى اندروید 13 به صورت 
آنالین فاش شده است. در ادامه نگاهى به این تغییرات 

خواهیم داشت.
Kacper Skrzypek تغییــرات کاملــى را در مــورد 

به روزرسانى MIUI14 به اشتراك گذاشته است. این نشان 
مى دهد که رابط کاربرى جدید تغییرات جالبى را با خود 
به ارمغان مى آورد. الزم به ذکر است که MIUI14حجم 
کمى خواهد داشــت و فضاى ذخیره ســازى کمترى را 

مصرف مى کند. معمارى سیستم بهبود یافته اى در این 
رابط کاربرى وجود دارد کــه ظاهراً عملکرد برنامه هاى 
از پیش نصب شده و برنامه هاى شخص ثالث را در عین 

صرفه جویى در مصرف انرژى ارتقا مى دهد.
عالوه بر ایــن، تغییرات لو رفته نشــان مى دهد که این 
سیســتم عامل با گزینه هاى شخصى ســازى بیشتر و 
فرمت هاى ویجت جدید براى ترکیب  امکانات بیشــتر 
ارائه مى شــود. کاربران اکنون مى توانند متن ها را از هر 

تصویر گالرى کپى کنند.
حریم خصوصــى و امنیت کلى نیز بهبود یافته اســت. 
اکنون، بیش از 30 عملکرد از حریم خصوصى رمز گذارى 
شده گسترده، بدون هیچ داده اى در فضاى ابرى ذخیره 
شده و همه اقداماتى که به صورت محلى روى دستگاه 

انجام مى شوند را پشتیبانى مى کنند.
تغییرات جــذاب MIUI14 همچنین به چیــزى به نام 
«آیکون هاى فوق العاده» اشاره مى کند. گفته مى شود 
که این ها ظاهر جدیدى به صفحه اصلى مى دهند. جالب 
خواهد بود که ببینیم کار کردن با این ها چگونه است. یکى 
دیگر از چیزهایى که توجه ما را بــه خود جلب مى کند، 
تصویر حیوان خانگى یا گیاه صفحه اصلى است. احتماًال 
یک ویجت به شــکل گیاهى یا حیوان خانگى متحرك 

است که مى تواند به صفحه اصلى اضافه شود.
شیائومى همچنین قابلیت اتصال بین دستگاه ها را بهبود 
بخشیده است و اتصال ایرفون به تلفن، تبلت و تلویزیون 
و جابه جایى یکپارچه بین این دستگاه ها را آسان تر کرده 
است. دســتیار صوتى MI AI نیز اصالح شده است. این 
دستیار صوتى اکنون مى تواند وظایف پیچیده اى را انجام 
دهد، به ترجمه، فیلتر کردن تماس هاى اســپم و موارد 

دیگر کمک کند.

گزارشــى تازه مى گوید گواهى اعتبارســنجى اندروید 
شرکت هاى تولیدکننده موبایل از جمله سامسونگ فاش 

شده و حاال میلیون ها کاربر در خطرند.
یکى از کارمندان گوگل اعالم کرده است که کلیدهاى 
اعتبارسنجى اندروید از چند شرکت تولیدکننده از جمله 
سامسونگ، ال جى و مدیاتک فاش شده اند. این گواهى ها 
حاال مى توانند به هکرها اجازه دهند تا بدافزارهاى خود را 

به راحتى به دستگاه هاى کاربران منتقل کنند.
طبق اعــالم «لوکاش سى ویرســکى»، کارمند گوگل 
و متخصص مهندســى معکــوس بدافزارهــا، گواهى 
چندین شرکت بزرگ در دنیاى اندروید فاش شده است. 

شرکت هایى مثل سامسونگ براى تأیید اپ هاى خود 
از گواهى هایى استفاده مى کنند که مجوزهاى زیادى 

دارند. حاال هر برنامه اى که از این کلیدها استفاده 
کند، مى تواند در سطح سیستم عامل به 

اطالعات کاربر دسترسى داشته باشند.
به عبارت دیگر، هکرها حاال مى توانند 
بدافزارهاى خود را به شکل اپلیکیشنى 
شــبیه اپ پیامک هاى سامســونگ 

دربیاورند. این بدافزار با کلید سامسونگ 
امضا مى شــود و بعــد به صورت یــک آپدیت در 

اختیار کاربر قرار مى گیرد. ســپس از تمام موانع امنیتى 
دستگاه شما عبور مى کند و با نصب روى سیستم، به کلیه 

اطالعات دستگاه دسترسى پیدا مى کند.

گواهى اندروید سامسونگ مدت ها پیش 
فاش شده بود؟

کلید افشــایى از سامســونگ ظاهراً براى بســیارى از 
ابزارهاى این شــرکت از جمله اپ Phone، بیکسبى، 
سامسونگ Account، سامسونگ Pay و تعداد زیادى 
برنامه دیگر استفاده شده است. «آرتم روساکوفسکى»، 
بنیان گــذار APKMirror مى گویــد قدمــت برخى از 

بدافزارهایــى که از این 

کلیدها اســتفاده مى کردنــد در واقع به ســال 2016 
برمى گردد. این یعنى مشکل مربوطه مدت هاست وجود 

داشته است؟
سامســونگ در بیانیه اى اعالم کرده که از همان سال 
2016 از این مشکل باخبر شــده و بروزرسانى هایى را 
براى حل آن منتشر کرده اســت. این شرکت همچنین 
ادعا کرده که تاکنون هیچ مشکلى را مبنى بر سوءاستفاده 

از این مسئله مشاهده نکرده است.
البته مشخص نیست که اگر سامسونگ شش سال پیش 
از این مشــکل مطلع شده اســت، چرا هنوز دارد از این 
کلیدها استفاده مى کند. شاید قضیه مربوط به مشکالت 
لجستیکى محصوالت این شرکت باشد که امکان 
بروزرسانى دستگاه هاى قبلى را فراهم نمى کند. 
ولى این شرکت در همین بازه زمانى محصوالت 
زیادى منتشــر کرده اســت که مى توانستند از 

کلیدهاى جدید استفاده کنند.
با توجه به اینکه کاربران نمى توانند کار خاصى 
در قبال این مشــکل انجام دهند، صرفًا توصیه 
مى شــود که افراد به نصب برنامه از خارج از اپ 
استور نپردازند و اپ هاى مدنظر خود را از استورهاى 

رسمى دانلود و نصب کنند.

دوران پیامک 30 ســال پیش با ارسال پیام تبریک 
"کریسمس مبارك" آغاز شد و برخالف این تصور 

که هیچ کس از آن اســتفاده نخواهد کرد، در میان 
کاربران فراگیر شد.

 اولین پیامک یا اس ام اس، سوم دسامبر سال 1992 
با عبارت "کریسمس مبارك" ارســال شد. ظاهرا 
ایده استفاده از پیامک نخستین بار در آلمان در سال 
1985 اجرا شد و فریدهلم هیلبرند، مدیر سرویس 
پستى از ظرفیت مازاد شــبکه موبایل براى ارسال 
و دریافت متون کوتاه اســتفاده کــرده بود. اما این 
نیل پــاپ ورث، طراح نرم افــزار بریتانیایى بود که 
هفت سال بعد نخستین اس ام اس شناخته شده در 
سطح جهانى را از رایانه خود به تلفن همراه ریچارد 
جارویس، مدیر ودافون، ارسال کرد که حاوى پیام 

تبریک سال نو بود.
سرویس جدید 15 ماه بعد در نمایشگاه رایانه 1994 
ســبیت (CeBIT) در هانوفر، به صورت تجارى راه 
اندازى شــد. هزینه آن از نظر اســتاندارد امروزى 
اندك و 39 پفنینگ بود اما بــا معرفى یورو، قیمت 
هر اس ام اس، 19 سنت شد. البته فراهم کنندگان 
خدمات براى جلب مشترى، قیمت ها را پایین برده و 

پنج تا شش سنت پیشنهاد کردند.
خدمات پیامکى به سرعت به منبع بزرگ درآمدزایى 
براى صنعت مخابرات تبدیل شد و در سال 1998 
شــمار پیامهاى ارسال شــده در آلمان از مرز یک 
میلیارد گذشــت و در ســال 2012 به 60 میلیارد 
پیامک رسید. رونق پیامک، ســود کالنى به جیب 
فراهم کنندگان خدمات مخابراتى ســرازیر کرد و 

شیوه ارتباط جوانان را متحول ساخت. به دلیل 
محدودیت کاراکتر پیامک، اقتصاد زبانى 

جدیدى ایجاد شــد که بسیارى از آنها 
به عنوان زبان خاص در شبکه 

هاى اجتماعى باقى مانده اند.
نوشــتن پیامــک در روزهاى 

نخســت عمر این ســرویس در 
مقایسه با قابلیتهایى که تلفن هاى 

هوشمند امروزى دارند، بسیار دشوار 
بود چرا که گوشى ها صفحه کلید کامل 

حروف را نداشتند.
پیامک با ظهور خدمات پیام رســانى 

اینترنتى که رایگان هســتند، دیگــر درآمدهاى 
میلیاردى براى اپراتورها ندارد و اپلیکیشــن هاى 
پیام رســان مانند واتس اپ، تلگرام، وایبر یا وایبر با 

رمزنگارى، از پیامهاى کاربران حمایت مى کنند.
ایــن روزها هه مــردم از پیامک بــراى ارتباطات 
خصوصى یا کارى اســتفاده نمى کنند. با این حال، 
همچنان به حیات خــود ادامه مى دهد. اســتفاده 
از پیامک در اپلیکیشــنهایى مانند خدمات بانکى 

آنالین، از این خدمات پشتیبانى کرده است.
بر اســاس گزارش وب سایت اســتار، اپراتورهاى 
شبکه اکنون آرســى اس (خدمات ارتباطى غنى) را 
به عنوان جانشــین اس ام اس عرضه مى کنند که 
قابلیت رمزنگارى دارد اما این ســرویس نتوانسته 
است چندان در ســطح بین المللى فراگیر شود زیرا 
آرســى اس تنها در پلتفرم اندرویــد گوگل حمایت 
مى شود و اپل در آیفون ســرویس iMessage را 
به عنوان جانشــین اس ام اس معرفــى کرده که با 

آرسى اس سازگار نیست.

سابقه پیامک در ایران
استفاده از خدمات پیام کوتاه در ایران براى نخستین 
بار در سال 1381 مورد بهره بردارى قرار گرفت. از 
این سال به بعد اســتفاده از پیام کوتاه به  تدریج در 

بین کاربران ایرانى تلفن همراه فراگیر شد.
فرهنگستان زبان و ادب فارســى در تاریخ 27 تیر 
1386، واژه پیامک را به  عنوان جایگزین اس ام اس 

برگزید.

دو گوشى محبوب Samsung نزد کاربران ایرانى، در 
حال دریافت آپدیت اندروید 13 و  One UI5 هستند؛ 
یکى از سرى گلکسى M و دیگرى، از سرى گلکسى 

A سامسونگ!
شرکت سامسونگ انتشــار آپدیت اندروید 13 براى 
گوشى هاى خود را به سریع ترین شکل ممکن ادامه 
مى دهد. تاکنون فهرست بلندباالیى از مدل هاى رده باال 
و اقتصادى، این آپدیت را دریافت کرده اند و حاال نوبت 

به گلکسى ۵G A۵۲s و گلکسى M۶۲ رسیده است.
 One UI5 پیش تر، لکســى اى 52 و اى 53 آپدیت
مبتنى بــر اندروید 13 را دریافت کــرده بودند و جاى 
گلکســى اى 52 اس در این جمع، خالى بود. حاال اما 
روند بروزرسانى آن از کره جنوبى آغاز شده و اگر مشکل 

خاصى پیش نیاید، در روزهاى آینده به کشورهاى دیگر 
خواهد رسید.

 ،A۵۲۸NKSU۱DVK۲  این آپدیت با شماره ورژن
حدود 2 گیگابایت حجم دارد و سطح امنیت دستگاه را 

به نوامبر 2022 ارتقا مى دهد.
اما گلکســى ام 62 هم آپدیت مشــابهى را با شماره 
ورژن M۶۲۵FXXU۲CVK۲ دریافت کرده است. تا 
لحظه نگارش خبر، دسترسى به این آپدیت در مالزى، 
عربستان ســعودى، امارات و ویتنام تایید شده و بعید 
نیســت تا همین حاال، به ایران هم رسیده باشد. اگر 
هنوز نوتیفیکیشن بروزرســانى را دریافت نکرده اید، 
مى توانید از طریق تنظیمات گوشى به منوى آپدیت 

نرم افزارى سر بزنید.

تغییرات جذاب MIUI14 فاش شد میلیون ها گوشى اندرویدى در معرض بدافزار قرار دارند

مک جدید اپل با تراشه Max M۲، 96 گیگابایت رم در Geekbench مشاهده شد.
 گزارش شده اســت که اپل روى نســل بعدى مک ها کار مى کند. اخیرا، مارك گورمن، 
تحلیلگر بلومبرگ، فاش کرد که دســتگاه هاى جدید ممکن است در سال 2023 معرفى 
شوند. با این حال، اپل هنوز جزئیاتى را در مورد دســتگاه هاى جدید تأیید نکرده است. در 
 Max M۲ حالى که منتظر یک خبر رسمى هستیم، یک مک ناشناخته با تراشه معرفى نشده

در سایت بنچمارك Geekbench مشاهده شده است.

همانطور که توسط ShrimpApplePro در توییتر گزارش شده است، یک مک اپل منتشر 
نشده در پایگاه داده Geekbench5 ظاهر شده است. دستگاه با نام "Mac۱۴,6" فهرست 
شده است. به نظر مى رسد که دستگاه از یک Max CPU Apple M۲ استفاده مى کند که 

هنوز وجود ندارد.
با توجه به سایت بنچمارك، تراشــه Max M۲ که قدرت مک را تامین مى کند داراى یک 
پردازنده 12 هسته اى با 3,54 گیگاهرتز و 96 گیگابایت رم است؛ توانست امتیاز 1853 را 
در تک هســته اى و 13855 را در تست چند هسته 

اى کسب کند. در مقایسه، تراشــه Max M۱ موجود در مک بوك پرو داراى 10 هسته با 
فرکانس 3,2 گیگاهرتز است و امتیاز 1746 را در یک هسته و 12154 را در چندین هسته 

در Geekbench کسب مى کند.
نمرات نشان مى دهد که تراشه Max M۲ حدود 14 درصد سریعتر از نسل قبلى خود است. 

این نشان مى دهد که Max M۲ در واقع یک ارتقاء بزرگ نسبت به Max M۱ نخواهد بود.
اپل تراشه پایه M۲ را در اوایل ســال جارى معرفى کرد که بر روى گره فرآیند 5 نانومترى 
ساخته شده است و داراى 8 هسته است که به چهار هسته عملکرد و چهار هسته با کارایى 
انرژى تقسیم شده است. حداکثر 24 گیگابایت حافظه LPDDR۵-6400 را پشتیبانى مى 

کند و پهناى باند آن تا 100 گیگابایت بر ثانیه است.

پیامک 30 ساله شد

آپدیت اندروید 13 براى 2 گوشى سامسونگ منتشر شد

 در این مطلــب 10 ویژگى 
جذاب و کاربردى گوشــى هاى 

آیفون را گردآورى کرده ایم که استفاده از 
آنها به ارتقاى تجربه کاربرى شما کمک خواهند 

کرد. گوشى هاى سرى آیفون ویژگى هاى جذاب متعددى 
دارند که اســتفاده از همه آنها مى تواند وقت گیر و طاقت فرسا 
باشد. تلفن هاى هوشمند اپل متشکل از هزاران قابلیت  مفید 
ریز و درشــت هستند که ممکن اســت به دلیل قرارگیرى در 
بخش هاى خاص، هرگز به آنها برنخورده باشــید. با در نظر 
گرفتن این موضوع، 10 ویژگى جذاب و منتخب گوشى هاى 
آیفون را انتخاب کرده ایم که استفاده از آنها به کاربران تازه کار یا 

قدیمى پیشنهاد مى شود.

1. غیرفعال کردن تماس شماره هاى ناشناس
اگر از تماس هاى مزاحم تلفنى از سوى شماره هاى ناشناس یا 
اسپم خسته شده اید، مى توانید آنها را غیرفعال کنید. براى انجام 
این کار، پس از ورود به بخــش ”Settings“، بر روى گزینه 
”Phone“ ضربه بزنید و پس از اسکرول به سمت پایین، سوئیچ 

”Silence Unknown Callers“ را روشن کنید.
پس از فعال کردن این ویژگى، تماس ها از طرف شماره هایى که 
در فهرست مخاطبین شما نیستند، بدون زنگ خوردن مستقیما 
به بخش پست صوتى منتقل مى شوند.  حتى در صورتى که قفل 
آیفون شما نیز باز باشد، هم چنان اعالن هایى بى صدا را براى 

این دسته از تماس ها دریافت خواهید کرد.

2. مرکز کنترل خود را شخصى سازى کنید
قابلیت Control Center (مرکز کنترل) به شما این امکان را 
مى دهد تا به سرعت به  کنترل هاى پخش رسانه، میزان صداى 
سیستم، تنظیمات واى فاى، روشــنایى نمایشگر خود و دیگر 
موارد دسترسى داشته باشید. براى مشاهده آن، در گوشى هاى 
مجهز به فیس  آى دى از گوشه سمت راست صفحه به سمت 
پایین و در آیفون هاى داراى دکمــه هوم، از لبه پایین صفحه 
به سمت باال بکشید. مرکز کنترل هم چنین شامل صفحه اى 
قابل تنظیم از دکمه هاى میانبر است که مى توانید آنها را متناسب 
با نیاز خود تغییر دهید.  براى شخصى سازى این ویژگى، وارد 
 “Control Center” بخش تنظیمات شــوید و روى عبارت
ضربه بزنید. در آنجا مى توانیــد عملکردهایى مانند چراغ قوه، 
تایمر، ماشین حساب، حالت کم مصرف، کنترل از راه دور اپل 
تى وى و دیگر موارد را به میانبرهاى Control Center اضافه 

یا از آن حذف کنید.

 “Do not Disturb” 3. با فعال کردن گزینــه  
(مزاحم نشــوید)، از برهم خــوردن تمرکز خود 

جلوگیرى کنید
حالت «مزاحم نشوید» که به عنوان بخشى از ویژگى ملقب به 
”Focus“ (تمرکز) ارائه شده است، راهى عالى براى خاموش 

کردن تمام اعالن هاى شــما در زمانى است که نمى خواهید 
کسى مزاحم اوقات شما شود. این ویژگى را مى توانید به نحوى 
برنامه ریزى کنید تا به طور خودکار روشن و خاموش شود یا اینکه 
 Settings > Focus آن را فقط به صورت دستى از طریق مسیر
و یا هنگام استفاده از مرکز کنترل روشن کنید. هنگامى که این 
ویژگى فعال شد، آیفون شــما زنگ یا ویبره نمى خورد و هیچ 
اعالنى به صدا در نخواهد آمد. هم چنین با استفاده از مرکز کنترل 

مى توانید آن را به سرعت در هر زمان خاموش کنید.

4. اشتراك گذارى عکس و ویدیو با ایردراپ، 
از ویژگى هاى جذاب آیفون

ویژگى AirDrop به شــما این امکان را مى دهد که به راحتى 
عکس ها، فیلم ها و سایر فایل ها را از آیفون خود با سایر دارندگان 
دستگاه هاى اپل در نزدیکى تان به اشتراك بگذارید. این قابلیت 
از طریق بلوتــوث و واى فاى کار مى کنــد و مى توانید گزینه 

ایردراپ را در زیر منوى اشتراك گذارى پیدا کنید.
براى استفاده از آن، تقریبا در هر برنامه اى، برگه اشتراك گذارى 
را باز کنید (روى مربعى که فلــش از آن بیرون مى آید، ضربه 
بزنید)، ســپس نماد مدور ایردراپ را انتخاب کنید. پس از آن 
دســتگاه مورد نظرى که قصد دارید با آن اطالعات خود را به 
اشتراك بگذارید را انتخاب کرده و صبر کنید تا فایل هاى شما 

به صورت بى سیم به دستگاه دیگر ارسال شوند.
ایردراپ براى عملکرد دقیق، باید در هر دو دستگاه مبدا و مقصد، 
به  درستى راه اندازى و پیکربندى شود. پس از طى این مراحل، 
کپى کردن و ارسال آســان فایل ها بین دستگاه ها امکان پذیر 

خواهد شد.

5. حالت کم مصرف را روشن کنید
اگر باترى آیفون شما قبل از پایان روز تمام 

مى شــود، مى توانید با روشــن کردن 
حالت کم مصرف، عمر آن را افزایش 
دهید. وقتى این ویژگى روشن است، 
آیفون شما عملکردهاى پس زمینه 
را غیرفعــال مى کنــد، روشــنایى 
صفحه نمایش را کاهش داده و صفحه 
آیفون شما در حالت بى استفاده، تیره 
مى شود. براى روشن کردن این حالت، 
وارد تنظیمات دستگاه شوید و روى 

 Low Power” ضربه بزنید. سپس سوئیچ “Battery” عبارت
Mode“ را فعال کنید.

هم چنین مى توانید یک میانبر را به مرکز کنترل اضافه کنید که 
به شما این امکان را مى دهد تا حالت کم مصرف را به سرعت با 

کشیدن انگشت و ضربه زدن تغییر دهید.

6. فعال سازى دســتیار صوتى سیرى – از 
ویژگى هاى کاربردى و جذاب آیفون

سیرى، دستیار شخصى شما در دســتگاه هاى اپل است و اگر 
تاکنون از آن استفاده نکرده اید، احتماال از مفید بودن آن تعجب 
خواهید کرد. براى استفاده از آن، دکمه Side (در آیفون هاى 
داراى فیس آى دى) یا کلید هوم (در آیفون هاى مجهز به تاچ 
آى دى) را نگه دارید و آنچه را که نیاز دارید را با صداى بلند اعالم 
کنید. هم چنین مى توانید سیرى را به  نحوى پیکربندى کنید تا 
با گفتن عبارت ”Hey Siri“ در هر زمان فعال شود.این دستیار 
شخصى مى تواند کارهایى مانند ارسال پیام، پخش موسیقى، 
برقرارى تماس، تنظیم آالرم یا یادآورى، راه اندازى میانبرها و 
بسیارى از موارد دیگر را انجام دهد. هم چنین مى توانید از سیرى 
سواالتى را پرسیده و در بسیارى از موضوعات، پاسخ دقیق را 
دریافت کنید. مورد بعدى آنکه، قادر خواهید بود زیر و بم صداى 
سیرى و لهجه آن را نیز از طریق تنظیمات شخصى سازى کنید.

7. تهیه اسکرین شات سریع
اگر مى خواهید دقیقا از آنچــه در صفحه آیفون خود مى بینید، 
تصویرى تهیه کنید، مى توانید به راحتى اسکرین شات بگیرید. 
پس از آن نیــز قــادر خواهید بود 
اسکرین شات را مانند هر تصویر 
دیگرى که در دستگاه خود ذخیره 
کرده اید، مشــاهده و به اشتراك 

بگذارید.
نحوه تهیــه اسکرین شــات به 
مدل آیفون شما بستگى دارد. در 
آیفون هایى که داراى دکمه هوم 
 Sleep و Home هستند، دو کلید
را به طور هم زمان فشــار دهید. 
درصورتى که آیفون شــما داراى 
فیس  آى دى بــود نیز دکمه پاور 
و افزایش صدا را هم زمان فشــار 

دهید. سپس گوشى شما 
یک تصویر را ثبت مى کند که 
مى توانید براى مشاهده بعدى آن به 

کتابخانه عکس هاى خود مراجعه کنید.

لیــت Family Sharing بــراى  ب 8. قا
اشتراك گذارى خریدها، ویژگى جذاب آیفون

اگر خانواده شما از دستگاه هاى اپل استفاده مى کنند، مى توانید از 
مزایاى ویژگى Family Sharing (اشتراك گذارى خانوادگى) 
براى اشتراك گذارى برنامه، موسیقى و خرید فیلم با آنها استفاده 
کنید. بدین ترتیب از این طریق به آنها اعالم مى کنید که دیگر 
نیازى به خرید آن اقالم ندارند. براى استفاده از این ویژگى، هر 
 Apple ID عضو خانواده باید یک دستگاه اپل و حساب کاربرى

داشته باشد و تمامى اعضا در یک گروه خانوادگى عضو باشند.
براى فعال سازى این ویژگى، پس از ورود به تنظیمات، مسیر 
Apple ID > Family Sharing را طى کرده و دستورالعمل ها 

را دنبال کنید. پس از پیکربندى، همه اعضاى خانواده شــما 
به محتواى اشــتراکى در اپ استور و ســایر برنامه هایى که 
از اشتراك گذارى خانوادگى پشــتیبانى مى کنند، دسترسى 

خواهند داشت.

9. پرداخت با Apple Pay بدون نیاز به کارت 
براى کاربران خارج از کشور

اگر خانه را ترك کردیــد و کارت هاى اعتبارى و نقدى خود را 
در خانه جا گذاشتید، مى توانید به راحتى با استفاده از سرویس 
پرداخت Apple Pay از طریق آیفــون خود، اقالم مورد نظر 
را خریدارى کنیــد. هم چنین مى توانیــد از Apple Pay در 
وب سایت هاى پشتیبانى کننده استفاده کنید. براى راه اندازى 
این سرویس، برنامه Wallet را باز کرده و روى عالمت مثبت 
در گوشــه ضربه بزنید و کارت نقدى یا اعتبارى خود را اضافه 
کنید.سپس مى توانید از طریق تماس آیفون خود با پایانه هاى 
پرداخت NFC در فروشگاه، از سرویس اپل پى استفاده کرده و 

با تاچ  آى دى و فیس  آى دى، عملیات پرداخت را تکمیل کنید.

10. اعالن ها را به  سادگى غیرفعال کنید
یکى از آزاردهنده ترین جنبه هاى در اختیار داشــتن آیفون، 
انبوهى از اعالن هایى اســت کــه از برنامه هاى مختلف 
دریافت مى کنید کــه مى توانند در ســاعاتى از روز مزاحم 
اوقات شما شوند. براى حل این مشکل، مى توانید دریافت 
 Settings > اعالن از برنامه هاى منتخب را از طریق مسیر

Notifications مدیریت کنید.

عالوه بر آن، یک راه آسان نیز براى خاموش کردن آنها در 
مرکز اعالن (Notification Center) یا صفحه قفل وجود 
دارند. براى انجام این کار، انگشت خود را روى یک اعالن 
به  سمت چپ بکشید و ”Options“ را انتخاب کنید، سپس 

گزینه ”Turn Off“ را در منوى ظاهر شده انتخاب کنید.
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کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به ارتباط چاقى با بروز آلرژى ها 
گفت: افرادى که وزن خود را در حد طبیعى نگه مى دارند و نسبت توده عضالنى و بافت چربى 
بدن خود را در حد طبیعى حفظ مى کنند، کمتر از سایر افراد عالئم آلرژى را تجربه مى کنند.

 زهرا باقرى با اشاره به نقش تغذیه در حساسیت هاى فصلى اظهار کرد: زمانى که سیستم 
ایمنى بدن انسان با مواد آلرژى زا مواجه مى شــود، هیستامین ترشح مى کند که این پدیده 
منجر به بروز عوارضى مانند عطسه، تورم چشم ها، قرمزى صورت، خارش پوستى و در برخى 

افراد مشکالت تنفسى و گوارشى مى شود.
وى افزود: هر عاملى که موجب تضعیف سیستم ایمنى بدن شود بیشتر به بروز آلرژى کمک 
مى کند و غذا هاى سرشار از چربى هاى اشباع با تضعیف آن، آلرژى فصلى را تشدید مى کنند.

کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزســتان گفت: کاهش میزان خواب شبانه، 

انجام ورزش هاى سنگین، مصرف دخانیات و آنتى بیوتیک ها، چاقى و بیمارى هاى متابولیک، 
مهم ترین عوامل تضعیف سیستم ایمنى بدن انسان محسوب مى شوند، اما با پیروى کردن 
از برنامه غذایى مناسب، ورزش و خواب کافى مى توان تا حد زیادى به تقویت سیستم ایمنى 

بدن کمک کرد.
باقرى عنوان کرد: مصرف انواع ویتامین هاى گروه B (موجود در غالت، گوشــت، لبنیات، 
تخم مرغ)، انواع سبزى هاى داراى برگ سبز تیره مانند اسفناج و کرفس، ویتامین هاى گروه 
C مانند مرکبات و سبزى هاى تازه و سبزى هاى غنى از ویتامین A مانند هویج مى تواند از 

شدت عوارض ناشى از آلرژى فصلى بکاهد.
وى افزود: کوئرســتین (Quercetin) موجود در میوه ها و سبزى ها، یک آنتى هیستامین 
طبیعى است که از طریق تثبیت سلول ها و توقف تولید هیســتامین، کارایى خود را نشان 

مى دهد و آنتى اکسیدان تقویت کننده سیستم ایمنى محسوب مى شود.
کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: غذا هاى حاوى محصوالت 
پروبیوتیک، زردچوبه، دارچین، زنجبیل، ســیر، پیاز، بذرکتان و منابع امگا 3 مانند مغز ها و 

ماهى هاى چرب به کنترل آلرژى پاییزى کمک مى کنند.
وى افزود: بعضى غذا ها مانند ســویا، تخم مرغ، ماهى، خربــزه، گوجه فرنگى، بادمجان، 
گوجه ســبز، کرفس و بعضى شکالت ها مى توانند عوارض ناشــى از آلرژى هاى فصلى را 
تشدید کنند بنابراین افرادى که دچار آلرژى فصلى هستند بهتر است تا حد امکان خوردن 

این غذا ها را محدود کنند.
وى عنوان کرد: باید توجه شود افرادى که وزن خود را در حد طبیعى نگه مى دارند و نسبت 
توده عضالنى و بافت چربى بدن خود را در حد طبیعى حفظ مى کنند، کمتر از سایر افراد عالئم 

آلرژى را تجربه مى کنند، اما هــر چه فرد چاق تر 
و داراى نمایه توده بدنى باالترى باشــد عالئم 
آلرژى در وى شــدیدتر مى شود بنابراین افراد 
براى جلوگیرى از بروز حساسیت هاى فصلى 
باید رژیم غذایى مناسب با شرایط بدن خود 

داشته باشند.
باقرى افزود: افراد چــاق باید طبق برنامه با 

رعایت زمان بندى مناسب، حفظ عضالت بدن 
و کاهش درصد چربى، وزن خود را به طور اصولى 

کم کنند تا از عوارض ناشى از بروز آلرژى در امان بمانند.

عطسه، آبریزش بینى، سردرد و گرفتگى بینى، ترشحات، درد و تورم در بینى و چشم و گرفتگى 
بینى و کاهش یافتن بویایى فرد را در سرماخوردگى و سینوزیت ویروسى داریم و با تشدید عالئم 
تبدیل به سینوزیت عفونى مى شود لذا نباید مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک داشته باشند، زیرا 

سینوزیت عفونى هم خود به خود دو تا سه هفته خوب مى شود
متخصص گوش، حلق و بینى با اشاره به تاثیر عفونت ویروسى در بروز سینوزیت گفت: فردى که 
مبتال به آسم است، امکان دارد مبتال به سینوزیت شود. پولیپ بینى و قارچ ها، مصرف سیگار و 

دخانیات موجب سینوزیت مى شود و آلودگى هوا را در این زمینه دست کم نگیریم.
دکترعلى اصغر عربى درباره تعریف ســینوزیت اظهار کرد: سینوس حفره و سلول هوایى است 
و سینوزیت در واقع التهاب و عفونت سینوس اســت و سینوزیت چند نوع ویروسى، باکتریال و 
قارچى دارد؛ آنچه در اصطالح و جامعه عرف است منظور از سینوزیت اغلب سینوزیت باکتریال 

عفونى است.
وى افزود: سینوس ها حفره هایى هستند که در زیر چشم و گونه، بین دو چشم، پیشانى، انتهاى 

بینى و مرکز جمجمه قرار دارند که هواگیرى آن ها متفاوت است.
عربى درباره وظیفه سینوس ها بیان کرد: با هوادار شدن جمجمه سر حالت سبک ترى پیدا مى کند 
و همچنین زمانى که به سر ضربه وارد مى شــود، جدار سینوس مى شکند و قدرت ضربه گرفته 

شده و مثل سپر عمل مى کرد.
این متخصص گوش، حلق و بینى گفت: از لحاظ عالئم زمان بندى، سینوزیت اگر سه هفته طول 
بکشد، حاد و اگر بیش از سه ماه طول بکشد، مزمن است و در اغلب موارد سینوزیت باکتریال یا 

عفونى از سرماخوردگى آغاز مى شود.
وى با بیان اینکه صرفا با یک سردرد تشخیص سینوزیت نمى دهیم و مجموعه عالئم را لحاظ 
مى کنیم، افزود: عطسه، آبریزش بینى، سردرد و گرفتگى بینى، ترشحات، درد و تورم در بینى و 
چشم و گرفتگى بینى و کاهش یافتن بویایى فرد را در سرماخوردگى و سینوزیت ویروسى داریم 
و با تشدید عالئم تبدیل به سینوزیت عفونى مى شود لذا نباید مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک 

داشته باشند، زیرا سینوزیت عفونى هم خود به خود دو تا سه هفته خوب مى شود.
عربى با اشاره به مصرف بى رویه آنتى بیوتیک هشدار داد: مصرف آنتى بیوتیک نه تنها به فرد ضرر 
مى زند و بدن را در برابر این دارو ها مقاوم مى کند، به اقتصاد کشور نیز ضرر مى زند، زیرا پولى که 

با یارانه به تولید آنتى بیوتیک اختصاص مى یابد با مصرف بى رویه، هدر مى رود.
این متخصص گوش، حلق و بینى در ادامه اظهار کرد: میگرن ســردرد عصبى است که توسط 
متخصصان داخلى و نورولوژى تشخیص داده مى شود و سردرد عفونى نیست و کامال با سینوزیت 
متفاوت است.وى گفت: زمینه اولیه سینوزیت عفونى، عفونت ویروسى است و براى جلوگیرى از 
این مسئله باید در زمان ابتالى به ویروس استراحت، مصرف مایعات، شست و شوى بینى، بخور 

و مصرف مایعات را داشته باشند.
عربى تصریح کرد: فردى که مبتال به آسم است، ممکن است مبتال به سینوزیت بشود. پولیپ 
بینى و قارچ ها، مصرف سیگار و دخانیات موجب سینوزیت مى شود و آلودگى هوا را در این زمینه 
دست کم نگیریم.وى بیان کرد: مصرف مایعات را نباید فراموش کنیم تا مخاط مرطوب باشد 

و بهتر است در فصل سرد در منزل به ویژه در کرمان که هوا خشک است، از 
بخور استفاده کنیم.

این متخصص گوش، حلق و بینى در پاسخ به اینکه آیا 
ســینوزیت درمان قطعى دارد؟ اظهار کرد: کسانى که 
مبتال به آلرژى هستند، درمانشــان سخت است. در 

برخى موارد سینوزیت با جراحى درمان مى شود و 
در مجموع زمانى که عامل زمینه درمان بشود، 

مشکل سینوزیت حل مى شود.
وى درباره اســتفاده از اسپرى بینى گفت: اسپرى 

نفازولین در طول ســرماخوردگى یا آلرژى نباید بیش از 
سه یا چهار روز استفاده شــود، زیرا مصرف طوالنى 

مدت موجب عادت مى شود و بعد از قطع کردن، 
گرفتگى بینــى دو برابر مى شــود و مى توان از 

اعتیاد دارویى نیز نام برد.

 طبق اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،  
براى جلوگیرى از ســرماخوردگى 17 روش توصیه 

مى شود که در ادامه مى آید: 
- چاى سیاه یا چاى ســبز را با لیمو و عسل استفاده 
کنید. عســل داراى خواص ضدباکتریایى اســت. 
نوشیدن چاى و بخور دادن باعث افزایش رشد موهاى 

ریز در بینى و جلوگیرى از رشد باکترى ها مى شوند.
- رژیم هاى غذایــى کم پروتئیــن باعث تضعیف 
سیستم ایمنى مى شوند. بنابراین روزانه غذاهاى غنى 
از پروتئین مانند ماهى، تخم مرغ و ماســت به مقدار 

کافى مصرف کنید.
- در هنگام ورزش کردن در باشگاه ورزشى،  بهداشت 

فــردى را رعایت کــرده و از حوله هــاى تمیز و 
دستمال هاى ضدعفونى کننده استفاده کنید.
- حداقل یک بار در هفته وسایل شخصى 

خود را تمیز و ضدعفونى کنید.
- در هنــگام عطســه یا ســرفه از 

دستمال کاغذى استفاده کنید 
تا میکروب ها در اطراف 

پخش نشوند.

- براى تقویت سیســتم ایمنى با مشورت پزشک یا 
متخصص تغذیه قرص یا شربت زینک مصرف کنید.

- هر روز با اســتفاده از ضدعفونى کننده ها بینى خود 
را شست وشو دهید و شــوینده هاى ضدعفونى کننده 
را از داروخانه هــا تهیه کنید یا در منزل یک قاشــق 
چاى خــورى نمک را با یک لیــوان آب مقطر یا آب 
جوش خنک شــده مخلوط کرده و بینى خود را با آن 

شست وشو دهید.
- جهت بیرون راندن میکروب ها از بدن روزانه 
مقدار زیادى آب و نوشیدنى مصرف کنید. 
این نوشــیدنى ها را مى تــوان از میوه ها و 
سبزیجاتى مانند کلم، کلم بروکلى، سیب، 
جعفرى، خیار، هویــج، لیمو، پرتقال، 

کیوى و نعناع تهیه کرد.
- براى ایجاد آرامــش، روزانه 
ورزش هایى مانند یوگا انجام 
دهید. یکــى از تمرین هاى 
موثر، قرار دادن دســت 
راست روى سر و 
دست چپ بین 

ابروها و تنفس آرام  به مدت پنج دقیقه است.
- ماهى یکبار ماساژدرمانى انجام دهید. ماساژ باعث 
افزایش گردش خون در بدن مى شــود و استرس را 
کاهش مى دهد و در نتیجه سیستم ایمنى قوى ترى 

خواهید داشت.
- روزانه ورزش کنید. زیرا عرق فــراوان باعث دفع 

سموم مى شود.
- وسایل آرایش خود را ضدعفونى کنید. به طور مثال 
براى ضدعفونى کردن سر رژلب از مقدار کمى الکل 

استفاده کنید.
- بدن انســان روزانه به هفت تا هشت ساعت خواب 
احتیاج دارد. خواب کافى باعث تقویت سیستم ایمنى 

مى شود.
- دست خود را روزانه چند بار با آب و مواد ضدعفونى 

کننده مانند صابون بشویید.
- تلفن همراه خود را با مــواد ضدعفونى کننده پاك 

کنید.
- براى مصرف روزانه خــود یک بطرى آب جداگانه 
در نظر  بگیرید و از نوشــیدن مشــترك یک بطرى 

خوددارى کنید.

متخصصان در مطالعه اى تازه دریافته اند که نوشیدن 
دو لیتر آب در روز براى حفظ ســالمتى یک افسانه 
است و افراد بسته به شغل شــان، آب و هواى محل 
زندگى و جنسیت ممکن اســت به نوشیدن تا شش 

لیتر آب در روز نیاز پیدا کنند.
در دهه هاى اخیر، نیاز به نوشیدن هشت لیوان آب در 
روز به یک توصیه استاندارد تبدیل شده است با این 

حال شواهد کمى براى تأیید آن وجود دارد.
متخصصان در دانشــگاه "ویسکانسین-مدیسن" 
در ایاالت متحده هزاران نفر از 26 کشــور را مورد 

مطالعه قرار دادند تا دریابند کــه به چه مقدار 
آب نیاز دارند.

 آنها دریافتند که میانگیــن روزانه از یک لیتر 
در روز تا شش لیتر متغیر اســت که شامل آب 

سایر نوشــیدنى ها مانند چاى و قهوه 
و همچنیــن آب موجود در غذا مى 

شود.
یکى از متخصصــان در این 
زمینه مى گویــد: علم هرگز 

از مصرف هشت لیوان آب در 

روز به عنوان یک دستورالعمل مناسب و ثابت حمایت 
نکرده اســت و مقدار زیادى از آب مورد نیاز بدن از 
غذایى که مى خورید تامین مى شود. اما این بهترین 
کارى است که ما تاکنون انجام داده ایم تا میزان آب 
مصرفى مردم در روز - گردش آب به داخل و خارج از 
بدن - و عوامل اصلى که باعث گردش آب مى شوند 

را اندازه گیرى کنیم.
بر خالف مطالعــات قبلى که از افراد خواســته بود 
مصرف آب را خود گــزارش دهند، متخصصان آب 
را هنگام حرکت در بدن اندازه گیرى کردند. شرکت 
کنندگان در این مطالعه آب «قابل ردیابى» ویژه 
حاوى ایزوتــوپ هاى هیدروژن 
و اکســیژن را نوشــیدند تا 
متخصصان بتوانند زمان 
عبور آن را تشخیص 
دهند. آنها بســته به 
دما، جنس و ســطح 
فعالیت بدنى تفاوت هاى زیادى پیدا 

کردند.
به عنوان مثال، یک مرد 20 ساله که در 

یک کشور توسعه یافته مانند بریتانیا زندگى مى کرد 
که میانگین دماى هوا در آن 10 درجه سانتیگراد بود و 
میانگین فعالیت بدنى را داشت، در حدود 3.2 لیتر آب 

در روز نیاز داشت.
متخصصان دریافتند زمانى که مردم مصرف انرژى 
خود را در یک روز دو برابر کردنــد، به یک لیتر آب 
اضافى نیاز داشتند در حالى که افزایش 50 درصدى 
رطوبت به نوشــیدن تنها 0.3 لیتر آب اضافى در روز 
نیاز داشت. افزایش وزن نیز یکى از عوامل اصلى بود. 
همچنین مشخص شد که ورزشکاران حدود یک لیتر 

آب بیشتر از غیر ورزشکاران مصرف مى کنند.
متخصصان اظهار کردند آنهایى که در کشورهایى 
با شاخص توسعه انسانى پایین هســتند، بیشتر در 
مناطقى با دماى متوســط باالتر زندگى مى کنند، به 
احتمال زیاد کار فیزیکى انجــام مى دهند و کمتر در 
داخل ساختمان هاى تحت کنترل آب و هوا در طول 

روز حضور دارند. 
این موارد به عالوه احتمال کمترى براى دسترسى به 
یک جرعه آب تمیز در زمان نیازشان، باعث مى شود 

گردش آب آنها بیشتر شود.

ارتباط چاقى با آلرژى هاى فصلى چیست؟
رررررر تر فرد چاق
د عالئم 
ن افراد
صلى 
خود 

ا با مه
ت بدن 

طور اصولى
ى در امان بمانند.

 عادت هاى خوردن و آشامیدن که 
خطرناك است

همگان کباب را دوست دارند، اما کباب کردن گوشت ممکن 
است خطر ابتال به ســرطان را افزایش دهد، زیرا کبابى کردن 
ماده غذایى پروتئیــن و قند موجــود در آن را تبدیل به کربن 
مى کند.پیروى از یک سبک زندگى ســالم، از جمله خوردن 
یک رژیم غذایى غنى از میوه ها، سبزیجات و سایر مواد غذایى 
گیاهى مى تواند به کاهش خطر ابتال به ســرطان کمک کند. 
در حالى که مى توانیــد از بیش تر مواد غذایــى در حد اعتدال 
لذت ببرید مصرف برخى از مواد غذایى مى تواند خطر ابتال به 

سرطان را افزایش دهد.
در اینجا برخى از مواد غذایى ذکر مى شــوند کــه باید براى 

پیشگیرى از ابتال به سرطان تا حد امکان از آن دورى کنید.
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لذت ببرید مصرف برخى از مواد غذایى مى تواند خطر ابتال بهلذت ببرید مصرف برخى از مواد غذایى مى تواند خطر ابتال به 
سرطان را افزایشدهد.س

در اینجا برخى از مواد غذایى ذکر مى شــوند کــه باید براىدر اینجا برخى از مواد غذایى ذکر مى شــوند کــه باید براى 
آ تا حد ام پیشگیرىاز ابتال به سرطانتا حد امکاناز آن دورى کنید.پ

ن ی نو ور ى
خطرناك است

ت هاى  ـ ـ ش و گ
فرآورى شده توسط آژانس بین المللى 

تحقیقات سرطان بازوى سازمان بهداشت جهانى در 
ســال 2015 میالدى به عنوان اصلى ترین عوامل سرطان زا 

طبقه  بندى شدند بدان معنى که به عنوان عامل ایجاد سرطان شناخته 
شده اند. گوشــت هاى فرآورى شــده با دود کردن، پختن، نمک زدن یا 

افزودن مواد نگهدارنده حفظ مى شوند.
نمونه هایى از گوشت هاى فرآورى شده عبارتند از بیکن، ژامبون، هات 

داگ، ساالمى و سوسیس. روش هاى نگهدارى از این گوشت ها 
نیترات ها را شامل مى شود که مواد شیمیایى اى هستند 

که باعث سرطان روده و معده مى شوند. 
 گوشت قرمز مى تواند منبع خوبى 

از آهن، پروتئین و سایر ریزمغذى ها باشد، اما اکثر 
افراد در کشور هاى غربى بیش از حد گوشت قرمز مصرف 

مى کنند و کانادا یکى از باالترین نرخ هاى مصرف ســرانه در 
جهان را دارد. مصرف گوشت قرمز و فرآورى شده با 15 نوع سرطان 
مرتبط است از جمله: سرطان هاى کولورکتال (روده)، مرى، کلیه، 

کبد و معده.
براى کاهش خطر نباید بیش از یک وعده گوشت قرمز در 

هفته مصرف کنید. 
کباب کردن گوشت ممکن است 

خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد، زیرا کبابى 
کردن ماده غذایى پروتئین و قند موجود در آن را تبدیل به 

کربن مى کند. کبابى کردن گوشت، ماهى و مرغ باعث تشکیل 
آمین هاى هتروسیکلیک (HCAs) مى شود که مى تواند باعث 
ایجاد سرطان شــود.براى جلوگیرى از خطرات ناشى از کباب 

کردن گوشت آن را با حرارت غیر مستقیم در دماى پایین تر 
بپزید. میوه ها و سبزیجات با کباب کردن آمین هاى 

هتروسیکلیک را تشکیل نمى دهند.

اگرچه شکر به خودى خود باعث 
ایجاد سرطان نمى شود نوشیدن نوشیدنى هاى 

شیرین از جمله آبمیوه هاى بسته بندى شده با افزایش 
خطر ابتال به سرطان مرتبط هســتند. مصرف شکر با چاقى 

مرتبط است که یک عامل خطر در سرطان است. نوشیدنى هاى 
قندى با شکر، شربت ذرت یا سایر شــیرین کننده هایى که 

کالرى دارند شیرین مى شــوند. از برخى از انواع چنین 
نوشیدنى هایى مى توان به نوشیدنى هاى میوه اى 

و انرژى زا اشاره کرد.

خوردن غذا هاى فوق فرآورى 
شــده با افزایش ابتال به انواع ســرطان از 

جمله سرطان سینه مرتبط هستند. مواد غذایى فوق 
فرآورى شده حاوى نمک اضافه شــده، شکر و چربى 

اشباع شده هســتند و نمونه هایى از آن عبارتند از چیپس 
و چوب شور، نوشیدنى هاى شــیرین، سس ها، بستنى، 

مافین، کیک و انواع کوکى، سیب زمینى سرخ کرده، 
برگر و ســایر فست فودها، پاســتا و پیتزاى 

منجمد. 

 
کربوهیدرات هاى تصفیه شده 

از فیبر و محتواى مغذى خود حذف شده اند 
و به راحتى قابل هضم هســتند و باعث افزایش 

قند خون مى شــوند. فیبر نقش مهمى در پیشگیرى 
از برخى انواع ســرطان دارد. خوردن یک رژیم غذایى 
سرشــار از کربوهیدرات هاى تصفیه شده با افزایش 

قابل توجهى خطر ابتال به سرطان پروستات و 
سینه مرتبط است.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى

شــماره:140160302026014635 - تاریــخ:09/12/ 1401- برابــر راى شــماره 
140160302026012544مــورخ 1401/08/08 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد  و امالك شمال 
اصفهان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى /خانم اسداله سجادى  به شناسنامه 
شماره 80 کدملى 5419507129 صادره فرزند حسین نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 25,42 متر مربع پالك شــماره 548 فرعى از 452 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت  
شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى معراجى  موضوع سند 

انتقال 35726-  1355,10,12 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/14-تاریخ انتشــار نوبت دوم:09/29/ 1401 -م الف: 

1420732- رئیس ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سید اسداهللا موسوى/9/231

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

شــماره:140160302026014643-تاریخ: 1401/09/12- برابــر راى شــماره 
140160302026012170مــورخ 1401/08/04موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد  و امالك شمال 
اصفهان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت  آقاى /خانم حسین ترابى  به شناسنامه 
شماره 0 کدملى 1270787365 صادره فرزند صفرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ســاخت  به مساحت 240 متر مربع پالك شــماره 4 و 5 و 6  فرعى 
از 15177 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع سند الکترونیکى 139820302026008797 و 139820302026008570 

و 139820302026015474
شــماره  راى  140160302026014642-تاریخ1401/09/12برابر  شــماره:
1401606302026012171مورخ 1401/08/04 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى / خانم صفرعلى ترابى محسن آبادى 
به شناسنامه شماره 229 کد ملى 5659089577 صادره فرزند ابوتراب نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 240متر مربع پالك شماره 4 و 5 و 6 
فرعى از 15177 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع سند الکترونیکى 139820302026008796 و 139820302026008567 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. انتشارنوبت اول :1401/09/14 -انتشارنوبت دوم:1401/09/29 -م الف:1420829 -
رئیس ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان -سید اسداهللا موسوى/9/233

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

شــماره: 140160302026014651-تاریــخ:1401/09/12- برابــر راى شــماره 
14016030206012541 مورخ 1401/08/08موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم جواد رجب زاده به شناسنامه شماره 
486 کدملى 1285490673 صادره فرزند شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 54,57 مترمربع پالك شــماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 82878 

–1390,08,28دفتر 60 اصفهان

برابرراى شماره 140160302026012542 مورخ 1401/08/08 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانه ى بالمعارض متقاضى آقاى/خانم رضوان سمسار 
عینکى اصفهانى به شناسنامه شماره 32045 کدملى 1282249622 صادره فرزند محمد ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 57,54 مترمربع پالك شماره 85 
فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 82878 – 1390/08/28 دفتر 60 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/29 - م الف: 

1420957 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان -سید اسداهللا موسوى /9/235

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003237 – تاریخ ارســال نامه: 1401/09/10- نظر به اینکه 
سند مالکیت  به شــماره چاپى 063526 به میزان تمامت سیزده _سى و دوم سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ آب و امالك مزرعه  اسفه پالك 44 اصلى که در دفتر 508 صفحه 106 و ثبت 
87700 به نام ناصر کریمیان ثبت و سند صادر گردیده و سپس بموجب سند شماره41985 مورخ 
90/2/3 دفتر 145 شهرضا مقدار سیزده _ شصت و چهارم سهم مشاع آن از 72 سهم ششدانگ 
از مالکیت خود را بغیر انتقال داده و بموجب اسناد شماره 42938 مورخ 90/4/14 و 48275 مورخ 
91/7/12دفتر 145 شهرضا اصل و مازاد آن در رهن بانک کشــاورزى مى باشد اینک :  آقاى 
حمید رضا اســماعیلى وکالتنا از طرف مالک طى وکالتنامه شماره 27087 مورخ 1401/8/17 
دفترخانه 361 بهارستان با ارائه  درخواست کتبى به شماره وارده 139921702008008411 
مورخ 99/05/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 040325 
مورخ 99/05/25 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 110بهارستان گواهى امضاء گردیده است 
مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند 
المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد  ،از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند  تا  
صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض ،اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید ،اقدام به 
صدور المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار :1401/09/14 -م الف:1420503 - مدیر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا– مرتضى قدیرى- از طرف محمدحسن صمصامى/9/237

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003238 – تاریخ ارســال نامه: 1401/09/10- نظر به اینکه 
سند مالکیت  به شــماره چاپى 063588 به میزان تمامت سیزده _شصت و چهارم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ آب و امالك مزرعه  اسفه پالك 44 اصلى که در دفتر 508 صفحه 544 
و ثبت 87846 به نام نوازاله هوشیار ثبت و ســند صادر گردیده و بموجب اسناد شماره 42938 
مورخ 90/4/14و48275 مورخ 91/7/12 دفتر 145 شــهرضا اصل و مــازاد آن در رهن بانک 
کشاورزى مى باشد اینک :  آقاى حمید رضا اســماعیلى وکالتنا از طرف مالک طى وکالتنامه 
شماره 27087 مورخ 1401/8/18 دفترخانه 361 بهارستان با ارائه  درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008013073 مورخ1401/09/08 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 

که امضاء شهود ذیل شماره 18593 مورخ 1401/09/08 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
303 شهرضا  گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل 
انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد،از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم نماید و رسید اخذ کند  تا  صورت جلسه تنظیم وسند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض ،اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نگردید ،اقدام به صدورسند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار :09/14/ 
1401 -م الف:1420502–مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى قدیرى- از طرف 

محمدحسن صمصامى/9/238

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

شــماره: 140160302026014649-تاریــخ:1401/09/12- برابــر راى شــماره 
140160302026012416 مورخ 1401/08/07 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى مالکیت آقاى/خانــم محمدعلى صوفى به 
شناسنامه شماره 515 کدملى 4171103320صادره اصفهان فرزند على آقا نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 198متر مربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

97882_1400,10,18 دفتر 108 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/29 - م الف: 

1420897 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - سید اسداهللا موسوى /9/239

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

شــماره: 140160302026014656-تاریــخ :1401/09/12- برابــر راى شــماره 
14060302026012420 مورخ 1401/08/07 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/خانم زهرا صادقى سرشــت به 
شناسنامه شماره 48 کدملى 1290365377صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب 
تعمیرگاه به مساحت 348،66 متر مربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت 
شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى محمدعلى رضانیا موضوع سند 

انتقال 28117_1353,09,10 دفتر 36 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/29 - م الف: 

1420942 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - سید اسداهللا موسوى/9/241

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4049 مورخ 1401/06/03 به شماره کالسه 2196 مالکیت آقاى/ خانم غالمعلى 
آرمان پور به شناسنامه شماره 5008 کدملى 1142278115 صادره خمینى شهر فرزند محمدعلى 

در شش دانگ یکباب منزل مسکونى در حال ساخت به مساحت 214,13 مترمربع پالك شماره 
155 فرعى از 113 اصلى باقیمانده واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
سند الکترونیک 000596 و شماره ســند 818713 و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14- م الف: 1412588 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/8/325

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3568 مورخ 1401/05/18 به شماره کالسه 0223 مالکیت آقاى/ خانم مژگان 
گلى به شناسنامه شــماره 1190 کدملى 1757254110 صادره فرزند براتعلى نسبت به یک 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 245,81 مترمربع پالك شماره 1911 فرعى 
از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب سند شماره 
8721 مورخ 96/2/23 دفترخانه 388 و سند شماره 3498 مورخ 91/8/7 دفترخانه 388 و سند 
شــماره 7698 مورخ 95/3/9 دفترخانه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 3569 مورخ 1401/05/18 به شماره کالســه 0224 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا پریشانى به شناسنامه شماره 3247 کدملى 1141269597 صادره فرزند عبدالرضا 
نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 245,81 مترمربع پالك شماره 
1911 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب 
سند شماره 8721 مورخ 96/2/23 دفترخانه 388 و سند شماره 3498 مورخ 91/8/7 دفترخانه 
388 و سند شــماره 7698 مورخ 95/3/9 دفترخانه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14- م الف: 1412235 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/8/327

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مسئوالن به 
خصوص وزارت نیرو در حــوزه آب به رغم قول هاى داده 
شده و تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار مردم اصفهان، 
برنامه اى ندارند و اگر براى کاهش آن اقدام نمى کنند، جهت 
تشــدید این بحران نیز گامى برندارند. محمد نورصالحى 
در شصت وششمین جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان با اشاره به بحران آلودگى هوا، گفت: هفته گذشته 
نیز مطرح کردم هر دو فاز نیروگاه شهید منتظرى از سوخت 
مایع استفاده مى کند، در این راستا قرار شده است برنامه اى 
سه ساله در حوزه تبدیل و ارتقاى نیروگاه هاى اطراف شهر 
اصفهان و پیگیرى انرژى هاى تجدیدپذیر تدوین شــود. 

وى ادامه داد: بخش عمده اى از آالیندگى ها و معادل 67 
درصد آن مربوط به آالینده هاى ثابت یعنى کارخانه ها و 33 
درصد مرتبط با بخش متحرك است که پیگیرى براى رفع 
آالیندگى کارخانه هاى بزرگ اطراف اصفهان مدنظر قرار 
دارد. نورصالحى با اشاره به لزوم انتقال بعضى کارخانه ها، 
کوره هاى آجرپزى و ساماندهى آن ها، تصریح کرد: مناطق 
صنعتى اطراف اصفهان بــه خصوص آن ها که آالیندگى 
دارد، باید ساماندهى شود. وى اضافه کرد: اگر اصفهان در 
رأس آلوده ترین شهرها قرار دارد، باید در بخش نوسازى 
ناوگان تاکسى، اتوبوس و اضافه کردن کاتالیست و فیلتر 

که از تشدید آلودگى جلوگیرى کرد وارد شد.

به منظور تثبیت مالکیت اراضى دولتى اســتان، امسال 
براى اراضى دولتى اســتان اصفهان 914 فقره اســناد 
تک برگى اخذ شــد.  معاون امالك و حقوقى اداره کل 
راه و شهرسازى استان با بیان اینکه اجراى قانون جامع 
حدنگار موسوم به (کاداستر) گامى مهم براى پیشگیرى 
از وقوع پدیده زمین خوارى به شمار مى رود که دسترسى 
به اطالعات زمین هاى ملى را آسان مى کند گفت: تبدیل 
اسناد دفترچه اى اراضى دولتى استان به اسناد تک برگ 
یکى از اولویت هاى این اداره کل اســت. عبدالحســین 
پارسایى راد افزود: از ابتداى امســال اسناد دفترچه اى 
914 فقره به اسناد تک برگ تبدیل و تثبیت مالکیت به 

نام دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى سازمان 
ملى زمین و مسکن شد. وى با اشاره به اینکه اجراى طرح 
کاداستر و سند دار شدن اراضى، بروز اختالفات و دعاوى 
بین مردم و دستگاه هاى دولتى را رفع مى کند خاطرنشان 
کرد: کاهش عوامل تخریب و جلوگیرى از تجاوز و تعدى 

به اراضى ملى، از اهداف مهم اجراى این قانون است.
معاون امالك و حقوقى اداره کل راه و شهرسازى استان 
گفت: در پى دســت درازى متصرفان به اراضى ملى و 
دولتى در استان اصفهان، طرح دعوى و تکمیل پرونده 
براى متصرفان 76 قطعه از اراضى دولتى صورت پذیرفته 

است.

وزارت نیرو براى آب اصفهان 
برنامه اى ندارد

اخذ 914 فقره سند تک برگ 
اراضى دولتى استان  

عوامل ترور دستگیر شدند
سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان از دستگیرى عوامل 
ترور بسـیجى شـهید «رضا داسـتانى» خبر داد. روابط 
عمومى سپاه صاحب الزمان(عج) اسـتان اصفهان روز 
یک شـنبه اعالم کـرد: با تـالش شـبانه روزى و رصد 
اطالعاتى پاسـداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان 
اطالعات سپاه حضرت صاحب الزمان، 2 نفر از مرتبطان 
موثر در ترور بسیجى شهید «داستانى» قبل از اقدام به 
خروج از کشور توسـط مراجع امنیتى استان شناسایى و 
دستگیر شدند. شهید رضا داستانى در ساعات ابتدایى روز 
دوشنبه هفتم آذر، زمانى که در حال عزیمت به محل کار 

خود بود با سالح گرم به شهادت رسید.

اصفهان بارانى مى شود
محمد رضا رفیعى، کارشناس پیش بینى آب و هواى اداره 
کل هواشناسى اصفهان گفت:  براى روزهاى دوشنبه و 
سه شـنبه در جنوب و غرب اسـتان بارندگى پیش بینى 
مى شود؛ در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف دور 

از انتظار نیست.  

تکمیل  کلکتور اصلی فاضالب 
فاز اول کلکتور اصلی فاضالب شهرحبیب آباد تکمیل 
شـد. به گزارش واحد بهـره برداري و توسـعه فاضالب 
شهرستان برخوار، این عملیات از محل اعتبارات عمرانی 
به صورت نقـب و با لوله قطـر 600 میلیمتـر پلی اتیلن 

صورت گرفته است.

خبر

استاندار اصفهان دســتاوردهاى سفر ســه روزه هیئت 
سیاسى _تجارى اصفهان به مســکو و سن پترزبورگ 

را تشریح کرد.
سیدرضا مرتضوى در خصوص جزئیات سفر هیئت سیاسى 
ـ تجارى به روسیه و دســتاوردهاى این سفر براى مردم 
استان، با اشــاره به پیوند خواهرخواندگى میان اصفهان 
و ســن پترزبورگ، بیان کرد: این پیمان خواهرخواندگى 
زمینه انتقال تجربه در حوزه صنعتى، تجارى و اقتصادى، 
مدیریت شهرى و زیرساخت ها، انتقال تجربیات علمى و 

فرهنگى افزایش سطح مبادالت را فراهم کرده است.
وى ادامه داد: از این رو کشور روســیه تصمیم داشت در 

شهرهاى مسکو و ســن پترزبورگ میزبان هیئت تجارى 
اصفهان باشد. براى این سفر که از ماه ها قبل برنامه ریزى 
و بعضًا به دلیل مشغله کارى لغو شده بود، بخش دولتى و 
خصوصى وارد عمل شدند. نهایتًا همراه با هیئت سیاسىـ  
تجارى اصفهان، دوشنبه هفته گذشته با هدف باز کردن 
مسیر روابط و افزایش سطح همکارى ها با روسیه به این 

کشور سفر کردیم.
وى با اشــاره بــه اینکه در ایــن هیئت از حــوزه جهاد 
کشاورزى، میراث فرهنگى و گردشگرى، شهرك علمى 
تحقیقاتى، دانشگاه اصفهان و … حضور داشتند، گفت: 
در نخستین جلســه براى برپایى نمایشگاهى منطقه اى 

براى توزیع کاالى ایرانى در مسکو اعالم آمادگى کردیم 
که مشابه سایر کشورهاى منطقه تجارى، مذاکراتى براى 
این مجموعه نمایشگاهى براى عرضه کاال داشته باشیم.

استاندار افزود: نشستى با حضور سفیر جمهورى اسالمى 
در مسکو برگزار شــد که در این نشست بیش از 40 فعال 
اقتصادى و دســتگاه هاى اقتصادى حاضر بودند و در آن 
بازرگانان و دستگاه هاى تخصصى نظرات خود را اعالم 
کردند، همچنین این برنامه در تنظیم برنامه ها و اقدامات 

سفارت مؤثر خواهد بود.
وى تشکیل جلسه میان فعاالن اقتصادى استان اصفهان 
با سفیر ایران در روســیه را برنامه دیگر هیئت سیاسى_

تجارى به روســیه عنوان کرد و گفت: در این نشســت 
صنعتگران و بازرگانان نظرات خود را مبنى بر انتظاراتى 

که از سفارتخانه داشتند اعالم کردند.
وى افزود: پشتیبانى سفارتخانه ها از حوزه تجارت اتفاقى 
بود که در مســکو رخ داد و اقدامات ویژه اى در این زمینه 
صورت گرفت، نشست در ســفارتخانه ایران چهار تا پنج 
ساعت به طول انجامید و در آن محورهاى مختلفى توسط 
تجار و بازرگانان مطرح و مقرر شد سفیر موضوعات مطرح 
شده را به طور ویژه و مستمر پیگیرى و پشتیبانى کند تا به 

نتایج قابل قبولى دست یابیم.
مرتضوى در خصوص برنامه هاى روز دوم سفر بیان کرد: 
یکى از برنامه هاى این روز مالقــات و تبادل تجربیات 

صنعتگران اصفهانى با تجار روسیه بود.
وى ادامه داد: در این راســتا در محل ســفارت ایران در 
مسکو صنعتگران اصفهانى با تجار بنام روس جلساتى در 
زمینه انرژى و نیروگاهى، صدها اَبر فروشگاه، شرکت هاى 
هواپیمایى و قطعه سازى داشــتند. بازرگانان اصفهان و 

تجار روس نیز در حوزه هاى بازرگانى، علمى و دانشگاهى 
و شهرك هاى فناورى دو کشور مباحث مفصلى را مطرح 
کردند و بین 80 نفر از تجار و بازرگانان جلسات رو در رو 

تشکیل شد.
وى حوزه میــراث فرهنگــى و گردشــگرى را یکى از 
رویکردهاى جدى و اساســى این ســفر دانست و اظهار 
داشــت: نشســت بعدى با حضور تورگردانان و فعاالن 
حوزه هاى فرهنگى و میراثى سن پترزبورگ برگزار شد زیرا 
این شهر تاریخى از تجربه هاى موفقى در جذب گردشگر 
برخوردار اســت و در ماه هاى گذشته 27 تورگردانان این 

کشور در ایران حضور یافتند.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: این تبادالت منجر به ارتقا 
سطح روابط گردشگرى میان اصفهان و روسیه مى شود، 
همچنین نشست دیگرى با رؤســاى دانشگاه این شهر 
برگزار و تفاهم نامه هایى بین دو مجموعه امضا شد از جمله 
در زمینه تبادالت دانشجو و برگزارى رویدادهاى علمى که 

امیدواریم منشأ توسعه روابط بین دو استان باشد.
مرتضوى بــه امضــاى تفاهمنامه با شــهرك فناورى 
سن پترزبورگ اشاره کرد و گفت: جلسه دیگرى در دانشگاه 
هرزن و شهرك فناورى ســن پترزبورگ با حضور رئیس 
دانشگاه اصفهان و شهرك علم و فناورى و دبیر کریدور 
اصفهان داشتیم که در آن تفاهمنامه هایى در زمینه تبادل 

دانشجو، استاد و انتقال علم و فناورى امضا شد.
وى با اشــاره به دیدار با نماینده عالى دولت روسیه، بیان 
کرد: در این دیدار در حوزه هاى تجارى، صنعت و نوآورى و 
فعالیت هاى نمایشگاهى، شهرسازى و معمارى، حفاظت 
از محیط زیســت و مدیریت طبیعت، انــرژى، فرهنگ، 
ورزش و علم و فناورى مذاکرات مؤثرى انجام شد که در 

چهار محور نیز به امضاى تفاهم نامه انجامید.
استاندار اصفهان همچنین از تشــکیل کمیته مشترکى 
براى پیگیرى تفاهم ها خبر داد و گفت: قرار اســت این 
برنامه ریزى در قالب کمیته مشــترك در فضاى مجازى 
انجام شــود و در ســفر آینده که میزبان مقامات روسى 

هستیم، گره هاى باز نشده مورد ارزیابى قرار گیرد.
 مرتضوى به نشســت هیئت اعزامــى اصفهان با رئیس 
مجلس قانون گذارى روسیه اشاره کرد و افزود: با توجه به 
شرایط اقتصاد کشــور و تمرکز بر حجم تولید، الزم است 
که به بازارهاى جدید فکر کنیــم و تنها در رقابت داخلى 

گرفتار نشویم.
مرتضوى خاطرنشــان کرد: با توجه به روابط مساعدى 
که مسئوالن دو کشور دارند و اقبال مناسبى که از سوى 
دولت ها وجود دارد، ما نیز باید شــأن و منزلت و کیفیت 
صادرات و بازار روســیه را حفظ کنیم تا برند ما به عنوان 

یک برند اطمینان بخش شناخته شود.
وى اقدامات انجام شــده در این ســفر را به کاشت نهال 
تشــبیه کرد و گفت: این نهال باید فرصت رشــد داشته 
باشد، البته با توجه به حجم کار بخش هاى دولتى نگران 
اجراى توافقات در بخش خصوصى بودیم و به همین دلیل 
دفترى براى تســهیل روابط تجارى بین اتاق اصفهان و 

سن پترزبورگ شکل خواهد گرفت.
اســتاندار اصفهان پیگیــرى مصوبات ســفر تا حصول 
نتیجــه را داراى اهمیت دانســت و اظهار داشــت: در 
این راســتا کمیته اى تشــکیل شده اســت تا توافقنامه 
و مصوبات ســفر را تا حصول نتیجه پیگیــرى کند و از 
فرصت به وجود آمــده نهایت اســتفاده را ببریم و دچار

 فرصت سوزى نشویم.

در سفر 3 روزه هیئت اصفهانى به روسیه چه گذشت؟

آگهى تغییرات  
شــرکت ســهامى خاص آبتین پژوهان آریا به شناســه ملى 
10260661600 و به شماره ثبت 48030 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى 
خسرو حاجى احمدى به شــماره ملى 1282639870 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وخانم نفیسه عمادى 
اندانى به شماره ملى 1287368352 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره وآقاى محسن حاجى احمدى به شماره ملى 1293255181 
به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1420158)
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در پایــان مرحله گروهى جــام جهانــى 2022 آمارى از 
خطرناك تریــن مهاجمان این مرحله اعالم شــد که نام 
مهدى طارمى، ستاره تیم ملى فوتبال کشورمان هم در بین 
ستاره هاى بزرگ جهان به چشم مى خورد. طبق این آمار 
آنتوان گریزمان، مهاجم تیم ملى فوتبال فرانسه با خلق 11 
موقعیت گلزنى براى خودش در صدر جدول قرار دارد. پس 
از او دوشان تادیچ، مهاجم صربستان با 10 ایجاد موقعیت 
گل قرار گرفته است. مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى هم در 
مرحله گروهى موفق به خلق 9 موقعیت گلزنى شد و نامش 
در بین بزرگان فوتبال جهان به چشــم مى خورد. در این 
لیست نام بازیکنانى همچون تئو هرناندز (فرانسه)، لیونل 
مسى (آرژانتین)، کریستین اریکســن (دانمارك) و یوشوا 
کیمیش (آلمان) هم با 9 موقعیــت گلزنى در کنار مهدى 

طارمى دیده مى شود.

طارمى در کنار مسى

02

اگر بازى نکردن پیام نیازمند یا حتى امیر عابدزاده محتمل 
به نظر مى رسید اما وحید امیرى و به ویژه شجاع خلیل زاده 
توقع داشتند دقایقى به میدان بروند. با این وجود کارلوس 
کى روش که ظاهرا هنوز مصاحبه هاى تند شجاع خلیل زاده 
علیه خودش را فراموش نکرده بود از مدافع آماده االهلى 
قطر یک توریست واقعى ساخت! سرمربى پرتغالى حتى یک 
دقیقه هم به شجاع خلیل زاده بازى نداد و تصمیم گرفت او 
را روى نیمکت ذخیره ها قفل کند. در همین راستا شنیدیم 
درصورتى که قرارداد کارلوس کى روش با تیم ایران تمدید 
شود آن گاه شجاع خلیل زاده از بازى در تیم ملى خداحافظى 
خواهد کرد. شاید اگر شما هم جاى شجاع خلیل زاده باشید 
همین تصمیم را مى گیرید چرا که آب کارلوس کى روش 
و شــجاع خلیل زاده هرگز در یک جوى نخواهد رفت. باور 

کنید!

خداحافظى شجاع 
از تیم ملى!

مدافع راســت ســپاهان نه تنها موفق شد با عملکرد 
درخشانش در قطر یکى از بهترین  بازیکنان تیم کى 
روش باشد بلکه با کســب نمره 7/23 در ترکیب تیم 
منتخب حذف شده هاى جام جهانى قرار گرفت. این 
افتخار در حالى براى رامین رضاییان به دست آمد که 
پس از حذف ایران در مرحله گروهى؛ موجى منفى در 
خصوص عملکرد خط دفاع ایران در این رقابت ها به 

راه افتاد.
بسیارى با اشــاره به نمایش ضعیف مدافعان ایرانى 
در این رقابت ها از بازیکنانى نام مى بردند که حضور 
آنها در قطر مى توانست از میزان اشتباهات شاگردان 

کى روش در فاز دفاعى به خصــوص در مصاف برابر 
انگلستان بکاهد. مدافع چپ طالیى پوشان اصفهان 
هم یکى از بدشانس ترین ستاره هاى جامانده از جام 
2022 بود. امید نورافکن یک قدم مانده به پرواز ملى 
پوشان به قطر با تصمیم کارلوس کى روش از فهرست 
مســافران نهایى خط خورد. مدافع 25 ساله اى که با 
توجه به ســن و ســال کمترش قادر بود هم دوندگى 
بیشترى نسبت به مهره هاى پا به سن گذاشته برگزیده 
شده داشته باشــد و هم اینکه به علت برخوردارى از 
نفس چاق تر و توانایى در اضافه شدن به تیم در هنگام 
حمله و مهارتى که در ارســال توپ بــه روى دروازه 
حریفان داشت بدون شــک مى توانست با حضورش 

در ترکیــب تیم کــى روش در بهبــود عملکرد تیم 
کى روش چه در فاز حمله و چــه در کارهاى دفاعى 

تأثیرگذار باشد. 
با همه اینها کارلوس تصمیم خود را گرفته بود و با توجه 
به فرصت کمى که دراختیار داشت انتخاب شاگردان 
قدیمى اش را در برنامه خود قرار داد. این پیرمرد پرتغالى 
خیلى دیرتر از آنکه باید روى نیمکت تیم ملى کشورمان 
نشست و به همین دلیل ترجیح داد در آرایش تیمش 
در بزرگ ترین تورنمنت جهانى فوتبال از مهره هایى 
اســتفاده کند که پیش از این با آنها کار کرده بود. اما 
اصرار او بر این موضوع و قلم قرمزى که این سرمربى 
باتجربه تنها بخاطر شناخت کمتر و بدون توجه به میزان 

شایستگى و تأثیرگذارى بازیکنان و یا پوئن هایى چون 
سن کمتر و کیفیت باالتر روى نام پدیده هاى کارآمد 
و اســتعدادهاى جوان ایرانى کشید، بالى جان تیم او 

در قطر شد. 
چه بسا اگر کى روش براى سمت چپ دفاع تیم ملى 
همچون سمت راست به گزینه اى اعتماد مى کرد که 
هموطن او در سپاهان از آن بهره مى برد طالیى هاى 
اصفهان در قطر با به قبضه در آوردن دو ســوى خط 
دفاع ایران هم آمار خط دفاعى تیم کى روش در مرحله 
گروهى را ارتقا مى دادند و هم نقش بسزایى در اولین 
صعود فوتبالیســت هاى ایرانى به مرحله یک هشتم 

نهایى ایفا مى کردند. 

حذف ستاره طالیى، بالى جان تیم کى روش 

مرضیه غفاریان

تیم منتخب حذف شده هاى جام جهانى منتشر شد و تیم 
ملى ایران مثل آلمان دو نماینده در آن دارد.

سایت مطرح هو اسکورد اقدام به انتشار تیم منتخبى از بین 
تیم هاى حذف شده از جام جهانى کرده است که حضور دو 
بازیکن از تیم ملى ایران در آن جالب توجه است. تیم هاى 
ملى ایران، آلمان و کامرون هــر کدام دو بازیکن در تیم 
منتخب دارند تا در این زمینه صاحب رکورد خوبى باشند.

رامین رضاییان مدافع راســت تیم ملى ایران که از بازى 
با ولــز در ترکیب ایران قــرار گرفت، یکــى از بهترین 
نمایش هاى خود را مقابل یاران گرت بیل انجام داد. جایى 
که عالوه بر موقعیت سازى در نیمه نخست، توانست گل 
دوم تیمش را وارد دروازه ولز کند و حاال با کســب نمره 

7/23 دفاع راست تیم منتخب است.
مهدى طارمى مهاجم بوشهرى و با تجربه تیم ملى هم در 
همان بازى اول مقابل انگلیس با ثبت دو گل به نام خود، 
رکورد آسیا را شکست تا به اولین بازیکنى از این قاره تبدیل 
شود که در یک بازى جام جهانى دو گل به ثمر مى رساند. 
طارمى در جدال با ولز نیز، پــاس گل دوم ایران را براى 
رامین رضاییان ارسال کرد تا اینگونه یکى از مهاجمان 
برتر باشد و نامش را در تیم منتخب حذف شده ها قرار دهد.

2 ایرانى در تیم منتخب 
حذف شده هاى جهان
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ســایت «koraplus» مصر گــزارش داد کــه کارلوس 
کى روش یکــى از گزینه هاى ســرمربیگرى تیم فوتبال 
المصرى این کشور اســت. مدیران این باشگاه مذاکراتى 
براى عقد قرارداد با بابا واسیلوى یونانى سرمربى تیم غزل 
المحله دنبال کردند تا او را روى نیمکت تیم خود بنشانند. 
با این حال سرمربى تیم ملى ایران نیز یکى از گزینه هاى 
سرمربیگرى المصرى به شــمار مى رود. تیم المصرى با 
کســب5  امتیاز از چهار مســابقه، در جایگاه دهم جدول 

رده بندى لیگ برتر مصر قرار دارد.

کى روش 
به مصر مى رود؟
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احسان پنشنبه هافبک 25 ساله تاجیک که فصل گذشته 
در نوبهار ازبکستان حضور داشت و ابتداى فصل، با دستمزد 
اندك، راهى ذوب آهن شد تا جاى خالى محمد خدابنده لو را 
پر کند، پس از اینکه نتوانست پاسخ خوبى به انتظارات بدهد، 
از این تیم جدا شــد. جدایى او از ذوب آهن، هفته گذشته 
انجام شد و با توجه به عملکرد ضعیف و حضور نامنظم در 
تمرینات، کادرفنى نیز مخالفت چندانى با این جدایى انجام 
نداد. او چهارمین بازیکن تاجیک در فوتبال ایران به شمار 
مى رفت که پس از نمایش ضعیف از صحنه لیگ برتر کنار 

مى رود.

گاندوها پنشنبه را 
کنار گذاشتند

گفته مى شود برخى از نفرات حاضر در جام جهانى، جایى 
در فهرست تیم ملى در جام ملتهاى آسیا نخواهند داشت.

کارلوس کى روش که پیرترین تیم حاضر در جام جهانى را 
به قطر برده بود، با کسب فقط یک برد از سه بازى مرحله 

گروهى، به کارش در این تورنمنت پایان داد.
در شرایطى که هنوز ادامه همکارى فدراسیون فوتبال با 
کى روش مشخص نیست، اظهارنظرى از مربى پرتغالى 
منتشر شد مبنى بر آنکه او قصد دارد براى جام ملتها، دست 

به جوانگرایى بزند و ترکیب تیمش را جوان کند.
در چنین شــرایطى، یکى از روزنامه هاى ورزشى مدعى 
شد که  احسان حاج صفى 33 ســاله، کریم انصارى فرد 
32 ساله ، رامین رضاییان 33 ساله و وحید امیرى 34 ساله 
نفراتى هستند که به خاطر شرایطى سنى شان، به احتمال 
زیاد براى جام ملتها به تیم ملى دعوت نمى شوند و البته 
مشخص نیست علیرضا جهانبخش هم به این فهرست 

اضافه خواهد شد یا خیر؟ 
این خبر در حالى منتشر شده که هر چهار نفر جزو بازیکنان 
محبوب کى روش محسوب مى شوند و با توجه به آنکه 
جام ملتهاى آسیا سال آینده برگزار خواهد شد، احتماال 
برخى از این نفرات، تیم ملى را در سفر به قطر همراهى 
خواهند کرد. البته که همه چیز بستگى به نظر سرمربى 

تیم ملى در جام ملتهاى آسیا دارد.

خداحافظى اجبارى 4 نفر 
با تیم ملى؟

ىدیده مى شود.

آیا سرنوشــت محبى براى همشــهرى او تکرار 
خواهد شد؟

به نظر مى رســد که ماجراى عدم پرداخت قسط 
دوم از مبلغ رضایت نامه محمد محبى به باشگاه 

سانتاکالرا که موجب شــد تا این باشگاه پرتغالى 
حتى مانع حضور این بازیکن بوشهرى در تمرینات 
استقاللى ها شود، قرار است براى مهدى قایدى 

هم اتفاق بیفتد.
در زمان مدیریت مصطفى آجورلو بود که مهدى 
قایدى به استقالل برگشت و در آن برهه زمانى، 

قسط نخست از مبلغ رضایتنامه مهدى قایدى به 
باشگاه شباب االهلى پرداخت شد و استقالل باید 
در کمتر از 7 روز دیگر قسط دوم را به حساب این 

باشگاه اماراتى پرداخت کند.
شــنیده ها حاکى از این است که 
باشــگاه اســتقالل تا روز جمعه 
هفته جارى فرصــت دارد مبلغ 
200 هــزار دالر را به حســاب 
باشگاه شــباب االهلى واریز کند 
و اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن 
است باشــگاه اماراتى مانع ادامه 
تمرین بازیکنش با استقالل شود.
باید منتظر مانــد و دید که على 
فتــح ا...  زاده کــه این روزهــا با 
مشــکالت مالــى متعــددى 
روبروســت، مى تواند این پول را 
جور کند یا نه. مدیرعامل باشگاه 
استقالل روز جمعه اعالم کرد که 
باید تا دو هفته آینده، دویست میلیارد تومان فراهم 
کند و معلوم نیســت او بدهى به شباب االهلى را 

جزو این 200 میلیارد تومان حساب کرده یا نه.
البته باشگاه اســتقالل اعالم کرده که محبى با 
همه این اوصاف، مشکلى براى همراهى استقالل 

ندارد.

تکرار سرنوشت محبى براى باشو؟

مرحله مقدماتى بیســت و دومین دوره رقابتهاى 
فوتبال جام جهانى در شــرایطى به پایان رســید 
که تیم ملى ایران با دو شکست و یک پیروزى در 
جایگاه سوم گروه خود ایستاد و از صعود به مرحله 

دوم بازماند.
این در حالى اســت که تیم ملى ایران ششــمین 
دوره حضور خود در جام جهانى را تجربه مى کرد 
اما با وجود تدابیرى که براى صعود در نظر گرفته 
شده بود، دو شکست برابر انگلیس و آمریکا مانع از 

تحقق این خواسته شد.
در مقابل از بین تیم هاى آســیایى قطر، استرالیا، 
ژاپن، عربستان، کره جنوبى و ایران سه تیم مجوز 
حضور در مرحله بعد را کســب کردنــد که براى 
نخســتین بار این تعداد تیم از قاره کهن به مرحله 

حذفى راه یافت.
ژاپن، کره جنوبى و اســترالیا تیم هایى بودند که 

با کســب امتیازات الزم توانســتند به مرحله دوم 
رقابتهاى جام جهانى صعود کنند. در بین تیم هاى 
آسیایى تیم ملى ایران تنها تیمى است که تاکنون 

نتوانسته به مرحله دوم صعود کند.
وضعیت تیم هاى آسیایى در صعود به مرحله دوم 

رقابتهاى جام جهانى به شرح زیر است:
تیم ملى فوتبال ایران؛ 6 حضور - بدون صعود

تیم ملى فوتبال ژاپن؛ 7 حضور - 4 صعود
تیم ملى فوتبال استرالیا: 6 حضور - 2 صعود

تیم ملى فوتبال کره جنوبى: 11 حضور - 2 صعود
تیم ملى فوتبال عربستان: 6 حضور - یک صعود

تیم ملى فوتبال کره شمالى: 2 حضور - یک صعود
تیم ملى فوتبال عربستان در شرایطى نتوانست به 
مرحله بعدى جام جهانى 2022 قطر صعود کند که 
در دیدار اول توانسته بود آرژانتین را شکست دهد 
اما در روز پایانى نتوانست جواز صعود را کسب کند.

رکورد منفى ایران در بین تیم هاى آسیایى

پالما در شــب گلزنى یکى از دو ملى پوش ایرانى خود به 
تساوى مقابل خاین رسید.

در دیدار ماقبل پایانى هفته یازدهم لیگا ناسیونال اسپانیا، 
تیم فوتســال پالما در حالى که حســین طیبى و مسلم 
اوالدقباد را مثل همیشه در اختیار داشت، از ساعت 22 شنبه 

شب مقابل تیم رده چهارمى خاین قرار گرفت.
خاین که سه امتیاز کمتر نسبت به یاران طیبى و اوالدقباد 
داشته و در تالش براى کسب پیروزى در این دیدار خانگى 
و هم امتیاز شدن با پالما بود، توانست شکست نیمه اول را 

جبران کند و با زدن یک گل، کار را به تساوى بکشد.
تیم فوتسال پالما که مى توانست با کسب پیروزى در این 
دیدار خارج از خانه با دو امتیاز باالتر و یک بازى بیشتر نسبت 
به بارسلونا، موقتا صدرنشین لیگا ناسیونال اسپانیا شود، با 
تســاوى 2 بر 2 مقابل خاین، 21 امتیازى شد و در جایگاه 

سوم این رقابت ها ماند.
مسلم اوالدقباد، فوتسالیست ایرانى پالما در دیدار مقابل 
خاین توانســت دومین گل تیمش را به ثمر رساند و تعداد 
گل هاى این فصل خود در لیگا ناسیونال اسپانیا را به عدد 
4 افزایش بدهد. حسین طیبى، دیگر ملى پوش ایرانى پالما 
اسپانیا که در این فصل 5 گل به ثمر رسانده، مقابل خاین به 
میدان رفت و یک کارت زرد هم در نیمه دوم دریافت کرد.

تساوى پالما در شب 
گلزنى ملى پوش ایرانى

سرمربى تیم فوتبال پونفرادینا اسپانیا حضور گلر 
ایرانى این تیم را  در ترکیب اصلى این تیم در بازى 

روز دوشنبه را رد نکرد.
تیم فوتبال پونفرادینا امروز دوشــنبه در چارچوب 
مسابقات لیگ دسته دوم اسپانیا به مصاف تیم رده 

سومى بورگوس مى رود.
در این مسابقه ممکن اســت امیر عابدزاده دروازه 
بان تیم ملى ایران در ترکیب اصلى پونفرادینا قرار 
بگیرد. زمانى که عابدزاده به اردوى تیم ملى ایران 
براى حضور در جام جهانى اضافه شــد، سرمربى 
پونفرادینا تغییر کرد و «دیوید گایگو» جاى «ژوزه 

گومز» را گرفت.
گایگو در خصــوص دروازه بــان ایرانى تیمش و 
احتمال حضور در ترکیــب اصلى پونفرادینا گفت: 
عابدزاده بازیکن ماست و تجربه زیادى دارد. با مربى 
دروازه بان ها صحبت مى کنم و تصمیم مى گیرم. 

من چیزى را رد نمى کنم.
عابدزاده یکــى از چهار دروازه بــان ایران در جام 
جهانى قطر بود اما حتى یــک دقیقه هم فرصت 
بازى پیدا نکرد. ایران در ایــن رقابت ها با ثبت دو 
باخت برابر انگلیس و آمریکا و کسب یک پیروزى 

برابر ولز، با سه امتیاز از جام کنار رفت.

احتمال بازگشت بچه عقاب به ترکیب اصلى

مدافع جوان و ملى پوش اســتقالل از ناحیه رباط 
داخلى زانو دچار مصدومیت شــده اســت و طبق 
شنیده ها این بازیکن با فیزیوتراپى مى تواند بعد از 
چند روز به تمرینات استقالل اضافه شود و مشکلى 

براى همراه آبى ها در دربى نخواهد داشت.
ابوالفضل جاللى جوان تریــن بازیکن حاضر در 
اردوى تیــم ملى در جــام جهانــى مدافع چپ 
اســتقاللى ها بود. ابوالفضل جاللى که به نوعى 
ســورپرایز کارلوس کیروش در جــام جهانى بود 
و خیلى ها فکرش را نمى کردند کــه این بازیکن 
در لیســت نهایى تیم ملى قرار بگیرد. با این حال 
ســرمربى تیم ملى ابوالفضل را به جام جهانى برد 

و در بازى با آمریکا هم به این بازیکن میدان داد.
نمایش بسیار خوب جاللى در آن بازى باعث شد 

تا خیلى ها این سوال را از کیروش 
بپرسند که چرا زودتر و 

حتى در بازى هاى 
از  قبلــى 

لــى  جال
اســتفاده نکرد. 
ابوالفضــل عملکرد 

خوبــى در اولین حضــورش در 
جام جهانــى داشــت و نگاه ها 

کرد. را بــه خــودش خیره 
جاللى در اواخر بازى 

مقابل آمریکا و بعد 
از برخورد با یکى از 

بازیکنان این تیم به شدت از ناحیه 

زانو آسیب دید ولى به دلیل شرایط تیم ملى و اینکه 
تعویض ها تمام شده بود، به کار ادامه داد و با درد 

بازى کرد.
جاللــى بعد از گرفتــن ام آر آى متوجه شــد که 
مصدومیتش مربوط به کشیدگى رباط داخلى زانو 
است و باید با فیزیوتراپى و آب درمانى، زانویش را 
درمان کند. البته این بازیکن جوان شانس آورد که 
ماجرا به کشیدگى رباط ختم شــد و خوشبختانه 
خبرى از پارگى رباط نیســت. جاللــى که بعد از 
بازگشت کاروان تیم ملى به ایران راهى مازندران 
شده ، قرار است دوشنبه به تهران بازگردد و دوباره 

تحت معاینات پزشکى قرار بگیرد.
آنطور کــه شــنیدیم ایــن بازیکن با 
فیزیوتراپى مى تواند بعد از چند روز به 
تمرینات استقالل اضافه شود و مشکلى 
براى همراه آبى هــا در دربى نخواهد 
داشــت. با این وجود نظر نهایى 
را در خصــوص وضعیت 
جاللى ، پزشــکان 
ل  ســتقال ا

به خواهنــد زد. با  توجــه 
اینکه در 24 سن و ســال جاللى و 

ســالگى عضوى از تیم ملــى در جام جهانى 
بود، این بازیکن با اســتعداد مى تواند با ادامه 
همین روند خوبــش یکى از 
بازیکنــان فیکــس تیم 
ملــى در رقابت هاى جام 

ملت هاى آسیا باشد.

مدافع ملى پوش آبى ها به دربى مى رسد

ىبر مجه ج ب لر بو ى یم ربى ر
ازى با آمریکا هم به این بازیکن میدان داد.

ش بسیار خوب جاللى در آن بازى باعث شد 
لى ها این سوال را از کیروش 

زودتر و  ند که چرا
در بازى هاى 

از ى
لــى  جال
اســتفاده نکرد. 
ابوالفضــل عملکرد 

ـى در اولین حضــورش در 
جهانــى داشــت و نگاه ها 

کرد. ـه خــودش خیره 
ى در اواخر بازى 

ل آمریکا و بعد 
خورد با یکى از

کنان این تیم به شدت از ناحیه 

یر ب ر ر ى پز ی
آنطور کــه شــنیدیم ایــن
چ فیزیوتراپى مى تواند بعد از
تمرینات استقالل اضافه شود

براى همراه آبى هــا در دربى
داشــت. با این وجود

در خصــوص را
جاللى ، پز
س ا

توخواهنــد زد. با 
اینسن و ســال جاللى و

ســالگى عضوى از تیم ملــى در ج
بود، این بازیکن با اســتعداد مى توا

همین روند خوبــش
بازیکنــان فیک
ملــى در رقابت
ملت هاى آسیا باش



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ــا  ــده ت ــد و زاده نش ــرى باش ــد دیگ ــا فرزن ــدارد ت ــدى ن ــدا فرزن خ
محــدود بــه حــدودى شــود و برتــر اســت از آنکــه پســرانى داشــته 
ــه  ــا ب ــد. اندیشــه ه ــى ازدواج کن ــا زنان ــه ب ــزه اســت ک ــد و من باش
ــا انــدازه اى بــراى خــدا تصــور کننــد و فکرهــاى  او نمــى رســند ت
ــى از او تصــور  ــا صورت ــد، ت ــد او را درك کنن تیزبیــن نمــى توانن
نماینــد، حــواس از احســاس کــردن او عاجــز و دســت هــا از لمــس 
ــدارد. ــى در او راه ن ــر و دگرگون ــت و تغیی ــوان اس ــردن او نات ک
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با اشــاره به برگزارى جشــنواره 
بین المللى فیلم کودك در اصفهان گفت: این جشنواره 

در سال 1402 برگزار خواهد شد.
على عطریان اظهار کــرد: طى مذاکرات شــهردارى 
اصفهان و بنیاد سینمایى فارابى در چند ماه گذشته مقرر 
شد جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان در اصفهان 

باقى بماند.
وى با بیان این کــه حدود یک ماه دیگر از پوســتر این 
جشنواره رونمایى خواهد شد، گفت: شهردارى اصفهان 
و بنیاد فارابى برنامه هاى متنوعى براى این جشنواره در 
نظر گرفته اند که برخى از آن هــا همچون رقابتى بودن 

جشنواره و المپیاد جشنواره قابل بازنمایى است.
وى خاطرنشــان کرد: رویداد دیگرى که در جشــنواره 
پیش رو شاهد خواهیم بود افتتاح صندوق اعتبارى هنر و 
صندوق اعتبارى ساخت فیلم هاى کودك و نوجوان بین 
شــهردارى اصفهان و بنیاد فارابى است که 50 درصد 
سرمایه گذارى و آورده آن را شــهردارى اصفهان و 50 

درصد دیگر را بنیاد فارابى تقبل خواهد کرد.
عطریان اظهار کرد: هرکدام از فعاالن فیلم ســازى در 

کشور که قصد ســاخت فیلم در حوزه کودك و نوجوان 
را دارند، مى توانند درخواســت خود را بــه این صندوق 
مشترك ارائه کنند تا در صورت داشــتن شرایط الزم، 

از این صندوق براى ساخت فیلم اعتبار دریافت کنند.
وى در رابطــه با ماندگارى دائمى جشــنواره کودك در 

اصفهان گفت: در این مورد نمى توان قولى داد اما واقعیت 
این است که جشــنواره در اصفهان شــکل گرفته و به 
ثبات رسیده است و تغییر دادن مکان جشنواره شاید به 

صالح نباشد.
رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شــهردارى اصفهان با اشــاره به برگزارى جشــنواره 
بین المللى فیلم کــودك در ســال 1402 در اصفهان 
خاطرنشان کرد: بر اســاس متن توافق نامه اى که امضا 
خواهد شــد، شــرایط این رویداد نیز در آینده مشخص 

خواهد شد.
وى در رابطه با سازوکار صندوق اعتبارى هنر ویژه تولید 
آثار ســینمایى کودك و نوجوان تصریح کرد: صندوق 
اعتبارى هنر وابســته به وزارت فرهنگ با این صندوق 

سینمایى متفاوت است.
عطریان افزود: هنرمندان فیلم ســاز از سراســر کشور 
مى توانند درخواست خود را به این صندوق مشترك ارائه 
کنند تا بر اساس درخواســت آن ها و دیگر مباحث فنى 

بخشى از سرمایه خود را از این صندوق دریافت کنند.
وى در خصوص برگزارى جشنواره تئاتر کودك و نوجوان 
در اصفهان گفت: این موضوع به ما پیشنهاد شده است اما 
به دلیل اینکه ما در اصفهان شاهد برگزارى جشنواره ملى 
نمایش هاى کمدى خندستان خواهیم بود، بر آن متمرکز 
شده ایم، هرچند براى جشــنواره تئاتر کودك ایده هایى 
داریم و در صورت موافقت تهران این جشنواره را نیز در 

کنار جشنواره فیلم کودك اجرا مى کنیم.

رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان خبر داد؛

جشنواره فیلم کودك سال آینده در اصفهان برگزار مى شود

همزمان با روز جهانى معلوالن مراسم گرامیداشتى در مخابرات منطقه 
اصفهان با حضور جمعى از کارکنان معلول برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این مراســم که 
صبح روز 12 آذر 1401 با حضور اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان، تعدادى از مدیران و جمعى از کارکنان معلول این مجموعه در 
سالن اجتماعات ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانى مخابرات برگزار شد؛ 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به توانمندى هاى این قشر گفت: 
معلولیت یک ناتوانى جزئى جسمى است که خداوند از روى حکمت براى 
آدمى مقدر کرده، در حالى که درهاى بســیارى از نبوغ و هوش را براى 

شخص معلول گشوده است.
اسماعیل قربانى افزود: موفقیت انســانها هم در گرو تالش و پشتکارى 
است که ازخود نشان مى دهند و دربســیارى از موفقیت ها اثبات شده 
که معلولیــت محدودیت نیســت و وظیفه ما درقبال ایــن عزیزان این 
اســت که آنها را جدا ازجامعه ندانیــم و همواره به دیــده احترام به آنها

 نگاه کنیم .
وى همچنین با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به نیازهاى معلوالن افزود: ما 
همه همت خود را در راه خدمت به شــما عزیزان به کار بســته ایم و در 

چارچوب اختیارات قانونى از هیچ گونه خدمتى دریغ نخواهیم کرد.
گفتنى است، در ادامه این جلسه حاضرین به معرفى و بیان مشکالت خود 

پرداختند و در پایان مراسم با اعطاى  هدایایى از آنان تجلیل شد.

گرامیداشت روز جهانى معلوالن در مخابرات اصفهان

رتبه اول اصفهان در مسابقات سراسرى قرآن کریم

راه اندازى 20  مرکز «روستا بازار»
 در استان اصفهان

رئیس اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان از کســب رتبه اول اصفهان در 
چهل وپنجمین دوره مسابقات سراسرى قرآن در 

رشته ترجمه و مفاهیم نهج البالغه خبر داد.
حمید بخشــى گفت:اســتان اصفهان با 20 نفر 
برگزیــده، به عنــوان رتبه اول کشــورى مرحله 
مقدماتى نهایى چهل وپنجمین دوره مســابقات 
سراســرى قــرآن در رشــته ترجمــه و مفاهیم 

نهج البالغه شناخته شد.
وى بیان داشــت: مرحلــه اول مقدماتى نهایى 
چهل وپنجمین دوره مســابقات سراسرى قرآن 
کریم در بخش معارفى نیز 26 آبان ماه به صورت 
برخط و کتبى برگزار شد که از استان اصفهان، 9 
نفر در رشته تفسیر عمومى، 20 نفر در رشته ترجمه 
و مفاهیم نهج البالغه و چهار نفر در رشته ترجمه و 

مفاهیم صحیفه سجادیه حائز رتبه شدند.
رئیس اداره امــور قرآنــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان افزود: بر این اســاس از 

استان اصفهان، محمدمهدى شرکت و سعیدرضا 
حق شناس در رشته اذان، سیدمحمدرضا جعفریان، 
محمد ناطقیان، علیرضا سالمى و سهام بنى نعمه 
در رشــته دعاخوانى و گروه هاى ملکوت(آقایان) 
و انسیۀ الحورا(بانوان) در رشته مدیحه سرایى، به 

مرحله نهایى راه یافته اند.
بخشــى بیان کرد: این افراد بایــد در مرحله دوم 
مقدماتــى نهایى که به صورت برخط و شــفاهى 
برگــزار و تاریــخ آن متعاقبــا اعالم مى شــود، 
شــرکت کنند. ضمــن اینکه اســتان اصفهان با 
20 نفر برگزیده، به عنوان رتبه نخســت کشورى 
مرحله اول مقدماتــى نهایى چهل وپنجمین دوره 
مسابقات سراسرى قرآن در رشته ترجمه و مفاهیم 

نهج البالغه شناخته شد. 
گفتنى اســت؛ مرحله نهایى چهل وپنجمین دوره 
مسابقات سراســرى قرآن در رشته نغمات دینى، 
از 19 تا 23 آذرماه جارى به میزبانى استان قزوین 

برگزار مى شود.

مدیرکل ســازمان  تعاون روســتایى استان اصفهان 
گفت: نزدیک به 20 مرکز «روستا بازار» براى عرضه 
محصوالت و تولیدات کشاورزى روستاییان در استان 
اصفهان راه اندازى شد.محســن حاج عابدى ، اظهار 
کرد: راه اندازى مراکز عرضه محصوالت کشاورزى 
روستاییان تحت عنوان «روستا بازار» در دستور کار 
وزارت جهاد کشاورزى از دو سال گذشته بوده که این 
کار در اصفهان رقم خورده و در حال حاضر نزدیک به 
20 فروشگاه راه اندازى شده است.وى افزود: راه اندازى 
60 مرکز روستا بازار در استان اصفهان هدف گذارى 
شده که با تالش تعاونى هاى روستایى تا پایان امسال 

به این عدد دست پیدا مى کنیم.

مدیرکل سازمان تعاون روســتایى استان اصفهان، 
 ادامه داد: عزم راه انــدازى این  مراکز در برخى از نقاط 
شهرستان جدى و در برخى از نقاط هم اراده چندانى 

وجود ندارد.
وى کاهش واســطه گرى براى عرضه محصوالت و 
کاهش قیمت مصرف کننده و همچنین توجه به اقتصاد 
روستاییان را از اهداف و دستاوردهاى طرح راه اندازى 

مراکز روستا بازار اعالم کرد. 
حاج عابدى بــا بیان اینکه محصوالت روســتاییان 
در این بازارها عرضه مى شــود، یادآور شــد: در فاز 
اول  محصوالت کشــاورزى عرضه و در آینده سایر 

محصوالت مثل صنایع دستى هم عرضه مى شود.

رویداد پنج شــنبه هاى فناور با موضوع آب و پساب، 
چالش ها و راه کارها در مجموعه اُنیکس سیتى سنتر 

اصفهان برگزار شد.
این رویداد با هدف اصلى بررسى نیازها و چالش هاى 
ســازمان ها و ارائه راه حل مشــکالت بــا توجه به 
مصوبات شوراى شــهر اصفهان توسط شرکت هاى 
دانش بنیان برگزار شــده تا این شــرکت ها دست 

آوردهاى خود را ارائه کنند.
معاون منابع انسانى و تحقیقات آبفاى استان اصفهان 
در این ویژه برنامه با بیان این که رویداد پنج شنبه هاى 
فناور فضایى بــراى هم افزایى و شــکل گیرى کار 

گروهى فراهم مى کند، خاطرنشــان کرد: استفاده از 
ظرفیت نخبگان به منظور رفع مشکالت در صنعت 
آب و فاضالب و ارتباط میان صنعت، بازار و دانشگاه 

از برنامه هاى مهم این شرکت محسوب مى شود.
مجتبى قبادیان به اقدامات پژوهشــى آبفاى استان 
اصفهان در سال هاى گذشته اشــاره و خاطرنشان 
کرد: از این اقدامات مى توان به برگزارى دو هم نت 
آب و فاضالب با همکارى شهرك علمى و تحقیقاتى 
با چالش هایى همچون مخازن ذخیره اســتراتژیک 
و تفکیــک انشــعابات مشــترکین، بازچرخانى آب 
خاکسترى، بهسازى محلى فاضالب در هم نت آب و 
متناسب سازى ساخت پکیج تصفیه فاضالب با نیاز ها 
و دانش روز، کنترل و حذف سوســرى ها در شبکه 
فاضالب و بهسازى و بازسازى شبکه هاى فاضالب 

با تاکید بر بومى سازى روش ها و غیره اشاره کرد.
وى در ادامــه به همکارى آبفاى اســتان اصفهان با 
شرکت هاى دانش بنیان اشــاره و خاطرنشان کرد: 
پروژه انجــام مطالعات روش شناســى پایش مقدار 

برداشت آب از شیرهاى هیدرانت، پروژه حذف بوى 
نامطبوع تصفیــه خانه ها و منهــول هاى فاضالب 
شــهرى با تکنولوژى نانوکامپوزیت هــا و قرار داد 
با شــرکت هاى دانش بنیــان در زمنیــه واگذارى 
پســاب به منظور انجام اقدامات تحقیقاتى از جمله 
اقدامات آبفاى اســتان اصفهان در زمینه همکارى با 

شرکت هاى دانش بنیان است.
معاون منابــع انســانى و تحقیقات آبفاى اســتان 
اصفهان درباره چالش ها و مشــکالت تاسیســات 
فاضــالب، مدیریت شــهري و ارگان هاي مربوطه 
بیان کرد: مبارزه با سوســرى ها در شبکه فاضالب، 
فرسودگى بخش اعظمى از شــبکه فاضالب شهر 
اصفهان با قدمتــى بیش از نیم قرن کــه در پى آن 
ریزش شــبکه را به دنبــال دارد و ظرفیت محدود 
شــبکه فاضالب شــهرى به منظور جمــع آورى و 
انتقال آب باران که در پــى آن گرفتگى و پس زدگى 
شــبکه را در پــى دارد از چالش هاى مهــم در این

 بخش است. 

تعویض دیفیوزرهاى شماره 3 و 4 نیروگاه حرارتى به هم راه تغییر متریال در شرکت 
ذوب آهن، با موفقیت به اتمام رسید و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

مسعود ملکى، سرپرست نیروگاه حرارتى  شرکت با اعالم این خبر گفت: در ادامه 
طراحى، ساخت و نصب دیفیوزر شماره 4 نیروگاه حرارتى، تعویض دیفیوزر شماره 
3 این نیروگاه نیز با موفقیت به اتمام رســید و برنامه ریزى براى تعویض دیفیوزر 

شماره 5 این نیروگاه  نیز در دستور کار قرار گرفت.
ایرج قائدى، مهندس ارشد توربین نیروگاه حرارتى به تشریح اقدامات انجام شده در 
این پروژه پرداخت و گفت: نقش برج هاى خنک کننده در افزایش بازدهى نیروگاه، 

افزایش تولید برق و کاهش مصرف آب، حائز اهمیت است.
قائدى افزود: با توجه به این که سازه هاى فلزى دیفیوزرهاى قبلى برج خنک کننده 

این نیروگاه پس از 50 سال کارکرد مداوم و در اثر رسوبات مواد شیمیایى و خوردگى 
شدید و همچنین ارتعاشــات تجهیزات مکانیکى دوار، دچار ترك و ریزش شده و 

فاقد بازدهى مناسب بودند، نسبت به تعویض آن ها اقدام شد.
وى گفت: دیفیوزرهاى جدید از جنس فایبــرگالس و مقاوم در برابر لرزش، آتش 
و اشعه خورشــید و همچنین ضد زنگ زدگى و ضد باکتریال است. تعویض این 2 
دیفیوزر موجب افزایش بازدهى و بهبود تبادل حرارتى برج ها و نهایتا رفع بخشى 

از محدودیت هاى تولید شد.
سرپرست نیروگاه حرارتى گفت: شرکت فرانگر زرفام، مدیریت راهبرى و پشتیبانى 
ماشین آالت و خودروهاى سنگین  و همکاران تولید و توزیع برق شرکت به ویژه 

سرپرست دفتر فنى مدیریت همکارى شایسته و فعالى داشتند.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
همایش بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد

این مراسم با حضور مرتضى حاجى کاظمى مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در محل سالن شهید خرازى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان برگزار شد.در 
ابتداى این مراسم گروه موزیک رزم نوازان سپاه پاسداران انقالب اسالمى منطقه 
ســید الشــهدا (ع) به اجراى زنده مارش نظامى پرداختند و سپس حاجى کاظمى 
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در ســخنانى ضمن خوشامد گویى به 
مدعوین گفت: به گفته رهبر معظم انقالب بسیج را در کل تاریخ سارى و جارى و 

ایشان هیچوقت نماد بسیج را از خود جدا نکردند.
حاجى کاظمى ادامه داد: فتنه ها و پیچیدگى ها و ابهام هاى این روزها خیلى زیاد 

است حتى  اگر قرآن هم سر نیزه شد باید مراقب باشیم در کدام جبهه قرار مى گیریم 
و پشت سر چه کسى ایستاده ایم، این فتنه ها  آثار نزدیکى ظهور امام زمان (عج) 

است .
وى ادامــه داد:  رهبر معظم انقالب مى فرمایند بســیج در یک بحث و یک حوزه 
نمى گنجد و بسیار فراگیر است و زایش دارد و این روزها که  دشمن احساس خطر 
کرده  وتالش  مى کند شــعله بســیج  را خاموش کنند و قطعا موفق نخواهد شد، 

همبستگى بیشتر مردم و بسیج ضرورى است.
 در بخش دیگرى از این مراســم، گروهى از دانش آموزان با اجراى سرودهایى به 
مقام بسیجیان پرداختند که با استقبال حضار همراه بود و در پایان این مراسم نیز از 

بسیجیان نمونه با هدایا و برکاتى تجلیل بعمل آمد.

معرفى اقدامات پژوهشى و تحقیقاتى آبفاى استان اصفهان

تعویض دیفیوزرهاى 3 و 4 نیروگاه حرارتى ذوب آهن اصفهان

بسیج در کل تاریخ سارى و جارى است


