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۳

وصله های ناجور بر تن 
خیابان های اصفهان

«شازده کوچولو»
در تماشاخانه ماه

۳

کالف سردرگم آلودگی هوا 

ایدز، بیماری یک 

طبقه خاص نیست

۳

       

گردو را 
چگونه باید 
مصرف کرد؟

انتقال روزانه 4000 تُن نخاله به گردنه زینل
۳

ادغاِم خام؟
115،125، 123، 110 و مــوارد دیگــر از جملــه 
شماره هایى هستند که اگر حادثه اى رخ دهد ممکن 
است فرد در هراس حادثه و استرس ناشى از آن اصًال 
به یاد نیاورد که کدام شــماره مربوط به چه سازمان 
و تشکیالتى اســت. به خصوص در استان بالخیزى 
همچون اصفهــان، با جاده هاى مواصالتى بســیار 
که با انواع حوادث ترافیکى، جاده اى، ســیل و زلزله 
روبه رو اســت، همواره تصادف، درگیــرى، بالیاى 
طبیعى، آتش ســوزى، تهدید مالى و جانى و صدها 
اتفاق پراســترس دیگر همیشــه در کمین است و با 
اینکه به خاطر سپردن چندین شماره امدادى الزامى و 
ضرورى به شمار مى رود اما در پس حادثه ممکن است 

به فراموشى سپرده شود و...

نظام اتوبوسرانى اصفهان به خانه تکانى نیاز دارد نظام اتوبوسرانى اصفهان به خانه تکانى نیاز دارد 
۶

هرگونه حفارى، خاکبردارى و تخریب ساختمان در اصفهان باید مجوز سازمان مدیریت پسماند را نیز داشته باشد 

فغانی داور بازی برزیل
علیرضا فغانــى، داور بازى برزیل و صربســتان در گروه G جام 
جهانى شد. در بازى اول گروه G جام جهانى 2022 قطر، تیم ملى 
برزیل به مصاف صربستان خواهد رفت. داور این مسابقه علیرضا 
فغانى از کشورمان خواهد بود. محمدرضا ابوالفضلى و محمد رضا 
منصورى کمک هاى این دیدار خواهند بود. دیدار تیم ملى برزیل 

و صربستان، پنج شنبه از ساعت 22:30 آغاز ...
۷

در صفحه۳بخوانید

تجمیع شماره های امدادیتجمیع شماره های امدادی

هم مخالف دارد و هم موافق هم مخالف دارد و هم موافق 

انتقام؛ 
مأموریت ویژه 

شاگردان کی روش

ایران-ولز؛ گام دوم در جام ایران-ولز؛ گام دوم در جام ۲۰۲۲۲۰۲۲

۵

ماجرای متفاوت مدافع ماجرای متفاوت مدافع 

گردو یکى از مواد غذایى است که داراى خواص 
زیادى است و تقریباً هر فردى از خواص گردو 

آگاهى دارد. اما اغلب افراد اطالع کاملى 
از خاصیت گردو ندارند و از جمله در 

مورد مضرات گردو نیز...

حراج های دروغین
بلک فرایدی یا تلقین ارزان فروشی؟بلک فرایدی یا تلقین ارزان فروشی؟

۲

۷

عضو شورای اسالمی عضو شورای اسالمی 

شهر اصفهان تشریح کرد؛شهر اصفهان تشریح کرد؛

دلیل عدم اجرای تونل دلیل عدم اجرای تونل 
بهشت آبادبهشت آباد

۳

۷۰ درصد برنج های داخلی از مازندران خارج نشد طراحی فضای باغ پرندگان تغییر می کندجهان نما دسترسى به عکس هاى آى کلود در دستگاه هاى غیر اپلاستان سالمت     ۴ دلیل موفق نشدن رژیم هاى الغرىتکنولوژی

۲

در اجراى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/23 مبنى بر افزایش سرمایه شرکت پوالد کشش 
چهلستون تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ظرف مدت 90 روز، بدینوسیله براساس ماده 169 قانون 
تجارت به اطالع کلیه سهامداران محترم مى رساند هیئت مدیره مقرر گردانید، سرمایه از مبلغ دو میلیارد و 
دویست میلیون ریال تا مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال طى یک مرحله از طریق واریز نقدى افزایش 
یابد. لذا حساب این شرکت به شماره 314647030 (شماره شبا IR 41 0130 1000 0000 0314 6470 30 ) عهده 

بانک رفاه کارگران جهت واریز مبلغ ناشى از افزایش سرمایه اعالم گردید.
مدت استفاده از حق تقدم سهامداران محترم را نود روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر سهم را به مبلغ اسمى 

و از قرار هر سهم، ده هزار ریال تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت مى گردد از تاریخ نشر این آگهى، حداکثر به مدت نود روز به منظور 
استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید ناشى از افزایش سرمایه اقدام نموده و فیش واریزى را به آدرس این 
شرکت به نشانى اصفهان – شهرك صنعتى بزرگ اصفهان – خ کارآفرینان 14 – پالك 8 و یا به آدرس ایمیل 

Info@pooladco.ir ارسال نمایند.

آگهی افزایش سرمایه شرکت پوالد کشش چهلستون 
(سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۵۰۰۳۵ و شناسه ملی 

۱۰۲۶۰۶۸۴۸۲۶

   هيئت مديره

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت فرآیند پلیمر سپاهان 
سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طورفوق العاده که در تاریخ 1401/09/15 که درســاعت9صبح  در 
محل اصفهان خیابان امام خمینی خیابان پالر بعد از سه راهی برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :

انتخاب مدیران ، بازرسان ، روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  
شرکت فرآيند پليمر سپاهان  ( سهامی خاص ) به شماره 

ثبت ۲۷۵۷۶  و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۷۲۸

هیئت مدیره

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کوثرطب اسپادانا سهامى خاص 
دعوت به عمل مى آید تا درجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
که درتاریخ 1401/09/14 که درساعت   9صبح در محل اصفهان ،خیابان 
بزرگمهر ،خیابان هشت بهشت شرقى ،جنب کوچه آل زیار ،درب سفید 

رنگ برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه :

انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامه ،تصویب تراز وصورتهاى مالى منتهى 
به سال 1400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

به طور فوق العاده شرکت کوثر طب اسپادانا (سهامی خاص ) 

به شماره ثبت ۲۷۸۵۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۵۶۹۱

هیئت مدیره

شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع:  خرید 3000 متر لوله فوالدى 12 اینچ- شماره تقاضا 0130038

به شماره فراخوان (2001091138000116) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53131861 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/09/03 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/09/13 مى باشد.
•  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 30: 09  دو شنبه تاریخ 1401/09/14 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,737,000,000  ریال مى باشد.
مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه مى بایست گواهى عضویت معتبر در سامانه الکترونیکى کاالى وزارت نفت(EP) را 

در سامانه بارگذارى نمایند.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس 
شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- امور قراردادها و تلفن (داخلى 3769) 

031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس :  41934- 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

 م.الف:۱۴۱۴۹۸۵
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صفهان باید مجوز سازمان مدیریت
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سوء استفاده کالهبرداران 
از شرایط روز

سردار فدوى: با آشوبگران 
قاطعانه برخورد مى کنیم

خبرخوان
 جایزه براى بردن 

آرژانتین!
  ایرنا |«ســلمان به عبدالعزیز» پادشــاه 
عربستان دیروز چهارشــنبه را تعطیل عمومى 
اعالم کرد. این تصمیم بعد از پیشــنهاد «محمد 
بن سلمان» (ولیعهد) و به مناسبت پیروزى تیم 
ملى فوتبال این کشــور بر تیم فوتبال آرژانتین 
 C گرفته شد. تیم ملى فوتبال عربستان در گروه
رقابت هاى جام جهانى 2022 قطر موفق شد تیم 
قدرتمند آرژانتین را با حساب 2 بر 1 شکست دهد.

صید بزرگ ترین 
ماهى قرمز جهان 

  روزیاتو |  یک ماهیگیر بریتانیایى پس از 
گشت و گذارى در دریاچه مخصوص ماهیگیرى 
در فرانسه، یکى از بزرگ ترین ماهى هاى قرمز 
جهان را صید کرد. این ماهى غول پیکر نارنجى 
رنگ، با نام مستعار «هویج»، باالى 30 کیلوگرم 
وزن دارد. اعتقاد بر این است که این ماهى بیش از 
20 سال سن دارد و زمانى که جوان بوده است در 
دریاچه اى در فرانسه که توسط یک بریتانیایى به 
نام «جیسون کاولر» اداره مى شد، نگهدارى شده 
است. این ماهیگیر قبل از اینکه صید خود را سالم 
و به خوبى در دریاچه رها کند، با صید خود عکس 
گرفت. ســپس با یک فنجان چاى این صید بى 

نظیر را جشن گرفت.

ممنوعه هاى جدید
 در مدارس دخترانه

  روزنامه هم میهن |دایره سختگیرى ها 
در نظام آموزشى بزرگ تر شده و هر روز قوانین 
جدیدى درباره پوشش دانش آموزان، رفت وآمدها، 
مباحث داخل کالس و... وضع مى شود. مدیران، 
معلمان و معاونان تعدادى از مدارس در سراسر 
کشــور مى گویند که در دو ماه گذشــته تعداد 
بخشنامه ها بیشتر هم شده؛ بخشنامه هایى که 
مرتبط با اتفاقات اخیر در مدارس و سطح جامعه 
است. آنها مى گویند طلبه ها و روحانیون بیشترى 
به مدارس مى روند، کالس هایى در نقد اتفاقات 
اخیر برگزار مى کنند و به معلمان اعالم شده نه 
در دفتر مدرســه با معلمان و نه داخل کالس ها 
حرف هایى غیر از محتواى درســى زده نشود. 
در این بخشــنامه ها به ممنوعیت هاى عجیبى 
همچون ممنوعیت پوشیدن هودى براى دختران 
و همچنین تعطیلى نوبت به نوبت کالس ها اشاره 

شده است.

آماده زندگى روى ماه 
باشید!

یکى از مقامات ناسا مدعى شده    دیجیاتو|
که انسان ها مى توانند تا پایان دهه جارى میالدى 
روى ماه زندگى کنند و مقصد بعدى بشر، مریخ 
است. «هوارد هو»، رئیس برنامه فضاپیماى ماه 
اوریون ایاالت متحده گفته است که فضانوردان 
مى توانند تا اواخر دهه جارى میالدى، براى مدت 
طوالنى روى این جرم آسمانى بمانند، روى سطح 
زندگى کنند و کارهاى علمى انجام دهند. در ادامه 
هم انســان مى خواهد روى مریخ قدم بگذارد؛ 
رؤیایى جذاب که بسیارى از افراد از جمله ایالن 

ماسک مى خواهند آن را محقق کنند.

عجیب اما واقعى
  تسنیم | بر اساس آمار بانک مرکزى از 
کل تعداد و مبلغ چک هاى مبادله شده در مهر ماه 
به ترتیب 92/4 درصد و 88/9 درصد وصول شده 
است. درصد تعداد و مبلغ چک هاى وصول شده 
در ماه قبل از آن (شهریور  ماه) به ترتیب معادل 
91/8 درصد و 89/5 درصد بوده است. همچنین 
این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 
91/2 درصد و 86/9 درصد بوده است. طى مهر 
ماه 1401 در سامانه چکاوك حدود 6/4 میلیون 

فقره چک مبادله شد.

«کیهان» علیه خانه سینما
خانه ســینما در بیانیه اى    روزنامه کیهان |
تهدید کرد که «اگر ســینماگران بازداشــتى فوراً آزاد 
نشوند دست به اعتصاب مى زنیم» که این یک فرصت 
مغتنم براى سینماى ایران است! تهدید خانه سینما در 
این بخش از بیانیه مذکور، در صورت عملى شدن یک 
فرصت براى سینماى ایران خواهد بود تا برخى عناصر 
نفوذى که مشغول ارتزاق از بیت المال هستند و به ناحق 
در پروژه هاى سینمایى مورد استفاده قرار گرفته اند، به 

این طریق از عرصه سینما محو شوند.

تورم مواد غذایى
 68 درصد شد 

مرکز آمــار ایران امــروز گزارش    تجارت نیوز|
مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در آبان 1401 
را منتشر کرد. این گزارش نشان مى دهد که همچون 
ماه هاى گذشته در سال جارى همچنان «خوراکى ها، 
آشامیدنى ها و دخانیات» بار تورم را به دوش مى کشند 
و کاالهاى «غیرخوراکى و خدمات» وضعیت بهترى 
دارند. بر اســاس داده هاى موجود تورم مواد خوراکى، 
آشامیدنى و دخانیات طى آبان 1401 در شاخص هاى 
نقطه اى، ساالنه و ماهانه به ترتیب روى اعداد 67/7 ، 
61/3 و 1/3 واحد درصد ایستاد. در میان تمام گروه هاى 
کاالیى و خدماتى تنها «بهداشت و درمان» است که 

با 4 واحد درصد، تورم بیشترى از میوه و خشکبار دارد. 

زمستان
خاموشى درکار نیست

  ایسنا |مدیرعامل شرکت مادر تخصصى برق 
حرارتى با بیان اینکه نیروگاهى به دلیل عدم دریافت گاز 
خاموش نخواهد شد چراکه تأمین برق در اولویت ما قرار 
دارد، اظهار کرد: تاکنون تعامالت خوبى با وزارت نفت 
براى تأمین سوخت صورت گرفته است و این مذاکرات 
نیز ادامه خواهد داشت. به گفته عبدالرسول پیشاهنگ 
هیچ خاموشى براى زمستان تعریف نشده است و تمام 

تمهیدات براى تأمین برق در نظر گرفته شده است.

گاودارى سایت هسته اى 
نیست 

محمد اسالمى، رئیس سازمان انرژى    انتخاب |
اتمى گفت: ما اعالم کردیم آقاى گروسى اگر مى خواهند 
مى توانند به ایران بیایند. همچنیــن درباره مذاکرات 
با آژانس گفته بودیم که به موارد ادعایى و ســئواالت، 
پاسخ داده شده اســت اما اینکه آژانس قانع نشده و به 
دنبال آن مالحظاتى از سوى سه کشور اروپایى و آمریکا 
شکل گرفت تا از این مسئله به عنوان اهرم فشار استفاده 
کنند، درست نیست. او گفت: ما نمى توانیم بپذیریم آنها 
بیایند بگویند ایران «سایت اعالم نشده» دارد. جایى که 
گاودارى است و آهن قراضه در آن مى فروشند، چطور 

مى تواند سایت هسته اى باشد؟

حمله خواهر «اون» به آمریکا
  فارس |خواهر رئیس کره شمالى پس از برگزارى 
نشست شوراى امنیت ســازمان ملل و محکوم کردن 
آخرین آزمایش موشک بالستیک قاره پیماى «پیونگ 
یانگ»، آمریکا را یک «ســگ ترسیده در حال پارس 
کردن» لقب داد. «کیم یو جونگ» گفت: ایاالت متحده 
با گروهى متجاوز از جمله انگلیس، فرانســه، استرالیا، 
ژاپن و کره جنوبى با صدور یک بیانیه مشــترك عقده 
گشایى کرد. من ایاالت متحده را با سگى ترسیده اى که 

پارس مى کند، مقایسه مى کنم.

کى یف سرسخت شده
   تسنیم| «آندرى کلین» ، ســفیر روســیه در 
انگیس در مصاحبه اى با شبکه تلویزیونى بى بى سى 
اعالم کرد که این کشــور به دلیل مواضع سرسختانه 
مقامات کى یف، هیچ مذاکرات غیررسمى با اوکراین 
درباره توقف درگیرى ها انجام نمى دهد. این دیپلمات 
گفت: کى یف بسیار سرسخت شده و در این توهم است 

که مى تواند در این جنگ پیروز شود.  

رئیس پلیس فتاى تهران بزرگ گفت: اخیراً پیامک  هاى 
لینک دار با محتواى «پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر» 
از سوى مجرمان سایبرى براى شهروندان ارسال شده است 

که پلیس فتا اعالم مى کند این پیامک ها جعلى است.
ســرهنگ داوود معظمى گودرزى گفت: کالهبرداران با 
درست کردن آدرس اینترنتى پیامکى با محتوا ى «پرونده 
اغتشاشات شما در سایت زیر» در نهایت با ترغیب شهروندان 
را هدف کالهبردارى قرار خواهند داد. لینک معرفى شده در 
این پیامک ها حاوى یک بدافزار است و مجرمان اینترنتى 
با این شــگرد مجرمانه، اطالعات کارت بانکى متقاضیان 
را به ســرقت مى برند و با نقض کــردن حریم خصوصى 

شهروندان، نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکى آنها 
نیز اقدام مى کنند.سرهنگ معظمى گودرزى با اشاره به اینکه 
ارسال کنندگان لینک هاى جعلى هدفى جز سرقت اطالعات 
بانکى شهروندان ندارند، بیان کرد: پلیس فتا تأکید مى کند 
هیچ  سازمان رسمى و حاکمیتى با شماره هاى شخصى براى 
شهروندان پیامک ارسال نخواهد کرد. شهروندان قبل از 
اینکه لینکى را باز کنند لحظه اى صبر کنند و در ادامه حتمًا 
محتواى آن را مطالعه کنند که روى لینک هاى جعلى تحت 
عنوان سامانه ثبت ثنا، سهام عدالت و هدفمندى یارانه ها 
و... وارد نشوند؛ که اگر شهروندان در این رابطه دقت داشته 

باشند حجم زیادى از پرونده ها کاهش پیدا مى کند. 

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: حتمًا با کسانى که در 
حوادث اخیر دست به جنایت، آشوب و تهدید زده و به 
اموال عمومى و اموال مردم آســیب رساندند، برخورد 

قاطع مى کنیم.
سردار على فدوى با اشــاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبرى در دیــدار مردم اصفهان دربــاره حوادث اخیر 
کشــور اظهار کرد: ما به تکلیفمان عمــل مى کنیم نه 
به آنچه دشــمن تصور یا پیش بینى مى کند. تکلیف ما 
بر مبناى آن چیزى اســت که فرمانده ما امر مى کند و 
شــرایط میدانى ایجاب مى کند تا چگونه این تکلیف را 

عملیاتى کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: ما این دید را داریم 
که باید بین کســانى که  در خیابان ها هستند تفکیک 
قائل شویم. در واقع باید بین گروهى که دشمنى مى کند 
و این دشــمنى ها را طراحى کرده و گروهى که تحت 
تأثیر قرار گرفته است و عمل جنایتکارانه و خرابکارى و 

تهدید نکرده تفکیک قائل شد.
فدوى در پایان در برخورد با گروهى که مرتکب جنایت 
شده و دست به خرابکارى و تهدید مى زند، تأکید کرد: 
حتماً  با کســانى که در حوادث اخیر دست به جنایت و 
آشــوب و تهدید زده و به اموال عمومى و اموال مردم 

آسیب رساندند، برخورد قاطع مى کنیم.

 الدن ایرانمنش
فردا در کشــورهاى مختلف جهان «بلــک فرایدى» 
یا جمعــه ســیاه از راه مى رســد تا برندهــاى معتبر، 
حراج هایشان را شروع کنند. بلک فرایدى آخرین جمعه  
ماه نوامبر است و در آمریکا و بسیارى کشورهاى دیگر 
آغاز فصل خرید کریســمس محسوب مى شود. در این 
روز بازارهــاى اقتصادى کشــورهاى مختلف با حراج 
و تخفیف، رونق بیشترى در مقایســه با سایر فصول و 
ماه هاى سال مى گیرند تا این روز به عنوان بزرگ ترین 

روز حراج در دنیا ثبت شود.  
رقابت در بلک فرایدى به قدرى زیاد است که غول هاى 
بزرگ فروشگاهى دنیا محصوالت خود را با تخفیف قابل 
توجهى به فروش مى رسانند که باعث ایجاد صف هاى 
طوالنى و حتى درگیرى پشت در فروشگاه مى شود. چرا 
که بسیارى از کاالها با قیمت هاى کم نظیر و استثنایى 
به فروش مى رسند قیمت هایى که کمتر در طول سال 
مشاهده مى شود و تنها یک روز در سال مى توانى آنها 

را مشاهده کنى.
اگرچه این فروش ویژه تا 24 ســاعت ادامــه دارد، اما 
فرصت کم نظیرى است که مى توان اجناس مورد عالقه 
خود را با کمترین قیمــت و  بهترین کیفیت تهیه کرد و 

دیگر نگران گرانى و نوسات قیمت ها در بازار نبود.
در سال هاى اخیر بسیارى از خرده فروشى هاى آفالین 
در این روز آنالین مى شوند و فروشگاه هاى آنالین هم 
به رسم هر سال پر مى شود از کلمه حراج و بلک فرایدى. 
این موضوع با اینکه چند سالى هست در ایران هم باب 
شده و بسیارى از فروشگاه ها در این روز چوب حراج به 
اجناسشان مى زنند اما به دلیل تفاوت هایى که حراج در 
ایران با خارج از کشور دارد بلک فرایدى براى ایرانى ها 

هم جذابیت و هم جاى نگرانى دارد.
جذابیت این حراج ها مشــخص اســت اما اینکه چرا 
ایرانى ها در این روز نگرانى دارند به این دلیل است که به 
گفته کسانى که تجربه خرید در این روز را به خصوص از 
فروشگاه هاى آنالین دارند چندان تجربه خوبى نیست. 
بسیارى از این فروشــگاه ها ســعى مى کنند با حراج 

اجناس بى کیفیت خود از این فرصت سود ببرند.
با وجود اینکه فلســفه بلک فرایدى این است که مردم 
ضعیف و طبقــه اى که نمى توانند مایحتــاج خود را از 
برندهاى معروف تهیه کنند بتوانند با این کار به راحتى 
اقدام به تهیه کاالهایى کنند که نیاز دارند و در کنار آن 
فروشگاه ها نیز بتوانند تکانى به اقتصادشان بدهند و از 
فروش ویژه خود ســود ببرند اما این موضوع در ایران با 
فلسفه درستى همراه نیست و حراجى هایى که اقدام به 
این کار مى کنند، با حراج نامعقول و بسیار کم این اتفاق 
را رقم مى زنند و مردم هم عطاى خریــد را به لقایش
 مى بخشند و ترجیح مى دهند از فروشگاه هاى خارجى و 
از طریق فضاى مجازى یا سفر به کشورهاى دیگر جمعه 
خوبى را براى خودشان رقم بزنند. مسئله اى که نه تنها 
به اقتصاد ایران کمک نخواهد کرد بلکه باعث خروج ارز 

از کشور خواهد شد.
به گفتــه بســیارى از اقتصاددانان، بلــک فرایدى و

 حراجى هاى کشور ما بیشتر شبیه یک تلقین دروغین 
است نسبت به آنچه در کشورهاى دیگر اتفاق مى افتد، 
چرا که سهم حراج بر روى محصوالت به شکل واقعى 

نیست و با جیب هاى مردم هم همخوانى ندارد.
امید جلیلى تقویان، کارشــناس اقتصادى است که به 
بررسى هایى که در چند ساله اخیر در بحث تخفیفات در 
فروشگاه ها و هایپرها انجام شده است، اشاره مى کند و 
مى گوید به طور مشخص عمومًا تخفیفات، در ایران در 
این روز تخفیف واقعى نیست. در این حالت خود صاحب 
برند متقاضى است تا به جهت معرفى در بازار، در مدت 
کوتاهى کاال و محصول خود را با تخفیف و حتى بعضًا با 
ضرر، عرضه تا بتواند برندسازى کند. در این مورد طبیعتًا 
پس از جذب مشترى به صورت پلکانى قیمت ها افزایش 

پیدا خواهد کرد.
آنچه از سخنان او برمى آید این است که در واقع در این 
روش ارائه کاال با تخفیف در جهت برندسازى است و به 
عبارتى تبلیغ ارزان فروشى با تخفیف به مردم جایگزین 

هزینه تبلیغات است.
تقویان تأکید مى کند نباید فرامــوش کنیم که اقتصاد 

ما اقتصاد بیمارى اســت، بنابرایــن، پیش بینى کردن 
بلک فرایدى هم در این بســتر تقریبًا غیرممکن است. 
بلک فرایدى وقتى معنا دارد که مردم در زمینه کوچک 
ترین دغدغه هاى معیشتى نمانده باشند، تا زمانى که ما 
هنوز از کوچک  ترین ســهم معیشتى هم دور مانده ایم
 نمــى توانیم به حــراج هایى فکر کنیم کــه مى تواند 
زندگیمان را دگرگون کند. اگر بخواهیم بازارى پویا براى 
اقتصاد داشته باشــیم باید میزان عرضه و تقاضا در کفه 
هاى یک ترازو قرار بگیرند و همسان باشند و تا زمانى 
که این اتفاق نیافتد بلک فرایدى ها هم دردى از اقتصاد 

ما درمان نخواهند کرد.
در حالى که این کارشــناس اقتصاد معتقد اســت بلک 
فرایدى نمى تواند فرهنگ مناسبى براى اقتصاد ما باشد 
یک جامعه شناس نظرى خالف این دارد و معتقد است: 

ایرانى ها از گذشــته مهارت زیادى در برپایى حراجى ها 
داشــتند؛ به ویژه نزدیک عید، تا همه بتوانند وســایل 
مورد نیاز را تهیه کنند. در کشورهاى غربى هم نزدیک 
سال نو این اقدام شده و این روز به عنوان بلک فرایدى 
برجسته سازى شده است و به دلیل تخفیف هاى خاص، 
کشورهاى دیگر هم از آن فرهنگ الگوبردارى کردند. 
ما به جاى اینکه به جنگ این فرهنگ برویم باید آن را 
بومى سازى کنیم که البته بخشــى از آن تحت عنوان 
نمایشگاه هاى بهاره و عیدانه در آســتانه نوروز برگزار 
مى شود و البته با محوریت کاالهاى اساسى و مایحتاج 

نوروزى صورت مى گیرد.
اما این بدان معنا نیست که بلک فرایدى به منظور تخلیه 
انبارها و حراج کردن اجناس بنجل و بى کیفیت باشد که 

تطابقى با اصل قضیه این حراج  ندارد.

بلک فرایدى یا تلقین ارزان فروشى؟

حراج هاى دروغین

خورشید کیایى
اگر تا پیش از این زنان در آمار ایدز عقب تر از مردان 
بودند حاال این کسرى در حال جبران است و زنان 
در ابتال به ایدز تعدادشان دو رقمى شده است. زنگ 
خطرى که در ادامه خیزش ایــن بیمارى به صدا 

درآمده و این بار جامعه زنان را نشانه گرفته است. 
چشم بستن جامعه به روى این بیمارى که همچنان 
یک تابو شمرده مى شــود و مخفى نگه داشتن آن 
باعث شده که با صعود این بیمارى روبه رو شویم. 
داستان غم انگیزتر اینکه بیشترین گروه سنى مبتال 
به HIV را جوانان 25 تا 39 سال تشکیل مى دهند. 
تلخ ترین جمله در حوزه بهداشت، نقل قول معاون 
پژوهشى مرکز تحقیقات ایدز ایران است که همین 
چند روز پیش اعالم کرد با بررسى هاى انجام شده 
در خصوص انتقال HIV طى سال هاى گذشته، 
رابطه جنســى محافظت نشــده از اعتیاد تزریقى 
پیشى گرفته است و با انتقال این بیمارى از طریق 

اعتیاد تزریقى کمتر مواجهیم.
این عبارات نشــان مى دهد که خطر نزدیک تر از 
چیزى است که بتوانیم تصور کنیم اما همچنان با 
وجود گذشت بیش از سه دهه از ورود ایدز به کشور 
نتوانسته ایم نسبت به این بیمارى موضعى شفاف 

داشته باشیم.
سکوت براى اطالع رســانى درباره این بیمارى و 
هراس و ترس از انگ و طرد شدگى به اینجا رسیده 
که مبتالیان خود را پشــت مرزهاى بیمارى شان 
پنهان کنند و به روند صعــودى آمارها دامن بزنند. 
ویروسى که بخاطر ناآگاهى، اطالع رسانى نادرست، 
مقاومت و انکار براى آزمایش و موارد دیگر تبدیل 
به هیوالیى شده که تا اسمش مى آید، فرد مبتال را 
غولى نشان مى دهد که نه باید نزدیکش شد، نه به 
او دســت زد و نه با او ارتباط برقرار کرد. باورهاى 
غلطى که HIV را یک بیمارى العالج نشــان 
مى دهد که به راحتى ســرایت مى کند؛ اما در واقع 
این بیمارى هم ماننــد ویروس هاى دیگرى مانند 

سرماخوردگى است که صرفًا با کسب سواد کافى 
درباره آن و مراقبــت مى تــوان آن را کنترل و از 

شیوعش جلوگیرى کرد. 
این همان تابویى اســت که معاون پژوهشى مرکز 
تحقیقات ایدز ایران نسبت به وجود آن اظهار تأسف 
مى کنــد و مى گوید: با وجود آگاهى رســانى هاى 
متعدد از طریق رسانه ها و ان جى اوها، این بیمارى 
همچنان این باور را براى مردم به وجود آورده که ما 
که این بیمارى را نمى گیریم اما مسئله این است که 
هرکسى ممکن اســت مبتال به این بیمارى شود 

اگر آگاهى الزم را درباره این بیمارى نداشته باشد.
سید احمد سید على نقى، به آمارهایى اشاره مى کند 
که در آنها اختالف وجود دارد به این خاطر که عده 
اى هســتند که از بیمارى خود بى خبرند. به گفته 
این پژوهشگر براساس آمار تخمین زده شده تعداد 
مبتالیان به بیمارى HIV بالغ بر حدود 55 هزار 
نفر در کشور است، اما آمار ثبت شده بالغ بر حدود 23 
هزار نفر فرد زنده است و این اختالف موجود حاکى 
از آن است که افرادى مبتال به این بیمارى هستند، 

اما از بیمارى خود بى خبر هستند!
على نقى با اشــاره به اینکه در حدود 16 درصد از 
موارد راه انتقال این بیمارى نامشخص است و این 
احتمال وجود دارد که موارد نامشخص در ارتباط با 
انتقال از طریق رابطه جنسى باشد، مى گوید: طى 
سال هاى گذشته با انتقال آن از اعتیاد تزریقى کمتر 
مواجه ایم و این موضوع زنگ خطرى اســت براى 
همه که به راه هاى پیشگیرى در سطح جامعه توجه 
بیشترى داشته باشــند. بیمارى که متعلق به طبقه 
خاصى نیست بلکه همه مردم جامعه در معرض این 

بیمارى قرار دارند.
 HIV جالب اینکه مبتال شدن هر فرد به ویروس
ســاالنه 16 هزار دالر هزینه بر دوش بهداشــت 
و درمان مى گــذارد، در حالى  که اگــر در مرحله 
پیشگیرى، به ازاى هر یک دالر هزینه براى کنترل 

بیمارى ایدز 15 دالر صرفه جویى مى شود.

ایدز، بیمارى یک طبقه خاص نیست
حدود 70 درصد برنج هاى داخلى از مازندران خارج نشده است و برخى کشاورزان برنج ها را دوباره به خانه ها برگرداندند.

ســید اســماعیل یزدان پناه، مدیر عامل مرکز بین المللى تجارت و پایانه صادرات برنج ایران گفت: کشاورزان امید 
داشتند برنج ها را به قیمت واقعى و متناسب با هزینه هاى تولید با سود متعارف بفروشند اما بسیارى از شالیکاران هنوز 

برنج هاى خود را نفروختند.
او افزود: بررسى ها نشــان مى دهد حدود 70 درصد برنج ها هنوز از مازندران خارج نشده و فقط 30 درصد برنج هاى 

تولیدى فروخته شده است.
یزدان پناه ادامه داد: برخى کشاورزان در روز هاى اخیر و با توجه به اینکه واحد هاى شالیکوبى ظرفیت نگهدارى برنج ها 
را نداشتند تصمیم گرفتند برنج هایى که براى فروش به این واحد ها سپرده بودند را دوباره به خانه هاى خود منتقل کنند.

مدیر عامل مرکز بین المللى تجارت و پایانه صادرات برنج ایران گفت: فروش نرفتن برنج اکنون به چالش تبدیل شده 
است اما با ادامه این روند به یک بحران تبدیل خواهد شد.

سردار نقدى، معاون هماهنگ کننده سپاه در نشست سراسرى مسئولین انجمن هاى هنرى و ادبى بسیج درباره مهسا 
امینى گفت:«کسانى که ادعا کردند مهسا امینى که در مقر انتظامى فوت کرده و مى گویند کشته شده دلیل بیاورند. 
فردى را آوردند براى هدایت و ارشاد و طبیعت این کار این است که با او با نرمش صحبت شده است. تمام اتفاقات مهسا 
امینى مقابل دوربین بود و همه چیز روشن است و هیچ ضرب و شتم نیست. ده ها نفر مثل آن خانم در آن محل بودند 
و همه شاهد بودند در یک پستو اتفاق نیافتاده. با وجود گذشت نزدیک به دو ماه کسى نیامده شهادت بدهد که کسى 
را زدند. در پزشک قانونى ده ها نفر پزشــک انواع آزمایش ها را با دقت انجام دادند. خیلى از این افراد هم فکرها و هم 
 سبک زندگى این خانم بودند. اعالم کردند هیچگونه جاى ضربه اى نبوده است. پزشک خود ایشان با کروات با قیافه 
شما نپسندید در تلویزیون اعالم کرد در گذشته این خانم عمل جراحى مغز داشته است و غده داشته است. این فوت 
دستاویزى مى شود براى اینکه عزاى عمومى بین المللى اعالم شود. عجب! این خانم اتهام داشته دعوت شده براى 
ارشاد، اما شما میلیون ها نفر را بى گناه در خانه هاى خودشان کشتید بدون هیچ گونه اتهامى . به خیلى از ستاره هاى 

سینما پول دادند که در مورد مهسا امینى موضع گیرى کنند.»

محققان در مطالعه جدیدى اعالم کردند مرگ «بروس لى» به دلیل نوشیدن آب زیاد بوده است!
نزدیک به 50 سال از مرگ «بروس لى» مى گذرد. این بازیگر و نماد هنرهاى رزمى به طور ناگهانى در 20 ژوئیه 1973 
در هنگ کنگ درگذشت، و مقامات در آن زمان اعالم کردند که علت آن آدم مغزى-تورم مغز، در میان گمانه زنى هاى 
فراوان است. با این حال، یک گروه از دانشمندان در مقاله تحقیقاتى جدید اعالم کردند که مرگ لى به دلیل «ناتوانى 
کلیه او در دفع آب اضافى» بوده است.نویسندگان این مقاله پزشــکى مى گویند که لى، که در هنگام مرگ 32 سال 
داشت، داراى «فاکتورهاى خطر متعدد براى هیپوناترمى» بود، به این معنى که  غلظت غیرطبیعى سدیم در خون فرد 
وجود داشت و به «دریافت مزمن مایعات» این بازیگر، اســتفاده از مارى جوانا (که تشنگى را افزایش مى دهد) اشاره 
کرد. و عوامل مستندى که ممکن است با عملکرد کلیه او تداخل داشته باشد، مانند داروهاى تجویزى، مصرف الکل و 
سابقه آسیب به اندام. اگرچه او یک داروى مورد استفاده براى درد و اضطراب (مپروبامات و آسپرین) مصرف کرده بود.

70 درصد برنج هاى داخلى از مازندران خارج نشد

سردار نقدى: با مهسا امینى با نرمش صحبت شد

دلیل مرگ «بروس لى» پس از 50 سال اعالم شد
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دلیل عدم اجراى 
تونل بهشت آباد 

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شوراى 
اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: گاهى برخى افراد که 
نگاه جامعى ندارند، از بهشت شدن چهارمحال وبختیارى 
با اجراى تونل بهشت آباد جلوگیرى مى کنند، در حالى که 
اگر بتوانیم این تونل را به بهره بردارى برســانیم، آورده 
مناسبى براى این استان خواهد داشت، این در حالى است 
که اصفهانى ها به صورت شرعى و قانونى از زاینده رود 
حقابه دارند که باید محقق شــود. مجید نادراالصلى 
گفت: ساالنه بالغ بر دو میلیارد مترمکعب آب از اصفهان 
خارج مى شود و هم وطنان استان چهارمحال وبختیارى 
آن قدر روى زاینده رود بارگذارى کرده اند، که در آینده 
براى تأمین آب شــرب اصفهان نیز با مشــکل مواجه 

خواهیم شد.

افزایش مصدومان ترافیکى
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: آمار 
مصدومان حــوادث ترافیکى در هفت ماهه نخســت 
ســال جارى در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته 
35/8 درصد افزایش داشــته است. منصور فیروزبخت 
با اشاره به افزایش آمار متوفیان حوادث ترافیکى استان 
اصفهان در هفت ماهه نخست سال جارى با بیان اینکه 
بیشترین تلفات حوادث ترافیکى با 422 نفر در جاده هاى 
برون شهرى و 248 نفر در مســیرهاى درون شهرى 
گزارش شده اســت، ادامه داد: تعداد متوفیان ناشى از 
حوادث ترافیکى در هفت ماهه سال جارى 687 نفر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/8 درصد افزایش 

داشته است.

دوره هاى رایگان فیلمسازى 
شامل اصفهان نمى شود

مدیر انجمن سینماى جوانان اصفهان گفت: هیچ کدام 
از چهار دفتر مســتقر انجمن در استان اصفهان شامل 
مناطق محروم و کم برخوردار کشور نمى شود. سیدمحمد 
طباطبایى اظهار کرد: رایگان شدن آموزش فیلم سازى 
در برخى استان هاى کشور، شــامل چهار دفتر انجمن 
سینماى جوان در استان اصفهان نمى شود. وى با بیان 
اینکه انجمن سینماى جوانان ایران در کل کشور 58 دفتر 
دارد، خاطرنشان کرد: عالوه بر مرکز استان، شهرهاى 
خمینى شــهر، نجف آباد و کاشــان هم داراى انجمن 
سینماى جوان هســتند. مدیر انجمن سینماى جوانان 
اصفهان افزود: هیچ کدام از چهار دفتر مستقر انجمن در 
استان اصفهان شامل مناطق محروم و کم برخوردار طرح 

اعالم شده از سازمان سینمایى کشور نمى شود.

کشف موتور یک میلیاردى 
فرمانده انتظامى شهرستان بُرخوار از کشف یک دستگاه 
موتورســیکلت ســنگین خارجى قاچاق به ارزش 10 
میلیارد ریال توســط مأموران این فرماندهى خبر داد.   
نعمت خلیلى فرمانده انتظامى شهرستان بُرخوار اظهار 
داشت: مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان بُرخوار 
در پى کســب خبرى مبنى بر نگهدارى یک دستگاه 
موتورسیکلت ســنگین خارجى قاچاق در یک کارگاه 
از آنجا بازدید کردند که در این عملیات یک دســتگاه 
موتورسیکلت ســنگین که فاقد مدارك و پالك بود، 
کشف شــد. خلیلى ارزش این موتورســیکلت را برابر 
ارزیابى کارشناسان مربوطه 10 میلیارد ریال اعالم کرد 
و گفت: در این رابطه موتورسیکلت مکشوفه توقیف و 
مالک اصلى آن نیز براى انجام اقدامات قانونى به مرجع 

قضایى معرفى شد.

ساخت پایگاه امداد به همت 
بانوى خّیر 

به همت مریم ســادات رضوى خیــر آران و بیدگلى و 
200 خیر این منطقه ساخت اولین پایگاه جاده اى هالل 
احمر در بخش کویرات و درمحور حادثه خیز ابوزیدآباد-

کاشان با 95 درصد پیشرفت در حال اتمام است. خیران 
براى ساخت وتجهیز این پایگاه 2 میلیارد ریال هزینه 
کرده اند. این پایگاه با 250 مترمربع زیربنا دردهه فجر 

سال به بهره بردارى مى رسد.

خبر

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: با برنامه ریزى هاى انجام 
شده سیما و عرصه باغ پرندگان بهبود مى یابد و به روزرسانى 

مى شود.
مهدى قائلى با بیان اینکه بیش از 25 سال از اجراى پروژه باغ 
پرندگان در ناژوان مى گذرد، اظهار کرد: در دوره هاى مختلف 
مدیریت شهرى، دغدغه هایى مبنى بر میزان استحکام سازه 
این باغ در برابر وزش باد و ســایر موضوعات وجود داشته 
است، لذا در دوره جدید مدیریت شهرى اعتبارى براى انجام 
این مهم در نظر گرفته شد. وى اضافه کرد: به دلیل ماهیت 
و شرایط زیســت بعضى از پرندگان ضرورتى براى زیست 
آنها زیر تور وجود ندارد؛ با بهســازى فضاى محیط، ایجاد 

دسترســى ها، ارتباط با پرنده و تعامالتى که مى توان بین 
بازدیدکننده و فضاى موجود ایجاد کرد، قرار است تیم مشاور 
در حوزه طراحى فضا، بررســى کند و آسیب شناسى سازه و 

بهبود عملکرد مجموعه فعال و این موارد پیگیرى شود.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان اظهار امیدوارى کرد: با تالش 
همکاران مدیریت ناژوان، مســئوالن و کارشناســان باغ 
پرندگان که مجموعه اى تخصصى و پیشرو در این اقدامات 
اســت، بتوانیم عرصه و فضاى موجود را بــه خوبى حفظ 
کنیم و تالش هایى جهت به روزرسانى و ایجاد جذابیت ها 
انجام دهیم و هر روز اقدامى نو بــراى ارائه و انجام خدمت 

صورت پذیرد.

رییس جامعه هتلداران اصفهان گفت:گردشگرى اصفهان 
پس از عبور پرهزینه از بحران کرونا با شوق سفرى که ایجاد 
شــده بود، در حال بازیابى خود بود اما بــا رخدادهاى اخیر 
باردیگر ضربه خورد و ظرفیت اشغال هتل ها به 15 درصد 

کاهش یافت.
کریم بیگى افزود: گردشگرى در سایه امنیت رونق دارد اما 
جریانات اخیر دوباره گردشگرى اصفهان را بعد از پشت سر 

گذاشتن دوران کرونا، به شدت تأثیر قرار داده است.
وى یادآور شد: قریب به 80 درصد تورهاى خارجى که به طور 
عمده در مهر و آبان هرسال به ایران و اصفهان مى آمدند، لغو 
شد و این اتفاق مبین این است که ضربه شدیدى به بخش 

اقامتى و کلیه بخش هاى صنعت گردشگرى اصفهان خورده 
اســت. بیگى گفت: فعاالن عرصه گردشگرى هر زمان با 
مسائلى روبه رو هستند و هنوز مشکالت قبلى حل نشده یا 
به محض عبور از آن ها و رسیدن به یک تعادل نسبى، اتفاق 
جدیدى رخ مى دهد که بسیارى از آن ها را دچار ورشکستگى 
مى کند. رئیس جامعه هتلداران اصفهان خاطرنشان کرد:با 
توجه به شرایط آلودگى هوا که صنعت براى اصفهان ایجاد 
مى کند و از سویى چالش هاى کشــاورزى با کمبود آب و 
شرایط فرونشست، تنها گردشــگرى براى اصفهان باقى 
مى ماند که هر زمان به واسطه یکسرى تصمیمات، بر پیکر 

این صنعت پاك ضربه اى وارد مى شود.

گردشگرى اصفهان دوباره 
ضربه خورده است

طراحى فضاى باغ پرندگان 
تغییر مى کند

115،125، 123، 110 و موارد دیگر از جمله شــماره هایى 
هســتند که اگر حادثه اى رخ دهد ممکن اســت فرد در 
هراس حادثه و استرس ناشــى از آن اصًال به یاد نیاورد که 
کدام شــماره مربوط به چه ســازمان و تشکیالتى است. 
به خصوص در اســتان بالخیزى همچــون اصفهان، با 
جاده هاى مواصالتى بســیار که با انواع حوادث ترافیکى،

 جاده اى، ســیل و زلزله روبه رو اســت، همواره تصادف، 
درگیرى، بالیاى طبیعى،آتش سوزى، تهدید مالى و جانى و 
صدها اتفاق پراسترس دیگر همیشه در کمین است و با اینکه 
به خاطر سپردن چندین شماره امدادى الزامى و ضرورى به 
شــمار مى رود اما در پس حادثه ممکن است به فراموشى 
سپرده شود و همین مانعى بشــود براى زمان طالیى که 

نیروهاى امدادى مى توانند یک یا چند نفر را نجات دهند.
این چالشى است که اکنون در تازه ترین سخنان معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان بر آن تأکید شده و به 
اعتقاد داریوش کریمى باید با تشکیل اتاق هاى فکر و تعامل 
دستگاه هاى مختلف و در راستاى هماهنگى و پاسخگویى 

هر چه سریع تر نیروهاى امدادى حل شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان اینطور 
استدالل کرده که ادغام این شــماره ها اقدامى است که 
مى تواند مردم حادثه دیده را از گیج شدن نجات دهد و به 
کمک رسانى بهتر و سریع تر در زمان حوادث بهبود بخشد 
و امدادگران مى توانند کارشان را سریع تر انجام دهند. این 

در حالى است که اکنون ایجاد یک مرکز کنترل و هماهنگى 
واحد در اســتان غیر ممکن بوده و مراکز امــدادى در هر 
دستگاهى به فراخور مأموریت و وظایف محوله ایجادشده و 

شماره هایى در اختیار مردم قرارگرفته است.
البته طرح موضوع تشکیل شماره واحد امدادى موضوع تازه 
اى نیست. حدود چهار ماه پیش هم رئیس ستاد بحران کشور 
اعالم کرده بود که ادغام شماره هاى امدادى آتش نشان، 
هالل احمر، اورژانس، اورژانس اجتماعى و تبدیل به یک 
شماره رند در دستور کار قرار دارد تا مردم بتوانند به آسانى از 

این شماره تلفن ها در هنگام نیاز استفاده کنند.
محمدحســن نامى، در آن زمان، راه اندازى شــماره واحد 
امدادى را بخشى از فرایند اجراى دولت الکترونیک دانسته 
بود که با اجراى آن فقط شماره هاى متعدد فعلى تجمیع و به 

یک شماره تبدیل مى شود.
او همچنین تأکید کرده بود که قرار نیست با این طرح اتفاق 
جدیدى رخ دهد و تحت لواى یک سازمان یکپارچه آالرمى 
براى همه دستگاه هاى امدادى به صدا درمى آید و هر کدام 

بر اساس وظایف خود وارد عمل مى شود.
بى شک اگر این مقام مســئول به قول و قرارهایش عمل 
کند و همه چیز طبق برنامه پیش برود همانطور که معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمــر اصفهان اعالم کرده 
مى تواند نقطه امیدى براى حادثه دیدگان و به نوعى سرعت 
بخشیدن به روند امدادرسانى براى حادثه دیدگان باشد. اما 
در این میان برخى از کارشناســان هم هستند که این طور 

خوشبینانه به قضیه نگاه نمى کنند. رضا کرمى محمدى، 
عضو هیئت علمى دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوسى از 
جمله افرادى اســت که این طرح را خــام توصیف کرده و 
مى گوید: ادغام شماره هاى امدادى، ضرورت فورى ندارد 
و همه ســازمان هاى امدادگر نیز دارند کارشــان را انجام 
مى دهند، پس این که آنها را یکپارچه کنیم و سامانه جدیدى 
راه بیاندازیم نه کار ساده اى است و نه در شرایط فعلى کشور 

ضرورتى دارد.  
همسو با این کارشناس، على صارمیان، پژوهشگر بحران 
و امداد نیز نسبت به این مسئله تفکر مثبتى ندارد. به گفته 
این کارشناس اگر حادثه اى رخ داد و تحت لواى یک سامانه 
یکپارچه، آالرمى براى همه دستگاه هاى امدادى به صدا 
درآمد و هر کدام بر اساس شرح وظایف خود وارد عمل شدند 
حتماً این طرح عالى است اما مشکل این است که نمى دانیم 
پس از وقوع یک حادثه چه کسى قرار است فرماندهى ماجرا 
را برعهده داشته باشد و آیا بازهم باید مثل حوادثى همچون 
سیل و زلزله شاهد تداخل وظایف و فراموش شدن وظایف 

تخصصى باشیم یا خیر. 
او معتقد است که پیش از هر چیز باید روى این نقص کار کرد 
چرا که یکى شدن شماره هاى امدادى لزوماً به معنى ایجاد 
هماهنگى بیشتر و پاسخگویى ســریع تر نیست و چه بسا 
ناکارآمدى ها را بیشتر مى کند؛ بنابراین، ما باید بر تخصصى 
شدن فعالیت ها و به روز رسانى وظایف تمرکز کنیم که کدام 

شماره مخصوص کدام حادثه است.

تجمیع شماره هاى امدادى هم مخالف دارد و هم موافق

ادغاِم خام؟ 

کالف سردرگم آلودگى هوا
نصف جهان    روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
دوم آذرماه خود در گزارشــى بــه وضعیت آلودگى 
هواى اصفهان پرداخته و با عنوان «جوالن آلودگى 
هوا وقتى هیچکس نیست» نوشته: «آلودگى هواى 
اصفهان یک معضل چند وجهى اســت و در میان 
کالف سردرگم عوامل زیســت محیطى و انسانى 

ایجاد کننده آلودگى هوا قرار دارد.»
 در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «بخش 
اعظمى از این آلودگى توسط صنایع ایجاد مى شود،به 
همین دلیل صنایع موظف هستند عوارض آلودگى 

بپردازند تا صرف ایجاد زیرساخت هایى براى هواى 
پاك شود، این عوارض به شهردارى ها پرداخته شده 
و در مسیر حمل ونقل پاك و ایجاد فضاى سبز صرف 
مى شود، بسته شدن زاینده رود از سویى با تنش آبى 
به خشک شدن درختان مى انجامد و از سوى دیگر 
کانونى براى ایجاد ریزگرد و گردوغبار است. زاینده 
رود در چنگ بارگذارى هایى کــه توانش را ندارد، 
هر روز بیش از پیش به رؤیایى فراموش شده مردم 
اصفهان تبدیل مى شود و هواى اصفهان هنوز یک 

روز پاك درست وحسابى به خود ندیده است.»

مریم محسنى
آســفالت هاى چین خورده، فرونشسته و وصله وصله؛ 
این نماى بسیارى از کوچه ها  و خیابان هاى شهر است. 
بى کیفیتى آسفالت ها مسئله امروز و دیروز نیست خیلى 
وقت است که اصفهان با این معضل دست و پنجه نرم 
مى کند و گویــا تدبیر خاصى هم بــراى این موضوع 

اندیشیده نمى شود.
شــاهد این مدعا خیابان ها و معابرى هستند که بعد از 
مدت کوتاهى که از آسفالت شــدن آنها مى گذرد این 
آسفالت ها به شکل نابهنجارى شــکل و شمایلشان 

عوض مى شود.

اکنــون نکته و ســئوال اینجاســت که آیــا کیفیت 
آســفالت هایى که استفاده مى شــود مناسب نیست 
و یا نوع زیرســازى و دقت در روکش هاى آســفالت 
باعث مى شــود که آســفالت خیابان ها به این شکل

 دربیاید.
سالیان سال است که اصفهان با این دور باطل آسفالت 
خیابان ها و معابر آشناست؛ آسفالت هایى که به علت 
انباشته شدن بر روى همدیگر حکم وصله هاى ناجورى 
را بر تن خیابان هاى شهر پیدا کرده اند؛ شهرى که نام 
گردشگرى بر پیشانى آن خورده و این نوع آسفالت ها 

زیبنده این شهر نیست.

وصله هاى ناجور بر تن خیابان هاى اصفهان 

«شازده کوچولو» در تماشاخانه ماه
نصف جهــان    نمایش «شــازده کوچولو» با اقتباس 
از داستان شــازده کوچولوى آنتوان دوسنت اگزوپرى 
است که قرار اســت به مدت 11 روز میزبان کودکان 

اهل تئاتر باشد.
این نمایش به نویسندگى و کارگردانى امیر شیخ جبلى 
و با همکارى خانه تئاتر حوزه هنرى استان اصفهان از 
یکم آذرماه در تماشاخانه ماه واقع در خیابان استاندارى، 

گذرسعدى، عمارت تاریخى سعدى به روى صحنه رفته 
است. این نمایش کودکانه هر روز در ساعت 16 در سالن 
تماشاخانه ماه به نمایش درمى آید و عالقه مندان به 
این نمایش مى توانند در این زمان این نمایش را ببینند. 
گفتنى است براى اطالعات بیشتر و هماهنگى و رزرو 
بلیت مى توانید با شماره تلفن 09137941404 و یا با 

شماره 09900841864 تماس حاصل نمایید.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مدیر عامل ســازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت:از اوایل امســال حدود شــش میلیارد تومان براى 
جداسازى و ایمن سازى ورودى سایت گردنه زینل هزینه 

شد تا بعد از حدود 30 سال این مشکل رفع شود.
غالمرضا ســاکتى گفت: روزانه بین 3.5 تا چهار هزار تن 
نخاله ساختمانى به ســایت گردنه زینل منتقل مى شود و 
این سایت به عنوان تنها محل مورد تأیید از سوى سازمان 
محیط زیست در اختیار شهردارى اصفهان قرار گرفته است 
و برآورد شده است که جوابگوى دفن این پسماند ها تا بیش 

از 50 سال آینده باشد.
او افزود: شهردارى مکاتباتى انجام داده است تا چند سایت 
دیگر در شمال و غرب شهر شناسایى و ایجاد شود تا عالوه 
بر دسترسى آسان تر، از دفن تمام نخاله ها در سایت گردنه 

زینل جلوگیرى شود.
مدیر عامل ســازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسیر ورودى و خروجى 
سایت گردنه زینل مشترك بود و مشکالت بسیارى را براى 
رانندگان کامیون ایجاد کرده بود، پروژه اى در همین راستا 

در نظر گرفته شد.
او ادامه داد: از اوایل امسال حدود شش میلیارد تومان براى 
جداسازى و ایمن سازى ورودى سایت گردنه زینل هزینه 

شد تا بعد از حدود 30 سال این مشکل رفع شود.
ســاکتى گفت: در حال حاضر فاز تکمیلى هوشمندسازى 

سایت گردنه زینل در حال انجام است.
او با بیان اینکه هرگونه حفــارى، خاك بردارى و تخریب 
ساختمان در سطح شــهر اصفهان که در مراحل صدور 

پروانه به آن مجوز داده مى شــود، باید مجوز ســازمان 
مدیریت پســماند را نیز داشته باشــد، تاکید کرد: سامانه 
«هیکو» براى این موضوع طراحى شده است و شهروندان 
پس از ثبت اطالعات خود، بــه کارگزارى هایى که این 
سازمان معرفى کرده است، معرفى مى شوند و مجوز خود 

را دریافت مى کنند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه سامانه هیکو از پانزدهم خردادماه امسال فعال 
شده اســت، گفت: در حال حاضر تمام کسانى که عملیات 
ســاختمانى دارند به این ســامانه مراجعه مى کنند و براى 
کامیون داران نیز توسط سازمان حمل ونقل بار شهردارى 
بارنامه صادر مى شود و تمام مســیر تولید تا تحویل نخاله 

ساختمانى رصد مى شود.

انتقال روزانه 4000 ُتن نخاله به گردنه زینل

آغاز زیرسازى بلوار سردار کرمى در خمینى شهر
نصف جهــان    شهردارى خمینى شهر از آزادسازى 

معبر کنار آرامستان باجى اندان خبر داد.
على اصغر حاج حیدرى همچنین به آزادســازى در 
بلوار شــهیدان موسوى اشــاره کرد و بیان داشت: 
آزادسازى در بلوار شهداى خوزان نیز به اتمام رسیده  

و زیرسازى بلوار سردار کرمى نیز در حال انجام است.
وى با بیان اینکه تعریض پیچ مســجد صفا در بلوار 
صفاییه نیز به اتمام رســید، عنوان کــرد: اجراى 
تأسیسات در بلوار کوهســار و جدولگذارى رفیوژ 

میانى بلوار هفتصد دستگاه نیز انجام شده است.

خیابان هاى اصلى خورزوق آسفالت شد
نصف جهــان    شــهردار خورزوق گفت: پروژه باغ 
بانوان این شهر در حال ساخت است و در دوره قبل 
فقط دیوارکشى و جدولگذارى باغ بانوان انجام شده 
بود و با تکمیل این پروژه، در ابتداى ســال آینده 

شاهد بهره بردارى از آن خواهیم بود.
فضل ا... هاشــمى در بخش دیگرى از سخنانش 
به آســفالت چند خیابان اصلى این شــهر اشــاره 
کرد و افزود: آســفالت خیابان هــاى عالمه حلى، 

حافظ، فردوسى، تختى  و معابر شهرى، پارکینگ 
هاى حاشــیه بلوار سردار ســلیمانى و معابرى که 
60 درصد ســاخت آن انجام شده اســت در حال 

انجام است.
وى ادامه داد: پروژه آسفالت ریزى خیابان گلستان 
حدفاصل خیابان والیت فقیــه و خیابان همجوار 
و خیابان همجوار آرامستان اســالم آباد نیز انجام 

مى شود.

تحویل پساب به شهردارى نجف آباد
نصــف جهان   شــهردار نجــف آبــاد از امضاى 
تفاهمنامــه تحویــل 120 لیتر بر ثانیه پســاب 

فاضالب به شهردارى نجف آباد خبر داد.
عبدالرسول امامى ضمن تشــکر از آبفاى استان 
در هموار کردن مســیر تفاهمنامه گفت: در ابتدا 

قرارداد شــهردارى و آبفا و اســنادى که گویاى 
این امر بود از شــفافیت الزم برخوردار نبود که با 
جلساتى که برگزار شد به نتایج خوبى رسیدیم و 
با امضاى این تفاهمنامه، به شفافیت الزم دست 

پیدا کردیم.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در بازدید معاونان 
استاندار اصفهان و نمایندگان اتاق بازرگانى از روند پروژه 
مرکز همایش هاى بین المللى امــام خامنه اى اظهار کرد: 
یکى از مهمترین موضوعاتى کــه در رابطه با پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى باید به صورت دقیق به آن پرداخته 
شود، سیاست گذارى در خصوص نحوه بهره بردارى از این 

پروژه است. محمد نورصالحى با تاکید بر اینکه بیش از 10 
سال از آغاز ساخت این پروژه مى گذرد و باید هر چه سریع تر 
پیرامون تکمیــل و نحوه بهره بــردارى آن تصمیم گیرى 
شود، خاطرنشــان کرد: آینده مطلوب این پروژه مطابق با 
اهداف از تأمین مسائل مالى آن مهم تر است، بر این اساس 
تصمیم گیــرى پیرامون نحوه بهره بــردارى این پروژه از 

مهمترین مباحث براى ادامه مسیر است.
نور صالحى اظهار کرد: نباید مرکز همایش هاى بین المللى را 
فقط مربوط به شهردارى دانست، چراکه حداقل در سال هاى 
نخست انتظار منفعت و درآمد مالى از این مکان را نداریم، 
اما از سوى دیگر نیز نباید اجازه داد این پروژه شایسته دچار 

مهجوریت شود.

مرکز همایش ها نباید دچار مهجوریت شود جمع آورى نخاله هاى ساختمانى از شهرضا
نصف جهــان   روابط عمومى شــهردارى شهرضا از 
صدور اخطار جمع آورى نخاله هاى ساختمانى از معابر 
عمومى این شهر و پاکسازى بسیارى از مسیرها توسط 

واحد خدمات شهرى این شهردارى خبر داد.
بر اساس این گزارش، از تمامى سازندگان و صاحبان 

امالك درخواست شده است نســبت به جمع آورى 
مصالح و نخاله هاى ســاختمانى از معابر عمومى در 
اسرع وقت اقدام نمایند، در غیر این صورت شهردارى 
اقدام به جمع آورى این موارد و رفع ســدمعبر خواهد 

کرد.
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همزمان با توافق احتمالى که به تیک تاك اجازه خواهد 
داد فعالیت در آمریکا را حفظ کند، دو ســناتور آمریکایى 
این اپلیکیشن اشتراك گذارى ویدئو را ابزار شنود چین 

خواندند.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه آرکانزاس در برنامه خبرى 
یکشنبه شــبکه فاکس نیوز گفت: نه فقط محتوایى که 
در تیک تاك بارگذارى مى شــود بلکــه همه اطالعات 
گوشــى شــما، اپلیکیشــن هاى دیگر، همه اطالعات
 شــخصى شــما، حتى تصویر چهره، حتى نقطه اى که 
چشمان شــما به گوشى نگاه مى کند، شــنود مى شود. 
تیک تــاك یکــى از عظیم تریــن برنامه هاى شــنود 
تاکنــون بــه خصــوص از جوانــان آمریکایــى بوده

 است.
مــارك وارنــر، رئیــس کمیتــه اطالعات ســنا که 
دموکراتــى از ویرجینیاســت، گفت: این اپلیکیشــن 
یک تهدیــد عظیم اســت. همه اطالعاتى کــه فرزند 
شــما وارد و دریافت مى کند، جایــى در پکن نگهدارى

مى شود.
دولت جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا، به دنبال توافق 
امنیتى با تیک تاك اســت که به این اپلیکیشــن اجازه 
مى دهــد از ممنوعیت مربوط بــه دوران ترامپ رهایى 
پیدا کند. مخالفان نگران اطالعاتى مانده اند که ممکن 
اســت از طریق این اپلیکیشــن محبوب که متعلق به 

تلفن هاى همراه اندرویدى داراى برنامه پیش فرض 
SMS هســتند، اما مى توانــد در مــواردى مانند 

برنامه ریزى پیامک یا ارســال پیامــک با عالمت 
فورى بسیار مفید باشد.

 ویژگى زمان بندى پیام هاى متنى گوگل مســیج 
مدتى اســت که در دســترس اســت. با این حال، 
بســیارى از کاربران نمى دانند کــه مى توانند یک 
پیام متنى فورى نیز ارسال کنند تا گیرنده ابتدا آن را 

بخواند.
 عالوه بر این، اگر در حال نوشــتن یک پیام رسمى 

هستید، مى توانید یک خط موضوع نیز وارد کنید.
براى ارســال یا دریافت پیام هاى فورى در برنامه 
پیام هاى گوگل، هم کاربــران و هم گیرندگان باید 

آنالین باشند.
 اگر فرســتنده یا گیرنده آفالین باشــد، برنامه پیام 

متنى با عالمت «فورى» ارسال نمى کند.
در اینجا یک راهنماى گام به گام است که مى توانید 

براى استفاده از این ویژگى دنبال کنید:
1.برنامــه Google Messages را در دســتگاه 

Android خود باز کنید.

2.به مکالمه گیرنده اى برویــد که مى خواهید پیام 
فورى براى او ارسال کنید.

3.روى دکمه منوى سه نقطه موجود در گوشه سمت 
راست باال ضربه بزنید.

4.گزینه Show subject را انتخاب کنید.
5.یک خط موضوع به جعبه پیام شما اضافه مى شود.
6.باالى خط فیلد موضوع، کادر انتخاب پیام فورى 

ظاهر مى شود.
7.کادر فورى را عالمت بزنید و پیــام خود را تایپ 

کنید.
8.در نهایت دکمه Send را بزنید.

Google به روز رســانى برنامه Messages خود 

با ویژگى ها و بهبودهــاى جدید ادامه مى دهد. این 
شــرکت اخیراً لوگوى جدیدى ارائه کرده اســت و 
روش هاى ارتباطى بین کاربران اندروید و آیفون را با 
پشتیبانى و سازماندهى بهتر صندوق ورودى و موارد 

دیگر بهبود مى بخشد.

اپل آپدیت iOS16 را در ماه ســپتامبر براى دســتگاه هاى خــود معرفى کرد که 
ویژگى هاى جدیــدى را ارائه مى دهد. این به روز رســانى شــامل ویژگى هایى 
مانند سفارشــى ســازى و ابزارك براى صفحه قفل، کپى متن از ویدیوها و موارد
 دیگر بود. یکى از به روزرســانى هاى جدید اپل امکان ایجاد لیست مخاطبین در 

برنامه مخاطبین است.
 iCloud کاربران دستگاه هاى اپل مجبور بودند از مک یا وب سایت ،iOS16 قبل از
براى ایجاد لیست مخاطبین استفاده کنند، اما 
با iOS16، این کار را مى توان مستقیمًا 

در iPhone و iPad انجام داد.
 این مى تواند یــک راه عالى براى 
گــروه بنــدى مخاطبین 
به دســته هایــى مانند 

دوستان، خانواده، همکاران، مشتریان و غیره باشد. 
عالوه بر این، کاربران آیفون و آیپد مى توانند براى هر فردى که در یک لیست خاص 
قرار دارند ایمیل ارســال کنند، که نه تنها یافتن مخاطبین را آسان تر مى کند، بلکه 

برقرارى ارتباط با آنها را نیز آسان تر مى کند. 
در اینجا نحوه ایجاد و استفاده از ویژگى لیست مخاطبین در iPhone و iPad خود 

آورده شده است:
برنامه Contacts را در iPhone یا iPad خود باز کنید.

روى گزینه Lists موجود در گوشه سمت چپ باالى رابط مخاطبین ضربه بزنید. 
اگر از iPad اســتفاده مى کنید، گزینه Lists در دکمه نوار کنارى قابل دسترسى 

خواهد بود.
روى دکمه Add List موجود در گوشه سمت راست باال ضربه بزنید.

سپس، در صورت لزوم، یک حســاب کاربرى انتخاب کنید (iCloud پیش فرض 
است).

نام لیست را وارد کنید.
بر روى گزینه افزودن مخاطبین ضربه بزنید.

عد از انتخاب مخاطبینى که مى خواهید اضافه کنید، دکمه Done را بزنید.
کاربران آیفون و آیپد مى توانند پس از ایجاد لیست مخاطبین، ایمیل یا پیامک ارسال 
کنند. آنها مى توانند روى نماد Mail در گوشه سمت راست باالى لیست ضربه بزنند 
 Lists تا براى آنها ایمیل ارسال کنند. عالوه بر این، کاربران مى توانند بر روى گزینه
 Message ضربه زده، لیست مورد نظر را طوالنى فشار داده و از منوى پاپ آپ گزینه

All را انتخاب کنند تا یک پیام گروهى براى همه ارسال شود.

اینســتاگرام ویژگى هاى امنیتى مختلفى را ارائه مى کند تا به کاربران کمک کند 
حساب هاى خود را ایمن تر کنند.

 اگر یک حساب کاربرى اینستاگرام قبال هک شده باشد باید چکار کرد؟  این رسانه 
اجتماعى یک ویژگى بررسى امنیتى ارائه مى دهد که به کاربران کمک مى کند تا 
بدانند آیا حساب هایشان قبًال هک شــده اند یا خیر. این هشدار امنیتى به کاربران 

کمک مى کند تا آگاه باشند و از تکرار اشتباهات قبلى جلوگیرى مى کنند.
هدف این ویژگى افزایش امنیت حساب با راهنمایى کاربران از طریق روش هاى 
مورد نیاز براى حفظ آن است. این مراحل شامل نظارت بر فعالیت ورود به سیستم، 
بررسى داده هاى نمایه، تأیید حســاب ها با اطالعات ورود مشترك و به روزرسانى 
اطالعات تماس بازیابى حساب است. توصیه مى شود براى حفظ یکپارچگى حساب 
خود به طور مرتب از این ویژگى استفاده کنید. در اینجا یک راهنماى گام به گام براى 

کمک به شما در استفاده از ویژگى بررسى امنیتى آمده است:
اپلیکیشن اینستاگرام را روى گوشى هوشمند خود باز کنید.

روى تصویر نمایه کوچک در گوشــه سمت راســت پایین ضربه بزنید و به بخش 
نمایه خود بروید.

روى دکمه منوى سه خط افقى موجود در گوشه باال سمت راست ضربه بزنید.
حال گزینه Settings را انتخاب کنید.

گزینه Security را انتخاب کنید.
بر روى گزینه Security Checkup ضربه بزنید.

چهار گزنه را مشاهده خواهید کرد: رمز عبور، ایمیل، شــماره تلفن همراه و احراز 
هویت دو مرحله اى.

 تب رمز عبور:
یک رمز عبور قوى براى اکانت اینستاگرام خود بسازید و دکمه ذخیره را بزنید.

 تب ایمیل:
 آدرس ایمیل اصلى خود را به روز کنید و روى دکمه Next ضربه بزنید.

 تب شماره تلفن همراه: 
شماره موبایل خود را به روز کنید و دکمه Next را بزنید.

 احراز هویت دو مرحله اى: 
تایید دو مرحله اى را فعال کرده و پس از انتخــاب روش دریافت کد تایید، بر روى 

دکمه ذخیره ضربه بزنید.

گوشى هاى گوگل پیکسل را به داشتن نرم افزار بهینه و 
دست اول مى شناســیم؛ اما میزان نارضایتى از مدل هاى 
اخیر Pixel رو به افزایش است. در ادامه، دالیل این موضوع 

را بررسى مى کنیم.
در گذشته هاى نه چندان دور، پس از معرفى هر سرى جدید 
از گوگل پیکسل، نقدهاى مثبتى نثار آن ها مى شد. جاى 
تعجب هم نداشت؛ چرا که گوشى هاى Pixel عملکرد قابل 
اطمینان، قابلیت هاى نرم افزارى پرشــمار و دوربین هاى 
فوق العاده اى داشتند. اما در حالى که نسل هاى قدیمى تر 
(پیکسل 5 و قبل از آن)، براى رقابت در دسته فوق میان رده 
عرضه مى شدند؛ گوگل از سرى پیکسل 6 تغییر استراتژى 

داد و بازار گوشى هاى رده باال را هدف گرفت.
تازه ترین مدل ها، پیکســل 7 و پیکسل 7 پرو، ماه گذشته 
عرضه شدند؛ با نسل دوم چیپســت Tensor که شاید از 
لحاظ ســخت افزارى در حد رقباى پرچمدار نباشد، اما از 
پشتوانه بهینه سازى هاى نرم افزارى گوگل بهره مند است. 
درباره دوربین نیز همین را مى توان گفت؛ با وجود نداشتن 
بهترین قطعات سخت افزارى، پیکسل 7 و 7 پرو مى توانند 
تصاویر کم نظیرى ثبت کنند. اما ظاهرا ســال به ســال، 

انتقادها از سرى جدید پیکسل بیشتر مى شود.

باگ هاى گوشى گوگل پیکســل 6 کار را 
خراب کرد

گوشــى هاى پیکســل همواره به ارائه تجربــه کاربرى 
خوشایند، داشتن بهینه ســازى هاى نرم افزارى مناسب، 
نداشتن اپ هاى زائد و دریافت آپدیت هاى منظم، معروف 
بوده اند. اما در مبحث پایدارى، همه چیز گل و بلبل نبوده 
است؛ به ویژه، از زمان آمدن پیکســل 6 و پیکسل 6 پرو 
که وخامت اوضاع در باگ هاى نــرم افزارى را به اوج خود 

رساندند.
از همان ابتــداى عرضه، این گوشــى ها از چند باگ رنج 
مى برند که شامل گلیچ هاى رابط کاربرى، کندى یا دقیق 
نبودن حسگر اثر انگشت و مشکالت صفحه نمایش و نرخ 

نوسازى مى شــد. البته وجود باگ نرم افزارى، 
اجتناب ناپذیر است و معموال پس از گزارش کاربران، 

با انتشار آپدیت برطرف مى شود. ولى ظاهرا پیکسل 6 خیال 
فن، آن را غیر بهتر شدن نداشت؛ تا جایى که برخى اهالى 

قابل اســتفاده براى مصارف روزانه 
توصیف کردند.

حتى آپدیت اندروید 13 هم 
روى ســرى پیکســل 6 

کارگر نیفتاد و همچنــان کاربران 
با گلیچ هاى نرم افزارى درگیــر بودند؛ از کار نکردن 

کیبورد تا حسگر اثر انگشــت و قسمت هاى مختلف رابط 
کاربرى!

به نظر مى رسد کاربران پیکسل 7 و پیکسل 7 پرو، دردسر 
کمترى مى کشند؛ شاید به این علت که تجربه گوگل در 
بهینه سازى براى تراشه Tensor، بیشتر شده است. البته 

این به معناى خداحافظى با باگ هاى نرم افزارى نیست.
بعضى کاربران، از گیر کردن صفحه هنگام اســکرول 
کردن با پیکســل 7 پرو گالیه کرده اند و برخى دیگر، به 
مشکالت ژست هاى ناوبرى اشاره دارند. ظاهرا شدت 

گلیچ هاى نرم افزارى در برخى مــوارد، تا اندازه اى 
است که پیکسل 7 را به طور کامل قفل مى کند و 

براى رفع مشکل، چاره اى ندارید جز رى استارت 
کردن گوشى!

به هر حال در بین چند مدل اخیر پیکسل، به 
نظر مى رسد Pixel۶a پایدارترین عملکرد 
نرم افزارى را داشته باشد. طبق بررسى 
PiunikaWeb نیز باگ هاى پیکسل 

۶a به مراتب از پیکسل 6 و 7 کمتر است.

شاید تفاوت گوگل با سامسونگ و اپل، در این باشد 
که آن ها باگ هاى مهم را با سخت گیرى بیشترى 
دنبال و پیش از عرضه عمومى، برطرف مى کنند. 
امید مى رود گوگل هم با ارتقــاى کیفیت کنترل 

خود، بتواند به سطح مورد انتظار برسد.

شــرکت چینى بایت دنس اســت، به چیــن درز پیدا 
کند.

ســناتور مارکو روبیو از فلوریدا و مایک گاالگر، نماینده 
جمهوریخواه از ویسکانســین که دو قانونگذار پرنفوذ 
هستند، ماه جارى اظهار کردند: قانونى را براى ممنوعیت 
اســتفاده از تیک تــاك در آمریــکا معرفــى مى کنند 
و از دولــت بایدن بــراى عدم انجــام اقــدام کافى، 

انتقاد کردند.
کریستوفر رى، مدیر اف بى آى، هفته گذشته نگرانى هاى 
امنیت ملى این سازمان نسبت به تیک تاك را تکرار و به 
یک کمیســیون مجلس گفت: احتمال دسترسى دولت 
چین به اطالعات کاربران یا نرم افــزار، دلیلى نگرانى 

بى نهایت است.
دولت آمریکا در حال بررســى پیشــنهادى است تا به 
تیک تــاك اجازه دهد تحــت مالکیــت بایت دنس، به 
فعالیت در آمریکا که میلیون هــا کاربر جوان دارد، ادامه 

دهد.
 این توافق شامل هدایت ترافیک کاربران آمریکایى از 
طریق سرورهایى اســت که توسط شرکت اوراکل اداره 
مى شــوند و پایگاه داده این شــرکت، بر الگوریتم هاى 

اپلیکیشن تیک تاك نظارت خواهد کرد.
شــو زى، مدیرعامــل تیک تاك هفته گذشــته گفت: 
این شرکت ســرگرم کار روى پروژه اى به نام تگزاس 

است که اطالعات حســاس کاربران آمریکایى را جدا 
مى کند و تنهــا کارمندان آمریکایى این اپلیکیشــن به 
آن دسترسى خواهند داشت. این اقدام بى نهایت دشوار 
و گران است اما هدف آن رفع نگرانى مقامات آمریکایى

 است.
تیک تاك اعالم کرده است بعضى از کارمندان خارج از 
آمریکا مى توانند به اطالعات کاربران آمریکایى دسترسى 
داشته باشند اما این اطالعات را در اختیار دولت چین قرار 

نمى دهند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اما وارنر ابراز بدبینى کرده 
و اظهار کرده که کد این اپلیکیشن در چین نوشته شده 
است و مى تواند مدیومى باشد که تالش کند کاربران 
اپلیکیشــن را از موضوعات جنجالــى نظیر تایوان

 دور نگه دارد.
 ســناتور کاتن به مردم آمریکا توصیه کرد این 

اپلیکیشن را حذف کنند و حتى گوشى خود 
را تعویض کنند.

نحوه بررسى امنیت اینستاگرام سازماندهى مخاطبین در آیفون و آیپد

دو مرحله اى را فعال کرده و پس از انتخــاب روش دریافت کد تایید، بر روى
 ذخیره ضربه بزنید.

براى ایجاد لیست مخاطبین استفاد
iOS16، این کار را مى توان 6با
d و iPad انجامجامد iPhone eدر

مى تواند یـــکک راه ع  این
گــروه ب بنــدى
ــدســته های به 

نحوه ارسال پیام فورى در گوگل مسیج
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است که اطالعات حســاس کاربران آمریکایى را جدا 
مى کند و تنهــا کارمندان آمریکایى این اپلیکیشــن به 
آن دسترسى خواهند داشت. این اقدام بى نهایت دشوار 
و گران است اما هدف آن رفع نگرانى مقامات آمریکایى

 است.
تیک تاك اعالم کرده است بعضى
آمریکا مى توانند به اطالعات کاربر
داشته باشند اما این اطالعات را در

نمىدهند.

رانى مقامات آمریکایى

ى از کارمندان خارج از 
ران آمریکایى دسترسى 
ر اختیار دولت چین قرار

دسترسى به عکس هاى آى کلود 
در دستگاه هاى غیر اپل 

مى توانید از ویندوز، اندروید و وب به عکس ها و ویدیو هاى آى کلود خود دسترسى داشته باشید.
اپل با فشار به خدماتى که موسیقى، ویدئو، تناسب اندام و موارد دیگر را پوشش مى دهد، برخى از آجر هاى اطراف باغ دیوارى خود را 
حذف کرده است و به کاربران ویندوز و اندروید اجازه مى دهد به برنامه ها و محصوالت بیشترى از جمله iCloud Photos دسترسى 

داشته باشند. اکنون سطح جدیدى از ادغام با ویندوز 11 و همچنین یک تجربه برنامه وب بهبود یافته وجود دارد.
البته اگر آیفون یا مک دارید، احتماال iCloud Photos را براى نیاز هاى مدیریت عکس و ویدیوى خود انتخاب مى کنید؛ اما اگر نیاز 
دارید از دستگاه هاى غیر اپل به فایل هاى خود دسترسى داشته باشید یا محتواى ضبط شده خود را با دیگران به اشتراك بگذارید، این 

کار بسیار ساده تر از گذشته است.

iCloud Photos در ویندوز

iCloud Photos در وب

iCloud Photos در وب نیــز وجود دارد که اگر از رایانه ویندوزى اســتفاده مى کنید، گزینه 

دیگرى است و تقریبا تنها گزینه شما در دستگاه Android اســت مگر این که بخواهید کار 
پیچیده اى را با ســرویس دیگرى انجام دهید که به عنوان یک واسطه عمل مى کند. اکنون 
که Apple Music روى اندروید اســت، این احتمال وجود دارد که iCloud Photos نیز به 

دنبال آن باشد.
اپل در حال حاضر در حال کار روى یک نسخه اصالح شده از برنامه هاى وب iCloud است 
که ممکن است هنگام ورود به پورتال آن را ببینید یا نبینید. تغییرات بیشتر شامل صفحه اول 
سایت به جاى مولفه Photos است، حداقل در حال حاضر، بنابراین تفاوت چندانى از نظر کار با 

عکس ها و ویدیو هاى شما وجود ندارد.
صفحه پیمایش در سمت چپ جایى است که فایل هاى خود را مشاهده مى کنید. ابتدا جدیدترین 
عکس ها و ویدیو هاى خود را مى بینید، اما مى توانید با چند کلیک به آلبوم هاى جداگانه برسید. یک 
تصویر را انتخاب کنید، گزینه هایى براى اشتراك گذارى، دانلود و حذف آن در گوشه باال سمت راست 
دریافت مى کنید، همچنین مى توانید اندازه ریز عکس ها را از طریق نوار لغزنده اى که در باال در کنار صفحه 

ناوبرى در سمت چپ قرار دارد، تنظیم کنید.
هنوز چیز هاى زیادى در پورتال وب iCloud Photos مغفول مانده است؛ براى مثال مى توانید براى تصاویر یا ویدیو ها 
جست و جو کنید و هیچ عملکرد ویرایشى نیز وجود ندارد. مى توانید تصاویر را از رایانه یا تلفن خود آپلود کنید، دکمه آپلود 

(فلشى که به نماد ابر اشاره دارد) را در گوشه باال سمت راست خواهید دید.
از طرف دیگر این رابط در مرورگر هاى تلفن همراه به خوبى مقیاس مى شود، بنابراین تجربه آن در اندروید 
وحشتناك نیست تا زمانى که تنها کارى که مى خواهید انجام دهید این است که عکس ها و 
ویدیو هاى خود را مرور کرده و شاید گاهى یک یا دو مورد از آن ها را دانلود کنید. 
هنوز هیچ گزینه رســمى براى همگام سازى عکس ها و ویدیو هاى 
گرفته شده با گوشى اندرویدى با iCloud وجود ندارد، 
بنابراین باید آن ها را از طریق شخص ثالثى 
 Google یا Dropbox ماننــد
Photos ارســال 

کنید.

Cloud براى ویندوز چندین سال است که در دسترس است و به شما یک پورتال اساسى مى دهد که از طریق آن مى توانید به 

عکس ها و ویدیو هاى خود دسترسى داشته باشید و عکس ها و فیلم ها را در سرور هاى اپل آپلود کنید؛ از رایانه هاى داراى سیستم 
عامل مایکروسافت. این برنامه تقویم ها و فایل هاى iCloud Drive را نیز پوشش مى دهد.

اکنون، ادغام iCloud Photos در برنامه بومى Photos براى ویندوز 11 نیز وجود دارد، تصاویر و ویدیو هاى دستگاه هاى اپل شما 
مى توانند درست در کنار محتواى OneDrive و فایل هاى موجود در هارد دیسک محلى شما نمایش داده شوند. اگر ویندوز 11 به روز است، 
 iCloud از تنظیمات کلیک کنید؛ به نصب Windows Update را نیز داشته باشید، براى بررسى روى Photos باید جدیدترین نسخه برنامه

براى ویندوز نیاز خواهید داشت.
این برنامه iCloud براى ویندوز است که تمام ورود و احراز هویت مورد نیاز را انجام مى دهد. البته شما به نام کاربرى و رمز عبور Apple ID خود نیاز 
خواهید داشت. وقتى این برنامه را راه اندازى مى کنید، مطمئن شوید که گزینه Photos عالمت زده شده است تا iCloud بداند که مى خواهید تصاویر و 
ویدیو هاى خود را با رایانه فعلى همگام سازى کنید.سپس مى توانید برنامه Microsoft Photos را از منوى Start اجرا کنید. روى نماد چرخ دنده در گوشه 

سمت راست باال کلیک کنید، در زیر عنوان Personalization، باید سوئیچ تغییر حالت Show iCloud Photos را مشاهده کنید.
 این گزینه یک گزینه iCloud Photos را اضافه مى کند که مى توانید روى آن در قسمت ناوبرى در سمت چپ کلیک کنید، اگر قبال iCloud را 
براى ویندوز نصب نکرده اید، از شما خواسته مى شود این کار را انجام دهید. صفحه iCloud Photos مانند سایرین طراحى شده 

است و رابط کاربرى آن براى مطابقت با جهت عکس هاى شما تغییر مى کند.
 اگر به صفحه All Photos بروید، خواهید دید که فایل هاى iCloud Photos برچسب کوچک 

خود را دارند تا آن ها را از ســایر تصاویر و ویدیو ها متمایز کنــد، مى توانید از 
ابزار هاى استاندارد از جمله ویرایش و جست وجو با فایل هاى 

iCloud در همــان قســمت اســتفاده

 کنید.

 با دیگران به اشتراك بگذارید، ای

ا
ت،
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گردو را چگونه باید مصرف کرد؟
گردو یکى از مواد غذایى اســت که داراى خواص زیادى 
است و تقریبا هر فردى از خواص گردو آگاهى دارد. اما اغلب 
افراد اطالع کاملى از خاصیت گردو ندارند و از جمله در مورد 

مضرات گردو نیز اطالعات دقیقى ندارند.
اما تقریبا همه این را مى دانند که گردو براى کودکان بسیار 
مفید است و باید در برنامه غذایى شان به خوبى گنجانده شود. 
البته توصیه مى کنیم تا مى توانید از گردوى تازه استفاده کنید 
تا بتوانید از ارزش غذایى گردو به نحو مطلوب استفاده کنید و 
از آن بهره مند شوید. در واقع مى توان گفت گردو تازه داراى 
خواص بیشترى مى باشد. ما در این مقاله به طور کامل در 
مورد خوردن گردو و فواید و مضرات آن اطالعات دقیق و 

جامعى در اختیار شما قرار مى دهیم.

خواص مصرف گردو
این که گردو داراى خواص زیادى است و خوردن آن مفید 
است، یکى از حقایقى اســت که هر کسى بر آن آگاه است. 
گردو سرشار از چربى هاى طبیعى، فیبر، ویتامین ها و مواد 
معدنى است و این ها باعث شده اند تا گردو از جمله بهترین 
مواد خوراکى باشد. در این مقاله از خواص گردو که به لحاظ 

علمى اثبات شده اند بهره مند مى شوید.

گردو سرشار از آنتى اکسیدان است
کسانى که سالمتى را یکى از بزرگترین نعمت هاى زندگى 
باور دارند، آنتى اکسیدان را به عنوان مهم ترین ماده براى 
سالمتى مى دانند. گردو داراى میزان آنتى اکسیدانى باالترى 
نسبت به سایر مواد خوراکى است. این خاصیت گردو ناشى 
از وجود ویتامین E، مالتونین و ترکیبات گیاهى به نام پلى 
فنول ها در آن است که به طور خاص در پوست گردو داراى 

میزان بیشترى است.

گردو سرشار از امگا است
در گردو مقادیر زیادى چربى امگا وجود دارد که براى سالمت 
بدن بسیار مفید هستند. امگا یکى از 

چربى هاى مفید است که باید در رژیم غذایى تان گنجانده 
شود تا بدن را مورد حمایت قرار دهد. میزان امگاى مورد نیاز 
بدن در مردان و زنان متفاوت است و به ترتیب از ۱٫۱ تا ۱٫۶ 
گرم متغیر است که مى توان با مصرف روزانه گردو آن را براى 
بدن تامین کرد. مصرف روزانه چربى گیاهى امگا سه که به 
میزان زیادى در گردو یافت مى شود، از بروز مشکالت قلبى 

به میزان 10 درصد پیشگیرى مى کند.

کاهش التهاب 
التهاب ریشه بســیارى از بیمارى ها است از جمله بیمارى 
هاى قلبى، دیابت نوع 2، بیمارى آلزایمر و سرطان که مى 
تواند ناشى از استرس اکسیداتیو باشد. پلى فنول در گردو مى 
تواند به مبارزه با این استرس اکسیداتیو و التهاب کمک کند. 
یک زیرگروه از پلى فنولها به نام آلژیناتین ها هستند که در 
مبارزه با التهابات بدن بسیار مفید است. آلژینات ها باکترى 
هاى مفید در روده را به ترکیبات به نام سر لیلیتین تبدیل مى 
کنند که در برابر التهاب از بدن محافظت مى شوند. امگا 3، 
منیزیم و آرژنین اســید آمینه در گردو نیز التهاب را در بدن 

کاهش مى دهند.

تضمین سالمت روده با گردو
مطالعات نشان مى دهد که اگر روده غنى از باکترى هاى 
سالم باشد باعث مى شود تا روده عملکرد خوبى داشته باشد و 
در نتیجه بدن هم سالم است. در واقع روده سالم سالمت شما 
را تضمین مى کند. اما ترکیب نامناسب میکروبیوتا در روده 
مى تواند به التهاب منجر شود و باعث ایجاد بیمارى در روده 
و قسمت هاى دیگر بدن شود، همینطور خطر ابتال به چاقى، 

بیمارى قلبى و سرطان را افزایش مى دهد.
خوب است بدانید که آنچه که مى خورید مى تواند به طور 
قابل توجهى بر آرایش میکروبى در روده تاثیر بگذارد. خوردن 
مغز گردو براى این امر بسیار مهم است و باعث مى شود تا 

باکتریهاى سالم در روده افزایش یابند.

کنترل وزن با خوردن گردو
کالرى گردو کم است به همین دلیل افرادى که مشکل چاقى 
دارند مى توانند از این ماده مغذى در برنامه غذایى خود 
استفاده کنند. این را هم باید بدانید که گردو 

باعث کنترل اشتها مى شود و 

اگر مى خواهید در وعده ها غذایى میزان کمترى غذا بخورید، 
حتما از گردو غافل نشوید.

در یک مطالعه روى 10 فرد چاق نشان داده شده است که 
خوردن 48 گرم گردو روزى یک وعده به مدت پنج روز اشتها 

و گرسنگى را در آنها کاهش مى دهد.
عالوه بر این، پس از پنج روز مصرف گردو، اســکن مغزى 
این افراد نشان داد که بخشــى از مغز آنها به گونه اى فعال 
شده است که به آنها کمک مى کند تا با دیدن مواد غذایى 
بسیار وسوسه انگیز مانند کیک و سیب زمینى سرخ کرده 

وسوسه نشوند.

کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دو
مطالعات انجام گرفته نشان مى دهد که یکى از دالیلى که 
باعث مى شود تا گردو خطر ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش 
دهد این است که گردو به کنترل وزن کمک مى کند. اضافه 
وزن باعث افزایش خطر ابتال به دیابت و قند خون مى شود. 
با این حال، خوردن گردو ممکن است به کنترل قند خون 
توسط مکانیزمى فراتر از تاثیر آن بر کنترل وزن کمک کند و 

اثرات مفید بیشترى داشته باشد.

پایین آوردن فشار خون
فشار خون باال عامل مهم و خطرناکى براى بیمارى هاى 
قلبى و بروز سکته است. برخى مطالعات نشان مى دهد که 
خوردن گردو ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند، 
از جمله در افرادى که فشــار خون باال دارند و در افراد سالم 

در هنگام استرس.
یک مطالعه علمى چهار ساله در بین حدود 7500 بزرگسال 
در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى انجام گرفت که 
در آن در قالب یک رژیم مدیترانه اى روزانه 28 گرم آجیل 
مخلوط شــده مورد مصرف قرار دادند، که نصف این مقدار 

گردو بود.
در پایان مطالعه افراد مبتال به فشــار خون باال در مصرف 
رژیم غذایى غنى شده با گردو در مقایسه با افرادى دیگر که 
فشار خون داشتند اما از این رژیم بهره مند نشده بودند، شاهد 
کاهش فشار خون بودند. این مطالعه نشان مى دهد که آجیل 
و بویژه گردو در پیشگیرى و حتى رفع مشکالت قلبى بسیار 

مفید هستند و باید در رژیم غذایى گنجانده شوند.

روند پیرى را به تاخیر 
مى اندازد

همانطور که مى دانید عملکرد 
بدنى خوب با داشتن تحرك و 

فعالیت هاى جسمانى میســر مى شود. یکى از عواملى که 
ممکن اســت به حفظ توانایى هاى بدنى شما کمک کند، 
عادات غذایى سالم مى باشند. دانشمندان در یک مطالعه در 
طول بیش از 18 سال در بیش از 50 هزار زن مسن دریافتند 
که افرادى که داراى رژیم هاى سالم هستند، خطر ابتال به 
اختالالت فیزیکى 13 درصد در آنها کمتر اســت. گردو در 
میان غذاهایى است که بیشــترین نقش را در رژیم غذایى 

سالم ایجاد کرده است.
در حقیقت گردوها با ویتامین هاى ضرورى، مواد معدنى، 
فیبر، چربى ها و ترکیبات گیاهى مفید باعث مى شــوند تا 

عملکرد بدنى خوبى داشته باشید.

افزایش چربى هاى مفید در خون
سطح باالى کلسترول LDL ”بد“ و ترى گلیسیرید به مدت 
طوالنى با افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى ارتباط 
دارد. مصرف مداوم گردو به کاهش کلسترول خون بسیار 

کمک مى کند.
 به عنوان مثال، در یک مطالعه در بین 194 فرد بزرگسال 
نشان داد که خوردن 43 گرم گردو به صورت روزانه به مدت 
هشت هفته باعث کاهش ۵٪ کاهش کلسترول LDL و ٪۵ 
کاهش ترى گلیسیرید در مقایســه با کسانى شد که گردو 

مصرف نکرده بودند.

چاى یکى از نوشیدنى هاى محبوب ایرانى ها است که 
فواید زیادى براى سالمتى دارد، اما به دالیلى نباید در 

نوشیدن آن افراط کرد.
در بیشــتر موارد بر معایب مصرف چاى سیاه تاکید 
مى شود تا منافع و فواید آن. در حالى که اگر چاى سیاه 
به موقع مصرف شود و یک تا دو ساعت قبل و بعد از غذا 

مصرف نشود، داراى منافع و فواید زیادى هم هست.
- پلى فنول هاى (ترکیبات گیاهى که مى توانند مانند 
آنتى اکسیدان عمل کنند) موجود در چاى سیاه، خاصیت 
آنتى اکســیدانى دارد که هم عوامل سرطانى مانند 
رادیکال هاى آزاد را در بدن از بین مى برد و هم باعث 

کاهش توده چربى بدن مى شود.
- پلى فنول هاى موجــود در چاى با تقویت رشــد 
باکترى هاى مفید در دســتگاه گوارش و مهار رشد 
باکترى هاى مضر باعث تقویت سیستم ایمنى مى شود.
- فالوونوئیدهاى موجود در چاى سیاه، به سالمتى 
قلب کمک کرده و باعث کاهش قند و کلسترول بد 

خون مى شود.
- مصرف منظم چاى در کنار اصالح ســبک زندگى 
و فعالیت بدنى مى تواند باعــث کاهش احتمال بروز 

سکته شود.
-  تئین (ماده اى است که در چاى وجود دارد و باعث 
کم شــدن حس خواب در انسان مى شــود) چاى با 
افزایش فعالیت آلفا در مغز مى تواند به افزایش تمرکز 

کمک کند.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با 
این حل باید یادمان باشد زیاده روى در مصرف هر ماده 
غذایى مضراتى نیز دارد. بر این اساس توصیه مى کنیم 
هر روز دو تا ســه فنجان چاى بنوشــید تا از مزایاى 
سالمتى آن بهره مند شــوید؛ چرا که مصرف زیاد از 
حد چاى مى تواند باعث اختالل در خواب، کم خونى، 
تهوع، استفراغ، سردرد،  فشار خون باال، تنفس سریع یا 

احساس سوت کشیدن در گوش شود.

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که برداشتن 10،000 
قدم در روز، یا حتى کمى کمتر، ممکن است براى بهبود 

سالمت کافى باشد.
محققان دریافتند که در میان 6000 بزرگسال میانسال 
و مسن، کســانى که روزانه حداقل 8000 تا 9000 
قدم برمى دارند، با خطــر کمتر ابتالء به مجموعه اى 
از مشــکالت در طول هفت ســال روبرو بودند. این 
مشکالت شامل چاقى، فشار خون باال، دیابت، آپنه 

خواب، رفالکس اسید معده و افسردگى بالینى بود.
این تعداد گام معادل تقریبــًا 6.5 کیلومتر راه رفتن، 

براساس سرعت است.
با این حال، محققان هشــدار دادند کــه بیش از حد 
درگیر این موضوع نباشــید. بلکه هرچقدر مى توانید 

فعال تر باشید.

دکتر «چیپ الوى»، مدیر پزشــکى توانبخشــى و 
پیشگیرى قلبى در مؤسسه قلب و عروق جان اوشنر 
در نیواورلئان، گفت: «این یک فرمول ساده است. اگر 
هدف کنترل وزن است، هرچه بیشتر راه بروید یا بدوید، 

کالرى بیشترى مى سوزانید.»
او بیان کــرد: «اثر خالص فعالیت زیــاد همچنان به 
کاهش وزن منجر مى شود؛ و این مسئله مى تواند خطر 
بیمارى قلبى، دیابت و طیف وسیعى از بیمارى هاى 

دیگر را کاهش دهد.»
الوى همچنین اشــاره کرد: «سرعت گام برداشتن، 
کلیدى براى تقویت تناسب اندام قلبى عروقى است. 

تناسب اندام یکى از قوى ترین محافظ ها در برابر بیشتر 
بیمارى ها است.»

پیام اصلى مطالعه این اســت: تحرك داشته باشید تا 
خطر ابتالء به بیمارى هاى مزمن کاهش یابد.

این مطالعه شــامل بیش از 6000 بزرگســال 41 تا 
67 ســاله بود که گام هاى روزانه خود را اندازه گیرى 
مى کردند. محققان با دسترســى به سوابق سالمت 
الکترونیکى بررسى کردند که چگونه تعداد قدم هاى 
روزانه آن ها بــا خطر ابتالء بــه بیمارى هاى مزمن 

مختلف مرتبط است.
سطح فعالیت شرکت کنندگان به طور متوسط طى 
چهار سال پیگیرى شد. میانگین تعداد گام هاى روزانه 

براى گروه حدود 7700 قدم بود.
این مطالعه نشان داد در طول هفت سال، افرادى که 
حداقل 8200 قدم در روز برمى داشتند کمتر در معرض 
چاقى قرار داشتند. آن ها همچنین با خطر کمتر ابتالء به 
آپنه خواب، اختالل تنفس شبانه و بیمارى ریفالکس 
روبرو بودند. احتمال تشخیص افسردگى اساسى نیز در 

این افراد کاهش یافت.

تخم مرغ «پکیــج کامل طبیعت» اســت؛ نه فقــط به خاطر 
مــواد مغذى اش بلکــه رنگ هاى شــگفت انگیزى هــم دارد 
اما آیــا تخم مرغ هاى رنگــى غنى تر از تخم مرغ هاى ســفید 

هستند؟
 تقریبا همه روزها در تقویم رویدادهاى جهانى به نام موضوع یا 
چیزى نام گذارى شده اما شــاید باور نکنید که تخم مرغ یکى از 
روزهاى مهم این تقویم است. هفته دوم اکتبر از 26 سال قبل، در 
کنفرانس بین المللى کمیسیون تخم مرغ در وین این عنوان را 
دریافت کرد تا اهمیت تغذیه اى این خوراکى مقوى و در دسترس 

را یادآورى کند.
از تخم مرغ به عنوان «پکیج کامل طبیعت» یاد مى شود چراکه 
یکى از مغذى ترین منابع غذایى در جهان محسوب مى شود. این 
غذاى لذیذ سرشار از پروتئین، آهن، کلســیم، پتاسیم، فوالت، 
روى، ویتامین D و... است. تخم مرغ همچنین حاوى مواد مغذى 

مبارزه کننده با بیمارى هاى مختلف نیز است.

مواد مغذى اما تنها دلیل بسیارى از مردم براى مصرف تخم مرغ 
نیست؛ تخم مرغ، روش هاى مختلف و راحتى براى خوردن دارد؛ با 
این حال ممکن است بین انتخاب یک تخم مرغ حنایى و یک تخم 
مرغ سفید مردد شوید. باور عمومى این است که تخم مرغ هاى 
حنایى بومى هستند و شاید همین شما را به پرداخت قیمت باالتر 

آنها مجاب کند.
اما آیا تخم مرغ هاى حنایى واقعا بهتر هستند؟ در واقع تخم مرغ ها 
رنگ هاى بسیار متنوع ترى دارند و علم ثابت کرده آنچه در تعیین 
رنگ پوسته تخم مرغ تاثیر دارد ژنتیک مرغ است. کرم، صورتى، 
آبى و سبز، قهوه اى شکالتى، حنایى، سفید و خال خالى که البته 
بدون زرده اســت همه رنگ هاى پرتکرارى هستند که در میان 
تخم مرغ ها دیده شده اند. (شاید دیگر نیازى به رنگ کردن تخم 

مرغ هاى عید نباشد!)
طبیعت با هدیه کردن ایــن الگوهاى رنگى و متنوع اســتتار، 
محافظت در برابر شکارچیان و حفظ هویت ن ژادى را  براى پرهاى 

مرغ و پوسته تخم هایش آســان کرده؛ یک متخصص طیور به 
اگرى الیف ســرویس گفت نژاد مرغ معموال نشان مى دهد که 
تخم مرغ هاى او چه رنگى خواهند داشت و البته اگر صدها نژاد 
مختلف مرغ در جهان را نمى شناسید (که حق هم دارید) یک راه 

ساده تر هم وجود دارد.
دکتر گرگورى آرچر، در بخــش علوم طیور کالج برایان، توضیح 
داد: «به طور کلى، مرغ هایى با الله گوش سفید، تخم هاى سفید 
تولید مى کنند. اما در حقیقت همه تخم مرغ ها با رنگ سفید شروع 
مى شوند؛ پوسته کربنات کلسیمى ساخته شده دور تخم ذاتا سفید 
است اما کامل شدن این پوسته حدود 24 ساعت زمان الزم دارد 
و این وقتى ماسب اســت تا ژن هاى مرغ مادر وارد عمل شوند و 

آن ها را رنگى کنند.
رژیم غذایى و سبک زندگى مرغ هم مى تواند تفاوت هاى جزئى 
در رنگ پوسته تخم مرغ ایجاد کند اما تخم مرغ هاى محلى و به 
اصطالح ارگانیک، لزوما قهوه اى نیستند بلکه اغلب نژادهایى که 

در مزارع پرورش مى یابند آنهایى هستند که تخم هاى قهوه اى 
مى گذارند.

رنگ پوسته تخم مرغ بر ارزش تغذیه اى داخل آن تاثیرى ندارد. 
همه تخم مرغ ها سرشار از پروتئین و کلسترول نسبتا کمى هستند، 
با این حال مرغ هایى که دسترسى بیشترى به نور خورشید دارند، 
تخم هایى مى گذارند که حاوى ویتامین D بیشترى هستند و این 
باعث مى شــود که تخم مرغ هاى آزاد داراى محتواى ویتامین 

بیشترى باشند.
مرغ هایى که رژیم غذایى غنى از اســیدهاى چرب امگا 3 دارند 
نیز تخم مرغ هایى تولید مى کنند که حاوى سطوح بسیار باالترى 
از این ماده مهم هســتند اما این باور درست نیست که تخم مرغ 
قهوه اى سالم تر از تخم مرغ سفید اســت. این افسانه احتماال از 
ارتباط مردم با غالت کامل نشات مى گیرد که کمتر تصفیه شده 
و طبیعى تر و در نتیجه سالم تر هستند؛ این واقعیت در مورد گندم، 

نان، برنج و شکر صادق است، اما در مورد تخم مرغ نه!

مــواد م
اما آیــا
هستند؟
 تقریبا ه
چیزى نا
روزهاى
کنفرانس
دریافت
یادآور را
م تخم از
م یکى از
غذاى لذ
روى، وی
مبارزه ک

حد مجاز نوشیدن چاى در روز

چند قدم در روز براى سالمتى کافى است؟

عجایب تخم مرغ که 
نمى دانستید

شکست خوردن در یک رژیم الغرى، افراد داراى اضافه 
وزن را نسبت به تالش هایشان ناامید مى کند؛ این شکست 
4 دلیل مهم دارد و مهمترین آن کالرى شمارى و محاسبه 

وزن است.
یکى از دالیل مقاومــت افراد براى کاهش وزن شــان، 
خاطرات شکست هاى قبلى و تجربیات ناموفقى است که 
در گذشته داشته اند؛ دکتر الدن گیاهى، متخصص تغذیه و و 
رژیم درمانگر، مى گوید افراد چاق جمالت پرتکرارى دارند:

من اصال اراده ندارم
خیلى بد شدم

نمى توانم
این متخصص باتجربه ریشــه تجربیات ناموفق الغرى 
را در نداشــتن دانش، آگاهى و مهارت مى داند و توضیح 
مى دهد: «هر فرد منطبق با فیزیولوژى و عملکرد بدنش 
مى تواند راهکارهایى مختص به خود داشته باشد. یکى از 
شایع ترین خطاها در مسیر الغرى این است که این افراد 

معموال خودشان را گرسنه نگه مى دارند!
زمان گرسنگى و دقیقا وقتى که هیچ قندى در مغز وجود 
ندارد، بدترین موقع براى تقویــت اراده  و نخوردن چیزى 
است که دوست دارید؛ با سپرى کردن دوره هاى متناوب 
گرســنگى نمى توان مهارت خودکنترلى  را تقویت کرد؛ 
گاهى هم چیزهاى زیادى را مى خوانید و مى شــنوید اما 

تمرین و تکرار ندارید و همین موفقیت شــما در رژیم را با 
مشکل روبرو مى کند.

هرچند اختالالت هورمونى و کم خونى هاى درمان نشده 
هم خیلى از اوقات این اوضاع را تشدید کرده است. خواب 
خوب داشتن و به قول روان شناسان، داشتن شفقت به خود 
اما روى نتیجه گرفتن شما تاثیر بسیار مثبتى خواهد داشت.

براى تقویت اراده باید بیش و پیش از داشــتن یک برنامه 
غذایى صبح، ظهر، شــب و میــان وعده اى که 
مى گوید این را بخــور، آنقدر بخــور، عوامل و 
رفتارهایى را شناسایى کرد که جسم و روان ما 
را تحلیل مى برد؛ شناسایى این عوامل و آگاهى 
نسبت به آنهاست که به ما راه حل هایى منطقى 

الغر شدن مى دهند.
نکته اساسى دیگر، تمایز قائل شدن بین 
محاسبه در خوردن یا مشاهده در خوردن 
است؛ قطعا کالرى موضوع مهمى است. 
دانستن کالرى ها خوب است، اما مهم 
این اســت که موقع غذا خوردن کالرى 

نمى شــماریم. دانســتن کالرى ها براى 
وقتى اســت که مى خواهیم رژیم را تنظیم 

کنیم اما در زمان تناول غذا، باید با آن ارتباط 
برقرار کنیم.

دکتر گیاهى در توضیح این نکته اساسى مى گوید: یعنى 
وقتى که من دارم غذا مى خــورم، هیچگونه رابطه اى با 
خودم و با غذا ندارم. دارم َچت مى کنم، بحث مى کنم، فیلم 
مى بینم، اخبار مى بینم و ... پس من ارتباطى با غذا ندارم. 
اتفاقى که مى افتد این است که بدن پاسخ هاى هورمونى 

مناسب دریافت نمى کند.
متابولیسم و سوخت و ســاز بدن ما توسط هورمون هاى 
متعدد و پیچیده کنترل مى شود و همین سیستم است 
که به ما در درك زمان گرســنگى و سیرى کمک 
مى رســاند؛ حال اگر ما آنقدر سرگرم کارهایمان 
باشیم که متوجه این سیگنال ها نشویم نمى توانیم 
کنترلــى روى میــزان کالرى دریافتى داشــته

 باشیم.
موقع غذا خوردن به خودتان توجه کافى 
داشته باشــید و به برکتى که جلوى شما 
قرار گرفته، احترام کافى بگذارید. غذا را 
نگاه کنید، بو کنید، مزه کنید و با طمانینه 

میل کنید. 
کالرى مهم اســت، اما نکته مهمتر آگاهى 
به وقت خوردن است؛ آگاهى به وقت خوردن 
یعنى حضور و مشاهده آنچه مى خورید و توجه به 

آن چیزى که دارید مى خورید.

4 دلیل موفق نشدن رژیم هاى الغرى

 میــان وعده اى که
وووول و در بخــور، عوام
 که جسم و روان ما 
ن عوامل و آگاهى

ه حل هایى منطقى 

ل شدن بین 
ه در خوردن 
همى است. 
ت، اما مهم 
ردن کالرى 

الرى ها براى 
م رژیم را تنظیم 

 باید با آن ارتباط 

متعدد و پیچیده کنترل مى ش
که به ما در درك زمان گ
مى رســاند؛ حال اگر م
باشیمکه متوجه این سی
کنترلــى روى میــزان

 باشیم.
موقع غذا خورد
داشته باشــید
قرار گرفته، اح
نگاه کنید، بو ک

میل کنید. 
کالرى مهم اســت
به وقت خوردن است
یعنى حضور و مشاهده
آن چیزى

روش هاى مصرف گردو هم بسیار متنوع هستند و 
مى توان استفاده از خاصیت آنها را با مخلوط کردن 
گردو با مواد مغذى دیگر افزایــش دهید. گردو به 
صورت بو داده و هم بــه صورت خام مورد مصرف 
قرار مى گیرد و شما مى توانید گردو را در روغن هاى 
کرچک و یا زیتون هم بریزید و میل کنید و از فواید 

آنها با هم استفاده کنید.
بهترین پیشــنهاد ما خوردن گردو به صورت میان 
وعده در طول روز اســت، بویژه در بچه ها این کار 
بسیار مفید است چرا که آنها در حال رشد هستند و 
همین امر باعث مى شود تا نیازهاى آنها تامین شود.

سایر روش هاى مصرف گردو :
-خوردن گردو به همراه ساالد و سبزى هاى سالم

-مصرف گردو همراه با سیب زمینى
-مصرف گردو با غالت و نان سبوس دار

خوردن گردو با مرغ و ماهى
-مصرف گردو با ماست و نان جو دوسر
-خوردن گردو با هر نوع ساندویچ

-مى توانید گردو را با غذاهاى خانگى طبخ 
کنید

- مصرف گردو با ماکارونى و پاستا

مصرف گردو یک رژیم 
غذایى در دسترس

کنترل وزن با خوردن گردو
کالرى گردو کم است به همین دلیل افرادى که مشکل چاقى 
دارند مى توانند از این ماده مغذى در برنامه غذایى خود 
استفاده کنند. این را هم باید بدانید که گردو 

باعث کنترل اشتها مى شود و 

فشار خون داشتند اما از این رژیم بهره مند نشده بودند، شاهد 
کاهش فشار خون بودند. این مطالعه نشان مى دهد که آجیل 
و بویژه گردو در پیشگیرى و حتى رفع مشکالت قلبى بسیار 

مفید هستند و باید در رژیم غذایى گنجانده شوند.

روند پیرى را به تاخیر 
مى اندازد

همانطور که مى دانید عملکرد 
بدنى خوب با داشتن تحرك و 

آنها با هم استفاده کنید.
بهترین پیشــنهاد ما خوردن گردو به صورت میان
وعده در طول روز اســت، بویژه در بچه ها این کار
بسیار مفید است چرا که آنها در حال رشد هستند و
همین امر باعث مى شود تا نیازهاى آنها تامین شود.

سایر روش هاى مصرف گردو :
-خوردن گردو به همراه ساالد و سبزى هاى سالم

-مصرف گردو همراه با سیب زمینى
-مصرف گردو با غالت و نان سبوس دار

خوردن گردو با مرغ و ماهى
-مصرف گردو با ماست و نان جو دوسر
-خوردن گردو با هر نوع ساندویچ

-مى-مى---م-ممىمى توانیدگردو را با غذاهاى خانگى طبخ
نککننکننکننیکککککنیککککنکنینینید

------ ممصرففگردو با ماکارونى و پاستا

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

شــماره 140160302026012890 – تاریــخ: 1401/08/14 – برابــر راى شــماره 
140160302026009128 مورخ 1401/07/06 هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضــى مالکیت آقاى/ خانم مهرداد على پور به شناســنامه شــماره 1272517314 کدملى 
1272517314 صادره فرزند ایوب نســبت به سه دانگ مشاع ششــدانگ  یک باب ساختمان با 
استثنا بهاى ثمنیه آن به مساحت 135,33 مترمربع پالك 723 شــماره فرعى از 99 اصلى واقع در 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى ایوب على پور دفتر الکترونیکى 
139920302026020272 طى انحصار وراثت 1395/03/31- 9509977621100160 شعبه 8 

شوراى حل اختالف شهرستان بندرعباس. 
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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/03 - م الف: 1407299 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/238 

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

شــماره 140160302026012888 – تاریــخ: 1401/08/14 – برابــر راى شــماره 
140160302026009127 مــورخ 1401/07/06 هیــات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض مالکیــت آقاى/ خانم میــالد على پور 
به شناســنامه شــماره 1270864866 کدملــى 1270864866 صادره فرزند ایوب نســبت به 
سه دانگ مشاع ششــدانگ یک باب ساختمان با اســتثنا بهاى ثمنیه آن به مســاحت 135,33 

مترمربع پالك 723 شــماره فرعــى از 99 اصلى واقع در بخــش 16 اداره ثبت اســناد و امالك 
شــمال اصفهان مالکیت رســمى ایوب على پور دفتر الکترونیکــى 139920302026020272 
طى انحصار وراثــت 1395/03/31- 9509977621100160 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف 

شهرستان بندرعباس. 
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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/03 - م الف: 1407309 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/240

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006008448 تاریخ ارســال نامه: 1401/08/28 وراث مرحومه فاطمه 
مصطفوى خوزانى فرزند سیدمحمد به کدملى 1141626421 به استناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند یک دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت 
پالك شماره (1307) فرعى از (114) اصلى که در دفتر امالك 601 صفحه 307 به نام ایشان ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور 
المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/09/03-م الف: 1414124- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى از طرف زهره عموشاهى خوزانى/9/127
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فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030011822 سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت نیم دانگ  
مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى شده از  1782/1   
واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه درصفحه 445  دفتر 137 امالك ذیل ثبت 
21907/1583  بنام خانم صدیقه نعلبندى  نجف آبادى فرزند  حسین  ثبت و سند مالکیت  به شماره 
چاپى 541484 صادر و تسلیم گردیده و سپس از طرف نامبرده به موجب سند قطعى شماره 141008 
مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین اجتماعى 
انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03- الف م:1414400حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/9/121

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030011813سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت نیم   دانگ 
مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى شده از 1782/1 
واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه درصفحه 321  دفتر 252 امالك ذیل ثبت 
55685  بنام خانم  زهرا زواران حسینى نجف آبادى   فرزند اسداله ثبت و سند مالکیت  به شماره چاپى 
776168صادر و تسلیم گردیده و پس از  انتقال مع الواسطه از طرف ابوالقاسم بزمشاهى اصفهانى به 
موجب سند قطعى شماره 141008 مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان 
نجف آباد به سازمان تامین اجتماعى انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03- م 
الف:1414411- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف هدا چاوشى/8/340 

فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030011815 سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت نوزده  – 
سى و ششم مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى شده از  
1782/1   واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 343  دفتر 416 امالك ذیل 
ثبت 101140  بنام آقاى ابوالقاسم بزمشاهى اصفهانى  فرزند محمود  ثبت و سند مالکیت  بشماره 
چاپى 694046 صادر و تسلیم گردیده و سپس از طرف نامبرده به موجب سند قطعى شماره 141008 
مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین اجتماعى 
انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03-م الف:1414360- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/9/122

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030011814سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت نوزده – سى 
و ششم دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى شده از 
1782/1 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 346  دفتر 416 امالك ذیل 
ثبت 101142  بنام آقاى محمد على بزمشاهى اصفهانى  فرزند محمود  ثبت و سند مالکیت  بشماره 
چاپى 694047 صادر و تسلیم گردیده و سپس از طرف نامبرده به موجب سند قطعى شماره 141008 
مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین اجتماعى 
انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03 -م الف: 1414405- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/8/341 

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030011816سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت سى و 
هفت  – هفتاد و دوم  دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و 
مجزى شده از 1782/1 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 349  دفتر 416 
امالك ذیل ثبت 101144  بنام خانم فاطمه  بزمشاهى اصفهانى  فرزند محمود  ثبت و سند مالکیت  
بشماره چاپى 694048 صادر و تسلیم گردیده و سپس از طرف نامبرده به موجب سند قطعى شماره 
141008 مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین 
اجتماعى انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03 – م الف: 1414366 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/9/123 

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030011783آقاى حسینعلى حیدرى جوزدانى  فرزند اسداله طبق درخواست 
وارده به شماره 140121702030025509 مورخ 1401/08/15 و  باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
903 فرعى از 395 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 585 دفتر اول امالك ذیل ثبت 
166 بنام آقاى صادق حیدرى جوزدانى  فرزند رضا قلى  ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 026032 
صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند قطعى شــماره 1853 مورخ 1395/02/12 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 283 نجف آباد از طرف نامبرده به آقاى علیرضا حیدرى جوزدانى نسبت به یک 

دانگ و نهصد و شصت و پنج هزارم دانگ مشاع از ششدانگ و به آقاى حسینعلى  حیدرى جوزدانى 
فرزند اسداله  نسبت به  دو دانگ و  سیصد و بیست و پنج هزارم دانگ مشاع از ششدانگ و به آقاى  
محمد حیدرى جوزدانى نسبت به یک دانگ و هفتاد و یک – صدم دانگ مشاع از ششدانگ انتقال 
گردیده است که سند اولیه در سهم حسینعلى قرار گرفته است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03-م 
الف:1414339- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف هدى چاوشى/8/342  

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030011825 ســازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى 
طبق درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت 
نوزده  – سى و ششم مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى 
شــده از  1782/1   واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 340  دفتر 416 
امالك ذیل ثبت 101138  بنام آقاى علیرضا بزمشاهى اصفهانى  فرزند محمود  ثبت و سند مالکیت  
بشماره چاپى 694045 صادر و تسلیم گردیده و سپس از طرف نامبرده به موجب سند قطعى شماره 
141008 مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین 
اجتماعى انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: 1401/09/03-م الف: 1414402 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/9/124

فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030011830سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى شده از 1782/1 واقع در قطعه 2 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 311  دفتر 16 امالك ذیل ثبت 1583 بنام آقاى حسن ستارى 
نجف آبادى   فرزندخدابخش ثبت و سند مالکیت  بشماره چاپى 694044 صادر و تسلیم گردیده و 
پس از انتقاالت متعدد تمامت یک دانگ و یازده – هفتاد و دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذکور 
از طرف رجبعلى بزمشاهى اصفهانى به موجب سند قطعى شــماره 141008 مورخ 1378/10/01 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین اجتماعى انتقال گردیده است  
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03 – م الف: 1414397 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/9/120 

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030011827سازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت شش – 
هشتم  دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 13 فرعى از 1782 اصلى مفروز و مجزى شده از 
1782/1 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 322  دفتر 233امالك ذیل 
ثبت 51919  بنام آقاى علیرضا بزمشاهى اصفهانى  فرزند محمود  ثبت و سند مالکیت  بشماره چاپى 
198470صادر و تسلیم گردیده و پس از  انتقاالت متعدد به موجب سند قطعى شماره 141008 مورخ 
1378/10/01 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان تامین اجتماعى انتقال 
گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/09/03 -م الف: 1414727- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/9/125

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى رضا شاه تیمورى تقاضاى تحدید حدود اختصاصى ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى  
4988 فرعى واقع در اردستان 1 اصلى دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و نیاز 
به آگهى مجدد دارد اینک بنابه درخواست متقاضى و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
اختصاصى پالك شماره 4988 فرعى مزبور واقع در اردســتان 1 اصلى دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان بنام رضا شــاه تیمورى فرزند عبدالحســین و غیره در روز پنج شنبه مورخه 24/ 
09/ 1401 از ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهى در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت 
پذیرد. تاریخ انتشار:1401/09/03 – م الف:1414497 - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان 

- ذبیح اله فدائى اردستانى/9/129

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030011819ســازمان تامین اجتماعى با نمایندگى آقاى حمید گلشادى 
طبق درخواست وارده به شــماره 140121702030026418 مورخ 1401/08/22 و به استناد دو  
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت 
یک دانگ  مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 13 فرعى از  1782 اصلى مفروز و مجزى شده 
از  1782/1   واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 329  دفتر 294امالك 
ذیل ثبت 74182 بنام آقاى ابوالقاسم بزمشــاهى اصفهانى  فرزند محمود  ثبت و سند مالکیت  به 
شماره چاپى 792296 صادر و تسلیم گردیده و سپس از طرف نامبرده به موجب سند قطعى شماره 
141008 مورخ 1378/10/01 دفترخانه اسناد رســمى شماره 23 شهرستان نجف آباد به سازمان 
تامین اجتماعى انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/03-م 
الف: 1414722 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد

 – از طرف هدا چاوشى/9/126

مدیر هنرهاى تجســمى حوزه هنــرى اصفهان گفت: 
نمایشــگاه بین المللى کارتون و کاریکاتور جام جهانى 
از یکم آذرماه در عمارت تاریخى ســعدى حوزه هنرى 
اصفهــان افتتاح شــده و تا بیســتم آذرمــاه پذیراى 
عالقه مندان است. مجتبى مجلسى اظهار کرد: در این 
نمایشگاه آثارى از کارتونیســت هاى سراسر جهان به 
نمایش گذاشته شده است و آثار، بازتاب زوایاى مختلف 
اجتماعى، فرهنگى و سیاسى که ذهن مردم دنیا را به خود 
مشغول مى کند را به تصویر کشیده است. وى خاطرنشان 
کرد: در این فضاى نمایشگاهى آثار هنرى جذابى عرضه 
شده که از زوایاى مختلفى به جام جهانى فوتبال به عنوان 

یک رقابت بزرگ و تأثیرگذار بین المللى نگاه شده است.
مدیر واحد هنرهاى تجسمى حوزه هنرى استان اصفهان 
افزود: نمایشگاه اصلى کاریکاتور و کارتون جام جهانى 
در تهران برپا شــده و این نمایشگاه استانى با درون مایه 
کاریکاتور و کارتــون در قالب طنز، پرتــره بازیکنان و 

همچنین افراد مؤثر در جام هاى جهانى برپا شده است.
وى تعداد آثــار به نمایــش در آمده در ایــن مجموعه 
نمایشگاهى را 63 اثر اعالم کرد و گفت: هر کدام از این 
آثار، مربوط به یک نفر از یک کشور است، همچنین تعداد 
محدودى از آثار متعلق به کارتونیست هاى ایرانى است 

که تولیداتى در رابطه با فوتبال و جام جهانى داشته اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
از مجمــوع 42 پایگاه امدادى این نهاد در اســتان، 14 

پایگاه به خودروى نجات نیاز دارد.
داریوش کریمى افزود: نبود خودروى نجات در شمارى از 
پایگاه هاى نجات استان ، اگرچه به چالش تبدیل نشده 
و از سوى دیگر پایگاه ها پوشش داده مى شود، اما نیازى 

است که باید رفع شود.
وى اضافه کرد: قیمت باالى خودروهاى امدادى تامین 
آنها را با مشــکل روبه رو کرده اســت، هر یک از این 
خودروها به همراه وســایل و تجهیزات امدادى حدود 

چهار تا پنج میلیارد تومان ارزش دارد.

معاون امداد و نجــات جمعیت هــالل احمر اصفهان 
تصریح کرد: خریــد و توزیع ایــن خودروها به صورت 
متمرکز از ســوى هالل احمر کشور صورت مى گیرد و 
با توجه به قول هاى مســاعد از ســوى مسووالن امر، 
امیدواریم شــمارى از آنها نیز در اختیار استان قرار داده 

شود.
کریمى با بیان اینکه بخش اعظم تجهیزات و وســایل 
امداد و نجات وارداتى است، تصریح کرد: تعداد محدودى 
از کشــورها این ادوات را مى ســازند و معضالتى مانند 
تحریم و نوسان قیمت ارز، خرید و تامین آنها را با چالش 

روبه رو مى کند.

جام جهانى در اصفهان
با حضور 63 کشور!

چالشى به نام
کمبود خودروى نجات

کشف کوزه آبخورى تاریخى
کوزه آب خورى مربوط به دوره متاخر اسالمى در میمه 
کشف شد. رییس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى شهرستان شـاهین شهر و میمه گفت: در 
الیروبى و احیا پایاب قنات جهانـى مزدآباد میمه کوزه 
آب خورى مربوط به دوره متاخر اسالمى کشف و براى 
مرمت و مستند نگارى تحویل موزه مردم شناسى شد. 
جواد چهراضى افزود: در سال هاى گذشته نیز 4 پى سوز 
قدیمى در روند الیروبى قنات جهانى مزدآباد کشف و به 

موزه مردم شناسى میمه تحویل داده شد.

صدور کارت منزلت 
براى مادران 

معـاون فرهنگى شـهردار اصفهان گفـت: مادرانى که 
فرزند سوم شـان در سال 1400 متولد شـده مى توانند 
با دریافـت کارت منزلت، روزانـه از دو تراکنش نیم بها 
براى اتوبوس هاى شـهرى و مترو و همچنین خدمات 
تفریحى شهردارى  اسـتفاده کنند. مجتبى شاهمرادى 
افـزود: مادران مـى توانند بـا مراجعه به سـامانه صدور 
کارت منزلت ثبت نام و کارت منزلت را دریافت کنند و 
از خدمات این کارت بهره مند شوند. وى گفت: این افراد 
مى توانند از طریق اداره مشارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شـهردارى براى ثبت نام 
اقدام کنند. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت 
به  معرفى و صدور شناسـه ویژه براى مادران داراى سه 

فرزند یا بیشتر اقدام نماید.

خبر

مریم محسنى
هنوز چند روزى از صحبت رئیس کمیسیون هوشمندسازى و حمل و نقل 
شهرى شوراى شهر اصفهان، مبنى بر اینکه «اتوبوس هست ولى راننده 
نداریم» نگذشته که او به تازگى باز هم در این رابطه صحبت کرده و این 
بار از خرید 173 دســتگاه اتوبوس خبر داده که قرار است از این تعداد 12 
اتوبوس به ناوگان شهرى اضافه شــود و 161 دستگاه دیگر هم به مرور 

زمان به ناوگان اضافه شود. 
گرچه این تعداد اتوبوس که ابوالفضل قربانى از اضافه شدن آن به ناوگان 
حمل و نقل شهرى خبر داده براى اصفهان که هم کالنشهر است و هم 
مهاجرپذیر، عدد شگفت انگیزى محســوب نمى شود و نمى تواند وضع 
بحرانى حمل و نقل عمومى و کاهش آلودگى هوا را به ســامان کند اما 
به هر حال مى تواند گام کوچکى در رفع مشکالت کمبود اتوبوس هاى 

اصفهان باشد.
وقتى به واقعیت ها نگاه کنیم متوجه مى شــویم که نظام اتوبوســرانى 
اصفهان به یک خانه تکانى درست نیاز دارد چرا که اگر از خطوط بى آرتى 
و اتوبوس هاى تقریبًا نو و سرپاى آن بگذریم، بقیه اتوبوس هاى اصفهان 
مشتى غول آهنى قراضه هستند که به سرفه افتاده اند و هم خودشان و هم 

آسمان اصفهان را پر از غبار و خستگى کرده اند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان نیز وضعیت اتوبوسرانى 
را خراب توصیف کرده و گفتــه در روزهاى عادى حداقــل بین 900 تا 
یکهزار دســتگاه اتوبوس نیاز داریم تا اصفهانى ها کمتر در سرفاصله ها 
انتظار بکشند. او حتى از این موضوع که کمبود اتوبوس ها باعث شده سر
فاصله ها از 10 دقیقه به نیم ســاعت و از 20  دقیقه به 40 دقیقه برســد 
عذرخواهى کرده و اظهار تأسف کرده که در حال حاضر حمل ونقل عمومى 

شایسته مردم و مطابق با استانداردها نیست.
روحانى چندى پیش تر هم از کــوچ بودجه ها از ناوگان اتوبوســرانى و 
هزینه هاى سرسام آور تعمیرات اتوبوس هاى باقیمانده گفته بود و در ابتداى 

همین امسال هم عنوان کرد که چون دولت پاى کار نیامده، بودجه بخش 
خصوصى نتوانسته حتى کفاف تعمیرات اتوبوس هاى خراب اصفهان را 
بدهد تا بتوانیم آنها را سرپا کرده و به ناوگان اضافه کنیم. ناوگانى که هر روز 

ناامیدکننده تر مى شود و در آشیانه ها خاك مى خورد.

زمین تا آسمان؛ حرف تا عمل 
شاید طى دو سال و نیم گذشــته که مدارس مجازى شده بودند و مردم 
هم به واسطه ترس از ویروس کرونا کمتر از ناوگان اتوبوسرانى استفاده 
مى کردند، ناکافى بودن اتوبوس ها در اصفهان چندان ملموس نبود اما حاال 
که کرونا کمى خود را به عقب کشیده، مدارس باز شده و مردم هم به واسطه 
گرانى بنزین ترجیح مى دهند با ناوگان حمــل و نقل عمومى تردد کنند 
خدمات و کیفیت اتوبوس ها بیشتر به چشم آمده اگرچه در همان نقطه قبلى 
درجا زده است و حرف و عمل مسئوالن هم از زمین تا آسمان فاصله دارد. 
بنابراین، مى توان گفت که در یکى دو ســال اخیر در حوزه حمل و نقل 
عمومى اصفهان اتفاق خاص و فاحشــى  رخ نداده تا شــبکه فرسوده و 
سالخورده ناوگان اتوبوسرانى را کمى جوان کند و حداقل بتواند راهکارى 
براى کاستن از آلودگى هوا و استفاده بیشــتر مردم از وسایل حمل و نقل 

عمومى بیابد.
شــاهد این مدعا هم آمارهاى اداره کل حفاظت محیط زیست استان از 
ابتداى سال 1401 تا 30 آبان ماه هستند که بر پایه آنها اصفهان، طى 246 
روز یک روز هواى پاك، 129 روز هواى ســالم و 116 روز هواى ناسالم 
داشته است. این درحالى است که این کالنشهر در مدت مشابه سال گذشته 
(تا پایان آبان 1400) بدون ثبت یک روز هواى پاك، 154 روز هواى سالم 

قابل قبول (سالم) و 91 روز هواى ناسالم داشته است. 
مشکالت موجود در سیستم حمل ونقل عمومى اصفهان گرچه از مشکالت 
کشور مستثنى نیست و تقریباً تمامى کالنشهرها با این مشکالت دست و 
پنجه نرم مى کنند اما اینجا یک اتفاق ساده رخ داده؛ اینکه بخش خصوصى 

که طبیعتاً براى کسب سود وارد این حوزه شده از یک سو درآمدش کاهش 
یافته و از ســوى دیگر هزینه هایش باال رفته در حالى که اجازه باالبردن 
کرایه ها را هم ندارد. بنابراین بین قیمت تمام شده با کرایه اى که برایش 
تعریف شده یک فاصله به وجود آمده که اگر آن فاصله جبران نشده و از آن 

حمایت نشود باعث ورشکستگى بخش خصوصى اتوبوسرانى مى شود.
طبق قانون باید یک ســوم قیمت تمام شده هر ســفر را از مردم گرفت، 
یک سوم را شهردارى و یک سوم دیگر را هم دولت تأمین کنند. این در حالى 
است که به گفته مدیر عامل سازمان اتوبوسرانى اصفهان وقتى از یک جایى 

به بعد دولت پاى کار نایستاده و بودجه ها را تأمین نکرده است در این رابطه 
اصفهان هم با مشکالت جدى روبه رو شده است. 

به گفته روحانى بالغ بر 50 درصد درآمد شهردارى اصفهان در حوزه حمل 
و نقل، ترافیک و توســعه ناوگان حمل و نقل عمومى هزینه مى شــود و 
اکنون حدود 800 دســتگاه در ناوگان اتوبوســرانى اصفهان فعال است 
که به گفته او البته این تعداد براى کالنشــهر اصفهان کافى نیســت و 
تالش مى شــود که این تعداد در ســال آینده به یکهزار و 400 دستگاه

 ارتقا یابد.

نظام اتوبوسرانى اصفهان به خانه تکانى نیاز دارد 
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جام جهانى 2022 قطر دستور العمل جدیدى براى احتساب 
وقت هاى تلف شده گرفته شــده است و طى آن داور ملزم 
اســت تا 45 دقیقه کامل گردش تــوپ در جریان بازى را 
لحاظ و تمام وقت هاى تلف شده را در نظر بگیرد و همین 
موضوع باعث شده وقت تلف شده در دیدارهایى که سپرى 
شده بیش از حد معمول مســابقات فوتبال گرفته شود. در 
آمارى عجیب، در 8 بازى گذشته از جام جهانى 90 دقیقه 
وقت تلف شده از سوى داوران محاسبه شده است. معادل 

یک بازى کامل.

یک بازى به جام جهانى
 اضافه شد

04

مســابقات جام جهانى 2022 این روزها در قطر پیگیرى 
مى شود. سایت «Squawka» به معرفى بهترین گلزنان 
این جام تا اینجاى رقابت ها پرداخت. مهدى طارمى ستاره 
تیم ملى کشورمان با دبل مقابل انگلیس جزو مدعیان کفش 
طالى جام جهانى قرار گرفت. اولیویه ژیرو مهاجم فرانسه، 
انر والنســیا بازیکن اکوادور و بوکایو ساکا مهاجم انگلیس 
در کنار طارمى بازیکنان دو گله جام جهانى هســتند. تیم 
ملى کشــورمان در اولین بازى خود در جام جهانى 2022 
مقابل انگلیس با نتیجه 6 بر 2 شکست خورد. دومین بازى 

شاگردان کارلوس کى روش جمعه مقابل ولز است.

طارمى در فهرست
 نامزدهاى کفش طال

سرمربى سرشناس تیم فوتبال سپاهان این روزها 
تمام تمرکز خود را براى بهبود شرایط تیمش قرار 

داده است.
در حالى که رقابت هــاى لیگ هاى مختلف براى 
برگزارى مســابقات جام جهانى کــه مهم ترین 
تورنمنت فوتبالى جهان به شمار مى رود به حالت 
معلق درآمــده تمرینات تیم هــاى مختلف اما در 
جریان اســت و ژوزه مورایس ســرمربى طالیى 
پوشان اصفهانى هم چند روزى است که در سکوت 

تمرینات تیمش را زیر نظر دارد.
مورایس شروع خوبى در ســپاهان داشت ولى در 
ادامه چهار هفته بسیار بد را تجربه کرد و تنها سه 
امتیاز کســب کرد. او اما بعد از تعطیالت فیفادى 

شهریورماه تیمش را جمع و جور کرد و توانست از 
5 مسابقه به 3 پیروزى و 2 تساوى دست پیدا کند 

تا تیمش با کسب رتبه چهارمى به تعطیالت برود.
در حال حاضر رامین رضائیان و پیام نیازمند دو غایب 
اردوى سپاهان به شمار مى روند و امید نورافکن هم 
پس از جا ماندن از لیست جام جهانى پس از چند روز 
استراحت و ریکاورى به تمرینات اضافه خواهد شد.
سپاهان پس از دو فصل با محرم نویدکیا که فصل 
اول خیره کننده و فصل دوم پر فراز و نشیب شد با 
اســتخدام ژوزه مورایس به دنبال کسب ششمین 
قهرمانى لیگ برتر است و این روزها در باغ فردوس 
تمام تمرکز و فکر و ذهن سرمربى پرتغالى سپاهان 

روى همین موضوع قرار دارد.

تمام تمرکز مورایس براى بهبود شرایط سپاهان

مرضیه غفاریان

02

بن سلمان پادشاه عربســتان اعالم کرده است در صورتى 
که تیم ملى عربســتان به مرحله بعدى جام جهانى 2022 
قطر صعود کنند، بــه هر نفر از بازیکنــان این تیم پاداش 
900 میلیارد تومانى مى دهد. بن ســلمان پس از شکست 
آرژانتین توسط عربســتان، در این کشور یک روز تعطیلى 
رسمى اعالم کرد و به هر یک از بازیکنان 47 میلیارد تومان 

پاداش داد.

وعده عجیب
 به عربستانى ها

03

علیرضا فغانى داور بازى برزیل و صربستان در گروه G جام 
جهانى شد. در بازى اول گروه G جام جهانى 2022 قطر، 
تیم ملى برزیل به مصاف صربستان خواهد رفت. داور این 
مسابقه علیرضا فغانى از کشورمان خواهد بود. محمدرضا 
ابوالفضلى و محمد رضا منصــورى کمک هاى این دیدار 
خواهند بود. دیدار تیم ملى برزیل و صربستان، پنج شنبه از 

ساعت 22:30 آغاز خواهد شد.

فغانى داور بازى برزیل

03

تیم ملى فوتبال کشورمان از ســاعت 13:30 جمعه 4 آذر 
در دومین دیدار خود در جام جهانى 2022 قطر به مصاف 
تیم ملى ولز مى رود. تیم ملى در دومین دیدار خود در جام 
جهانى با لبــاس اصلى خود به میدان مى رود. قرار اســت 
نشســت خبرى کارلوس کى روش از ساعت 18:45 امروز 

برگزار شود.

ایران سفید مى پوشد

و ز

آنطور که مشخص اســت، مدافع سابق پرسپولیس و 
حال االهلى مدافع پنجم تیم ملــى در جام جهانى به 

حساب مى آید.
شــجاع خلیل زاده در اوج دوران فوتبالش از تیم ملى 
دور ماند و کارلوس کــى روش او را به تیم ملى دعوت 
نمى کرد. آمدن دراگان اسکوچیچ اما همه چیز را براى 
این بازیکن عوض کرد. شــجاع تبدیل به مهره بدون 
جانشین و فیکس اسکوچیچ شــد. خلیل زاده در زمان 
اسکوچیچ جزو حامیان شــماره یک سرمربى کروات 
بود و از هر فرصتى هم براى انتقاد از کى روش استفاده 
مى کرد. شجاع امیدوار بود تا با ماندن اسکوچیچ بتواند 
اولین جام جهانى خود را تجربه کند.با این حال برکنارى 
اسکوچیچ و بازگشــت کى روش خیلى از معادالت را 

برهم زد.
پیش بینى ها با توجــه روحیات خــاص کى روش و 
خصوصیات اخالقى او بر این بود که شجاع به تیم ملى 
دعوت نخواهد شد ولى وقتى لیست اولیه تیم ملى بعد از 
بازگشت کى روش اعالم شد، اهالى فوتبال در ایران آن 
روى کى روش را هم دیدند. در شرایطى که با توجه به 

اتفاقات گذشته و حضور طوالنى مدت شجاع 
خلیل زاده در لیست سیاه کارلوس کى روش 
در دوره قبلى سرمربیگرى اش در ایران، 
تصور مى شــد این بازیکن با بازگشت 
مربى پرتغالى بار دیگــر از تیم ملى دور 
شــود، اتفاقات دیگرى براى این مدافع 

شمالى رقم خورد.
خلیل زاده که پیش از جام جهانى برزیل 
و در زمانى که سپاهان حضور داشت به 
واســطه اظهاراتش از لیست تیم ملى 
خط خورد و بــه صورت طوالنى مدت 
نتوانست نظر کارلوس کى روش را براى 

بازگشت تغییر دهد، انتظار مى رفت که مربى پرتغالى در 
بازگشت دوباره به نیمکت نیز این رویه را ادامه دهد.

اتفاقى که برخالف همه پیش بینى هــا رخ نداد و نام 
شجاع خلیل زاده نیز در لیســت قرار گرفت. سرمربى 
پرتغالى تیم ملى براى بازى تدارکاتى مقابل اروگوئه نیز 
از این بازیکن در کنار حسین کنعانى زادگان در ترکیب 
اصلى و به عنوان زوج خط دفاعى استفاده کرد و شجاع 

در لیست نهایى تیم ملى براى جام جهانى قرار گرفت.
یکــى از دالیل دعوت شــجاع جــدا از آمادگى باال، 
هماهنگى فوق العاده او با کنعانى زادگان بود.این دو در 
پرسپولیس و تیم ملى همبازى بودند و این فصل هم در 
باشگاه االهلى قطر کنار یکدیگر بازى مى کردند. غیر از 
این دو مدافع ، کى روش مرتضى پورعلى گنجى ، مجید 
حسینى و روزبه چشمى را هم در لیست 
نهایى خود قــرار داد و با خودش به 
قطر برد. تا قبل از دیدارهاى دوستانه 
مقابل نیکاراگوئه و تونس خیلى ها 
فکر مى کردند که شجاع خلیل زاده 
و محمد حســین کنعانــى زادگان 
مدافعــان اصلى و فیکس 
تیم ملى در بازى مقابل 

انگلیس خواهند بود.
این دو در چند ســال 
اخیر عملکرد بســیار 
خوبــى کنــار هم 
داشتند و پیش بینى 
مى شد که کى روش 
باز هم از زوج این دو 
نفر در اولین بازى 
تیم ملى اســتفاده 
کند ولى در دو دیدار 

آخر تدارکاتى تیم ملى خبرى از شجاع نبود و مرتضى 
پورعلى گنجى جانشین او شد. وقتى ترکیب تیم ملى 
مقابل انگلیس اعالم شــد، همه ســورپرایز شدند. نه 
شجاع در ترکیب اصلى قرار داشت و نه کنعانى زادگان 

از ابتدا به میدان رفت.
کى روش تیمش را با 3 مدافع میانى به نام هاى مجید 
حسینى ، مرتضى پورعلى گنجى و روزبه چشمى ارنج 
کرد و میالد محمدى و صــادق محرمى هم مدافعان 
کنارى تیم ملى بودند. نمایش بسیار ضعیف بازیکنان 
تیم ملى و به خصوص خط دفاعى باعث شد تا کى روش 
خیلى زود به اشتباهش پى ببرد و دست به تغییر بزند. 
کنعانى زادگان به جاى چشمى وارد زمین شد ولى خبرى 
از شجاع نبود. موضوعى که نشان مى دهد خلیل زاده در 

تفکرات کى روش اولویت پنجم است.
عملکرد ضعیف خــط دفاعى تیم ملى هــم در دیدار 
مقابل انگلیس باعث نشــد تا کى روش ، شجاع را به 
بازى بفرســتد و مدافع سابق پرســپولیس 90 دقیقه 
روى نیمکت نشست. اینکه شــجاع از فیکس بودن 
در تیم اســکوچیچ   بــه مدافع پنجم شــدن در تیم 
کى روش تبدیل شــود، اتفاق عجیبى بود که نمى شد 
آن را پیــش بینى کــرد. حتى خیلى از کارشناســان 
فوتبال ایران معتقد بودند که کــى روش باید از زوج 
کنعانى زادگان و خلیل زاده مقابل انگلیس اســتفاده 
مى کــرد ولى خــب نظر ســرمربى تیم ملــى چیز

 دیگرى بود.
با توجه به نتیجه ضعیف تیم ملى امکان تغییر در پست 
هاى مختلف براى بازى مقابل ولز بسیار زیاد است و 
حتى این احتمال وجود دارد که براى دیدار جمعه شاهد 
حضور همزمان کنعانى زادگان و خلیل زاده و یا فیکس 
شدن یکى از آن ها باشیم و شجاع هم فرصت بازى در 

اولین جام جهانى خود را بدست بیاورد.

مدافع ســپاهان براى حضور در جام جهانى 2022 
استرس زیادى متحمل شــد و اگر تغییر مربى در 
آخرین ماه هاى منتهى به جام رخ نمى داد، او االن 
در قطر نبود و قطعا اگر فرصت بازى پیدا کند، تا پاى 

جان براى کى روش خواهد جنگید.
بســیارى معتقدند که کارلوس کى روش بلد است 
چگونه از رامیــن رضاییان بــازى بگیرد و همین 
بزرگ ترین تفاوت او بــا دیگر مربیان این بازیکن 
اســت که بعضًا به مشــکل خورده و حتى نبودن 
رامین را ترجیح مى دهنــد. این وضعیت را در دوره 
اسکوچیچ شاهد بودیم و مهره فیکس تیم کى روش، 
در آن دوره جایى در تیم مربى کروات نداشت و در 
صورت ادامه کار او در تیم ملى، به همین ســادگى 

دومین و شــاید آخرین جام جهانى خود را 
از دست مى داد.

رضاییان حتى چندین بار در رســانه ها 
لب به اعتراض گشــود اما مرغ دراگان 
اســکوچیچ یک پا داشــت. دراگان اما 
پیش از جام جهانى ایران را ترك کرد و 
کى روش جانشینش شد؛ مردى که فوتبال 

ایران خاطرات زیادى با او داشــت 
و بســیارى از بازیکنــان 

جــوان آن دوره که 
اینک بــا تجربه 
شــده بودند، 
پیشرفت خود 

را تا حد زیادى مدیون این مرد پرتغالى بودند. رامین 
رضاییان یکى از همین بازیکنان بود که بازگشت 

کى روش او را نیز به تیم ملى برگرداند.
رضاییان بعد از دور ماندن از تیم ملى در دور انتخابى 
جام جهانــى، فاصله زیادى با از دســت دادن دور 
نهایى مسابقات نداشــت ولى کى روش به ایران 
برگشت و در همان لیســت اول، رامین را دعوت 
کرد. این بهترین اتفاق ممکن براى ستاره تازه وارد 
ســپاهان بود که با خروج از پرسپولیس به مقصد 
اصفهان، ترجیــح داده بود در آرامــش براى جام 

جهانى تالش کند.
رامین در بازى اول فرصت بازى مقابل انگلیس را 
پیدا نکرد ولى در بازى دوم مقابل ولز که خیلى 
تعیین کننده خواهد بود، به احتمال زیاد 
یکى از منتخبین کــى روش براى 
ترکیب ایــران خواهد بــود. رامین 
رضاییان که به خوبى طعم نبودن را 
چشیده، کامال قدر موقعیت فعلى خود 
را مى داند و قطعا اگر فرصت بازى پیدا 
کند، تا پاى جان براى کى روش خواهد 
جنگید تا مراتب قدردانى خود را از این 
مربى کــه نقش مهمى 
در طى کردن پله 
هاى ترقى اش 
داشــت ابراز 

نماید.

ماجراى متفاوت مدافع سپاهانى تیم کى روش

ستاره اى که ناگهان گزینه پنجم کى روش شد!

دو بازیکــن تیم ملى مقابــل انگلیس بــه رکورد 
بیشــترین تعداد بازى در ادوار جام جهانى دســت 

یافتند.
در شب شکست شش بر دو مقابل  انگلیس، بازیکنان 
ایران رکوردهاى مهمى نیز ثبت کردند. این رکوردها 
البته تحت تاثیر سنگینى نتیجه خیلى مورد توجه قرار 
نگرفت. یکى از مهمترین آنها رسیدن احسان حاج 
صفى و علیرضا جهانبخش به هفت بازى در تاریخ 
جام جهانى بود که این دو بازیکن را صاحب رکوردى 

جدید کرد.

حاج صفــى و جهانبخش در دو جــام جهانى قبلى 
هم مثل این دوره، یکــى از انتخاب هاى کارلوس 
کى روش بودند. آنها در هر شش بازى (دور گروهى 
جام هاى جهانى 2014 و 2018) به میدان رفتند تا 
از نظر تعداد بازى در این تورنمنت با رکورد مهدى 
مهدوى کیــا و آندرانیک تیموریــان برابرى کنند. 
احســان و علیرضا مقابل انگلیس در ترکیب اصلى 
قرار گرفتند تا با رساندن شمار بازى هاى خود به 7، از 
دو ستاره قدیمى تیم ملى سبقت گرفته و به تنهایى 

صاحب رکورد شوند.

این دو در شــروع رکــورد تاریخى هســتند که در 
بازى تلخ مقابل انگلیس به دست آمد. حاج صفى و 
جهانبخش اگر در دو بازى بعدى ایران مقابل ولز و 
امریکا نیز به میدان بروند، با 9 بازى در جام جهانى، 
دست نیافتنى تر شده و حداقل براى چهار سال، عنوان 
بیشترین تعداد بازى در تاریخ معتبرترین تورنمنت 
فوتبالى دنیا را مشترکا در اختیار خواهند داشت. البته 
این احتمال هم وجود دارد که طى این دو مسابقه، به 
یکى از این دو بازى نرسد تا عنوان یاد شده به تنهایى 

نصیب نفر دیگر شود.

حاج صفى و جهانبخش در آغاز یک رکورد تاریخى

مصدومیت دروازه بان اول تیم، چالشى بود که سرمربى پرتغالى ایران 
پیش از این هم در تیم ملى مصر تجربه کرده بود.

روزنامه الوطن خود با انتشار گزارشــى به مصدومیت علیرضا بیرانوند 
در تقابل ایران و انگلیس و تجربه مشــابه کارلوس کى روش تیم ملى 
مصر پرداخته و نوشته است: در دیدار ایران و انگلیس علیرضا بیرانوند 
دچار مصدومیت شد که همین مسئله چالش بزرگى را براى کى روش 
ایجاد کرد و او مجبور شد سید حســین حسینى را جایگزین دروازه بان 

اول خود بکند.
نکته جالب اینکه کارلوس کى روش در زمان هدایت تیم ملى مصر نیز 
در مرحله یک هشتم نهایى جام ملت هاى آفریقا 2021 برابر ساحل عاج، 

با این مشکل مواجه شده بود.
در این مسابقه محمد الشــناوى گلر اصلى تیم ملى مصر که یکى از 
بهترین دروازه بان هاى قاره آفریقا نیز محسوب مى شود، مصدوم شد 
و تالش هاى کادر پزشــکى هم بى حاصل بود تا کى روش، به اجبار 
محمد ابوگبل، دروازه بان الزمالک را تا پایان مسابقات، جایگزین گلر 

اصلى خود بکند .
البته مصدومیت الشناوى و جایگزینى ابوگبل، به یکى از دالیل اصلى 
صعود مصر به فینال جام ملت هاى آفریقا تبدیل شــد و این دروازه بان 
موفق شد در تقابل با ساحل عاج، پنالتى هاى حریف را مهار کند و پس 
از آن هم در بازى با مراکش، کامرون و سنگال، درخشش قابل توجهى 
داشته باشد تا در پایان مسابقات نیز على رغم قهرمانى سنگال، به عنوان 

بهترین گلر رقابت ها انتخاب شود.

بدشانسى مشترك کى روش
 در ایران و مصر

بهترینگلر رقابت ها انتخاب شود.

خــاص کى روش و 
که شجاع به تیم ملى 
ت اولیه تیم ملى بعد از
ى فوتبال در ایران آن
یطى که با توجه به 

مدت شجاع 
کى روش 
 ایران،
گشت 
ى دور 
 مدافع 

رزیل 
ت به 
ملى

مدت 
 براى 

ه حسینى و روزبه چشمى را
نهایى خود قــرار داد و
قطر برد. تا قبل از دیداره
مقابل نیکاراگوئه و تو
فکر مى کردند که شجا
و محمد حســین کنعا
مدافعــان اص
تیم ملى در
انگلیس خ
این دو در
اخیر عمل
خوبــى
داشتند
مى شد
باز هم
نفر در
تیم مل
کند ول

ر و رو ربى یم ر یى ج ور ن
رت ادامه کار او در تیم ملى، به همین ســادگى 

مینو شــاید آخرین جام جهانى خود را 
ست مى داد.

چندین بار در رســانه ها  حتى اییان
به اعتراض گشــود اما مرغ دراگان
ـکوچیچ یک پا داشــت. دراگان اما 
شاز جام جهانى ایران را ترك کرد و 
روش جانشینش شد؛ مردى که فوتبال 

ن خاطرات زیادى با او داشــت 
ســیارى از بازیکنــان 

ـوان آن دوره که 
ک بــا تجربه
ـده بودند، 
خود  شرفت

یس بل زى ب ر ول زى ب ر ین ر
پیدا نکرد ولى در بازى دوم مقابل ولز که خ
تعیینکننده خواهد بود، به احتمال
یکى از منتخبین کــى روش ب
ترکیب ایــران خواهد بــود. را
رضاییانکه به خوبى طعم نبود
چشیده، کامال قدر موقعیت فعلى
را مى داند و قطعا اگر فرصت بازى
کند، تا پاى جان براى کى روش خو
جنگید تا مراتب قدردانى خود را از
مربى کــه نقش مه
طى کردن در
ترقى هاى
داشــت

نماید.

روى کاغذ براى کشــورى که روزگارى ســهم 
بسزایى در پروژه نقشه بردارى براى فتح بلندترین 
قله جهان در قاره آســیا را داشت، عبور از یکى از 
قدرترین تیم هاى این قــاره پهناور هم نباید کار 
چندان دشوارى باشد اما وقتى پاى شطرنج فوتبال 
در میان باشد، بردن ایران براى ولزى ها نمى تواند 

کار ساده اى به نظر برسد.
اگرچه دو قرن پیش «کلنل ســر جرج اورست» 
جغرافیدان اهل ولــز با ارائه جزئیاتــى دقیق از 
هیمالیا مسیر صعود به اورست را براى کوهنوردان
 آســان تر کرد اما این دلیل نمى شــود که فردا 
«رابرت پیج»، مربى جوان این کشور هم بتواند 
به راحتى بر شاگردان کى روش غلبه کند. حتى 
اینکه «سه شیرها» در اولین مسابقه جام جهانى با 
6 گل، نفس «یوزهاى ایرانى» را گرفتند هم دلیلى 
بر این نمى شود که همسایه این کشور هم قدرت 
مغلوب کردن ملى پوشان کشورمان را داشته باشد.
با اینکه ولــزى ها پس از انگلیس و اســکاتلند، 
سومین اتحادیه فوتبال را برپاکردند اما هیچ وقت 
موفق نشدند همچون جزیره نشینان انگلیسى در 
این رشته ورزشى خودى نشان دهند. اصًال فوتبال 
در سرزمینى که مردمانش پیش از پیدایش آن با 
راگبى خو گرفته بودند آنقدرها محبوبیت پیدا نکرد.

ماجراى ایران اما با حریــف اروپایى اش از زمین 
تا آسمان متفاوت اســت. فوتبال در سرزمین ما 
با زندگى مردم عجین شده اســت. اینجا اگرچه 
زادگاه ایــن ورزش پرطرفدار نیســت اما هر روز 
که مى گــذرد اســتعدادهاى درخشــانى از دل
 زمین هاى خاکى آن شکوفا مى شود که به مرور 
زمان در این رشته ورزشى ستاره مى شوند. حاال 
برخى از این بازیکنان مستعد ایرانى با خودنمایى 
در فوتبال اروپا چشم باشگاه هاى معتبر جهان به 
خصوص همســایگان بریتانیایى ولز را بدجور به 

خود جذب کرده اند. 
این درست که شاگردان کارلوس کى روش اولین 
گام خود در قطر را محکم برنداشته و موفق عمل 
نکردند، این درســت که یوزهاى ایرانى در نبرد 
با سه شــیرها کم آوردند و تسلیم شــدند اما این 
موضوع دلیل برناتوانى آنها نیست. تیم ملى ایران 
در مصاف با تیم ملى انگلیس عملکرد قابل دفاعى 
از خود نشان نداد اما نباید ضربه اى که مصدومیت 
و تعویض غافلگیر کننده ســنگربان اصلى کى 

روش بر شاکله این تیم وارد کرد را نادیده گرفت.
کتمان پذیر نیســت که فاصله فنى سه شیرها با 
یوزهاى ایرانى زیاد اســت اما افت روحى روانى 
شاگردان کى روش هم در باخت سنگین این تیم 
برابر تیم ساوتگیت بى تأثیر نبود. قرار هم نیست 
آنها با همین روحیه براى دومین بار پاى به میدان 

بگذارند. ماجرا به انتقام بر مى گردد. انتقام شکست 
از انگلیس از کشــورى دیگر در جزایــر بریتانیا.  
پیرمرد پرتغالــى حاال با ریــکاورى بازیکنانش 
مى خواهد جبران مافات کنــد و این کار را براى 

«اژدهایان» سخت مى کند.
با توجه به آمار ضعیف برخى از ستاره هاى ایرانى 
در بازى نخست انتظار این است کى روش براى 
دیدار فردا در چینش مهره هایش از قعر دروازه تا 
نوك حمله بازنگرى اساسى داشته باشد و تیمى 
متفاوت به زمین بفرســتد. همه اینها در حالى 
اســت که این بار مرغ کى روش یک پا نداشته 
باشد، آن وقت مى توان امیدوار بود سربازان تازه 
به میدان فرستاده شده با انگیزه بیشتر براى اثبات 
توانایى هاى خود به سکاندار تیم ملى عملکرد 
بهترى از خود نشان دهند و مهره هایى که در 

بازى ظهر جمعه براى دومین بار در ترکیب قرار 
مى گیرند براى دچار نشدن به سرنوشت آنهایى 
که به نیمکت تبیعد شــدند تمام تالش خود را 
براى پاســخ مثبت به اعتماد دوباره مستر سى 

کیو به کار برند.
همه اینها کمک خواهد کرد تا تیم پرستاره ایران 
در مصاف با یاراِن «گرت بیل» به راحتى تسلیم 
نشوند. چه آنکه یوزهاى ایرانى مى دانند از دست 
دادن امتیاز در بازى با «اژدهایان» یعنى کیش 
و مات در شطرنج فوتبال، یعنى وداع زودهنگام 
شــاگردان کى روش با مهمترین گردهمایى 
فوتبال جهان، یعنى بازمانــدن قدرترین تیم 
آسیایى همچون ادوار گذشته از صعود به مرحله 
حذفى در مقابل پررنگ شدن شانس صعود براى 

هموطنان سر جرج اورست. 

ایران-ولز؛ گام دوم در جام 2022

انتقام؛ مأموریت ویژه شاگردان 
کى روش
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مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
3 هزار و 794 نفر از کارگران و کارفرمایان این استان در 

سى و چهارمین جشنواره امتنان شرکت کردند.
میثم مداحى بــا بیان اینکه ثبت نام در این جشــنواره به 
مدت یک ماه تا تاریخ دهم آذرســال جارى تمدید شده 
است، اظهار داشــت: از ابتداى آغاز مهلت ثبت نام (دهم 
آبان) تاکنون 3 هزار و 794 نفر در بخش کارگر نمونه و 
154 گروه کار نمونه از اصفهان مدارك خود را در سامانه 
 Emtenan.mcls.gov.ir اینترنتى جشــنواره به آدرس

بارگذارى کرده اند.
وى اضافه کرد: این جشــنواره هر ســال در سه مرحله 
مقدماتى، استانى و کشــورى انجام مى شود و همزمان 
با سایر استان هاى کشور کارگران، گروه هاى کار نخبه 
و واحدهاى نمونه در اصفهان نیز مى توانند با مراجعه به 

سایت اینترنتى جشنواره ثبت نام کنند.
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعى استان اصفهان با اشاره 
به اهداف برگزارى این جشنواره، افزود: ترویج و گسترش 

فرهنگ کار و خالقیت، انگیزه بخشــى، اعتمادآفرینى 
و همدلى در جامعه کار و تالش، ایجــاد زمینه و فضاى 

مناسب براى رشــد و پرورش نیروى کار، نقش آفرینى و 
تأثیرگذارى نخبگان جامعه کار و تالش در روند توسعه 

جامعه و تقویت فعالیت هــاى دانش بنیان بــا توجه به 
نام گذارى سال از سوى رهبر معظم انقالب از جمله اهداف 
برگزارى سى وچهارمین جشنواره امتنان از کارگران است.

وى با بیان اینکه استان اصفهان از لحاظ تعداد افراد ثبت 
نامى در این جشنواره رتبه اول کشورى را دارد، خاطرنشان 
کرد: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان ها، در 
راســتاى اجراى ماده 195 قانون کار و ضوابط اجرایى 
اقدام به شناســایى و انتخاب کارگران مخترع، مبتکر و 
خالق و مدیران واحدهاى برتر در سراســر کشور کرده 
است و منتخبان ملى در هفته کارگر (اردیبهشت ماه سال 
آینده)، طى مراسم باشکوهى با حضور مقامات کشورى 

معرفى  مى شوند.
ثبت نــام کنندگان جهت کســب اطالعات بیشــتر نیز 
مى توانند در استان به مدیریت اجتماعى اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى و در شهرستان هاى تابعه به ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان محل کارگاه خود 

مراجعه کنند.

3794 اصفهانى در جشنواره امتنان
 شرکت کردند

دانش آموزان به عنوان سفیران آب، ترویج دهنده فرهنگ مصرف بهینه در 
جامعه باشند.  مدیر آبفاى فریدونشهر گفت: دانش آموزان به عنوان سفیران 
آب در خانواده و جامعه نقش مهمــى در نهادینه کردن مصرف بهینه این 
مایع حیاتى دارند.محمد رضا یبلویى در چهاردهمین جشنواره نخستین واژه 
در شهرستان فریدونشهر که با حضور 120 دانش آموز دبستان شرف شهر 
برف انبار برگزار شد، بیان کرد: ”آ“ و ”ب“ به عنوان حروف تشکیل دهنده 
آب، نخستین واژه هایى است که دانش آموزان آن را فرا مى گیرند و باید از 
همین دوران ابتدایى به عنوان مروجین و سفیران مصرف بهینه این مایع 

حیاتى در جامعه ایفاى نقش کنند.
وى با اشاره به محدود شدن منابع و ذخایر آبى در سراسر کشور بیان کرد: 

بر همه ما واجب اســت تا بیش از پیش در مراقبت از آب اهتمام ورزیم تا 
سال هاى خشکسالى را در کشور پشت سر گذاریم.

مدیر آبفاى فریدونشهر با اشاره به این که در قرآن و روایات اهل بیت (ع) 
تاکید ویژه اى بر آب شده اســت، عنوان کرد: هشت آیه در قرآن کریم با 
موضوع آب نازل شده است و همچنین اهل بیت (ع) نیز تاکید ویژه اى بر 

استفاده درست و بهینه از این مایع پاك و مطهر دارند.
شایان ذکر است در ویژه برنامه چهاردهمین جشــنواره نخستین واژه در 
شهرستان فریدونشهر برنامه هاى مختلفى از جمله اجراى سرود، دکلمه 
خوانى، شعر و مســابقه براى دانش آموزان مقطع ابتدایى دبستان شرف 

برگزار شد.

برگزارى چهاردهمین جشنواره نخستین واژه آب در فریدونشهر

3  عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى در لیست 
سرآمدان علمى جوان

دستیابى به ثبت باالترین رکورد عمر تاندیش
 در فوالد مبارکه

فدراسیون سرآمدان علمى ایران، تحت حمایت و 
مدیریت معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، 
فهرست سرآمدان علمى جوان کشور را منتشر کرد 
که سه عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى اصفهان 

بعنوان سرآمدان علمى جوان معرفى شدند.
دکتر محمد سیالنى دانشــیار دانشکده مهندسى 
مکانیک، دکتر مهدى عبدى، اســتادیار دانشکده 
فیزیک و دکتر مهشید خرازیها، دانشیار دانشکده 
مهندسى مواد دانشگاه صنعتى اصفهان سه استاد 
جوان زیر 45 ســال هســتند که به عنوان سرآمد 

علمى جوان کشور معرفى شدند.

فدراسیون سرآمدان علمى ایران، با بررسى مقاالت 
منتشر شده در نشریات برتر در سال هاى 2019 تا 
2021 و آیین نامه این مرکز، تعداد 100 ســرآمد 
علمى و 15 ســرآمد علمى جوان را شناســایى و 

معرفى کرد.
این ســرآمدان علمى جوان از بین افرادى با رتبه 
بیشتر از 100 و ســن کمتر از 45 ســال انتخاب 
شــده اند. دانشــگاه صنعتى اصفهان نیز در بین 
مجموعه هــاى دارى اعضــاى هیئــت علمــى 
جوان با کســب رتبه علمــى 1163 حائز رتبه 18 

شده است.

مدیر ریخته گرى مداوم، با اعالم دست یابى به ثبت 
باالترین رکورد عمر تاندیش به میزان 1215 دقیقه 
اظهار کرد: مهم ترین دستاورد این رکورد، کاهش 
مصارف و کاهش هزینه هاســت کــه مى تواند به 

کاهش بهاى تمام شده اسلب منجر گردد.
کامران مرادى گفت: یکى از عوامل مؤثر در افزایش 
ظرفیت ریخته گرى مداوم، تعداد ذوب ریخته شده 
با یک تاندیش است که باعث باال رفتن سکوئنس 
ماشین ریخته گرى مى شود. عوامل مؤثر در افزایش 
زمان زیر ذوب تاندیش، به جرم نســوز و قطعات 
ویژه به کاررفته در آن از یک ســو و از سوى دیگر 
به بهره بردارى صحیــح و کنترل و دقت در فرایند 

ریخته گرى وابسته است.
وى مهم ترین دستاورد این رکورد را کاهش مصارف 
و کاهش هزینه ها دانســت و گفت: این موضوع 
مى تواند به کاهش بهاى تمام شــده اسلب منجر 
گردد. دست یابى به این رکورد ارزشمند را به کلیه 
همکاران شاغل در ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم و واحد نســوز تبریک عرض مى کنم. امید 
است در آینده شــاهد دســت یابى به رکوردهاى 

ارزشمند بیشترى باشیم.
 

مزایده عمومى 9 دستگاه خودرو سوارى پژو 405 همگى مدل 86 رنگ بژ و دوگانه سوز و مزایده اسقاط 15 دستگاه موتور سیکلت هاى دادگسترى 
اصفهان

دادگسترى کل استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده هاى 1001004579000003 و1001004579000004 به صورت الکترونیکى به فروش برساند .

مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ 1401/09/06 ساعت 19 زمان انتشار در سایت : 1401/09/01 ساعت 10 صبح  
تاریخ بازدید : از تارخ  1401/09/02 تا 1401/09/16  از ساعت 8 صبح لغایت 13:30

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :  1401/09/17 ساعت 13:30
زمان اعالم به برنده : 1401/09/19 ساعت 12 زمان بازگشایى : 1401/09/19 ساعت 10 صبح   

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد : 
1. برگزارى مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه )، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشائى پاکات ،اعالم به برنده ، واریز وجه 

مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. پیشنهاد مى گردد باتوجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن ) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:      مرکز 
پشتیبانى و راهبرى سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  (www.setadiran.ir) بخش  " ثبت نام / پروفایل مزایده گر " موجود است.

آگهی مزایده های عمومی 
شماره های ۱۶۰۱/۶۵۰ و ۱۵۲۰/۶۵۰

 م.الف:۱۴۱۴۳۷۸

نوبت دوم

دادگستری کل استان اصفهان

شهردارى گرگاب در نظر دارد فرایند تجدید مزایده فروش دو پالك زمین مسکونى را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت و به شماره سیستمى 2001090228000002 برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
تاریخ انتشار آگهى مزایده: 1401/09/02

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/12
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/22 

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شهر گرگاب انتهاى بلوار امام خمینى (ره) خیابان شهردارى، ساختمان شهردارى گرگاب 

شماره تماس شهردارى: 45754545ـ 031 داخلى 1ـ آقاى شاه رجبى
 www.gorgab.ir :سایت شهردارى

آگهی تجدید مزایده عمومی

  م.الف: ۱۴۱۶۵۰۲

نوبت اول

روح ا... شاه رجبیان –شهردارگرگاب 


