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۳

نان اصفهان
باب دندان نیست!

وحشت از پرسه زنی 
سگ های ولگرد

۳

دغدغه جهیزیه!

۳
       

چرا نان قهوه ای 

مفیدتر است؟

 غلیان قلیان در کافه هاى اصفهان 
۳

پروژه های منطقه ۱۲ 
شهرداری اصفهان 

به بهره برداری 
رسید

آیین بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 12 شهردارى 
اصفهان در ورزشگاه مشارکتى نگین با حضور شهردار، 
رئیس شوراى اسالمى شهر، ســرمایه گذار ورزشگاه 
مشــارکتى نگین و جمعى دیگر از مدیران شهرى و 
شــهروندان منطقه 12، برگزار و طى آن بیش از ده 
پروژه از جمله احداث خیابان صنعتگران و ورزشــگاه 
مشارکتى نگین و توســعه پارك مادر به بهره بردارى 
رسید و عملیات احداث خیابان در شهرك امیرکبیر با 

اعتبارى افزون بر ...

گنبد هاى تخت فوالد دیدنى مى شوندگنبد هاى تخت فوالد دیدنى مى شوند
یک اصفهان گردى متفاوت در یکى از مهمترین مناطق تاریخى اصفهانیک اصفهان گردى متفاوت در یکى از مهمترین مناطق تاریخى اصفهان

۳

گشتى در قهوه خانه ها و کافه هاى شهر

طارمی سوژه AFCAFC شد شد
با حذف ژاپن و کره جنوبى در مرحله یک 
هشتم نهایى پرونده فوتبال آسیا در جام 
جهانى 2022 قطر بسته شد. قطر، ایران و 

عربستان در مرحله...

۷

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

نقطه آغاز شوک اصلی

به فوتبال ایران

مصدومیت صیادمنش،مصدومیت صیادمنش،

آسیب دیدگی بیرانوند یا ...آسیب دیدگی بیرانوند یا ...

۵

استارت مهاجم سابق استارت مهاجم سابق 
سپاهان برای دربی

در نان سبوس دار، به طور میانگین دو 
برابر ویتامین، مــواد معدنى و مواد 
فیبرى نسبت به نان سفید وجود 
دارد. در نان ســبوس دار، به طور 

میانگین دو برابر ویتامین...

«ناس»، دروازه ورود به مخدرهای جدید
مخدر کابلی که سر از شهرهای ایران درآورده استمخدر کابلی که سر از شهرهای ایران درآورده است

۲

۷

افزایش فوق العاده  مصرف افزایش فوق العاده  مصرف 
گاز در استان اصفهانگاز در استان اصفهان

۳

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد اصفهان نیازمند داشتن شهرک لجستیک استجهان نما کار سریع با رایانه با ابزارهاى آنالین رایگاناستان آیا HIV درما ن پذیر است؟تکنولوژی سالمت

ناصرخسروهای مجازی!

۲

وام ۱۰ میلیونی،

مُسّکن موقتی
۲

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت مى شود که درجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده که در ساعت 10صبح مورخ 1401/10/03 در محل 
استان اصفهان ،شهرســتان اصفهان ،بخش مرکزى ،شهر اصفهان،عاشق آباد ،
خیابان مینــو ،کوچه (آپادانــا )،کوچه (یــاس )،پالك5 ،طبقــه همکف –

تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه : مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 10 صبح 

انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامه 

آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
اورانوس سبز سپاهان (سهامی خاص )به شماره ثبت ۳۵۳۷۲ 

وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۵۹۷۳ 

هیئت مدیره

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تبلیغات بر روى سایبان و اتوبوس هاى سازمان حمل و نقل ثبت به 
شماره 5001093298000021 مورخه 1401/9/9 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 ا قدام الزم را به 

عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/9/10
مهلت بازدید فراخوان: 1401/9/17

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/9/27
زمن بازگشایى پاکت ها: 1401/9/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى اطالعات تماس و آدرس 
دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415 

Web sit: www.khomeinishahr.ir

آگهی مزایده

م.الف:۱۴۱۹۹۲۷

چاپ دوم 

علی اصغر حاج حیدریـ  شهردار خمینی شهر 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد

آگهی مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

نوبت دوم

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 -3- 239/ 3PAC 2,360,000,000جارىخرید پلى آلومینیوم کلراید  مایع

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به 
تاریخ 1401/10/3

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/4
 محل دریافت اســناد: ســایت اینترنتی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانی مناقصات WWW.abfaesfahan .ir

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

۲

مدیرعامل شرکت گاز هشدار داد؛ مدیرعامل شرکت گاز هشدار داد؛ 
وو دو گین

 مواد 
جود

طور 

جدخدرهای جدید یهاخ دره جدیددر ای جدیخد
۲

اصفهان نیازمنشد استان

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تسلیت باد

ییربننپاهان برای دربیپسپ ییر رررریی ربینن نبری ببرایدربددربیسسپاهانبرایپ هسپاهانبرایدربسپسسپاهانبراینبرایدررپاهانبراهاها پپپپسپاهان برای دربیس

۷
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قیمت گذارى خودرو 
کیلویى شده است؟

واردات برنج و چاى هندى 
ممنوع شد

خبرخوان
کشف 2 ماده معدنى
 در شهاب 14 تنى 

  روزیاتو | حداقل دو ماده معدنى جدید که 
هرگز روى زمین دیده نشده اند در یک شهاب 
ســنگ 14 تنى که دو ســال پیش در سومالى 
کشف شد، شناسایى شــده است. گمان مى رود 
سومین کانى جدید بالقوه نیز کشف شده باشد. 
دو کانى تازه کشف شده االلییت و الکینزتانتونیت 
نامگذارى شــده اند، اما جزئیات دیگرى درباره 
آنها منتشر نشده است. این شهاب سنگ که در 
خارج از شهر فرود آمد، اولین بار توسط شترداران 
پیدا شد و تقریباً دو برابر متراکم تر از سنگ هاى 
معمولى زمین و بسیار مغناطیسى است؛ چیزى 

شبیه به این در سیاره ما مشاهده نشده است.

آمار بى دندانى 
  پانا | شــیوع بى دندانى کامل بعد از 35 
سالگى در ایران بین 19 تا 38 درصد است، کسى 
که حتى یک دندان هم از دست داده باشد جزو 
افراد بى دندان محسوب مى شود که آمار آن هم 

حدود 60 درصد است.

وجود 1000 گونه جانورى 
در ایران

  ایسنا|روز 16 آذر به عنــوان «روز ملى 
گونه هاى بومى» گرامى  داشــته  شد. بر اساس 
آخرین بررسى هاى ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، 1140 گونه جانورى اعم از پستاندار، 
پرنده، خزنده، دوزیست و ماهیان آب  هاى داخلى 
در اکوسیستم  هاى خشــکى و آب هاى داخلى 
ایران همچنین حدود 650 گونه ماهى در آب هاى 

دریایى شناسایى شده اند.  

افزایش مهاجرت رانندگان  
نایــب رئیس کانــون انجمن هاى    ایلنا |
صنفى کامیونداران گفت: در حال حاضر در اروپا 
تعداد کامیون شرکت هاى حمل و نقل افزایش 
یافته اما با کمبود راننده مواجه شده اند و به همین 
دلیل از رانندگان ایرانى استقبال شده و مهاجرت 
رانندگان ایرانى افزایش یافته است، گفته مى شود 
در حال حاضر تعداد رانندگان ایرانى و پاکستانى 

در شرکت هاى حمل و نقل اروپایى زیاد است.

رتبه ایران
 از نظر جرائم خشن 

  ایسنا |رئیس اداره فرهنگى و اجتماعى 
پلیس آگاهى فراجا با بیان اینکــه ایران از نظر 
ارتکاب جرائم خشــن در رتبه 71 دنیا قرار دارد، 
گفت:  میزان وقوع جرم و جنایت در کشورهایى 
نظیر آمریکا و ایتالیا سه و چهار برابر کشور ماست.

 سینماها
 امروز تعطیل است

  باشگاه خبرنگاران جوان |  
به مناســبت فرا رســیدن شــهادت حضرت 
فاطمه(س)، سینما هاى سراسر کشور، امروز پنج 
شنبه تا ساعت 17 تعطیل هستند و فعالیت آنها 

در روز پنج شنبه، پس از ساعت 17 خواهد بود.

علت گرانى محصوالت 
کشاورزى 

  ایسنا | رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
میوه و ســبزى تهران علــت افزایش قیمت 
برخى از محصوالت کشــاورزى از جمله پیاز، 
ســیب زمینى، گوجه فرنگى و خیار را سردى 
هوا عنوان کرد و گفت: در فصل ســرد قیمت 
محصوالت کشاورزى کمى بیشتر مى شود زیرا 
هزینه ها افزایش مى یابد و محصوالت دیرتر 

عمل مى آیند.

ادامه ماجراى شکالت 
رئیس جمهور دیروز در دانشگاه تهران    فرارو |
گفت: در کردستان یک آقایى شکالتى در بازار به 
من داد، چــه کردند با این بیچاره! آیا این درســت 
اســت؟ مى گویند دیکتاتورى، شــما این موضوع 
را ببینید، کى دیکتاتور اســت؟ صحبت از زندگى 
مى کنند، اما دارند زندگــى را از مردم ما مى گیرند! 
درباره بیماران پروانه اى عملکرد آنها را ببینید، چرا 

دروغ مى گویید؟

به کاهش نرخ تورم 
افتخار کنیم 

ســخنگوى دولــت گفــت: باید به    فارس|
کاهش تورم از 60 به 40 درصد افتخار کنیم. على 
بهادرى جهرمى گفته است: آینده کشور را مى توان 
از مسیرى که در یکسال گذشته طى کردیم، ارزیابى 
کنیم و به همین خاطر باید به کاهش تورم از 60 به 
40 درصد افتخار کنیم اما تورم 40 درصد هرگز قابل 

افتخار نیست.

افشاگرى جنجالى پزشکیان 
مســعود پزشــکیان، نماینــده تبریز    فرارو |
در مجلس گفــت: دولت براى نماینــدگان مجلس 
بیمارستان اختصاصى احداث کرده است. اگر نماینده 
مجلس مریض شود او را به بهترین بیمارستان مى برند. 
نمایندگان مجلس بیمه هاى تکمیلى جداگانه دارند و 
پول هاى کالنى براى سالمت خودشان خرج مى کنند. 
نمایندگان مجلس فقط به بیمارستان هاى خصوصى 
مراجعه مى کنند و براى یک جراحى ساده 60 میلیون 

تومان مى پردازند! 

پلیس به احدى شلیک نکرد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه    فارس |
در نشست خبرى مشترك با وزیر خارجه بوسنى گفت: 
در اعتراضات، پلیس به سمت احدى شلیک نکرده و 
هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس 
و یا نیروهاى امنیتى کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل 
به کارگیرى سالح گرم و سرد توسط عوامل خارجى که 
وارد ایران شدند یا افرادى که تحت تأثیر قرار گرفتند، 
بیش از 67 نیروى پلیس در ایران به شهادت رسیده اند، 
بدون اینکه شــلیکى کنند یا از ســالح گرم استفاده 

کنند.

کاپشن «پوتین» چند؟!
  اعتماد آنالین |«والدیمیــر پوتیــن» براى 
بازدید از پل کریمه، یک کاپشــن از برند «لورا پیانا» 
ایتالیایى را پوشید. این کاپشن 2600 پوند یعنى حدود 

120 میلیون تومان قیمت دارد. 

زندانیان جایى شبیه
 خوابگاه هستند

  ایلنا|  انســیه خزعلــى، معاون زنان ریاســت 
جمهورى گفت: از کل تعداد بازداشتى هاى اغتشاشات 
اخیر 10 درصد زنان هســتند. وى همچنین در مورد 
شــرایط نگهدارى زندانیان گفت: شرایط مناسبى از 
نظر معیشت و بهداشت براى زندانیان فراهم شده بود 
و چیزى شــبیه خوابگاه برخى از دانشگاه هاى کشور 
را شــاهد بودم. همچنین براى بازداشت شــدگان از 
صبح تا غروب امکان هواخورى و اســتفاده از محیط 

باز فراهم بود. 

پراید ترمز برید
  تجارت نیوز|   از ابتداى سال 1401 قیمت پراید 
با ثبات نسبى همراه شده بود. اما برخالف آن ماه ها، با 
سقف شکنى تاریخى دالر این ثبات را شکست و این 
خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. حال پراید 111 
به قیمت 218 میلیون تومان به فروش مى رسد. اما 
پراید 131 دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته و 

حاال به نرخ 207 میلیون تومان عرضه مى شود.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهایى که در 
بازار ایران تولید مى شود، ارزان ترین خودروهاى روز دنیا 
هستند و تولید آنها با مدل هاى جدید بدون هیچ آپشن 
تازه اى عرضه مى شود.امیرحسین کاکایى اظهار کرد: 
عمده معامالت خودرویى که در بازار انجام مى شــود 
و در قیمت گذارى تعیین کننده  اســت، دســت عده اى 
خاص است که از آنها به عنوان دالل و یا سرمایه گذاران 
بزرگ یاد مى شود. وى افزود: حتى آمارهاى قبلى که از 
سوى خودروسازان طول 4 سال گذشته منتشر شد نیز 
تأییدکننده این امر است؛ خودروسازان طى آمارى گفتند 
که هر فردى که خودرویى از مــا خریدارى مى کند، به 

احتمال باالى 50 درصد از خودرو استفاده نمى کند و آن 
را به عنوان سرمایه نگه  داشته  است.

این کارشــناس صنعت خــودرو در ادامه در خصوص 
تأثیرپذیرى قیمت  خودروها در بازارهاى داخلى از نرخ 
ارز گفت: چسبندگى نرخ ارز و قیمت خودرو در بازارهاى 
داخلى نیز باالست؛ خودروهایى که در بازار ایران تولید 
مى شــود، ارزان ترین خودروهاى روز دنیا هســتند و 
تولید آنها با مدل هاى جدید بدون هیچ آپشــن تازه اى 
عرضه مى شود.وى خاطرنشــان کرد: مى توان گفت 
قیمت گذارى آنها نیز کیلویى است و طبیعى است که با 

افزایش نرخ ارز قیمت آنها نیز افزایش پیدا کند.

در حالى که تولید برنج داخلــى با افزایش 30 درصدى 
نسبت به سال قبل مواجه شــده است، با هدف متعادل 
ســازى تراز تجارى با هند، ثبت ســفارش هاى جدید 

واردات برنج از این کشور متوقف شده است.
روزنامه هندى «اکونومیک تایمز» طى گزارشى اعالم 
کرد ایران از هفته گذشته ثبت سفارش هاى جدید براى 

خرید برنج و چاى از هند را متوقف کرده است. 
بر اساس این گزارش تجار و بازرگانان ایرانى دلیلى در 
مورد توقف ثبت سفارش براى برنج و چاى هندى بیان 
نکرده اند.رئیس یک شرکت بزرگ تولیدى چاى هند در 
این باره گفت: روند سفارش ایرانى ها براى خرید چاى 

هندى از مدتى قبل کاهش پیدا کــرده بود اما از هفته 
گذشته به طور کلى متوقف شده است. 

برخى از تجار هندى در مورد علت توقف واردات برنج و 
چاى این کشور توسط ایران به مذاکرات دو کشور براى 
احیاى مکانیسم تسویه تجارى با روپیه اشاره مى کنند 
و مى گویند تجار ایرانى منتظــر راه اندازى دوباره این 

مکانیسم مالى هستند.
از ســوى دیگر دبیر کمیســیون تأمین کنندگان برنج 
کشــور گفت: این توقف موقتى اســت و در آینده در 
صورت لزوم و فراهم شدن شرایط، بار دیگر از سر گرفته 

خواهد شد.

دریا قدرتى پور
وزارت بهداشــت بــه صراحت اعالم کــرده، فروش 
اینترنتى دارو غیرقانونى است و هیچ داروخانه اى حق 
عرضه این محصوالت به صورت آنالین را ندارد. با این 
حال بررسى ها نشــان مى دهد که برخى داروها نه  تنها 
از سوى برخى اپلیکیشن ها و ســایت ها، بلکه از سوى 
داروخانه هاى رســمى هم در فضاى مجازى فروخته 

مى شود.
این موضوع با کمیاب شــدن دارو در کشــور شــکل

 جدى ترى به خود گرفته است تا جایى که اخیراً مشاور 
رسانه اى رئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش دارو در 
فضاى مجازى و سایت هاى اینترنتى هشدار داد و گفت: 
داروخانه ها تنها محلى هســتند که مى توانند صفحه 
فروش اینترنتى داشته باشند، اما فروش اینترنتى دارو 
ندارند و تنها عرضه داروهاى طبیعى، گیاهى، مکمل ها، 
شیرخشک  و برخى تجهیزات مصرفى پزشکى به صورت 
اینترنتى مجاز است. به گفته سجاد اسماعیلى تبلیغات 
برخى دارو هایى که با عناوینــى همچون «دارو هاى 
مؤثر هندى و پاکســتانى» در کانال هــاى تلگرامى و 
اینســتاگرامى و مبادى به جز داروخانــه، غیرقانونى و 
تخلف است و دارو باید از مســیر رسمى زنجیره تأمین 
دارو به دســت مصرف کننــده و بیمار برســد که تنها 

عرضه کننده دارو ها هم داروخانه ها هستند. 
او در حالى این هشــدارها را داده که در ماه هاى اخیر 
با نایاب و کمیاب شــدن برخى داروهــا به خصوص 
داروهاى خاص، ناصرخســروى مجازى ایجاد شــده 
واینســتاگرام، تلگرام و برخى ســایت ها بازار داغى را 
براى خود راه انداخته اند. اپلیکیشــن هایى که بخش 
زیادى از داروهایى که به فروش مى رســانند شــامل 
داروهاى خاص بیمارستانى است که به این بازارهاى 
سیاه مجازى نشت کرده است و گاهى تا 25 برابر قیمت 
دارد. داروهایى که در بیشــتر مواقع تاریخ مصرفشان 
گذشته و ممکن است براى بیمار خطر جانى هم داشته 
باشد.  موضوعى که مشاور رسانه اى رئیس سازمان غذا 
و دارو هم نسبت به آن واکنش نشان داده و اشاره کرده 
که مصرف این دارو ها مى تواند عوارض متعددى براى 

بیمار داشته باشد.
اسماعیلى تأکید کرده که بیماران به هیچ عنوان نباید 

از کانال هاى تلگرامى و اینســتاگرامى دارو تهیه کنند؛ 
زیرا تولید و تأمین دارو مسیر مشــخصى دارد؛ فرایند 
تأمین ماده اولیه، بررسى فرموالسیون آن، تولید، انجام 
تست هاى پایدارى و... در فرایند تولید و تأمین دارو انجام 
شده و بعد از آن مجوز توزیع و عرضه دریافت مى کند. 
طى این مسیر مشخص براى دارو ها تنها زمانى تضمین 

مى شود که بیمار دارویش را از داروخانه دریافت کند.
در مقابل این مقــام دولتى، داروخانــه دارها و بخش 
خصوصى توزیع دارو معتقدند تا زمانى که نظارت درستى 
نشود این قصه  ادامه دارد چرا که ماجرا تنها ممنوعیت 
فروش است؛ درحالى که نظارت درستى وجود ندارد و به 
 راحتى مى توان دارو را اینترنتى عرضه کرد، نیازى هم 
نیست که ســایت داروخانه باشد و با همین سایت هاى 
موجود و اپلیکیشن ها هم مى توان توافق کرد و دارو را 
فروخت و سازمان غذا و دارو هنوز نتوانسته جلوى این 

اتفاقات را بگیرد.
گویا در این رابطه اگر جریمه اى هم باشد بسیار اندك 

بوده و قابل مقایسه با سود کالنى که عاید صاحبان این 
اپلیکیشن ها و ســایت هاى تلگرامى و اینستاگرامى 
فروش دارو مى شود نیست. به همین خاطر هم هست 
که تا این زمان سازمان غذا و دارو نتوانسته جلوى سیل 

فروش دارو از طریق اپلیکیشن ها را بگیرد.
این خأل نظارتى باعث شــده داروخانه ها با وجود اینکه 
در سایت هاى متعلق به خودشــان تنها مجاز به عرضه 
مکمل ها و محصوالت بهداشتى و آرایشى باشند، اما به  
دلیل کم شدن درآمد فروش داروهایشان و کمبود دارو 

بعد از مدتى اقدام به فروش اینترنتى دارو  کنند.
امیر، مســئول فنى یــک داروخانه  اســت. او درباره 
پیامدهاى فروش اینترنتى دارو توضیح بیشترى مى دهد 
و مى گوید: عرضه دارو اگر زیر نظر مسئول فنى نباشد، 
مى تواند منجر به اشــتباه در تحویل یا دســتور اشتباه 
مصرف شود. با این شــرایط تجویزهاى خودسرانه هم 
افزایش پیدا کرده و حتى افزایش مصرف آنتى بیوتیک ها 
یا قرص هاى اعصاب و روان هم ناشى از همین خرید 

و فروش هاى اینترنتى و بدون تجویز پزشک است.
اما در این میان وقتى دارو کم است و عطش تقاضا هم 
وجود دارد سودجویانى هم پیدا مى شــوند که در این 
آشــفته بازار از آب گل آلود ماهى بگیرند؛ چه برخى از 
داروخانه ها به دنبال سود خودشان هستند و خودسرانه 

اقدام به فروش اینترنتى دارو مى کنند.
بماند که فروش آنالین محصوالت دارویى و مکمل ها 
بــه همینجا ختــم نمى شــود و از وقتى کــه واردات 
مکمل ها به کشور کم شده، تخلفات افزایش پیدا کرده 
و بسیارى از مکمل هاى خارجى در داروخانه ها با توجه 
به پایان تاریخ مصرف، در حالى که باید مرجوع شــوند 
تاریخشان دســتکارى مى شود و به شــکل اینترنتى 
فروخته مى شــوند. جالب اینکه این تغییــر تاریخ ها 
عمدتًا شامل داروهاى خارجى هستند که یا دیگر وارد 
نمى شوند و یا ایرانى هایى هستند که با عنوان «تحت 
لیســانس» از شــرکت هاى مطرح خارجى به فروش

 مى رسند.

ناصرخسروهاى مجازى!

الدن ایرانمنش
پسرك الغر اندام و ســیاه چرده با لهجه اى غریب، 
فروشنده ماده مخدر بى بو و بى دود و ارزانى است که 
مشتریان خودش را دارد. تا دیروز مشتریان «مالک»، 
افغانســتانى ها بودند اما حاال نوجوانــان ایرانى هم 
خریدار پر و پا قرص بسته هاى شفافى هستند که پودر 
سبز رنگ از درونشان به وضوح پیداست. مالک قبًال 
اینهمه مشترى نداشــته، اگر هم بودند همان اهالى 
سرزمین خودش بوده اند و بس. طعم غریب «ناس» 
براى ایرانى ها وقتى آن را زیر زبانشان مى گذارند و یا 
مى جوند آنقدر جذابیت نداشته؛ اما این مخدر پنهان 
حاال جاى پاى خودش را در بین محافل و دورهمى ها 
و حتى در اتاق هاى شخصى نوجوان هاى ایرانى باز 
کرده است. مخدر کابلى که اول سر از تهران درآورد و 

بعد از آن به شهرهاى دیگر هم کشیده شد. 
در دسترس بودن و عرضه گسترده و زیرپوستى این 
ماده مخدر باعث شــده که مصرف آن هم زیاد شود؛ 
مصرفى که به گفته کارشناســان مواد مخدر منتهى

 مى شود به مصرف مواد مخدر روان گردان.
بازار ناس حاال حسابى داغ است. آن هم آزادانه و بدون 
ترس از هر قانونى. فروشــنده ها مى گویند سال هاى 
گذشته خیلى سعى کردند ناس را نوعى مخدر اعالم 
کنند تا خرید و فروشــش در بازار محدود شــود، اما 
شدنى نیست؛ چراکه ناس سیگار افغانستانى هاست 

و افاغنه معتقدند ناس دندان ها را محکم مى کند!
محسن که این نظریه را درباره ناس مطرح مى کند، 
خودش دندان هاى زنگارگرفته و نامرتبى دارد، اما باز 
تأکید مى کند که ناس انرژى زاســت! او دلیل اینکه 
چرا ناس خاطرخواه دارد را پنهان بودن آن مى داند؛ 
اینطور که افاغنه مى گویند، ناس بخاطر نداشتن دود 
انتخاب اول مشتریان است. در اذهان هم ناس اینطور 
تعریف شده که مانند سیگار «نیکوتین» دارد، اما نیاز 
به دود کردن نیست و براى همین مشکلى براى ریه ها 
ایجاد نمى کند. همین مزیتى است براى کسانى که 
اوًال با دود مشــکل دارند و دومًا در محیط کار یا خانه 
نمى توانند سیگار مصرف کنند؛ این مزیت هایى است 

که باعث شده جوانان ایرانى مشتاقش شوند.
از همه این ها که بگذریم قیمت مناسب ناس در برابر 
سیگار، دلیل دیگر استقبال از این محصول افغانستانى 
اســت. با وجود این شــرایط و به دلیــل اینکه ناس 
ماده مخدر شمرده نمى شــود بازار محسن و کسانى 
که از کشــورهاى همســایه به ایران کوچ کرده اند 

داغ است. 
«احسان حسینى»، کارشــناس حوزه موادمخدر در 
تعریف این مــاده مخدر مى گوید: ناس به واســطه 
داشــتن نیکوتین و حالت شــادى آورى که به فرد 
مصرف کننده مى بخشد مورد استقبال قرار مى گیرد 
و مصرف مداوم آن فرد را به ســمت کشیدن سیگار 
و تجربه ســایر موادمخــدر ترغیــب مى کند. یکى 
از خطرهاى فــروش آزادانه ناس در شــهر، تهدید 
نوجوان هاســت. بچه هایى که به راحتــى مى توانند 
این مواد را در کنار خانواده بى آنکه کسى متوجه شود 
استفاده کنند و سرخوشى حاصل از آن، مصرف این 
ماده را از ســوى آنها بیشتر و بیشــتر کند. مسئله اى 

که متأسفانه از ســوى مخالفان اعتیادآورى ناس به 
هیچ وجه جدى گرفته نمى شود.

گرچه به تازگى مواردى براى برخورد با این ماده مخدر 
مشخص شــده اما به این دلیل که چندان بار قانونى 
ندارد و به سالمت ختم مى شود باز هم جاى کار براى 
جلوگیرى از این ماده مخدر و مبارزه با آن وجود دارد. 
به این دلیل که اگر تا چندى قبل آسیب جدى به شمار 
نمى رفت و تنها به افغانســتانى ها ختم مى شد حاال 
مصرف آن در بین جوانان ایرانى هم زیاد شده است. 

عوارض مصرف ناس در دفعات اول عبارت اســت از 
احساس سرگیجه، ســردرد و تهوع و سایر عوارض 
ولى استفاده مدید از ناس شامل از دست دادن تعادل 
رفتارى و حرکتــى، ایجاد حرکات غیــر طبیعى در 
چشم ها، تغییرات محســوس در فشار خون، افزایش 
ضربان قلب، دندان قروچه، لرزش، اختالل در خواب، 
وابســتگى روحى و روانى، بیمارى ها و سرطان لثه، 
سرطان حنجره و روده بزرگ و نارسایى هاى کلیوى 

هم مى شود.

مخدر کابلى که از شهرهاى ایران سر درآورده است

«ناس»، دروازه ورود به مخدرهاى جدید

خورشید کیایى
وزیر میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع  دســتى به تازگى از پرداخت 
وام 10 میلیونى به تمام مردم براى خرید صنایع دســتى خبر داده است. 
خبرى که در وهله اول هر کسى را خوشحال مى کند که به واسطه این وام 
رونقى در خرید و فروش صنایع دستى به وجود خواهد آمد. اما حاال سئوال 
اینجاست در شرایطى که مردم با مشکالت زیادى از لحاظ معیشتى روبه 
رو هستند و اولویت هایشان و سبد خریدشــان معطوف مى شود به مواد 
غذایى و نه صنایع دستى که کاربردى نبوده و بیشتر یک کاالى لوکس 
تعریف مى شود، آیا باز هم مى توان به این مسئله امیدوار بود که این وام 
بتواند روح تازه اى در رکود صنایع دستى بدمد و از آن استقبال شود؟ نکته 
اینجاست که صنایع دستى براى بقا نیاز به کاربردى شدن دارند؛ موضوعى 

که بسیارى از کشورهایى که در این زمینه زبانزد هستند به آن رسیده اند.
به گفته کارشناســان ایــن درمان هــاى موقتى نمى توانــد راهکارى 
بــراى نجــات صنایــع دســتى و وضعیــت معیشــتى هنرمنــدان 
باشــد. کارشناســان همچنیــن دالیــل متعــددى را عامــل عقب 
مانــدن بــازار صنایــع دســتى ایــران نســبت به ســایر کشــورها

 مى دانند. 
به اعتقاد صاحبنظران عواملى اعم از کم توجهى و حتى بى توجهى دستگاه 
هاى مرتبط با رونق بازار این محصوالت، ضعــف در معرفى و بازاریابى 
صنایع دستى، انجام نشدن برندسازى، جاى خالى سرمایه گذارى در بخش 
صنایع دستى و البته مهمتر از همه کم توجهى به روزآمدى محصوالت 
صنایع دستى براى کاربردى شــدن این محصوالت در کمتر دیده شدن 

صنایع دستى ایران دخیل مى دانند.
در این بین برخى از هنرمندان صنایع دســتى طى سال هاى اخیر تالش 
کرده اند که با وجود همه کاستى هاى مربوط به زیرساخت هاى عرضه 
محصول، چالش هاى تولید و ضعف هاى حمایتى، خودشان دست به کار 
شوند و دستکم در حلقه اصلى بازاریابى محصوالت صنایع دستى یعنى به 
روزآورى تولیدات صنایع دستى گام هاى مناسبى بردارند اما این تالش 
یکطرفه نتوانســته مشــکالت آن ها را حل کند. صنایع و هنرها در ایران 
بدون احتساب قالى و گبه 295 رشته و زیر رشته دارد؛ عددى که مى تواند 
جایگاه ایران  را بین بازیگران اصلى بازار صنایع دســتى قرار دهد و تنها 
با برندســازى و صادرات و کاربردى کردن صنایع دستى است که به این 

موفقیت مى رسیم. 

وام 10 میلیونى، ُمسّکن موقتى 
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پلمپ 2 پاساژ
 در فوالدشهر

فرماندار شهرســتان لنجان گفت: با دستور دادستان 
و شوراى تامین شهرستان لنجان 14 مغازه در زرین 
شهر و 2 پاساژ در فوالدشــهر پلمپ شد. حمیدرضا 
محمدى فشــارکى گفت: با توجه به مصوبه اى که 
در شــوراى تامین شهرستان داشــتیم قرار بر این 
شــد کســانى که از اعتصابات حمایت کرده و دیگر 
مغازه داران به این کار تشویق و یا تهدید کرده و براى 
آنان ترس و دلهره همراه داشته اند، واحد صنفى شان 
را پلمپ کنیم و به لحاظ قضایى هم ادامه مسیر پلمپ 
را پیگیرى کنیــم. وى افزود: چنانچــه این عوامل 
تحریک کننده تخفیف مالیاتى هم داشــته باشند، 
تخفیف شان را حذف مى کنیم  و با حداکثر ضریب هم 
مالیات شان را احتساب مى کنیم تا جنبه بازدارندگى 
خوبى داشته باشــدکه درس عبرتى هم باشد براى 

دیگران.

محاکمه عامالن شهادت
 3 نیروى مدافع امنیت

رئیس کل دادگسترى اصفهان به صدور کیفرخواست 
عامالن شهادت سه نیروى محافظ امنیت در اصفهان 
اشــاره کرد و از برنامه ریزى براى برگــزارى دادگاه 
علنى آن ها در روزهاى آینده خبر داد. حجت االسالم 
و المســلمین اســدا... جعفرى گفت: از نظر دستگاه 
قضائى افرادى که با تهدید و ارعاب و یا با تحریک یا 
تطمیع کسبه و رانندگان براى اعتصاب موجبات بروز 
نارضایتى و احساس ناامنى براى کسبه و رانندگان را 
فراهم مى کنند؛ با قدرت وفــق قانون برخورد خواهد 

شد.

افزایش آمار اهداى عضو در 
استان اصفهان 

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى بیمارستان 
الزهرا (س) اصفهان گفت: برداشــت عضو از فرد 
متوفى تاکنون در اصفهان انجام نشــده است، اما 
امکان انجــام این عمل وجــود دارد و اصفهان نیز 
آمادگى برداشــت عضو از فرد متوفى را دارد. مریم 
خلیفه ســلطانى گفت: سال گذشــته تنها 25 بیمار 
مرگ مغزى جهت برداشــت عضو بــه اتاق عمل 
رســیده بودند، اما از ابتداى ســال جارى تاکنون، 
اهداى عضــو از 25 بیمار مرگ مغزى در اســتان 
اصفهان انجام شده اســت که با توجه به این روند 
شاهد افزایش آمار اهداى عضو در استان اصفهان 
هستیم. وى با اشاره به اهداى حدود 65 عضو از 25 
بیمار مرگ مغزى از ابتداى ســال جارى تاکنون، 
اضافه کرد: در دو ســال گذشته آمار اهداى عضو از 
بیماران مرگ مغزى به 50 نفر رسیده بود که با شیوع 
بیمارى کرونا و کنار گذاشته شدن بیماران مشکوك 
مبتال به این بیمارى، شــاهد کاهــش آمار اهداى

 عضو بودیم.

48 ماه بدون آنفلوآنزاى 
پرندگان 

علیرضا ادیبان، معاون سالمت اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان گفت:  48 ماه است که بیمارى آنفلوآنزا 
فوق حاد پرندگان در استان اصفهان گزارش نشده و 
این نتیجه به دلیل اقدامات پیشگیرانه دامپزشکى در 

طول چهار سال به دست آمده است.

گازگرفتگى 8 نفر
 در علویجه

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت 
هشــت نفر در حادثه گازگرفتگى در علویجه خبر داد. 
عباس عابدى اظهار داشــت: این حادثه در شهرك 
بزرگ علویجه خیابان نام آوران گزارش شــده است. 
وى با اشــاره به اینکه این حادثه به دلیل خارج شدن 
لوله بخارى اتفاق افتاده است اضافه کرد: در این حادثه 
8 نفر شامل چهار مرد 18 تا 20 سال و چهار خانم 21 
تا 36 سال دچار مســمومیت و به بیمارستان گلدیس 

شاهین شهر منتقل شدند.

خبر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: این 
منطقه هنوز از داشتن شهرك لجستیک و پایانه صادراتى 
بى بهره است هر چند تاکنون چهار طرح در این زمینه ارائه 

شده اما هنوز هیچکدام مصوب و عملیاتى نشده است.
امیرحسین کمیلى اظهار داشت: تاکنون پایانه صادراتى در 
استان اصفهان راه اندازى نشده است و از حدود 6 تا هفت 
طرحى که در این زمینه ارائه شده هنوز هیچکدام از آنها 
توسط وزارت صنعت معدن و تجارت مصوب نشده است.

وى با بیان اینکه مشــکالتى از نظر زیرساخت صادرات 
در این استان وجود دارد افزود: این استان براى موفقیت 
در امر صادرات، نیازمند داشــتن شــهرك لجستیک و 

زیرســاخت هاى حمل و نقل ریلى و هوایى است که این 
زیرســاخت ها با همدلى و همگرایى مسووالن دولتى و 

بخش تکمیل خواهد شد.
وى با اشاره به سفر هیات تجارى و تعدادى از مسووالن 
دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان به شهرهاى مسکو 
و سن پترزبورگ روســیه، اضافه کرد: بازار امروز روسیه 
تشنه محصوالت تولیدى ایران است.شرایط امروز روسیه 
همانند ابتداى دوران تحریم ایران اســت و برگزارى این 
ســفر مقدمه اى براى آغاز یک برنامه ریزى در راستاى 
صادرات و واردات برنامه ریزى شــده از استان اصفهان 

به روسیه است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به ضرورت توجه به 
مصرف بهینه گاز در فصل سرد سال تاکید کرد و گفت: از 
مشترکین درخواست مى شــود عالوه بر رعایت الزامات 
ایمنى، گاز طبیعى را به صورت منطقى و بهینه مصرف کنند.
ابوالقاسم عسکرى با اشاره به وضعیت مصرف گاز استان، 
اظهار داشت: با توجه به کاهش دما در روزهاى اخیر، مصرف 
گاز در استان اصفهان و سایر اســتان هاى کشور افزایش 

فوق العاده اى پیدا کرده است.
وى افزود: مصرف گاز در اســتان اصفهان بیش از دو برابر 
مصرف گاز  نسبت به آبان ماه در پانزدهم آذر رسیده است 
و در این راســتا از همه مشــترکان درخواست مى شود که 

با رعایت مصرف بهینه گاز به تمامى هم اســتانى ها و هم 
وطن ها کمک کنند تا همــه بتوانند از این نعمت خدادادى 

استفاده کنند.
وى گفت: مشترکان با رعایت مصرف بهینه، نصب پرده هاى 
ضخیم، پوشــیدن لباس گرم، دو جداره کردن پنجره ها و 
عایق بندى ســاختمان ها از اتالف انرژى پیشگیرى کنند. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان  با اشاره به اینکه 
ساالنه 22 میلیارد متر مکعب، مصرفى گاز طبیعى استان 
اصفهان است، گفت: این میزان به اندازه مصرف گاز چند 
کشور اروپایى است، در شــبانه روز گذشته 65 میلیون متر 

مکعب میزان گاز مصرفى در استان اصفهان بود.

افزایش فوق العاده  مصرف گاز 
در استان اصفهان

اصفهان نیازمند داشتن 
شهرك لجستیک است

هوا سنگین اســت و مه و دود چنان فضا را پرکرده که 
چشم، چشم را نمى بیند. فصل مشترك کافه هاى شهر 
منتهى مى شود به قلیان و ســیگار و قهوه. گرچه همه 
کافه ها اینطور نیست ولى اکثرشان که معموًال در مکان 

دنجى سکنى گزیده اند پاى ثابتشان قلیان است.
بیشتر این کافه ها در طبقات زیرین یا باالى پاساژها و 
مراکز تجارى هســتند؛ هر چه پرت تر و دور از دسترس 
تر، دنج تــر و پر طرفدار تــر! آدرس ایــن کافه ها بین

 مشترى ها دســت به دست مى شــود و به این شکل 
مشترى هاى جدید جذب مى شوند و خالصه کافه رونق 

مى گیرد و مى شود پاتوق.
گرچه کافه هاى شهر از همان اول به این شکل نبودند، 
همه جور آدم به کافه ها ســر مى زدند؛ از کارگر و کسبه 
گرفته تا لوطى ها و ریش سفیدهاى هر محله اى. زمان 
قدیم میز و صندلى هاى فلزى میزبان مشترى هایى بودند 
که براى رفع خستگى به آنجا سر مى زدند اما حاال نقش 
محیط دنجى را بازى مى کنند که در میان آپارتمان هاى 
تازه ساز در گوشه اى جا خوش کرده اند؛ با مساحت کمتر 
از 100 متر و مملو از آدم هایى که بیشترشان را جوان ها 
تشکیل مى دهند که گاهى مدرن و با کالسند و گاهى 
سنتى که دوست دارند با همان استکان هاى کمر باریک 

چند ساعتى را بگذرانند.
یکى از این قهوه خانه ها توى یکى از فرعى هاى خیابان 
چهارباغ از آن جاهایى اســت که توانسته مشترى هاى 
زیادى را جذب کند، ازهمان قهوه خانه هاى مردانه. یکى 
ازمشترى ها که تسبیح دانه درشتى دور انگشت هایش 
چنبر زده مى گوید: «خیلى وقت است نامى از قهوه خانه 
نمانده، تنوع قلیان ها از انواع غذاها بیشــتر شده. طعم 
زردآلویى، طعم تمشکى، کاکائویى، قلیان با آب میوه  و 
باالخره کلکسیونى از تنباکوهاى کشورهاى خارجى که 
سرسام مى آورد و سرطان ولى هیچکدام هکان خودمان 

نمى شود.»
چراغ هاى رنگارنگ بربدنــه قهوه خانه وچلچراغ هایى 
که یاد وخاطره گذشــته را بر دوش دارنــد توى دنجى 
غیرمنتظره یک کوچه منظره اى دلفریب براى رهگذران 
ایجاد مى کند. قلیان هاى چاق شده حاال با زغال هاى 

گداخته نیزمانند تنباکوها تنوع دارشــده اند و هر کدام 
شکل و شمایل مخصوص خود را دارند و باب میل جوانان 

شده اند.
مرد بلنــد قدى که وســط یکى از همیــن چایخانه ها 
ایستاده، سیگارش را با ته سیگارى دیگر روشن مى کند 
و دود غلیظش را بیرون مى دهد و ته ســیگارش را توى 
زیرسیگارى مدرنى که به قد و قواره کافه نمى آید خاموش 
مى کند. قهوه خانه هایى که حاال رنگ کافه ها را به خود 
گرفته اند تا مشتریان جوان تر را نیز جذب کنند و تلفیقى 

هستند از گذشته و امروز.
مشــترى  دیگرى که هیکل درشت و غول آسایى دارد و 
پشتش به پیشخوان است برگشــته و چشم هاى خون 
افتاده اش را مى مالد. دهن دره اى مى کند و دستور قلیانى 
دیگر را مى دهد. فرقى نمــى کند اینجا پاتوق قلیانى ها 
باشد یا آنهایى که قهوه دوســت دارند؛ هرچقدر دنج تر، 

مشتریانش هم بیشتر است.
مرد ریز نقشى که موهاى مجعد و خاك آلودى دارد دود 
قلیانش را با کیف و لذت در هوا رها مى کند و مى گوید: 
«کافه هاى قدیم مثل کافه هاى حاال نبود که کلى میز و 
صندلى عجیب و غریب را گاهى طورى بچینند که حتى 
مشــترى ها یکدیگر را نبینند و یا بین میزها دیوارهاى 
کوتاهى بکشند. دیوارها را قهوه اى یا مشکى رنگ بزنند 
و تا مى توانند عکس هاى عجیــب و غریب روى در و 
دیوارشان بچسبانند.آن موقع ها ریش سفیدهاى محل 
بودند، پاتوق مشورت و ریش سفیدى و قلیان هاى سنتى 

بود نه دود و سیگار.»
شــاگرد چایخانه، جوانى شهرستانى است. دو تا قند کج 
وکوله مى انــدازد تو دهان و اســتکان چایى اش را باال 
مى گیرد و مى گوید: «شــب هاى تعطیل به خصوص 
شــب هاى جمعه فرصت نمى کنم  نفس بکشم؛ باید 
جواب مشــتریان طالب قلیان را بدهم. مــردم دودى 

شده اند! دخترها با پسرها رقابت مى کنند.»
او حدود دو ماهى است که  به شــغل چاق کردن قلیان 
گمارده شده و گاهى اوقات که ســرش خلوت شود در 
کارهاى دیگر کمک مى کند. اســتکان را که مى گذارد 
توى نعلبکى، تلق صداى استکان و نعلبکى توى آنهمه 

دود و صداى سرفه شاگرد قهوه خانه چى گم مى شود.

قهوه خانه پر شده از بوى دود قلیان و تا چند مترى کوچه 
را پرکرده و با طعم هاى گوناگون و گاه مشکوك همراه 
است. پسرجوانى که پیشبند بلندى به کمرش بسته سر 
میزها مى آید و سفارش مشترى ها را مى گیرد. تى شرت 
بلند و گشادى پوشیده که عکس در هم و برهم و مبهمى 
رویش چاپ شده. سریکى ازمیزها که مى رسد با مشترى 
احوالپرسى گرمى مى کند، انگار که شخص مقابل یکى 
از آشناها یا شاید از مشترى همیشــگى اش باشد. آخر

حرف هایش مى گوید: «هر وقت میزهاى طبقه باال خالى 
شد، خبرتان مى کنم که بروید باال.» مخاطب او دختر و 

پسرى جوان هستند.
برخى از مشترى هایى که داخل کافه هستند آنقدر درگیر 
ژست هاى روشــنفکرى و حرف هاى خصوصى شان 
هســتند که هیچ کدام به طرف در برنمى گردند تا تازه 

واردى که وارد مى شود را ببینند.
صاحب چایخانه بین دود انبوهى از سیگار حق مطلب را ادا 
مى کند: «اگر سیگار ممنوع باشد مشترى ها کافه دیگرى 
را انتخاب مى کنند.» درآمدش از ممنوعه اى است که در 
قانون براى زیر 18 ساله هاســت اما اینجا آزادى همین 

ممنوعه است که براى او درآمد مى آفریند.
رو مى کند به دختر جوانى که ســیگار بعدى را با سیگار 
قبلى روشــن مى کند، بدون هیچ فاصله اى و مى گوید: 
«همه جورش هستند، از سیگارى تا کسانى که مى آیند  

قهوه یا چاى بخورند و بروند.»
راهرویى کــم عرض بــراى ورود و خــروج و حرکت
 قهوه چى ها در میان دو ردیف میز به چشــم مى خورد. 
اغلب جمعیت را جوان ها تشــکیل مى دهند. راستاى 
قلیان هاى روى میزها، پرسپکتیو کاملى را ترسیم کرده 

است که با گذشته قهوه خانه ها چندان همخوانى ندارد.
400 سال پیش زمانى که شــاه عباس بر مسند قدرت 
بود و دو مستشــار بلژیکى او جایى ســاختند که در آن 
قهوه مى خوردند؛ هیچکس فکرش را هم نمى کرد که 
قهوه خانه هاى آن عصر که بعدها در آنها مرشد مى آمد 
و شاهنامه فردوسى و داستان رستم و اسفندیار را نقل مى 
کرد به این حال و روز بیافتــد. قهوه خانه هایى که حاال 
به پاتوق هاى دود تبدیل شده اند حاال چه قلیان باشد و 

چه سیگار و چه...

گشتى در قهوه خانه ها و کافه هاى شهر 

 غلیان قلیان در کافه هاى اصفهان 

وحشت از پرسه زنى سگ هاى ولگرد
نصف جهان    وجود سگ هاى ولگرد در معابر شهر به 
خصوص در مناطق نزدیک به کوه صفه نگرانى هاى 
زیادى را براى ساکنان این مناطق ایجاد کرده است.

به گفته شــهروندان این مناطق، سگ هاى ولگرد 
زمانى بیشــتر مى شوند که پاســى از شب گذشته 
باشــد و این موضوع خطراتى را براى ساکنان این 
مناطق به دنبال داشته و موجب سلب آسایش آنها 

شده است.
بــه گفته ســاکنان ایــن مناطق، صــداى پارس 
کردن هاى وقت و بى وقت این سگ هاى ولگرد نه 
تنها موجب ترس کودکان مى شود بلکه نگرانى هاى 
زیادى را مبنى بر اینکه این ســگ ها هارى داشته 
باشند ایجاد کرده است و موجب شده که آنها با ترس 

و وحشت در هنگام شب تردد کنند.

مریم محسنى
نان پخت شــده در بســیارى از نانوایى هاى اصفهان 
بدون اینکه کیفیتى داشته باشد به دست مردم مى رسد. 
بسیارى از نانوایى ها نه تجهیزات به روز و مناسبى دارند 
و نه آرد با کیفیتى که بتوانند نان خوش پخت به دست 

مردم بدهند. 
بیشتر نانوایى هاى اصفهان، نان سنتى اى دارند که به 
علت کیفیت خوبى که ندارد بــا ذائقه مردم چندان جور 
درنمى آید. به گفته شــهروندان اصفهانى، بخش قابل 

توجهى ازیک قرص نان، دور ریختنى است یا اگر یکى 
دو روز بماند یا کپک مى زند و یا آنقدر بیات مى شود که 

نمى توان از آن استفاده کرد. 
این درحالى است که درسالیان دور، نانوایى هاى تنورى 
موجود درشهر، مشــتریان فراوانى داشتند، ولى با ورود 
دستگاه هاى پخت نان و تجهیز کلیه نانوایى ها به این 
دســتگاه ها نان تولیدى امروز، کیفیت چندانى نداشته 
است و تنها چند نانوایى انگشت شــمار نان مرغوب و 

باب دندان مى پزند.

نان اصفهان باب دندان نیست!

دغدغه جهیزیه !
نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شــماره 16 
آذرماه خود این بار در گزارشــى با عنوان «وصال 
گران» به گرانــى انواع کاالهــا از ایرانى گرفته تا 
خارجى،پرداخته و این موضــوع را از چالش هاى 
اصلــى خانواده هایى دانســته که درصــدد خرید 
جهیزیه هســتند و با قیمت هــاى عجیبى روبه رو

 مى شوند. 
در این گزارش آمده است: «حاال هر چه مى گذرد بر 
نرخ اقالم مورد نیازشان افزوده مى شود و درنهایت 
ناچار به خرید با قیمت هاى گزاف هستند.افزایش 
قیمت دالر و تأثیرآن بر بــازار، از اتفاقات روزهایى 
است که خرید هر کاال را براى خانواده ها دشوارتر 
از همیشه کرده اســت. به عبارتى دست وپنجه نرم 

کردن اقتصاد ایران با ابرتورم از موضوعاتى است که 
خانواده ها را براى تأمین هزینه ها با مشکل روبه رو 
کرده و در این میان، خریــد جهیزیه یکى از عمده 
ترین و شــاید بزرگ ترین هزینه هایى است که بنا 
بر رسوم ایرانى، هر خانواده اى را کم وبیش زیر بار 
سنگین خود مى برد. رسمى دیرینه که طى چند سال 
اخیربا وجود افزایــش چندبرابرى قیمت ها موجب 

دردسرهاى فراوانى شده است.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «به نظر مى 
رســد بزرگ ترین دلیل براى این میزان از گرانى، 
افزایش نرخ دالر و کاهش ارزش پول ملى باشــد، 
دالیلى که در شرایط فعلى، خرید جهیزیه را به یک 

دغدغه بزرگ تبدیل کرده است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مسئول فرهنگى وگردشگرى مجموعه تاریخى فرهنگى 
مذهبى تخت فوالد اصفهان از اجراى تور گنبد هاى تخت 

فوالداصفهان خبر داد.
هادى نظرى در ادامه برگزارى گنجواره هاى تخصصى از 
اجراى تور گنبد هاى تخت فوالد خبر داد وگفت: این رویداد 
گردشگرى با عنوان طاق بهشت و شامل بازدید نزدیک از 
گنبدها و باحضور مرمت کارمجرب آثارتاریخى استادپاکنژاد 

در تخت فوالد برگزارخواهد بود.
او خاطرنشان کرد:گنجواره اول با رویکرد آشنایى با سازه و 
عناصر مرتبط با آب تحت عنوان آب و آیین برگزار شد که 

مورد استقبال گردشگران و شهروندان قرار گرفت.
نظرى درادامه افزود: ناگفته ها، شــنیدنى هــا و بازدید از 
گنبد هاى تکایاى بابارکن الدین، خاتون آبادى، خوانسارى، 
بیدآبادى، سید العراقین و ... از محور هاى این بازدید خواهد 
بود. از جذابیت هاى خاص ایــن رویداد صعود به مناره کم 
دیده شــده مصلى ودیدن کلیه گنبد ها ومناره هاى تخت 

فوالد ازارتفاع 70مترى خواهدبود.
عالقه مندان جهت ثبت نام و شــرکت در گنجواره طاق 
بهشت مى توانند با شماره 09028011355 تماس حاصل 
فرمایند. این رویداد گردشگرى در تاریخ 24 آذر ماه برگزار 

خواهد شد.
تخت فوالد که بیانگر هویت تاریخى و مذهبى اصفهان 
است در خود آثار تاریخى اسالمى مانند حجارى، خطاطى، 
معمارى و ... را جاى داده است. آنچنانکه باعث ایجاد فضایى 
معنوى شده اســت. این مجموعه در بخش جنوب شرق 
اصفهان واقع شده که آرامگاه و مزار بسیارى از بزرگان را در 
خود دارد. مى توان گفت عالوه بر گورستان بقیع در مدینه، 
گورستان وادى السالم در نجف، تخت فوالد اصفهان نیز 
در زمره مقدس ترین گورستان هاى جهان اسالم است. 

تخت فوالد مساحتى برابر 75 هکتار دارد.

گنبد هاى تخت فوالد دیدنى مى شوند

اصالح روکش آسفالت در ورنامخواست
نصف جهان    شهردار ورنامخواست از اصالح روکش 

آسفالت بلوار شهید شاهمرادى خبر داد.
غالمحســین جوهرى افــزود: لزوم بهســازى و 
استانداردسازى محورهاى اصلى و فرعى واصالح 
و رفع عیب زیرســاخت هاى ترافیکى و همچنین 
وضعیت نامناسب آســفالت بلوار شهید شاهمرادى 
حدفاصل میدان شهدا تا میدان آزادى به صورت رفت 
و برگشت ما را بر آن داشت تا این پروژه را اجرا کنیم. 
وى ادامه داد: همچنین رفع معایب بلوار جانبازان هم 

در دستور کار شهردارى قرار دارد.
وى عنــوان کــرد: ایــن پــروژه شــامل تراش 
آســفالت و جمع آورى قســمت هــاى تخریب 

شــده  و اجراى روکش آسفالت اســت. جوهرى 
اظهار کرد: بــراى اجــراى این پــروژه اعتبارى 
بالــغ بــر 30میلیــارد ریــال هزینه شــده و در 
هفته هاى آتى تکمیل مى شود و مورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.
شهردار ورنامخواست در بخش دیگرى از سخنانش 
به عملیات روشنایى بلوار آیت ا... حسینى اشاره کرد 
و گفت: با وجود مخاطرات ناشــى از عدم روشنایى 
مناسب بلوار آیت ا... حسینى، رفع عیب و راه اندازى 
شبکه روشنایى این محور پس از دو سال خاموشى 
کلید خورد و در هفته آینده روشــنایى این محور به 

صورت کامل تکمیل مى شود.

تبدیل بافت فرسوده عسگران
نصف جهان   شهردار عسگران گفت: بافت قدیمى 
شهر در قالب طرح بازآفرینى و احیاى مناطق سنتى  
بافت فرســوده به سایت گردشــگرى و فرهنگى 

تبدیل مى شود.
داوود گــودرزى اظهار کرد: در حــال حاضر بافت 
قدیمى شهر 15 هکتار پیش بینى شده است که بر 
اساس مســتندات به بیش از هفت هکتار افزایش 
مى یابد. وى افزود: موقعیت قدیمى شهر عسگران 

و نزدیکى آن به مناطق گردشــگرى، فرصت هاى 
خوبى را براى توســعه صنعت گردشگرى و جذب 

توریست فراهم کرده است.
شهردار عســگران با بیان اینکه بافت قدیمى براى 
احیا و احداث مراکز فرهنگى پیش بینى شده است، 
گفت: بافت قدیمى شهر در قالب طرح بازآفرینى و 
احیاى منطقه سنتى به سایت گردشگرى فرهنگى 

تبدیل مى شود.

جذب درآمد  غیرشهریه اى در دانشگاه نجف آباد
نصف جهان    رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد از کسب رتبه نخست این دانشگاه در جذب 
درآمد هاى غیرشــهریه اى در قالــب آموزش هاى 

کوتاه مدت خبر داد.
فرید نعیمى درباره دوره هاى برگزار شــده در این 
واحد دانشــگاهى گفت: این واحد دانشــگاهى در 
نیازسنجى هایى که با مشورت استادان هر رشته و 
نیاز بازار کار انجام شد، موفق به برگزارى 100 دوره 

کوتاه مدت مهارتى تخصص براى دانشــجویان و 
مردم شهرستان نجف آباد شده است.

وى اضافه کــرد: بــر اســاس برنامه ریزى هاى 
انجام شــده، در یکســال گذشــته دو هزار نفر از 
کارکنان مؤسســات دولتى و خصوصــى ازجمله 
نظام مهندســى و بانک هــا و... دوره هاى آموزش 
ضمــن خدمت خــود را در ایــن واحد آموزشــى

 گذرانده اند.
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گاهى نصب چند برنامه روى دسکتاپ و یافتن آن ها هنگام 
نیاز، مى تواند بســیار زمان بر باشــد که با چند ابزار آنالین 

مى توانید به کار خود سرعت و سهولت ببخشید.
درست است که اکنون برنامه اى وجود دارد که تقریبا همه 
چیز را انجام مى دهد، اما وقتى نوبت به رایانه ها مى رســد، 
نصب برنامه ها در ویندوز و macOS مى تواند زمان بر باشد 

و به سرعت هارد دیسک شما را شلوغ کند.
به عنوان جایگزینى براى جمع آورى ده ها ابزار بر روى لپ تاپ 
یا دسکتاپ خود، مى توانید از بسیارى از ابزار هاى مفید آنالین 
موجود در آن جا استفاده کنید: آن ها فورا در مرورگر شما اجرا 
مى شوند، نیازى به نصب ندارند و مى توانید براى دسترسى 

آسان آن ها را نشانه گذارى کنید.

1. در Pia اسکرین شات هاى ماکت ایجاد کنید 
Pika مى تواند یک وب سایت یا یک برنامه را به سبک هاى 

مختلفى نمایش دهد، به شما مدل هایى مى دهد که مى توانید 
از آن ها براى نشان دادن مشتریان یا تبلیغ کارتان استفاده 
کنید. یک گالرى الگوى بزرگ بــراى انتخاب وجود دارد و 
مى توانید تنظیمات زیــادى را از والپیپر تا کادربندى و متن 

روى تصویر سفارشى کنید. استفاده از Pika رایگان است.

Ezgif 2. تبدیل تصاویر با
Ezgif یک راه سریع و ساده براى تبدیل تصاویر بین فرمت ها 

است. این مى تواند GIF، JPG، PNG و WebP را مدیریت 
کند، مى توانید فایل ها را از رایانه خود آپلود کنید یا Ezgif را 
به سمت آن ها در وب نشــان دهید، همچنین گزینه هایى 
 Ezgif براى برش و چرخش تصاویر وجود دارد. اســتفاده از

نیز رایگان است.

3. زمان کار خود را با Pomofocus سازماندهى 
کنید

تکنیک شناخته شــده بهره ورى پوموفوکوس، روز کارى 
را به جلسات تقســیم مى کند، با یک زمان مشخص براى 
کار (معموال 25 دقیقه) و سپس یک استراحت 5 دقیقه اى. 
پوموفوکوس بسیار ساده است و به شــما کمک مى کند تا 
این جلســات را در مرورگر خود پیگیرى کنید؛ اســتفاده از 

پوموفوکوس رایگان است.

4. برخى از اعداد را با Calculator.net خرد 
کنید

نام مناسب Calculator.net به شما امکان مى دهد به 
یک ماشین حساب در مرورگر 
وب خود دسترســى داشــته 
باشــید، بنابراین نیازى به پیدا 
کــردن آن در دســکتاپ خود 
ندارید. عالوه بــر مبالغ اولیه، 
ابزار آنالین همچنین مى تواند 
محاســبات گرافیکى پیشرفته 
را اجرا و کســر ها و درصد ها را 
نیز محاسبه کند. این برنامه نیز 

رایگان است.

 AudioTrimmer 5. آهنگ هاى صوتى را بــا
کاهش دهید

گاهى اوقات براى یک کار ساده فقط به یک ابزار ساده نیاز 
دارید. AudioTrimmer با ایــن توضیحات مطابقت دارد. 
کافى است برنامه وب را به سمت یک فایل صوتى در رایانه 
خود بگیرید که از محبوب ترین فرمت ها پشتیبانى مى کند 
تا به ســرعت بخش هایى را که نیاز نداریــد، برش دهید. 

AudioTrimmer براى استفاده رایگان است.

PDF  .6  ها را با Smallpdf ویرایش کنید
مشاهده فایل هاى PDF صرف نظر از این که در چه پلتفرمى 
هستید، بسیار ساده اســت، اما ویرایش آن ها چیز دیگرى 
اســت. Smallpdf با ویژگى هاى متنوعى که شامل امکان 
گذاشــتن تصاویر و متن و اضافه کردن امضاى دیجیتالى 
 Smallpdf مى شود، مشــکل را از بین مى برد. استفاده از
رایگان اســت، اما مى توانید ویژگى هاى بیشــتر و 
ویرایش هاى نامحدود را با 12 دالر در ماه دریافت 

کنید.

7. با Kuku Klok آالرم تنظیم کنید
هر چیزى که براى تنظیم 
زنگ هشــدار نیاز دارید، 
Kuku Klok مى تواند به 

شــما ارائه دهد. تنها باید 
یک صدا و زمان به صدا 
درآمدن زنگ را انتخاب 
 Kuku کنید. استفاده از

Klok رایگان است.

 Adobe Express 8. پس زمینه تصویــر را با
حذف کنید

برش دادن ســوژه عکس براى قرار دادن آن در مقابل پس 
زمینه اى متفاوت یکى از رایج ترین کار هاى ویرایش تصویر 
است. Adobe Express از هوش مصنوعى به سرعت و به 
 Adobe Express طور موثر استفاده مى کند. اســتفاده از
رایگان اســت. هنگام ایجاد حســاب کاربــرى، ابزار هاى 
ویرایش عکس بیشترى نیز در دسترس هستند. بسیارى از 
ما خانواده، دوستان یا همکارانى داریم که در خارج از کشور 
زندگى مى کنند و بسته به جایى که هستند، دانستن این که 
آیا پیامى را در میانه روز کارى یا نیمه شب دریافت مى کنند، 
مى تواند مشکل باشد. Time Now به شما یک ارجاع در یک 
نگاه به مناطق زمانى کنونى در سراسر جهان مى دهد، زمان 
صرفه جویى در تابستان را در نظر مى گیرد و در صورت نیاز 
به شهر هاى بزرگ پیوند هاى سریع ارائه مى دهد. استفاده از 

Time Now هم رایگان است.

9. فایل ها را از طریق EzyZip استخراج کنید
 RAR یا ZIP اگر آرشیو فشرده اى از فایل ها با فرمتى مانند
دارید، EzyZip مى تواند کار اســتخراج آن ها را به صورت 
جداگانه انجام دهد. آن را در بخش بایگانى  که روى دیسک 
محلى خود دارید، قرار دهید تا لیست فایل هاى موجود در آن 
را ببینید و انتخاب کنید که کدام یک را قصد دارید، استخراج 
کنید. در صورت نیــاز مى توانید آن ها را یــک به یک یا به 

صورت دسته جمعى ذخیره کنید.

10. رنگ ها را با Convert A Color تبدیل کنید
تعدادى از کاربران که در زمینــه طراحى گرافیک، ویرایش 
عکس یا توسعه وب فعالیت دارند، مى دانند که چقدر به طور 
 HEX، RGB، مرتب نیاز به تبدیل رنگ ها بین فرمت هاى

HSL و CMYK دارند. Convert A Color با حداقل زحمت 

این کار را انجام مى دهد.

11. با ام اس پینت هنرى تر شوید
Microsoft Paint یکى از شــناخته شــده ترین ابزار هاى 

کامپیوترى تمام دوران اســت. MS Paint بازسازى وفادار 
برنامه اســت و به طور کامل در مرورگر شما اجرا مى شود. 
مى توانید از هر رایانه ویندوزى یا macOS به آن دسترسى 
پیدا کنید و به همه ابزار هاى آشــنا از جمله قوطى اسپرى و 
 MS Paint سطل رنگ دسترسى داشته باشــید. استفاده از

رایگان است.

12. با Notepad آنالین یادداشت بردارى کنید
دفترچه یادداشت آنالین به شــما امکان مى دهد هر چیزى 
را که نمى خواهید فراموش کنید در مرورگر خود به سرعت 
یادداشت کنید. مى تواند یک لیســت از کارها، ایده اى براى 
رمان بعدى شما یا یک آدرس باشد. مى توانید پد خود را در 
یک برگه جدید باز نگه دارید، اما در صورت نیاز مى توانید آن 

را در دیسک خود ذخیره کنید.

13. تبدیل دما و اندازه گیرى با ماشین حساب 
Omni

اگر مى خواهید بدانید مســافت صد مایل بر حسب کیلومتر 
چقدر است، یا باید بین درجه سانتیگراد یا فارنهایت سوئیچ 
کنید، ماشین حساب Omni مى تواند با یک رابط نرم افزار و 
سریع، محاسبات را براى شما انجام دهد. همچنین مى توانید 
از آن براى محاســبه وزن کیلوگرم بر حسب پوند و اونس و 

سایر اندازه گیرى ها استفاده کنید.

سامسونگ در حال کار بر روى یک حسگر اثر انگشت چندگانه 
جدید براى پنل هاى آینده OLED2,0 اســت که تا 2,5 میلیارد 

برابر امن تر از نمونه هاى کنونى خواهد بود.
براساس اخبار ارسالى از پایگاه خبرى SamMobile، سامسونگ 
در حال بر روى روشــى جهت افزایش امنیت حســگرهاى اثر 

انگشت خود است.
 در این زمینه، یکى از بهبودهاى مورد نظر این شرکت، جایگزینى 
یک اســکنر اثر انگشــت بزرگ با نمونه کوچک فعلى است که 

مى تواند چندین اثر انگشت را به طور هم زمان اسکن کند.
دیتر مى، مدیرعامل ISORG فرانسه، شرکتى که در حوزه تولید 

حسگرهاى اثر انگشت براى گوشى هاى هوشمند فعالیت دارد، 
اخیرا در مصاحبه اى گفته که سامســونگ مى تواند به زودى این 
فناورى جدید را براى نمایشــگرهاى OLED خود مورد استفاده 

قرار دهد.
All-in-” سامسونگ پیشــتر اعالم کرده بود که این فناورى که

 2,0 OLED نام دارد، در پنل هاى نسل بعدى “One Sensoring

این شرکت استفاده خواهد شد. 
استفاده از سه اثر انگشت به طور هم زمان براى تایید هویت کاربر 
تلفن هوشمند، 2,5 میلیارد برابر امن تر از یک اثر انگشت خواهد 
بود. ایده اجرایى سامسونگ، استفاده از کل صفحه براى اسکن 

سه انگشت در یک زمان است.
دیتر مى افزود که انتظار دارد سامســونگ تا سال 2025 عرضه 
پنل هاى OLED2,0 را آغاز کنــد. وى هم چنین گفت که بعید 
است اپل از اسکن اثر انگشت چندگانه استفاده کند، زیرا مدل هاى 
جدید آیفون همگى به فناورى فیس آى دى متکى هســتند. در 
نتیجه، انتظار مى رود سامســونگ نه تنها به عنوان اولین سازنده 
گوشى هاى هوشمند از حسگر اثر انگشــت چندگانه بهره ببرد، 

بلکه این شرکت در حوزه حسگرهاى All-in-One پیشرو باشد.
درحالى که استفاده از یک اثر انگشت واحد در صنعت امروزى به 
حد قابل کافى قابل اطمینان بوده که در زمینه هاى مختلفى نظیر 

سرویس هاى پرداخت  موبایل مانند سامسونگ پى و گوگل پى 
استفاده شــود، اما تصور آنکه فناورى جدیدتر 2.5 میلیارد برابر 
امن تر خواهد بود، قطعا احســاس اطمینان بیش ترى را به کاربر 

القا خواهد کرد.
پیشــتر در ســال 2012، اپــل با خریــد شــرکت بیومتریک 
AuthenTec به قیمت 356 میلیون دالر، یک ســال بعد اولین 

گوشى خود به نام آیفون ۵s را به سنســور تاچ آى دى تجهیز و 
روانه بازار کرد. اکنون به نظر مى رسد که سامسونگ اولین شرکتى 
خواهد بود که حسگر اثر انگشت چندگانه AIO را ارائه خواهد داد 
تا امنیت گوشى هاى آینده را به میزان قابل توجهى افزایش دهد.

اعالم اخذ 15 تا 20 هزار تومان هزینه نگهدارى خطوط تلفن ثابت از مردادماه امسال خبر ساز شده است. 
مخابرات قرار است این هزینه را با عنوان خدمات مکالمه صوتى از مشترکانش دریافت کند تا به گفته 
مسووالن وزارت ارتباطات و مدیران مخابرات، هزینه نگهدارى خطوط تلفن ثابت بدون استفاده و کم 
کارکرد تامین شود.این مصوبه جنجالى از ابتدا با مخالفت و، اما و اگر هایى همراه بود؛ اما به تازگى و پس از 
ارسال پیامک اطالع رسانى مدل تعرفه اى جدید از سوى مخابرات به دارندگان تلفن، این موضوع بار دیگر 

با اعتراض کاربران رو به رو شده است.
ماجراى افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار است که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت 4444 دقیقه 
مکالمه، هزینه اى معادل 20000 تومان، براى سایر مراکز استان ها به ازاى حداقل 3333 دقیقه مکالمه 
15000 تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهر ها به ازاى 2666 دقیقه مکالمه معادل 10000 تومان 

مشخص شده است.
اما مشترکان که به این هزینه هاى جدید اعتراض دارند، مى پرسند که این هزینه ها جدید به بکاره از کجا 

و با اجازه چه نهادى وضع شده اند؟

اخذ هزینه جدید از کدام مصوبه قانونى 
ناشى مى شود؟

داوود زارعیان، معاون تجارى و خدمات مشتریان 
شرکت مخابرات ایران درباره پشتوانه قانونى این 
مصوبه، مى گوید: در خرداد 1400 دستورالعمل تعرفه 
گذارى از طرف شوراى رقابت ابالغ شد و چند ماه بعد 
در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که پس از یک 
پروسه تقریبا یک ساله باالخره در شهریور 1401 به تصویب ستاد 

تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایى شد.
معاون تجارى و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: 
تعرفه گذارى خدمات رسانى در کمیسیون تنظیم مقررارت 
انجام شــد و در ادامه ســتاد تنظیم بازار به صورت قانونى 
موضوع را ابالغ کرد که مخابرات بر این اساس عمل مى کند.

استدالل براى ضرورت اصالح تعرفه چیست؟
آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال 1382 در شوراى اقتصاد وقت تصویب شد. از 1382 
تا 1392 تغییرى در تعرفه ها و ساختار محاسبه هزینه رخ نداد. در سال 1392 طرح همکدى تلفن ثابت در 
کشور اجرا شد که براساس آن تعرفه هاى متعدد براى تماس از یک شهر با شهر دیگر براساس مسافت 
حذف شد. مخابرات از این سال ادعاى کاهش درآمد و زیان ناشى از طرح همکدى را مطرح کرد و از دولت 

خواست که به نوعى هزینه هاى اجراى این طرح ملى را به شرکت خصوصى مخابرات بپردازد.
در سال 95 براى جبران ضرر مخابرات، تعرفه هاى جدیدى وضع شد که براساس آن ساختار تعرفه تغییر 
کرد، یعنى محاسبه هزینه مکالمه از پالس به دقیقه تبدیل شد و آبونمان هم از مشترکین اخذ مى شد. سپس 
دیوان عدالت ادارى بخش آبونمان را خالق مقررات تشخیص داد و آن را حذف کرد. در نتیجه مخابرات 

بار دیگر مدعى کاهش درآمد و ضرر شد.
مجید سلطانى مدیرعامل مخابرات حتى مى گوید: اگر بر اســاس تورم حساب کنیم افزایش ها باید 14 
برابر باشد، آمار نشان مى دهد که این شرکت با تورم هزینه 30 برابرى (ارزى – ریالى) در بخش تجهیزات 
توسعه اى رو به رو است که در کنار عدم تعرفه گذارى منطقى، افزایش شدید هزینه ها و ثابت ماندن درآمد ها 

شرایط بسیار بدى رقم خورده است. قضاوت در زمینه به عهده مردم است.

مشترکان خطوط بدون استفاده را به مخابرات پس بدهند
براساس این دستورالعمل حداقل کارکرد براى خطوط تلفن ثابت تعیین شده است، به بیان ساده تر یعنى اگر 
صورت حساب مشترك به دلیل مصرف خود مشترك به رقم تعیین شده برسد، مشترك ناگزیر به پرداخت 
هزینه اجبارى جدید نیست؛ اما اگر مشترك کمتر از رقم تعیین شده از خط خود استفاده کند، صورت حساب 

به رقم تعیین شده رند مى شود.
اما برخى از مشترکان مى گویند که هیچ اســتفاده اى از خط خود نمى کنند یا استفاده بسیار کمى دارند و 

همچنان معتقدند که دلیلى براى پرداخت این هزینه جدید نمى بینند.
مدیران مخابرات در برابر این مشترکان معترض پیشــنهاد مى کنند که اگر در حال حاضر استفاده اى از 

خط تلفن ثابت ندارند آن را به مخابرات و صنعت ارتباطات کشور براى استفاده مردم دیگر باز پس دهند.

توئیتر مى گوید دیگر به کنترل محتواهاى نادرست و گمراه کننده درباره ویروس 
کرونا و واکسن این بیمارى نمى پردازد.

توئیتر دیگر به کنترل توئیت هایى که درباره ویروس کرونا اطالعات نادرست منتشر 
مى کنند، نمى پردازد و اکانت هاى منتشرکننده این محتوا ها را تعلیق نمى کند. این 

خبر البته نــه در یک اطالعیــه مطبوعاتى بلکه 
به عنوان یادداشــت کوچکى در یکى از صفحات 

وبالگ این پلتفرم اعالم شده است.
توئیتر با به روزرســانى مطلبى مربوط به ژانویه 
2021، یادداشتى را اضافه کرده که مى گوید: «از 
تاریخ 23 نوامبر 2022 (2 آذرمــاه)، توئیتر دیگر 
سیاســت [مقابله با]اطالعات گمراه کننده درباره 
کوویــد-19 را اجرا نمى کنــد.» هیچ اطالعات 

دیگرى درباره این تغییر سیاست در توئیتر در دسترس نیست. براساس این سیاست 
که اولین بار در سال 2020 معرفى شــد، توئیتر گفته بود که محتوا هاى به وضوح 
نادرست و بالقوه گمراه کننده را که ممکن است براى سالمت کاربران خطرآفرین 
باشند، حذف مى کند. از سوى دیگر، برخى محتوا هاى گمراه کننده برچسبى دریافت 
کردند تا به کاربر اعالم شــود که محتواى آن ها مورد مناقشه است. این سیاست 
منجر به تعلیق 11,230 اکانت و حذف نزدیک به 100 هزار محتوا از ژانویه 2020 

به بعد شده بود.

عفو توییتر ایالن ماسک به حوزه کرونا رسید؟
ایالن ماسک هفته گذشته در یک نظرســنجى از کاربران پرســید آیا افرادى که 
قانون شکنى نکرده و اسپم نفرستاده اند، الیق عفوشدن هستند یا خیر. به دنبال پاسخ 
مثبت اکثر کاربران، مالک جدید توئیتر اعالم کرد کــه از این هفته این اکانت هاى 

تعلیق شده را به این شبکه اجتماعى برمى گرداند.
طبــق گزارش ها، ماســک در حــال بازگرداندن 
دسترســى 62 هزار کاربر اســت که یکى از آن ها 
بیــش از 5 میلیون دنبال کننــده و 75 اکانت دیگر 
بیش از 1 میلیون دنبال کننده دارند. فعًال مشخص 
نیست که آیا تمام 11,230 اکانت تعلیق شده به خاطر 
موضوعات مرتبــط با کرونا دوباره بــه این پلتفرم 

برمى گردند یا خیر.
بررسى هاى خبرگزارى ورج روى اطالعات منتشر شده از برنامه Birdwatch توئیتر 
که حاال با نام Community Notes شناخته مى شــود، نشان مى دهد که مقابله با 
محتوا هاى گمراه کننده درباره کرونا یکى از بزرگ ترین چالش هایى بوده که توسط 

Community Notes برطرف شده است.

ظاهراً متا هم از هیئت نظارت خود درخواست کرده تا بررسى کنند که آیا سیاست هاى 
مربوط به اطالعات گمراه کننده درباره کرونا نیاز به تغییر دارند یا خیر. این هیئت از ماه 

ژوئیه بررسى هاى خود را شروع کرده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

 Galaxy Z Flip5 یک افشاگر باسابقه اعالم کرده است که گوشى سامسونگ
با نمایشگر خارجى بزرگ تر از سه اینچ تولید خواهد شد.

شرکت سامسونگ اوایل سال جارى گوشى هوشمند تاشو گلکسى Z Flip4 را 
معرفى کرد که نسبت به نسل قبلى خود از نظر مشخصات و طراحى بهبود پیدا 

کرده است.
 اکنــون ایــن شــرکت در حــال آمــاده شــدن بــراى عرضــه گوشــى
 Galaxy Z Flip5 اســت؛ یکى از تغییرات عمده این محصول صفحه نمایش 

خارجى بزرگ تر آن است.
یک افشــاگر باســابقه اعالم کرده اســت کــه صفحه نمایش ســرى جدید 
گلکســى Z Flip سامســونگ داراى صفحه نمایــش خارجــى بزرگ تــر 

از ســه اینــچ اســت؛ در حالــى کــه نســل فعلى گلکســى 
زد فلیــپ چهــار بــا صفحه نمایــش 1. 9 اینــچ عرضــه

 مى  شود. 
اســتفاده از نمایشــگر خارجــى بزرگ تــر یکــى از 

خواســته هاى کاربــران بــوده اســت بنابرایــن 
در صورتــى کــه از ایــن نمایشــگر اســتفاده 
شــود مــورد اســتقبال افــراد زیــادى قــرار خواهد

 گرفت.

 Galaxy Z Flip5 بــه نظــر مى رســد کــه اگــر گوشــى سامســونگ
نمایشــگر بزرگ ترى داشــته باشــد به گوشــى تاشــو جذاب تــرى تبدیل
 مى شــود، زیرا بــه کاربران اجــازه مى دهد محتواى بیشــترى را مشــاهده

 کنند.
 انتظار مى رود شرکت سازنده عالوه بر افزایش ابعاد نمایشگر خارجى، مکانیزم 

لوالى آن را نیز ارتقا دهد.
در حال حاضر، اطالعات زیادى در مورد گوشى هوشمند تاشوى آینده سامسونگ 

در دسترس نیست، اما انتظار مى رود در ماه هاى آینده با نزدیک 
شدن به زمان عرضه دستگاه، جزئیات بیشترى از آن منتشر 

شود.

همه چیز درباره
 تعرفه هاى جدید تلفن ثابت

و با اجازه چه نهادى وضع شده اند؟

اخذ هزینه جدی
ناشى مى شود؟
داوود زارعیان، معا
شرکت مخابرات ای
مصوبه، مى گوید: در
گذارى از طرف شوراى
در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
پپروسه تقریبا یک ساله باالخره در ش
تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایى
معاونتجارى و خدمات مشتریا
تعرفه گذارى خدمات رسانى
انجام شــد و در ادامه ســتا
موضوع را ابالغ کرد که مخاب

کار سریع با رایانه با ابزار هاى آنالین رایگـان

در مرورگر خود پیگیرى کنید؛ اســتفاده از 
گاناست.

اعداد را با Calculator.net خرد t از

شما امکان مى دهد به  Calculator به

ب در مرورگر 
ســى داشــته 
ن نیازى به پیدا 
ســکتاپخود

ـر مبالغ اولیه، 
چنین مى تواند 
فیکى پیشرفته 
ها و درصد ها را 
 این برنامه نیز 

ى ن ر نو و ویر ن
مشــکل را از بین مى برد. استفاده از مى شود،
رایگان اســت، اما مى توانید ویژگى هاى
2ویرایش هاى نامحدود را با 12 دالر در

کنید.

k. باKuku Klok آالرم تنظی 7
ب هر چیزى که
زنگ هشــدار
Kuku Klok

شــما ارائه ده
یک صدا و زم
درآمدن زنگ
کنید. استفاد
Klok رایگان

حسگر اثر انگشت سامسونگ 2/5 میلیارد برابر امن تر خواهد شد!

گوشى Galaxy Z Flip5 نمایشگر خارجى بزرگ ترى دارد توییتر دیگر محتواى مربوط به کرونا را صحت سنجى نمى کند

یش ول ین

 صفحه نمایش ســرى جدید 
یــش خارجــى بزرگ تــر 

گلکســى على
نــچ عرضــه

ــى از 
ــن

فاده 
خواهد

و ی وى و ى و ور ر ى زی ر ل ر
در دسترس نیست، اما انتظار مى رود در ماه هاى آینده با نزدیک
شدن به زمان عرضه دستگاه، جزئیات بیشترى از آن منتشر

شود.
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محققان یک مدل یادگیرى عمیق طراحى کرده اند که با استفاده از تصاویر تهیه شده از طریق رادیوگرافى قفسه سینه، 
خطر مرگ ناشى از سکته قلبى یا مغزى ناشى از بیمارى قلبى عروقى آترواسکلروتیک را تا 10 سال آینده پیش بینى کند.

نتایج این مطالعه به تازگى در نشست ساالنه انجمن رادیولوژى آمریکاى شمالى (RSNA) ارائه شده است.
یادگیرى عمیق نوعى هوش مصنوعى پیشرفته اســت که مى توان آن را آموزش داد تا تصاویر حاصل از رادیوگرافى را 
به منظوِر یافتن الگوهاى مرتبط با بیمارى جســت وجو کند. به گفته ِجیکوب ِویس (Jakob Weiss)، پزشک و یکى از 
اعضاى تیم پژوهشى، این مدل یادگیرى عمیق، راه حلى بالقوه براى شناسایى افراد مستعد بیمارى هاى قلبى عروقى با 
استفاده از تصاویر حاصل از رادیوگرافى قفسه سینه ارایه مى کند. با این روش مشخص مى شود چه کسانى در 10 سال 

آینده به دلیل بیمارى هاى قلبى عروقى در خطر خواهند بود و براى پیشگیرى از آن باید استاتین دریافت کنند.
دکتر ویس گفت: مدت ها است تشخیص داده ایم که مى توان با اشعه ایکس به اطالعاتى فراتر از یافته هاى تشخیصى 
سنتى دست یافت؛ اما از این داده ها اســتفاده نکرده ایم؛ زیرا روش هاى قوى و مطمئن نداشتیم و پیشرفت هوش 

مصنوعى این امکان را فراهم کرده است.
محققان معتقدند مطالعات بیشتر، از جمله یک کارآزمایى تصادفى کنترل شده، براى اعتباربخشیدن 
به مدل یادگیرى عمیق ضرورى است و در نهایت مى توان از آن به عنوان ابزارى براى کمک به 

تشخیص پزشکان معالج استفاده کرد.
ویس گفت: ما نشان دادیم که رادیوگرافى قفســه سینه بیش از یک عکس بردارى 
است. با چنین روشى، یک اندازه کّمى به دست مى آوریم که به ما این امکان را 
مى دهد که براى کمک به پزشک و بیمار، هم اطالعات تشخیصى و هم 

پیش آگاهى ارایه کنیم.

 از آنجا که HIV یک بیمارى عفونى است، بهتر است براى شناخت آن، 
در ابتدا با سیستم ایمنى بدن انسان آشنا شــویم. وظیفه  سیستم ایمنى 
محافظت از بدن در برابر هر عامل بیگانه اى اســت که وارد بدن انسان 
مى شود. گلبول هاى سفید یکى از اجزاء اصلى سیستم ایمنى بدن هستند.
بیمارى هاى عفونى، بیمارى هایى هســتند که به علت ورود یک عامل 
بیمارى زا به بدن ایجاد مى شوند. عامل بیمارى زا وارد بدن شده و موجب 
آزردگى قسمتى از بدن مى شود. سیستم ایمنى نیز علیه این دشمن شروع 
به فعالیت مى کند. این جنگى که بین عامل بیمارى زا و سربازهاى دفاعى 
بدن اتفاق مى افتــد، عالئمى را ایجاد مى کند که بــه کمک آن عالئم 

مى توانیم بیمارى را تشخیص دهیم.

عامل ایجاد عفونت HIV چیست؟
عوامل متعددى مى توانند موجب ایجاد بیمارى هاى عفونى شوند. نوعى 
از میکروب ها که ساختمان کاملى ندارند و هرگز به تنهایى قادر به ادامه 
حیات نیستند و براى ادامه زندگى الزم است حتما درون یک سلول زنده 
باشند، تحت عنوان"ویروس" شناخته مى شــوند. عامل ایجاد بیمارى 
HIV نیز یک نوع ویروس به نام ویروس نقص ایمنى انســان اســت. 

سلول زنده اى که ویروس HIV در آن زنده مى ماند، گلبول سفید است. 
گلبول هاى سفید در خون و ترشحات بدن وجود دارند و خارج از بدن در 
مدت کوتاهى از بین مى روند. بنابراین ویروس HIV نیز در خارج از بدن در 
مدت کوتاهى از بین مى رود. حرارت، الکل و مواد ضدعفونى کننده (مانند 

وایتکس ) به  راحتى مى توانند باعث از بین رفتن ویروس شوند.

HIV راه انتقال بیمارى
شناخت راه ورود عوامل بیمارى زا به بدن از اهمیت بسزایى برخودار است، 

چرا که با شناخت آن و جلوگیرى از ورود میکروب به بدن مى توان زنجیره 
انتقال بیمارى را قطع کرد و از ابتالى افــراد به بیمارى جلوگیرى کرد. 
میکروب ها از طرق مختلف مى توانند به بدن انسان وارد شوند و اصوال 
هر عامل بیمارى زایى بسته به این که به کدام قسمت بدن تمایل دارد، از 
راهى وارد مى شود که امکان دسترسى به آن قسمت برایش فراهم باشد. 
مثال میکروب آنفلوانزا از راه تنفسى وارد بدن شده و میکروب هاى مولد 
بیمارى هاى اسهالى از طریق گوارشى و با خوردن و آشامیدن وارد بدن 

مى شوند.
مقصد ویروس HIV در بدن، گلبول هاى سفید خون هستند؛ پس مسلمًا 
ویروس از راهى به بدن وارد مى شــود که بتواند به گلبول هاى ســفید 

دسترسى داشته باشد. چون ویروس فقط داخل گلبول سفید زنده مى ماند، 
پس تنها از راهى منتقل مى شود که گلبول سفید منتقل شود. گلبول سفید 
هم فقط در خون و ترشــحات بدن وجود دارد؛ پس ویروس هم فقط از 
راهى مى تواند وارد شود که خون و ترشحات محتواى ویروس به خون 
یا مخاط بدن فرد دیگرى وارد شود. به این ترتیب ویروس HIV از 3 راه 
تزریق خون و فرآورده هاى خونى، تماس جنسى و از طریق مادرآلوده به 

کودك منتقل مى شود.

پس از ورود ویروس HIV به بدن چه اتفاقى مى افتد؟
اما در HIV داستان به شکل دیگرى اســت؛ زیرا برخالف اغلب عوامل 
بیمارى زا ویروس HIV هیچ آســیبى به بدن نمى زند. فقط وارد گلبول 
سفید شده و از امکانات آن براى تغذیه و رشد خود استفاده مى کند و هیچ 
قسمتى از بدن، حتى گلبول سفید را تخریب نمى کند؛ پس عالمتى ندارد. 
از طرف دیگر چون جایى خراب نمى شــود، سیستم ایمنى هم واکنشى 

نشــان نمى دهد و به این ترتیب عفونت اچ آى وى بدون عالمت است. 
به عبارت دیگر این ویروس وارد ســلولى مى شود که خود وظیفه از بین 

بردنش به عنوان یک موجود بیگانه را برعهده داشته است.
ویروس HIV هم نه جایى را خراب مى کند و نه سیســتم ایمنى بر علیه 
آن عکس العملى نشــان مى دهد. پس بیمارى هیچ عالمتى ندارد. اگر 
چه بعد از مدتى ماده اى در خون ترشــح مى شــود؛ مانند این که گلبول 
ســفید با پالکاردى اعالم مى کند که میهمانى ناخوانده دارد؛ که آن  هم 
هیچ عالمتى ایجاد نمى کند و فقط نفع آن این اســت که در تشخیص 

آزمایشگاهى به ما کمک مى کند.

تفاونت عفونت HIV و بیمارى ایدز
ویروس HIV در گلبول سفید جایگزین مى شود و با استفاده از امکانات گلبول 
سفید رشد و تکثیر مى کند؛ به این ترتیب تا زمانى که گلبول سفید توان کافى 
داشته باشد ضمن آن که به وظایف خود در دفاع از بدن عمل مى کند، امکانات 
الزم براى زنده ماندن و تکثیر ویروس HIV را در اختیار ویروس قرار مى دهد. 

در این شرایط هیچ عالمتى وجود ندارد.
اگر به هر دلیلى تعداد ویروس زیاد شــود، توان گلبول سفید بیشتر صرف 
تغذیه ویروس شده و براى عملکرد خود توانش کاهش مى یابد و به تدریج 
نمى تواند به صورت شایسته از بدن در مقابل سایر میکروب ها دفاع کند. با 
افزایش ویروس ها، گلبول هاى سفید مجبور مى شوند همه توان خود را صرف 
تغذیه ویروس کرده و دیگر براى انجام وظایــف خود رمقى ندارند. وظیفه 
گلبول هاى سفید، مقابله با میکروب ها است و زمانى که گلبول سفید رمق 
ندارد، اگر میکروب دیگرى به بدن وارد شود، بدن قادر به هیچ عکس العملى 

نیست و آن میکروب مى تواند انسان را از پا درآورد.
در این مرحلــه، بیمارى هاى عفونى و ســرطان هاى غیرعــادى در بدن 
فرد فرصت رشــد و بیمارى زایى پیــدا مى کنند. در اصــل وقتى کارایى 
گلبول هاى سفید کاهش پیدا مى کند، تمام میکروب هایى که در حالت عادى، 
بیمارى هاى ساده اى ایجاد مى کردند و خیلى زود برطرف مى شدند، مى توانند 
عفونت هاى شدیدى ایجاد کنند. به این مرحله در اصطالح "ایدز" مى گویند. 
پس ایدز زمانى است که به دلیل عفونت HIV گلبول هاى سفید توان مقابله 
با بقیه میکروب ها را ندارند و بدن در مقابل ســایر عوامل بیمارى زا بى دفاع 
مى شود، عالمتى هم که دیده مى شود عالمت سایر میکروب ها است. اما اگر 
فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد.

ایدز در واقع آخرین مرحله عفونت HIV است که در صورتى اتفاق مى افتد 
که سیســتم ایمنى بدن به خاطر تغذیه ویروس HIV نتواند در مقابل سایر 
میکروب ها از بدن دفاع کند. از زمانى که ویروس HIV وارد بدن مى شود تا 
زمانى که فرد وارد مرحله عالمت دار ایدز شود، مدت زمان طوالنى الزم است 
و در صورتى که فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد، این زمان مى تواند تا 

آخر عمر فرد ادامه یابد. این مدت به دو عامل مهم بستگى دارد:
1- قدرت سیستم ایمنى: هر چه توان و قدرت سیستم ایمنى بیشتر باشد، 
این مدت طوالنى تر مى شود و هر عاملى مانند عفونت هاى دیگر، سوء تغذیه 

و استرس که سیستم ایمنى را ضعیف کند مى تواند این دوره را کوتاه کند.

تعــداد   -2
ویروس وارد شده: 

هر چــه تعــداد ویروس 
بیشــتر باشــد و هر چه تعداد 

ویروس بیشــترى در هر بار مواجهه 
وارد بدن شود و اگر مواجهه مستمر باشد، 

مســلما زودتر مى تواند قواى سیستم ایمنى را 
کاهش دهد.

دانستن این نکته ضرورى اســت که هر عاملى که قدرت 
سیستم ایمنى را افزایش دهد یا تعداد ویروس را کم کند، مى تواند 

زمان ورود به فاز عالمت دار بیمــارى را عقب بیندازد و حتى ممکن 
است این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نیفتد و هر عاملى که قواى سیستم 

ایمنى را تضعیف کرده و یا تعداد ویروس را اضافه کند، رســیدن به مرحله 
عالمت دار بیمارى را تســریع خواهد کرد. مراقبت و درمان فردى مبتال به 
HIV با تقویت سیســتم ایمنى و کاهش تعداد ویروس در خون فرد، باعث 

مى شود مدت زمان بروز ایدز آن قدر طوالنى شود که حتى تا آخر عمر فرد 
هم اتفاق نیفتد.

HIV راه هاى تشخیص ابتال به
 HIV فرد هیچ عالمتى ندارد که بر اساس آن بتوان به HIV در دوران ابتال به
مشکوك شد و همین موضوع تشــخیص HIV را با مشکل مواجه مى کند. 
عده زیادى هستند که مبتال هستند، اما خود نیز از وضعیت ابتال خود مطلع 
نیستند. مدتى بعد از ورود ویروس به بدن، گلبول هاى سفید به نشانه حضور 
ویروس ماده اى را در خون ترشح مى کنند (آنتى بادى) که آن ماده هم هیچ 
عالمتى ندارد؛ ولى با آزمایش قابل تشخیص است. از زمان ورود ویروس 
به بدن تا زمانى که گلبول هاى سفید این ماده را ترشح مى کنند، مدتى بین 
دو هفته و گاه حتى سه ماه طول مى کشد؛ که در این زمان على رغم اینکه 
ویروس درون بدن فرد هست، حتى اگر فرد آزمایش هم بدهد جواب منفى 

خواهد بود.
به این مدت زمان، دوران پنجره مى گویند. توجه به این نکته بســیار حائز 
اهمیت اســت که با وجود دوران پنچره (مدت زمانى که ویروس وارد بدن 
شده، اما سطح آنتى بادى به حد قابل تشــخیص در خون نرسیده است) و 
اینکه على رغم آلودگى هنوز تســت هاى آزمایشگاهى مثبت نشده است، 
هیچ گاه وجود یک آزمایش منفى دلیل قطعى براى عدم ابتالى فرد نیست 
و به تواترهاى زمانى مشخص بایستى مجدداً مورد مشاوره و آزمایش قرار 
گیرد. اما بعد از این دوران که آنتى بادى ترشح شود تا آخر عمر فرد در خونش 
باقى خواهد ماند. بر این اساس تشخیص HIV فقط بر مبناى آزمایش خون 
است. اگر فرد تحت درمان قرار نگیرد و عالئم ایدز آشکار شود نیز همچنان 

آزمایش خون وى مثبت است.

HIV درمان 
پذیر است؟

بنابر اعــالم دفتر مدیریت 
بیمارى هــاى واگیــر وزارت 

بهداشــت، تاکنون داروى موثرى 
که بتواند ویــروس را کامل از بین ببرد 

وجود نــدارد. اما داروهاى مناســبى وجود 
دارند کــه مى توانند تعداد ویــروس در خون 

را به شــدت کم کرده و مانع پدیــد آمدن عالئم 
مرحله ایدز شــوند. در کنار این داروها فرد باید تحت 

مراقبت قرار گیرد تــا عواملى که باعث ضعیف شــدن 
سیســتم ایمنى اش مى شــود نیز از بین بــرود. مراقبت 
مســتمر افراد مبتال به HIV و درمان به موقع عفونت ها 
و بیمارى هاى دیگر مى تواند در به تعویق انداختن مرحله 
بیمارى بسیار موثر باشد؛ به گونه اى که در صورت مراقبت 
و درمان به موقع؛ ممکن اســت عالئم بیمــارى ایدز تا 
پایان عمر بــروز نکند. عالوه بــر آن دارو مى تواند تعداد 
میکروب در خون و ترشــحات را به قدرى کاهش دهد 
که قابلیت ســرایت به دیگران، نزدیک به صفر شود. لذا 
درمان در HIV عالوه بر بهبود وضعیت ســالمت بیمار، 
به عنوان یکى از روش هاى اصلى پیشــگیرى محسوب 

مى شود.

یافته ها نشان مى دهد دیابتى هایى که متفورمین مصرف مى کنند 
در صورت ابتالء به کووید 19، 50 درصد کمتر به دســتگاه تنفس 

مصنوعى نیاز دارند.
یک مطالعه جدید گزارش مى دهد که به نظر مى رسد داروى دیابت 
«متفورمین» بــه جلوگیرى از ابتال به بیمــارى مرگبار در بیماران 

پرخطر کووید19 کمک مى کند.
 به گفته محققان، متفورمین خطر مرگ ناشى از کووید 19 را تا 44 
درصد در گروهى از دیابتى ها کاهش مى دهد که در هنگام ابتالء به 

ویروس کرونا از این دارو استفاده مى کردند.
یافته ها نشان مى دهد دیابتى هایى که متفورمین مصرف مى کنند 
در صورت ابتالء به کووید 19، 50 درصد کمتر به دســتگاه تنفس 

مصنوعى نیاز دارند.
دکتر «کارولین برامانت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مینه سوتا، 

گفت: «این نتایج با مطالعات قبلى و یک کارآزمایى بالینى که اثرات 
محافظتى متفورمین در برابر کووید 19 را نشــان داده اند، مطابقت 

دارد.»
برامانت گفت: «همه این تحقیقات به این واقعیت اشــاره دارد که 

متفورمین در پیشگیرى از کووید 19 شدید نقش دارد.»
متفورمین اولین بار در اوایل دهه 1920 از گیاه یاس بنفش فرانسوى 

کشف شد.
سازمان غذا و داروى ایاالت متحده در ســال 1994 متفورمین را 
به عنوان داروى دیابت تأیید کرد. ایــن دارو با کاهش توانایى کبد 
در آزادســازى قند خون از ذخایر خود، به بیمــاران دیابتى کمک

 مى کند.
برامانت گفت: «به نظر مى رسد متفورمین اثرات ضد ویروسى و ضد 
التهابى نیز دارد، بنابراین در دهــه 2010 محققان آزمایش آن را در 

برابر سایر ویروس ها مانند زیکا و هپاتیت C آغاز کردند.»
محققان دریافتند که متفورمین یک کاندید طبیعى براى استفاده در 

درمان کووید 19 است.
طبق یافته هاى منتشر شــده متفورمین احتمال مراجعه به بخش 
اورژانس، بسترى شدن در بیمارستان یا مرگ ناشى از کووید 19 را 
در بیماران داراى اضافه وزن یا چاق به ترتیب تا بیش از 40 درصد 
و بیش از 50 درصد در صورت تجویز در اوایل شروع عالئم کاهش 

مى دهد.
برامانت مى گوید: «آنچه در کارآزمایى مان دیدیم این است که هر 
چه کسى زودتر متفورمین را شروع کند، براى پیشگیرى از کووید 
19 شدید بهتر عمل مى کند؛ بنابراین در افرادى که آن را در کمتر از 
چهار روز از ظهور عالئم شروع کردند، بیشترین تأثیر را در جلوگیرى 
از مراجعه به اورژانس، بسترى شدن در بیمارستان و مرگ ناشى از 

کووید 19 داشتند.»
تیم تحقیقاتــى میزان عملکــرد بیماران دیابتــى مصرف کننده 

متفورمین را در مقایسه با سایر دارو هاى دیابتى که براى آن ها تجویز 
شده بود، مقایسه کردند.

محققان دریافتند افرادى که متفورمین مصرف مى کنند در مقایسه 
با افرادى که از یک دسته داروى دیابت به نام سولفونیل اوره استفاده 
مى کنند، با خطر کمتــر مرگ یا نیاز به دســتگاه تنفس مصنوعى 

مواجه هستند.
مطالعات نشان داده شده است که متفورمین از تکثیر ویروس کووید 
در لوله آزمایش جلوگیرى مى کند و برامانت معتقد است این عمل 

ضد ویروسى چیزى است که از بیماران محافظت مى کند.
برامانت گفت: «مکانیسمى که ما فکر مى کنیم متفورمین از تکثیر 
 MTOR کروناویروس جلوگیرى مى کند، با مهــار پروتئینى به نام
اســت که ویروس از آن براى جمع آورى قبل از تبدیل شــدن به 

مجموعه جدیدى از ویروس ها در خارج از سلول استفاده مى کند.»

در نان ســبوس دار، به طور میانگین دو برابر ویتامین، 
مواد معدنى و مواد فیبرى نسبت به نان سفید وجود دارد.

در نان ســبوس دار، به طور میانگین دو برابر ویتامین، 
مواد معدنى و مواد فیبرى نســبت به نان سفید وجود 
دارد. نان سبوس دار داراى ویتامین B۲ و نیاسین است 
که این ویتامین ها باعث تمرکز و دقت عمل مى شوند. 
ویتامین هاى مذکور براى کودکان نیز بســیار خوب 
اســت، مخصوصاً در دورانى که سلول هاى عصبى در 

حال رشد هستند.
همچنین نان ســبوس دار منیزیم بیشــترى دارد که 
باعث تقویت ماهیچه هاى روده مى شود و از درد هاى 
ماهیچــه اى جلوگیرى مى کند. آهــن موجود در نان 

سبوس دار نیز به شــرط وجود شرایط مناسب 
براى جذب، سبب باهوشى 

کودکان مى شود. ضمن 
آنکه در بزرگســاالن 

با افزایــش تمرکز 
ذهنــى و بازدهى 
تــوان  کارى 
عملکــردى فکرى 
و جسمى همراه است.

مواد فیبرى در نان سبوس دار راهى براى رفع گرفتگى 
روده و یبوســت اســت. عالوه بر این، این مواد جزء 
مواد غذایى مطلــوب باکترى هاى روده هســتند که 
علیه امراض میکروبى روده اقدام مى کنند و سیســتم 
ایمنى بدن را فعال مى کنند. مواد فیبرى موجود در نان 
سبوس دار، کلسترول و مواد سمى حاصل از تجزیه مواد 

غذایى را جذب کرده و از روده دفع مى کنند.
بهتر است از نان هاى سبوس دار که با خمیر ترش تهیه 
مى شوند، استفاده کنید. آرد سبوس دار داراى ماده اى 
است به نام اســید فیتیک که مواد معدنى مانند آهن، 
منیزیم یا کلســیم را جذب کرده و مانع استفاده بدن از 

آن ها مى شود.
اگر براى تهیه ســریع نان از جوش شــیرین استفاده 
شود، تجزیه اســید فیتیک انجام نمى شود. در 
نتیجه مانع جذب آهن، منیزیوم 
و کلسیم مى شود. به همین 
دلیــل گفته مى شــود 
اســتفاده از جــوش 
شیرین در تهیه نان در 
نانوایى ها، باعث کمبود 
آهن در بدن مى شود که به 

نوبه خود مشــکالت فراوانى را براى زنان و کودکان 
ایجاد مى کند.

در حالیکه اگر در مدت طوالنى، خمیر توســط خمیر 
ترش اصطالحا ور بیاید، ماده اســید فیتیک توســط 
آنزیم هاى موجود در غالت تجزیه شده و بدن انسان 
مى تواند از مواد معدنى نان اســتفاده کند. با توجه به 
اینکه نان قوت غالب مردم کشور ما است، حذف جوش 
شیرین از مراحل تولید نان مى تواند سبب ارتقاء سالمت 

افراد جامعه شود.
باید توجه کرد که نان قهوه اى، نانى اســت که از آرد 
دانه هاى سبوس دار گندم تولید شده و نان سفید، نانى 
است که از آرد بدون سبوس تولید شده و پوسته گندم 

(سبوس) آن حذف شده است.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
بسیارى از پزشکان تا اوایل دهه 30 قرن بیستم سبوس 
را یک ماده زاید و اضافى که موجب خراش روده بزرگ 

(کولون) مى شد، به حساب مى آوردند.
اما با پژوهش هاى جدید دو دهه گذشته فواید فراوان 
نان سبوس دار اثبات شد و سبوس به عنوان یک داروى 
موثر طبى براى بیمارانى که همیشه از مسئله یبوست یا 

اختالالت روده بزرگ رنج مى برند، شناخته شد.

رفالکس اسید مى تواند یکى از عالئم بیمارى رفالکس 
معده به مرى باشد. عالئم آن شامل خس خس سینه، سرفه 
و تنگى نفس اســت که به عنوان تنگى نفس نیز شناخته 
مى شود. زمانى که اسید معده از مرى عبور مى کند، مى تواند 
وارد ریه ها و گلو شود. آن نواحى را تحریک  کند و منجر به 

مشکالت تنفسى شود، از جمله:

التهاب ریه
اگر اسید در ریه ها تنفس شــود، مى تواند باعث التهاب یا 
تنگ شدن راه هاى هوایى شــود و منجر به برونشیت یا 

ذات الریه شود.

تحریک دستگاه تنفسى فوقانى
اگر اسید سیستم تنفســى فوقانى از جمله گلو را تحریک 
کند، ممکن است ترشح خلط، احتقان قفسه سینه و سرفه 

را تجربه کنید.
عالوه بر این مى تواند عالئم آسم را براى افرادى که هر دو 
بیمارى را دارند ایجاد کند. اگر رفالکس اسید درمان نشود، 
مى تواند عوارض زیادى ایجاد کند، به ویژه در افرادى که 

چندین بار در هفته آن را تجربه مى کنند.
شرایط تنفسى

رفالکس اسید درمان نشده یا رفالکس اسید یکى از علل 
شروع آسم بزرگساالن اســت. همچنین مى تواند باعث 
عفونت سینوسى، زخم و آسیب ریه ناشى از برگشت اسید 

به ریه ها شود.

مشکالت مرى
رفالکس اسید آسیب زیادى به مرى مى زند، لوله اى که غذا 
را از گلو به معده مى برد. با گذشت زمان، عبور اسید معده به 

مرى مى تواند باعث ایجاد موارد زیر شود:
تغییر در پوشش مرى-سختى یا درد در هنگام بلع-تنگى 

مرى.
رفالکس اسید درمان نشــده مى تواند منجر به عوارض 

دیگرى مانند موارد زیر شود:
 پوسیدگى دندان- کم خوابى- گلودرد مزمن.

چگونه رفالکس اســید و تنگى نفس را 
مدیریت کنیم؟

صحبت با پزشــک در مورد عالئم تنفسى مهم است، به 
خصوص اگر آسم دارید یا مشکوك هستید که ممکن است 
به آن مبتال شده باشید. مدیریت رفالکس اسید مى تواند به 

شما در کنترل و کاهش تنگى نفس کمک کند.

تغییر سبک زندگى و رژیم غذایى
تغییرات سبک زندگى و رژیم غذایى تاثیر قابل توجهى بر 

افراد مبتال به رفالکس اسید دارد.
از خوردن غذاها و نوشیدنى هایى (غذاهاى چرب، سرخ شده 
و تند، کافئین و نوشابه هاى گازدار) که باعث آن مى شوند 

خوددارى کنید.
وعده هاى غذایــى کوچک ترى بخوریــد، به خصوص 

عصرها.
تا سه ساعت بعد از غذا خوردن نخوابید.

هنگام خواب سر خود را باال بیاورید 
و به پهلوى چپ بخوابید.

در صورت توصیه وزن کم کنید.
سیگار کشیدن را ترك کنید.

کاهش اسید معده را مدیریت کنید چرا نان قهوه اى مفیدتر است؟

متفورمین از ابتال به کووید 19 شدید پیشگیرى مى کند

چه کسانى در 10 سال آینده 
خــــطر 
حمله قلبى دارند؟

ماهیچه هاى روده مى شود و از درد هاى 
 جلوگیرى مى کند. آهــن موجود در نان 

 به شــرط وجود شرایط مناسب
سبب باهوشى 

ننننضمن شود. 
ســاالن 
تمرکز
دهى 
ـوان 
فکرى 
است. اه

مانع منیزیم یا کلســیم را جذب کرده و
آن ها مى شود.

اگر براى تهیه ســریع نان از جوش ش
شود، تجزیه اســید فیتیک انج
نتیجه مانع جذب
و کلسیم م
دلیــل
اســتفا
شیرین
نانوایى ه
در بدن آهن

و ن ور ز
نگام خواب سر خود را باال بیاورید 

به پهلوى چپ بخوابید.
ر صورت توصیه وزن کم کنید.

یگار کشیدنرا ترك کنید.

نشــان نمى دهد و به اینزنجیره
بارت دیگر این ویر
ک

چه کسانى  HIV آیا
درمان  پذیر است؟
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آگهى فقدان سندمالکیت
خانم صفورا ماهرى اصفهانى باستناد دوبرگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
در دفتر خانه 470 شاهین شــهر رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود بشماره 
031195 ســرى پ 90 را که بمیزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 67599/301 واقع 
در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان ( شــاهین شــهر ) که در صفحــه 548 دفتر 478 ذیل 
شــماره 105032 بنام خانم صفورا ماهرى اصفهانى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
سند شــماره 4773 مورخ 1391/02/28 دفتراســناد رسمى شماره 408 شــاهین شهر در 
مالکیت مالک فوق الذکر درآمده اســت و بموجب سند شــماره 4774 مورخ 1391/02/28 
دفتراسناد رسمى شماره 408 شاهین شهر به نفع بانک مســکن در رهن مى باشد و معامله 
دیگرى هم انجام نشــده و نحوه ى گم شدن سرقت اعالم شــده   چون درخواست صدور 
ســند المثنى گردیده  طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا 
10روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 
تاریخ انتشار:1401/09/17-م الف:1422712–سرپرســت حوزه ثبت ملک شاهین شهر

- سیدامیرحسین حسن زاده/9/258

آگهى فقدان سندمالکیت
آقاى علیرضا صالحى با وکالت از طرف آقاى حسین حاتمى آلوقره با تسلیم دوبرگ استشهاد 
شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره 957500 سرى باستناد گواهى حصر وراثت 
شماره 14000939002218784 مورخ 1400/04/13 شــعبه 54 اصفهان و گواهى حصر 
وراثت شماره 140009390003881326- 1400/4/13 شــعبه 54 شوراى حل اختالف 
اصفهان درخواست صدور سند سهم االرث خود از مورث خانم عذرا احمدى بابوکانى ( احدى 
از ورثه مرحوم فاطمه احمدى ) نموده اســت و مدعى گردیده سند مالکیت ششدانگ پالك 
3144 فرعى از 406 اصلى ملکى خانم فاطمه احمدى که درص 16 دفتر 197 ذیل شــماره 
28868 ثبت گردیده است – بخش شــانزده شاهین شهر به میزان شــش دانگ از پالك 
ثبتى 406/3144 اظهارداشــته که ســند مالکیت مرقوم دراثر جابجایــى از بین رفته  چون 
درخواست صدور ســند المثنى گردیده  طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى میگردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ 
انتشــار آگهى تا 10روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد .تاریخ انتشــار:1401/09/17-م الف:1421690- سرپرســت حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر- سیدامیرحسین حسن زاده/9/259

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

1. راى شماره 140160302026007420 مورخ 1401/05/30 مالکیت آقاى/ خانم جاسم 
باغى مورنانى به شناسنامه شماره 75666 کدملى 1281849596 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 69,88 مترمربع پالك شماره 
85 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مورد درخواست به موجب سند 1384/06/27، 9860 دفتر 111 اصفهان به متقاضى انتقال 

قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد 
2. راى شماره 140160302026007436 مورخ 1401/05/30 مالکیت آقاى/ خانم شهال 
پودئى خراجى به شناســنامه شــماره 3496 کدملى 1287044387 صادره اصفهان فرزند 
جعفرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 69,88 مترمربع 
پالك شــماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 1384/06/27، 9860 دفتر 111 اصفهان به 

متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/02 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/17 - م الف: 1414504 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/9/101 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005926- تاریخ: 1401/8/7- برابر راى شــماره 5926 مورخ 
1401/08/07 به شــماره کالســه 0128 مالکیت آقاى/ خانم روح اله جعفریان فروشانى 
به شناسنامه شــماره 404 کدملى 1141275457 صادره فرزند غالم در ششدانگ یکباب 

ساختمان مسکونى به مساحت 190,69 مترمربع پالك شــماره 1272 فرعى از 122اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب اسناد وکالت 12174 و 
12175 مورخ 98/8/1 و 12216 مورخ 98/8/13 دفتر 388 خمینى شــهر و تفویض وکالت 
13743 مورخ 98/11/17 دفتر 388 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحظه 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 
1413645 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/103

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3979 مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 1995 مالکیت آقاى/ خانم 
احمدرضا لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 10704 کدملى 1140483269 صادره فرزند 
محمداسمعیل در سه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 118,66 مترمربع 
پالك شماره 2522فرعى از 72اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
شامل ســند قطعى شــماره 82070 مورخ 73/8/3 دفتر 63 و سند شــماره 148311 مورخ 
1400/10/28 دفتر 63 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است.
برابر راى شماره 3980 مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 1994 مالکیت آقاى/ خانم 
اشرف پریشانى فروشــانى به شناسنامه شــماره 340 کدملى 1291110933 صادره فرزند 
محمدرضا در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 118,66 مترمربع پالك 
شماره 2522 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
سند قطعى شماره 82070 مورخ 73/8/3 دفتر 63 و سند شماره 148311 مورخ 1400/10/28 

دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 
1413631 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/105

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7316 مورخ 1401/08/23 به شماره کالســه 1096 مالکیت آقاى/ خانم 
زینب لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 17039 کدملى 1142385116 صادره فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,67 مترمربع پالك شماره 431 
فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
انتقال قطعى 19015 مورخ 1401/05/24 و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 1095 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 1096 مالکیت آقاى/ خانم سعید 
قمى فروشانى به شناسنامه شماره 1414 کدملى 1141251248 صادره فرزند احمدرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 115,67 مترمربع پالك شماره 431 
فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
انتقال قطعى 19015 مورخ 1401/05/24 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 
1413502 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/107

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6247 مورخ 1401/08/12 به شماره کالســه 1407 مالکیت آقاى/ خانم 
علیرضا پریشانى به شناسنامه شماره 10845 کدملى 1142333302 صادره فرزند حسینعلى 
در ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 651/34 مترمربع پالك شــماره 282 فرعى از 109 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 42240 مورخ 
98/6/7 دفتر 301 و 25754 مورخ 55/2/14 دفتر 63 و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 
1412943 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/109

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5589 مورخ 1401/07/30 به شماره کالســه 1703 مالکیت آقاى/ خانم 
على اصغر فضیلتى فروشانى به شناسنامه شماره 204 کدملى 1141677547 صادره فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 206,07 مترمربع پالك شماره 674 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
140915 مورخ 95/7/12 دفترخانه 63 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/17- م الف: 
1413488 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى /9/111

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6397 مورخ 1401/08/16 به شماره کالســه 1004 مالکیت آقاى/ خانم 
علیرضا بیاتى کمیتکى به شناســنامه شــماره 3 کدملى 5759881760 صادره داران فرزند 
اسداله در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 122/16 مترمربع 
پالك شماره 626 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند انتقال شــماره 205754 مورخ 90/4/23 دفترخانه 73 خمینى شهر و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 6398 مورخ 1401/08/16 به شماره کالســه 1003 مالکیت آقاى/ خانم 
یداله بیاتى کمیتکى به شناسنامه شماره 15 کدملى 1290273359 صادره فرزند علینقى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/90 مترمربع پالك شماره 111 فرعى از 626 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر مستندات ضمیمه طى سند انتقال 
شماره 208112 مورخ 90/8/3 دفترخانه 73 خمینى شــهر و گزارش کارشناس مالحظه 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 
1413433 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/113

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره4425 مورخ 1401/07/14 آقاى ســعید ســورانى فرزند صفر على ششدانگ 
یکبابخانه سفتکارى شده به مســاحت 151/17 متر مربع قسمتى از پالك شماره 10 فرعى 
از 253 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى 

مشاعى میباشد.تاریخ انتشارنوبت اول:1401/09/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17 
– م الف:1414809 - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - ازطرف آفرین میرعباسى/9/115

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره3005 مورخ 1401/04/30 آقاى آرش طاهرى فرزند امیر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 166/06 متر مربع قسمتى از پالك شماره 17 فرعى از 452 اصلى واقع در قطعه 
10 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/09/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/17 – م الف:1414820  - 
سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- حجت اله کاظم زاده اردستانى- ازطرف آفرین 

میرعباسى/9/117

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5946 مورخ 1401/08/07 به شماره کالســه 0735 مالکیت آقاى/ خانم 
ماشــاءاله نقدى ورنوسفادرانى به شناســنامه شــماره 130 کدملى 1141062641 صادره 
فرزند على در دو سوم از 266,60 سهم مشاع از 1581 ســهم ششدانگ (چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ) به مساحت 265,58 مترمربع پالك شــماره 154 فرعى از 122 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند انتقال قطعى 111539 مورخ 

1381/11/20 دفتر 63 خمینى شهر و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5947 مورخ 1401/08/07 به شماره کالســه 0737 مالکیت آقاى/ خانم 
لیال قاسمى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 2827 کدملى 1141196921 صادره فرزند 
على اصغر در یک سوم از 266,60 سهم مشاع از 1581 ســهم ششدانگ (دو دانگ مشاع از 
ششدانگ) به مســاحت 265,58 مترمربع پالك شــماره 154 فرعى از 122 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند انتقال قطعى 111539 مورخ 

1381/11/20 دفتر 63 خمینى شهر 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. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 
1413227 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/119

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه:140185602032002717- تاریخ ارسال نامه :1401/09/15-نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ مزرعه هدایت آباد پالك ثبتى شماره 0 فرعى از 9 اصلى گرمسیر واقع در 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2332 در صفحه 397 دفتر 26 امالك به نام عبدالحمید کریمفرد 
اردستانى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
32005822- 1401/09/15 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن 
ذیل شــماره : 22174 – 1401/09/14 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى 
است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار نوبت اول:1401/09/17-م الف :1423750- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان

- ذبیح اله فدائى اردستانى/9/264

تاسیس  
شرکت سهامى خاص بهیاد صنعت برسام درتاریخ 1401/09/02 به شماره ثبت 72696 به شناسه ملى 14011679076 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور مربوط به طراحى، پیاده سازى و اجرا، نظارت، بهره بردارى و مشاوره در زمینه 
هاى الکترونیک ( نرم افزار و سخت افزار)، طراحى و پیاده سازى مدارهاى مجتمع و قطعات سه بعدى، الکترونیک قدرت، سیستم هاى فرکانس باال، سیستم هاى 
قدرت فشار قوى و فشار ضعیف، کنترل، سیستم هاى مخابراتى مجاز در حوزه هاى فناورى اطالعات، سیستم هاى امنیتى و هوشمند، اینترنت اشیاء، عمرانى، راه 
و شهر سازى، پروژه هاى امنیتى، هوشمندسازى و اتوماسیون مسکونى، ادارى، بیمارستانى، حمل و نقل و مترو، واردات، صادرات، تامین، توضیع و خرید و فروش 
کاالهاى مجاز، قطعات و لوازم جانبى، کنترل فنى و کیفى پروژه هاى شرکت در داخل و خارج از کشور، برگزارى دوره هاى علمى و فنى در زمینه فعالیت هاى شرکت، 
دریافت و اعطاى مجوز و نمایندگى در داخل و خارج از کشور، اخذ داللى، حق العمل کارى و نمایندگى هاى تجارى، طراحى، ساخت، تولید، مونتاژ، مشاوره، نصب و 
راه اندازى، انجام امور پژوهشى، اجرا، نگهدارى و تعمیرات، خرید و فروش، واردات و صادرات، خدمات بازرگانى، خدمات فنى و مهندسى، آموزش، بازرسى و کنترل 
کیفیت، تست و ارزیابى، کالیبراسیون و خدمات پس از فروش در زمینه هاى صنایع برق، الکترونیک، الکترونیک قدرت، تجهیزات RFID، ابزار دقیق، تجهیزات 
آزمایشگاهى، نفت و گاز و پتروشیمى، مهندسى پزشکى، تجهیزات پزشکى، داروخانه اى، صنایع هوا و فضا، ایمنى، سالمت، انرژى، انرژى هاى نو، نانو تکنولوژى، 
خودرو، معادن، محیط زیست، صنایع غذایى، تأسیسات برقى، مکانیکى، تأسیسات شهرى و شهرسازى، راهنمایى و رانندگى، مبلمان شهرى، تجهیزات روشنایى، 
تجهیزات سرمایشى و گرمایشى، هوشمندسازى، تزریق پالستیک، برش کارى فلزات، CNC، لیزر، تراش کارى، قالب سازى، نرم افزارى، دریافت کارت بازرگانى 
جهت شرکت، ترخیص کاال از گمرك، دریافت اعتبارات، ضمانت نامه جهت شرکت، اخذ و اعطاى نمایندگى تجارى و تولید در داخل و خارج از کشور، طراحى نرم 
افزار و سخت افزار، نمایندگى، فروش و پشتیبانى نرم افزار، ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوترى، نصب و اسمبل و ارتقاء سیستم هاى 
کامپیوترى LAN و WAN، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم هاى کامپیوترى LAN و WAN، تهیه نرم افزار، نصب و تجهیز، تحلیل 
سیستم هاى رایانه اى، اجراى اتوماسیون ادارى و صنعتى، طراحى و اجراى سیستم هاى رایانه اى و شبکه اى، تهیه و تولید نرم افزارهاى تخصصى و کاربردى به 
استثناى نرم افزارهاى فرهنگى، شرکت و برپایى غرفه در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، عقد قرار داد با اشخاص حقیقى وحقوقى داخلى و خارجى، واردات قطعات 
و تجهیزات، راه اندازى خط تولید، واردات تکنولوژى، تأمین نیروى انسانى به صورت موقت، مشارکت و سرمایه گذارى در پروژه هاى تحقیقاتى، پژوهشى، طراحى، 
ساخت، تولیدى و راه اندازى در حوزه صنعت برق و الکترونیک، الکترونیک قدرت، تجهیزات RFID، ابزار دقیق، تجهیزات آزمایشگاهى، نفت و گاز و پتروشیمى( 
به استثنا استخراج، اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز و پتروشیمى)، مهندسى پزشکى، تجهیزات پزشکى، داروخانه اى، صنایع هوا و فضا، ایمنى، سالمت، انرژى، 
انرژى هاى نو، نانو تکنولوژى، خودرو، معادن، محیط زیست، صنایع غذایى، تأسیسات برقى، مکانیکى، تأسیسات شهرى و شهرسازى، راهنمایى و رانندگى، مبلمان 
شهرى، تجهیزات روشنایى، تجهیزات سرمایشى و گرمایشى، هوشمندسازى، تزریق پالستیک، برش کارى فلزات، CNC، لیزر، تراش کارى، قالب سازى، نرم 
افزارى، صدور انواع ضمانتنامه بانکى، گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها، اخذ انواع تسهیالت و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى، 
شرکت در مناقصات و مزایدات و استعالمات مستقیم و عمومى دولتى و خصوصى و نیمه خصوصى اعم از داخلى و خارجى، واردات و صادرات و طراحى نصب و اجرا 
و پشتیبانى و خدمات پس از فروش، پروژه هاى ساختمان هوشمند، نصب طراحى و اجرا سیستم هاى دوربین مدار بسته، انجام پروژه هاى مدیریت کسب و کار، 
مدیریت منابع انسانى، مدیریت زنجیره تأمین، انجام پروژه هاى مدیریت استراتژیک، مشارکت با شــرکتهاى دولتى و خصوصى و اشخاص حقیقى در داخل و 
خارج از کشور، اخذ نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، سروستان، خیابان شهیدرضا خراسانى، کوچه شهید 
محمد شعربافیون7، پالك 16، ساختمان سروستان، طبقه 3، واحد 3 کدپستى 8199916834 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 261601275 مورخ 
1401/08/21 نزد بانک آینده شعبه ولیعصر اصفهان با کد 6226166 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
امیررضا نیکومنش به شماره ملى 1130437604 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول خانى به شماره 
ملى 1141650282 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حدیث خانى به شماره ملى 1272795901 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زلیخا صادقپور به شماره 
ملى 1141074834 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم اکرم کیانى به شماره ملى 1754858295 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1420139)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود بازرگانى برنا الکتریک خاورمیانه درتاریخ 1401/05/24 به شماره ثبت 5350 به شناسه ملى 14011418761 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه،تولید،ساخت و مونتاژ،خرید و فروش،صادرات و واردات انواع قطعات الکتریکى و 
دیگرلوازم الکتریکى،تامین تجهیزات برقى و الکتریک اعم از فشار قوى و فشار ضعیف،اتوماسیون و ابزار دقیق،تاسیسات مکانیکى و پایپینگ و کلیه قطعات ماشین آالت و 
تجهیزات مرتبط،تعمیر و اورهال انواع قطعات و دستگاه هاى الکتریکى،بهینه سازى مصرف انرژى،سازه هاى مکانیکى والکتریکال،کنترل و ابزار دقیق،مکانیک،اتوماسیون و 
مانیتورینگ صنعتى،برنامه نویسى،سیستم هاى ارتباطى،سیستم هاى اعالم و اطفاى حریق،شبکه هاى یارانه اى،نقشه کشى و برنامه ریزى،طراحى تابلوهاى برق،طراحى و 
اجراى انتقال توزیع نیروى برق،اجراى پست هاى توزیع،سایت هاى مخابراتى،سیستم هاى مخابراتى،الکتریک قدرت،سیستم هاى خبروهشداردهنده،اجراى کلیه سیستم 
هاى تاسیساتى اعم از تاسیسات برقى و مکانیکى،ســاختمانى،کارخانجات صنعتى و نیروگاه ها،تعمیر،اجرا و نگه دارى فنى خطوط انتقال آب و فاضالب،انجام پیمانکارى 
پروژه در زمینه مشاوره ومدیریت انرژى در کارخانجات،ساختمان هاو برج ها وهتل ها کنترل پروژه و مدیریت پیمان وعقد قرارداد با سازمانها،شرکت ها،نهادها،اشخاص 
حقیقى وحقوقى،شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى،اخذ وام هاى ریالى و ارزى از بانک ها و موسات اعتبارى جهت اهداف شرکت،گشایش اعتبار اسنادى 
جهت شرکت،صادرات و واردات انواع کاالهاى مجاز بازرگانى،صاردات و واردات و تولید کلیه تجهیزات از طریق منابع داخلى و خارجى، برپایى نمایشگا هها به جز فرهنگى 
و هنرى و شرکت درنمایشگاههاى داخلى و خارجى،ارائه کلیه خدمات اینترنتى مجاز از قبیل طراحى،اجرا،مشاوره درامور سایت،بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى،طراحى 
و پشتیبانى نرم افزارها (به جز فرهنگى و هنرى) ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى،خرید و فروش عمده و خرده،بسته بندى،توزیع،پخش کلى و مویریگى مرتبط 
با موضوع فعالیت شرکت،ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله فردوسى ، کوچه شهید حیدر على نجفیان [16] ، خیابان فردوسى [36] ، 
پالك 71 ، طبقه اول کدپستى 8514734441 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى علیرضا 
اکبرى هرمدانى به شماره ملى 1289362531 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه آقاى بهمن اکبرى هرمدانى به شماره ملى 1291756612 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه خانم منصوره اکبرى هرمدانى به شماره ملى 1292978147 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا اکبرى هرمدانى به شماره 
ملى 1289362531 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى بهمن اکبرى هرمدانى به شماره ملى 1291756612 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم منصوره اکبرى هرمدانى به شماره ملى 1292978147 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاءمدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1421204)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص آروین صنعت جى به شناسه ملى 14008442323 و به شماره 
ثبت 2282 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/06/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد حسابرســى آرین حساب شیراز به شناســه ملى 10861780230 
به ســمت بازرس اصلى تا پایان ســال مالى خانم مهســا قربانى به شــماره ملى 
1100417966 به سمت بازرس على البدل تا پایان ســال مالى انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. تراز 
مالى سال 1400 تصویب شد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1422558)

آگهى تغییرات  
شرکت آروین خورشید کویر سهامى خاص به شــماره ثبت 60017 و شناسه ملى 
14007410789 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على جعفرپیشه به شماره ملى 0453744737 به عنوان 
بازرس اصلى و مرضیه عبدیزدان به شماره ملى 0056262566 به عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1421226)
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با حذف ژاپن و کره جنوبى در مرحله یک هشــتم نهایى 
پرونده فوتبال آســیا در جام جهانى 2022 قطر بسته شد. 
قطر، ایران و عربستان در مرحله گروهى جام جهانى حذف 
شدند. استرالیا، ژاپن و کره جنوبى هم در مرحله یک هشتم 
نهایى از این رقابت ها کنار رفتند. به همین مناسبت توئیتر 
رسمى AFC با انتشار تصویر 4 ستاره آسیایى جام جهانى 
از مخاطبانش ســوال کرد که وجه اشتراك این 4 بازیکن 
در جام جهانى 2022 چه بود؟ یکى از تصاویر منتشر شده 
مربوط به مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان در جام 
جهانى است که موفق شد در دیدار با انگلیس دو گل به ثمر 
برساند. گلزنى این 4 بازیکن در جام جهانى سوژه AFC شد.

طارمى سوژه AFC شد

02

ژوزه مورایس ســرمربى ســپاهان پس از چندماه حضور 
در کالس هاى حضورى و آنالین دانشــگاه فیالمورنیک 
لیورپول موفق به اخذ مدرك دیپلم مطالعات فوتبال از این 
دانشگاه معتبر دنیا شد. این در حالى است که تا پایان هفته 
یازدهم شاگردان مورایس  با 20 امتیاز در رده چهارم لیگ 
برتر ایران قرار دارند و در هفته دوازدهم لیگ برتر مهمان 

ملوان هستند.

مورایس از لیورپول 
مدرك گرفت

03

گلزنــى په په مدافــع گلزن پرتغــال مقابل ســوئیس با 
رکوردشکنى همراه شد. در حالى که تیم هاى ملى پرتغال و 
سوئیس در مرحله یک هشتم نهایى جام جهانى به مصاف 
هم رفتند، گل دوم این مسابقه باعث ثبت یک رکورد جدید 
شد. په په مدافع با تجربه پرتغال با 39 سال و 9 ماه سن ، به 

مسن ترین گلزن جام جهانى در مرحله حذفى تبدیل شد.

په په رکوردشکنى کرد

سن ترین گلزن جام جهانى در مرحله حذفى تبدیل شد.

ســرمربى تیم ملى فوتبال با صحبت هایى که انجام 
داد از عالقه خود براى مانــدن در تیم ملى ایران پرده 

برداشت.
به نظر مى رسد خبر توافق فدراسیون فوتبال با کارلوس 
کى روش درست است و او را در جام ملتها هم با عنوان 
ســرمربى یا مدیر فنى روى نیمکت تیــم ملى ایران 
خواهیم دید. کى روش ضمن حمایت از ملى پوشــان 
گفته از من انتقاد کنید که همین مساله نشان مى دهد 
قصد دارد در ایران بماند و نمى خواهد ملى پوشان را از 
خود برنجاند. گفته مى شود او در مالقات با مهدى تاج 

هم براى ماندن در ایران چراغ سبز نشان داده است.
کارلوس کى روش در دو جام ملتها ســرمربى ایران 
بود که در هیچ کدام به فینال نرسید و حاال مى خواهد 
جام ملتهاى سوم را هم تجربه کند.اما بهرحال مردم 
و هواداران تیم ملى موافق ماندن او نیســتند و بیشتر 
آنها دوست دارند یک مربى خارجى بزرگ و جوان تر 
جانشین کارلوس شود. از طرفى تعدادى از ملى پوشان 
دوست دارند کى روش بماند و چند نفرى هم مخالف 
ماندن او هستند اما عالوه بر فدراسیون، وزارت ورزش 
هم براى ماندن کى روش مخالفتى نشان نداده است.

چراغ سبز کى روش براى ماندن در تیم ملى

مدافع اسبق تیم اســتقالل به دلیل جعل اسناد از این 
باشگاه به فیفا شکایت کرد.

در شرایطى که گفته مى شد باشگاه استقالل مطالبات 
هرویه میلیچ مدافع اسبق این تیم را پرداخت کرده اما 
ظاهراً یک اتفاق عجیب باعث شــده تا مدافع پیشین 

این تیم دوباره به فیفا از این باشگاه شکایت کند.
بعد از انتقال امیر حســین حســین زاده به شارلواى 

بلِژیک،قــرار بود مبلــغ رضایتنامه ایــن بازیکن از 
طریق یک صرافى به حساب میلیچ بابت مطالباتش 
پرداخت شــود. این موضوع توسط یکى از مسئوالن 
وقت باشــگاه اســتقالل به یک صرافى در خارج از 
تهران ســپرده شــد اما با پیگیــرى خبرنــگار آنا 
مشخص شــد یک اتفاق نادر در این جریان رخ داده

 است.

بعد از اینکه  فیش واریزى به حساب میلیچ در اختیار 
باشگاه استقالل قرار گرفته و آنها هم این فیش را به 
این بازیکن ارســال کرده اند مدافع پیشین استقالل 
متوجه مى شود پولى به حساب وى واریز نشده و فیش 
واریزى سندیتى ندارد به همین دلیل از طریق همان 
فیش با عنوان جعل اســناد از باشگاه استقالل به فیفا 

شکایت کرده است.

شکایت از استقالل به فیفا بخاطر جعل اسناد! 

ملى پوش خرم آبادى پرسپولیس که در اتفاقى عجیب از 
سوى کى روش فرصتى براى حضور در ترکیب تیم ملى 
به دست نیاورد، اکنون به اردوگاه پرسپولیس بازگشته و 
باید دید گل محمدى چه برنامه اى براى این بازیکن در 

جدال دربى خواهد داشت.
بعد از مصدومیتى که وحید امیرى را با نگرانى بزرگى 
بابت از دست دادن جام جهانى قطر مواجه کرده بود، با 
برنامه ریزى فشرده در نهایت نتوانست خود را به شرایط 

بازى برساند.
این در حالى بود که بعد از عمل جراحى دیسک، بیشتر 
کارشناســان هم بابت اینکه او بتواند شرایط بازگشت 
پیش از جام جهانى قطر را به دســت بیــاورد با ابهام 
مواجه بودند. امیرى اما هر طور شده خود را به شرایط 
بازى رساند و این در حالى بود که با بازگشت کارلوس 
کى روش تصور مى شد او شــانس بیشترى نیز از این 
جهت کسب کند و بتواند همانند جام جهانى قبلى، در 

نقش ستاره براى سرمربى پرتغالى کار را دنبال کند.
با خط خوردن امیــد نورافکن هم این شــایعه قوت 
بخشیده شد که احتماال کارلوس کى روش روى وحید 

امیرى حساب بیشترى باز کرده و این بازیکن تکنیکى 
شرایط حضور در سمت چپ دفاعى تیم ملى را نیز بیشتر 

به دست بیاورد.
در جام جهانى اما همه چیز عوض شد و وحید امیرى به 
عنوان یکى از نفرات محبوب کارلوس کى روش پیش از 
این، در این دوره هیچ فرصتى براى خودنمایى به دست 
نیاورد و طى سه بازى ایران مقابل انگلیس، ولز و آمریکا 

به نیمکت پیچ شد.
امیرى که کامال از مصدومیت فارغ شده بود و شرایط 
بازى را به دست آورده بود، با حســرتى بزرگ قطر را 
ترك کرد و باید دید اکنون در بازگشــت و حضور در 
تمرینات پرســپولیس چه برنامه اى از ســوى یحیى 
گل محمدى به وى محول خواهد شد. امیرى قطعا با 
توجه به توانایى فنى که دارد، مى تواند در دربى پیش رو 
یکى از بازیکنانى باشد که ســرمربى سرخ ها بخش 
زیادى از برنامه تاکتیکــى اش را به وى محول کرده و 
انتظار کســب نتیجه از این جدال و تداوم صدرنشینى 

تیمش را داشته باشد.
با این حال باید دید شرایط روحى امیرى که برخالف سه 

ملى پوش دیگر به هیچ وجه فرصت بازى در این جدال را 
به دست نیاورده، به چه شکل خواهد بود و او قادر خواهد 
بود طى فرصت باقى مانده با رآکتورى مناسب بار دیگر 

توانایى فنى خود را به رخ بکشد یا خیر.

برنامه ویژه یحیى  براى بازگشت امیرى

مهاجم استقالل با بهبودى کامل به تمرینات این تیم برگشته و کار 
خود را براى دربى شروع کرده است.

سجاد شهباززاده در جریان تمرینات استقالل در هفته گذشته دچار 
مصدومیت شد و به همین خاطر چند روزى در تمرینات غایب بود. 
شهباززاده چند بار با لباس شخصى در تمرین استقالل حضور یافت 
تا مشخص شود مشــغول اقدامات درمانى زیر نظر کادر پزشکى 

است.
حاال اما با گذشــت چند روز مهاجم باتجربه آبى هــا به بهبودى 
نسبى رســیده و تمرینات خود را آغاز کرده است. شهباززاده از روز 
سه شنبه در سالن وزنه استقالل حضور یافت و نرم دوى را شروع 
کرد. او از نظر بدنى هم باید خودش را آماده کند و مهیاى مســابقه 

با پرسپولیس شود.
اگرچه شهباززاده از ابتداى فصل جارى لیگ برتر چندان در ترکیب 
استقالل موفق نبوده اما بى شک براى بازى با پرسپولیس انگیزه 
ویژه اى دارد. او در دوره قبلى که پیراهن استقالل را برتن مى کرد 
در دربى 79 و در جریان برد یک بر صفر تیمش موفق به گلزنى در 
این مسابقه شده و حاال امیدوار است بار دیگر بتواند اعتماد ریکاردو 
ساپینتو را جلب کند و براى به ثمر رساندن دومین گل خود در دربى 

تالشش را به کار بگیرد.
شــهباززاده فعال با انگیزه زیاد در تمرینات حاضر شده و باید دید تا 

روز مسابقه با پرسپولیس(29 آذر) او چه شرایطى پیدا خواهد کرد.

وضعیت گلر تیم ملى نگران کننده شد
علیرضا بیرانوند در جریان بــازى ایران و 
انگلیس با برخوردى که با مجید حســینى 
داشــت از ناحیه بینى دچار شکستگى شد 
و نتوانســت در بازى با ولز هم تیم ملى را 
همراهى کند. هرچند اگر تصمیم با خود این 
دروازه بان بود، او در این مســابقه به میدان 
مى رفت ولى قوانین فیفا مانع این اتفاق شد. 
اما على بیرو دو روز قبل از مسابقه با آمریکا 
بدون ماســک در تمرین تیم ملى شرکت 
کرد تا خیال همه بابــت وضعیتش راحت 
شــود. جالب اینکه این دروازه بان روز قبل 
مسابقه با ماسکى که روى صورتش داشت 
به محل تمرین آمد تــا مجدد حضور او در 
دیدار با آمریکا در هاله اى از ابهام قرار گیرد، 
از این جهت که شاید دوباره فیفا اجازه بازى 
به او را در بازى آخر مرحله گروهى ندهد. اما 
شماره یک تیم ملى این بازى را با سالمت 
و بدون ماسک به پایان رساند. در این میان 
کادر پزشکى پرســپولیس هم مدام با این 
بازیکن در تماس بودند تا وضعیتش را جویا 

این شــوند. تا اینکه در 
هفتــه  بیرانوند 

درکنار دیگر 
ملى پوشان 
در تمریــن 
لیس  سپو پر

حاضر شــد و 
کادر پزشکى 
این تیم هم 

او  وضعیــت 
را به طــور دقیق 

مورد بررسى قرار داد 
و خواســت که با ماسک 

تمرین کند. 
شرایط بینى بیرانوند به شکلى 

است که با کوچک ترین 
برخورد او با درد شدید 
مى شــود  مواجــه 
مى کشــد.  درد  و 
ایــن برخــورد اگر 
شدیدتر باشد قطعا 
بــراى دروازه بــان 

پرسپولیس بسیار خطرناك خواهد بود. در 
این وضعیت ممکن اســت بیرانوند مجبور 
شــود بینى خود را به تیغ جراحى بسپارد. 
اتفاقى که باید رخ دهــد اما زمان آن براى 
مربیان پرســپولیس اهمیت زیادى دارد. 
آنچه مشخص است بیرانوند باید بااحتیاط 
و درواقع با ماســک تمرینات خود را انجام 
دهد. او قطعا تا قبــل از دربى که تاریخ آن 
29 آذرماه است، بینى اش را جراحى نخواهد 
کرد. بعد از این مسابقه پرسپولیس دیدار با 
پیکان را پیش رو دارد کــه در ظاهر خیلى 
نمى تواند حساس باشد اما دو بازى پایانى 

سرخپوشان با گل گهر و نساجى است.
احمد گوهرى هم نشــان داده دروازه بان 
چنــدان مطمئنــى نیســت کــه یحیى 
گل محمدى بخواهد در ســه بازى بعد از 
دربى بــه او اعتماد کند و این مســاله کار 
را ســخت مى کند. از طرفى اگــر بیرانوند 
بعد از مصاف با اســتقالل عمل نکند باید 
خطرات احتمالى را تــا پایان فصل به جان 
بخرد که چندان نمى تواند کار منطقى باشد. 
به هر صورت بیرانوند بــه دغدغه اصلى 
مربیان تبدیل شده است که باید دید 
درنهایت گل محمدى بهترین زمان 
را بــراى عمل جراحــى دروازه بان 
اصلى تیمش چه زمانى مى داند. 
مســلما اگر بیرو بینى اش را به 
تیــغ جراحى بســپارد حداقل 
ســه هفته تا یک ماه نمى تواند 

براى پرسپولیس به میدان رود. 

استارت مهاجم سابق سپاهان 
براى دربى

شاید به نظر برخى بزرگ ترین ضربه اى که به تیم 
ملى ایران در جام جهانى 2022 زده شد مصدومیت 
گلر شــماره یک تیم کى روش در دقایق ابتدایى 
مصاف یوزهاى ایرانى با سه شیرها بود؛ اما در واقع 
شــوك اصلى به فوتبال ایران قبل از جام جهانى 
وارد شد. درست در آخرین روزهاى مرداد ماه وقتى 
خبر رسید ستاره ایرانى هال سیتى در انگلیس از 
ناحیه همسترینگ آسیب دیده و به بازى هاى قطر 

نخواهد رسید.
از همان زمان نگرانى ها درباره نبودن این بازیکن 
در فهرست تیم ملى باال گرفت چون بدون شک 
حضور این مهاجم 21 ســاله در ترکیب تیم ملى 
ایران مى توانســت ورق را به نفع ملى پوشــان 
کشورمان در بزرگ ترین گردهمایى جهان فوتبال 
برگرداند. اللهیــار صیادمنش که با تکل و دریبل 
هاى عالــى اش و حرکت هــاى انفجارى خود 
در حمله و همچنین توپ گیــرى از رقبا و دقت 
باالیــش در پاس کارى با هــم تیمى هایش در 
کنار نفوذهاى زیادى که از کنــاره هاى میدان 
انجام مى دهد توانســته از هواداران «ببرها» در 

چمپیونشیپ دلبرى کند بدون شک با حضورش 
در جمع ملى پوشــان ایرانى در قطر، هم قادر بود 
طرفداران کشورمان را با بازى هاى خود به وجد 
آورد و هم مى توانســت با هوشیارى باالیش در 
حین بازى و پاس هاى کلیدى اش ضمن اینکه 
آمار ضعیــف و عجیب تیم کــى روش در تعداد

 پاس هاى صحیح را بهبود بخشد به برگ برنده او 
در این رقابت ها تبدیل شود. 

با این حال، این همه ماجرا نیســت. اگر چه اکثر 
فوتبالدوستان ایرانى همچون لژیونر جوان هال 
ســیتى بر این باورند که او بــه علت مصدومیت 
نتوانست همسفر ملى پوشان در قطر باشد اما هیچ 
حکم قطعى وجود نداشــت که اگر مهاجم اسبق 
استقالل دچار آســیب دیدگى نمى شد و در اوج 
آمادگى قرار داشت باز از ســوى پیرمرد پرتغالى 
به تیم ملى دعوت مى شد. محمد محبى بهترین 
شاهد این مدعاســت. وینگر 23 ساله استقاللى 
ها که در عیــن آمادگى و با وجود درخشــش در 
لیگ برتر موفق نشد براى شرکت در این رقابت 
ها از ســوى کى روش ُمهر تأییــد بگیرد. جالب 
آنجاســت که کارلوس ترجیح داد در فهرستش 

یک جاى خالى بگذارد اما این شانس را به بازیکن 
جوان  آبى ها ندهد که حضور در مهمترین رقابت 
جهانى فوتبال را تجربه کند. بدتر از آن اینکه کى 
روش تأثیرگذارترین مهره تیم ساپینتو را در حالى 
از حضور در قطر محروم کرد که با دعوت از چند 
بازیکن تازه از بنده مصدومیت رها شــده صداى 

منتقدانش را هم درآورد. 
البته عدم دعوت از محبى تنها دلیل انتقادات اهالى 
فوتبال ایران از عملکرد این سرمربى با تجربه نبود. 
ستاره هاى جوان دیگرى نیز در لیگ ایران و در 
باشگاه هاى اروپایى پیش از شروع جام جهانى در 
حال درخشش بودند که کى روش با نادیده گرفتن 
آنها بیش از پیش خــود را در معرض تیرهاى تیز 
مخالفانش قرار داد. از حسین زاده همتیمى قلى 
زاده در شــارلروا که فصل گذشته نقش بسزایى 
در قهرمانى آبى ها ایفا کرده بود بگیرید تا شهاب 
زاهدى و علیپور که با گلزنى براى تیم هاى خود در 
مجارستان و پرتغال به عنوان گزینه هاى احتمالى 
جانشینى ســردار آزمون مصدوم از آنها نام برده 
مى شــد؛ با این حال، کارلوس کى روش ستاره 
لورکوزن را به هرقیمتى هست به قطر رساند اما 

حاضر نشد کار با مهره هاى ناشناخته و جدید را 
تجربه کند. 

با این تفاســیر، باید بگوییم اگرچه از دست دادن 
تجربه حضور در بــزرگ ترین گردهمایى دنیاى 
فوتبال در سن 21 ســالگى به دلیل مصدومیت 
براى جوان تریــن گلزن تاریخ تیــم ملى ایران 
«سخت و غم انگیز» است اما عدم حضور در این 
رقابت ها در اوج آمادگى و بدون آنکه هیچ آسیب 
دیدگى گریبانگیرت باشد براى ستاره هاى مستعد، 
سخت تر و براى فوتبالدوستانى که باور دارند هر 
کدام از این بازیکنان قادر بودند ورق را براى تیم 
محبوبشان برگردانند و با خودنمایى در ترکیب تیم 
ملى راه را براى نخستین صعود یوزهاى ایرانى به 
مرحله یک هشتم نهایى هموار کنند غم انگیزتر 
است؛ بر این اساس، پربیراه نیست اگر مدعى شویم 
بزرگ ترین ضربه، شــوك و بدشانسى تیم ملى 
ایران در جام جهانى 2022 قطر نه از مصدومیت 
صیادمنش شروع شد و نه ربطى به آسیب دیدگى 
بیرانوند داشــت؛ ســرنخ این کالف پیچیده را 
از هر طرف کــه بگیرى به نیمکــت مربیگرى

 مى رسى.

مصدومیت صیادمنش، آسیب دیدگى بیرانوند یا ...

نقطه آغاز شوك اصلى به فوتبال ایران

مرضیه غفاریان

ازیکن در تماس بودند تا وضعیتش را جویا 
نینیینینینیناینشــوند. تا اینکه در 

هفتــه  بیرانوند 
درکنار دیگر 
ملى پوشان

در تمریــن 
لیس  سپو پر

حاضر شــد و 
کادر پزشکى 
ین تیم هم 

او  وضعیــت 
را به طــور دقیق 

مورد بررسى قرار داد 
و خواســت که با ماسک 

تمرین کند. 
به شکلى شرایط بینى بیرانوند

ست که با کوچک ترین
رخورد او با درد شدید 
مى شــود  مواجــه 
مى کشــد.  درد  و 
یــن برخــورد اگر 
شدیدتر باشد قطعا 
ــراى دروازه بــان

خطرات احتمالى را تــا پایان فصل به جان
بخرد که چندان نمى تواند کار منطقى باشد. 
دغدغه اصلى ببه هر صورت بیرانوند بــه

دید شده است که باید مربیان تبدیل
درنهایت گل محمدى بهترین زمان

را بــراى عمل جراحــى دروازه بان 
اصلى تیمش چه زمانى مى داند. 
مســلما اگر بیرو بینى اش را به 
تیــغ جراحى بســپارد حداقل 
ســه هفته تا یک ماه نمى تواند 

براى پرسپولیس به میدان رود. 
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تیم ملى فوتبال مراکش در بازى یک هشــتم نهایى جام 
جهانى قطر به مصاف تیم ملى فوتبال اســپانیا رفت و در 
ضربات پنالتى به برترى سه بر صفر دســت پیدا کرد. در 
این مسابقه بازى با تساوى بدون گل تا پایان دنبال شد تا 
مراکش در پایان رکورد عجیبى به همراه ولید رکراکى به 
دســت بیاورد. رکرارکى اولین مربى آفریقایى است که در 

جمع هشت تیم برتر جام جهانى حضور دارد.

رکورد جدید
 سرمربى مراکش

05

محمدرضا خانــزاده، مدافع پیشــین تیم هــاى تراکتور و 
پرسپولیس این فصل به تیم باشوندارا کینگز در لیگ اندونزى 
پیوست. این تیم فصل گذشته قهرمان لیگ اندونزى شده و 
یکى از تیم هاى مطرح این کشور به حساب مى آید. خانزاده 
همراه با تیم باشوندارا کینگز موفق شد قهرمان جام ایندپندسه 
2022 شود تا در ابتداى فصل اندونزى یک قهرمانى را تجربه 
کند. این جام به نوعى جام حذفى کشــور اندونزى به حساب 
مى آید. خالد شفیعى دیگر بازیکن تیم باشوندارا کینگز است که 

فصل گذشته پیراهن آن را بر تن داشت.

قهرمانى یک پرسپولیسى
 در اندونزى

روز مسابقه با پرسپولیس(29 آذر) او چه شرایطى پیدا خواهد کرد.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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ساسان اکبرزاده
آیین بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 12 شــهردارى 
اصفهان در ورزشگاه مشارکتى نگین با حضور شهردار، 
رئیس شــوراى اسالمى شهر، ســرمایه گذار ورزشگاه 
مشــارکتى نگین و جمعى دیگر از مدیران شــهرى و 
شهروندان منطقه 12، برگزار و طى آن بیش از ده پروژه 
از جمله احداث خیابان صنعتگران و ورزشگاه مشارکتى 
نگین و توسعه پارك مادر به بهره بردارى رسید و عملیات 
احداث خیابان در شهرك امیرکبیر با اعتبارى افزون بر 

200 میلیارد تومان نیز آغاز شد. 
مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان در ایــن آیین با 
خیرمقدم به مدعوین به تشــریح افتتــاح برخى از این 
پروژه ها پرداخت و گفت: خیابــان صنعتگران با هدف 
کاهش بار ترافیکى خیابان امام خمینى(ره)، انجام شد 
و در چند ماه آینده نیز شاهد افتتاح خیابان زرین  در جوار 

این خیابان هم خواهیم بود. 
على اکبر رسالت با اشاره به توسعه پارك مادر در منطقه 
12 شــهردارى اصفهان افزود: این پــارك، یک زمین 
خاکى بود و توســعه پارك مادر موجب اتصال بوستان 

نگین با پارك مادر است. 
وى یکى دیگر از پروژه هاى افتتاح شده را اتصال کلکتور 
از منطقه 7 به منطقــه 12 بیان کرد کــه مى تواند آب 
فضاى سبز را تأمین کرده و مشکالت آن را حل نماید. 

رســالت اجراى پروژه مشــارکتى ورزشــگاه نگین با 
مشــارکت ســرمایه گذار را از اقدامات مطلوب خواند 
و گفــت: پروژه مشــارکتى ورزشــگاه نگین در ســه 
طبقه احداث شده که تملک آن با شــهردارى انجام و 
ســرمایه گذار آن را اجرایى نموده است که دو طبقه آن 
براى آب درمانى و بدنسازى اســت و سفتکارى آن نیز 

انجام شده است. 

وى سهم شهردارى در این پروژه مشارکتى را 36 درصد 
و سهم سرمایه گذار را 64 درصد اعالم کرد و خاطرنشان 
کرد: اجراى اینگونه پروژه ها هم براى شهردارى و هم 

براى سرمایه گذار باید آورده داشته باشد. 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان هزینه اجراى پروژه 
مشارکتى ورزشگاه نگین را 55 میلیارد تومان بیان کرد. 
رســالت گفت: در دور جدیــد مدیریت شــهردارى، 
محله محورى از مباحث مهم در شهردارى بوده و ما در 
منطقه 12 شهردارى اصفهان تاکنون 70 درصد پروژه ها 
را به صورت محله محورى انجام داده و 30 درصد بقیه 
نیز داراى معارضات بود که به تدریج در مناطق محروم 

اجرایى خواهد شد. 
وى با قدردانى از همه کسانى که در اجراى پروژه هاى 
مختلف شهردارى منطقه 12 را یارى دادند اذعان کرد: 
ما به همه شــهروندان براى انجام فعالیت هاى مختلف 
عمرانى، فرهنگى، ورزشــى و فعالیت هاى محله محور 
تعهد داریم تا بتوانیم رضایت شهروندان را فراهم سازیم. 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان اظهار امیدوارى کرد 
مسیر اینگونه فعالیت ها در منطقه 12 شهردارى اصفهان 
تداوم داشته باشد تا رضایت شهروندان نیز در این منطقه 

بیش از گذشته، فراهم شود. 
رسالت گفت: مســاحت منطقه 12 شهردارى اصفهان 
8200 هکتار و جمعیت آن 146 هزار نفر است و داراى 
10 محله مى باشد و همجوارى منطقه با پاالیشگاه و... 

موجب شده تا منطقه 12، قطب صنعتى شناخته شود. 
رسالت بار دیگر از شــهردار و رئیس و اعضاى شوراى 
شهر اصفهان و همکاران خود که همواره پرتالش بوده 
و منطقه 12 شهردارى اصفهان را یارى داده و مى دهند 

قدردانى کرد. 
■■■

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز در سخنان 
کوتاهى از همه کســانى که در مناطق مختلف شــهر 
اصفهان به ویژه منطقه 12 شهردارى اصفهان براى رفاه 
و آسایش مردم گام برمى دارند تشکر کرد و گفت: ابتکار 
اجراى ورزش باستانى در حین بهره  بردارى از پروژه ها، 
امروز کار بســیار خوبى بود که براى تضمین سالمت 

شهروندان به ویژه جوانان مى تواند مؤثر باشد. 
محمد نورصالحى با تأکید بر استفاده حداکثرى از نقطه 
نظرات شهروندان در اجراى پروژه هاى مختلف گفت: 
پیشنهاد شوراى اسالمى شهر اصفهان آن است که در 
این راستا از نقطه نظرات شــهروندان و نخبگان منطقه 
استفاده شده و ســرمایه گذاران نیز در اجراى پروژه ها 

سهیم شوند. 
وى این را هم گفت که ما در این دوره در شوراى اسالمى 
شهر اصفهان همواره سعى داشــته ایم تا ارتباط بهتر و 
رودررو با مردم داشته و انتقال دهنده نقطه نظرات آنان 

باشیم تا پروژه ها آنگونه که باید اجرایى شوند. 
■■■

امام جمعه شمال شهر اصفهان نیز از شهردار، رئیس و 
اعضاى شوراى شهر و مردم شمال اصفهان که در این 
آئین شرکت کرده بودند قدردانى کرد و گفت: براساس 
الگوى حکمرانى اسالمى ایران، مسئوالن، خدمتگزاران 
مردم بوده و مســئوالن این خدمتگزارى را باید نوعى 

هدیه از سوى خداوند به خود بدانند. 
حجت االسالم والمسلمین ســید روح ا... فیاض گفت: 
مسئوالن جامعه اسالمى باید در مناطق محروم براساس 
اصــل حکمرانى اســالمى فعالیت کــرده و بدانند که 
احســاس بى عدالتى مردم را اذیت مى کند و بحمدا... 
مدیریت و مسئوالن شهرى در این راستا تاکنون خوب 
فعالیت کرده اند کــه این مهم مى توانــد آالم مردم را 

تسکین دهد. 
وى با بیان اینکه شــهردارى مهمترین مراکز عمومى 
مردم در شــهر را در اختیار دارد افزود: در این شــرایط 
حســاس، ما نیازمند گفتگوى جمعى هستیم. بنابراین 
پیشنهاد مى کنم در این زمینه مقدمات گفتگوى جمعى 

در شهر فراهم شود. 
حجت االسالم والمسلمین فیاض یک طرف جهاد تبیین 
را مردم خواند و گفت: مسئوالن باید در مراکز مختلف 
با مردم گفتگو کنند و این با یک برنامه منســجم میسر 

خواهد بود. 
امام جمعه شمال شــهر اصفهان با تأکید بر اینکه باید 
از هویت اسالمى ایرانى نگهدارى شود گفت: توجه به 
ورزش باستانى که اجراى آن را امروز در مراسم افتتاح 
پارك مادر داشــتیم و ابتکارى جالب بــود باید همواره 
مدنظر باشــد چون ورزش باســتانى به اخالق و جسم 

توجه دارد و به نظر مى رسد اگر مدیران شهرى در توسعه 
اماکن ورزشى همت کنند، هویت پررنگ ترى را شاهد 
خواهیم بود و زمینه تحقق جامعه اسالمى ایرانى بیش 
از گذشته فراهم مى گردد که بسیار مطلوب خواهد بود. 

شــایان ذکر اســت آیین بهره بــردارى از پروژه هاى 
منطقــه 12 شــهردارى اصفهــان شــامل ده پروژه 
از جمله: بهره بردارى از ایســتگاه پمپــاژ و مخزن آب 
هزار مترمکعبــى یاقوت، احداث خیابــان صنعتگران، 
احداث ورزشگاه مشــارکتى نگین، توسعه پارك مادر، 
احداث بوســتان محلى عارف، احداث بوستان محلى 
پارســایى، اجراى روکش کلى و ترمیم آسفالت معابر 
ســطح منطقه 12، احداث پیــاده رو و جدولگذارى در 
سطح منطقه 12 و احداث کانال دفع آب هاى سطحى 
و آغاز عملیات احــداث خیابان در شــهرك امیرکبیر

 بود. 

در مراسمى با حضور شهردار و مدیران شهرى؛ 

پروژه هاى منطقه 12 شهردارى اصفهان به بهره بردارى رسید

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

گردش در دهکده رؤیاهاافشاگری جالب آزمون از کودکی اش

فوران بزرگ ترین آتش فشان ساخت استادیوم با الهام از کاله عربی

باورهای اشتباه بیماری های روان!اورشلیم اروپا، ۸۰ سال پیش
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