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آب از سر فضای سبز 
گذشته است!

بازار بکر استارتاپ ها 

۳

وام بدون اعتبار!

آبنبات چوبی های مخدر

۳ واحد تولید برق

از مدار خارج شد

۳

۲
       

جلوگیری از پیری
و بیماری های قلبی

با کدو

آتش در آزمایشگاه شیمى
۶

خشونت خزنده در 
بین دانش آموزان 

والدین مى گویند بچه ها دیگر مثل قبل نیســتند و 
مربیان و اولیــاى مدارس مى گوینــد دانش آموزان 
گستاخ شده اند. دو سال ماندن در خانه پس از شیوع 
کرونا حاال از دانش آموزان موجوداتى ســاخته که به 
گفته اولیاى مدارس مثل گذشته نیستند؛ نه رفتارشان 
و نه عملکردشان. دانش آموزان تنبل شده اند و دیگر 
مثل قبل درس و مدرسه برایشان جدى نیست. دنیاى 
مجازى عوضشان کرده و تا رسیدن به دوران عادى 
به نظر مى رسد که وقت و زمان الزم است.  معلم یک 
دبستان دخترانه در تشــریح این وضعیت مى گوید: 
بعد از اینکه مدارس باز شــد و دیگر مجازى نبود ما با 

دانش آموزانى روبه رو بودیم که...

آنفلوآنزا، ظرفیت 
بیمارستان کودکان را 
اشباع کرد

با رجوع ۴۰۰ کودک در روز؛

۳

جزئیات حادثه مرگبار شامگاه شنبه در دانشگاه صنعتى

ستاره سابق سپاهان به دنبالستاره سابق سپاهان به دنبال
اثبات خود در دربیاثبات خود در دربی

بهترین پاســور پرســپولیس در لیگ بیســت و دوم که حق 
خودش را دعوت به تیم ملى و بــازى در جام جهانى مى داند 
به دنبال اثبات خودش در مهمترین بازى فصل است. دانیال 
اسماعیلى فر، ستاره سابق سپاهان با وجود شایستگى فراوان از 

سوى کارلوس کى روش به تیم ملى ...
۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷

روی دیگر درس خواندن مجازی روی دیگر درس خواندن مجازی 

بازیکنانی که
با هر بهایی گرانند

نگاهی به خریدهای ارزاننگاهی به خریدهای ارزان

اما بی ارزش ذوب آهناما بی ارزش ذوب آهن

۵

«کدو ســبز» با نام علمــى Cucurbita pepo از 
جمله سبزیجاتى اســت که خواص متعددى 

براى سالمتى انســان دارد. کدو 
خورشــتى که با نام کدو سبز 

و کدو مسمایى...

سرعتگیرهایی که بافت تاریخی اصفهان را

از چشم انداخته اند
۳

۷

طرح قطار اصفهان- تهرانطرح قطار اصفهان- تهران
در انتظار تصمیم وزیر جدیددر انتظار تصمیم وزیر جدید

۳

افزایش کالهبرداری های اینترنتی خروج ۶۷ دستگاه آمبوالنس اصفهان از چرخه عملیاتجهان نما زنگ خطر اپل براى سامسونگ!استان معجزه شگفت انگیز افزودن زنجبیل به آبتکنولوژی سالمت

۳

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به واگذارى عملیات تعمیرات توربین 2 مگاواتى 
خود از طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت بازدید از توربین و همین طور اطالع از اسناد 
مناقصه شامل قرارداد ، شرایط عمومى و اختصاصى به آدرس: اصفهان، خیابان جى شرقى، شرکت 

قند اصفهان ، ساختمان تدارکات و پشتیبانى مراجعه نمایند.
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :  35230395 - 031  آقاى مهرآیین ساعت 8 صبح لغایت 

12 و 15 الى18
تلفن همراه : 09123202713

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/21 لغایت 1401/09/28 
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : روز دوشنبه 1401/10/5

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : روز چهارشنبه 1401/10/7
www.esfahansugar.com : نشانى اینترنتى

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

تعمیر توربین ۲ مگاواتی شرکت قند اصفهان(سهامی عام) 

شرکت قند اصفهان ( سهامی عام )

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد بهره بردارى از فضاى جدول ذیل را از 
طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

ام)

 مکانمورد  مزایدهمرحلهشماره مزایده
 زندان مرکزى اصفهانفروشگاه لوازم صنایع دستى1401-101

لذا  متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان 
وقت ادارى روز  سه شنبه مورخ 1401/09/29  به بازرگانى بنیاد تعاون زندانیان اصفهان 
واقع در اصفهان ، اتوبان ذوب آهن، جنب زندان مرکزى مراجعه و براى کسب اطالعات 

بیشتر با شماره هاى37872096-031 و 37872018 تماس حاصل نمایند.
مهلت ارائه پیشــنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 به 
دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان اصفهان مى باشد.  پاکت ها در روز شنبه مورخ 1401/10/3 

در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.

۳

نماینده مردم اصفهاننماینده مردم اصفهان

در مجلس تأکید کرد؛در مجلس تأکید کرد؛
oى Cucurbita pepoاز

ه خواص متعددى 
کدو  رد.

سبز 

۷خروج ۶۷ دستگاه آمبوالنس اصفهان استان

۶

۷
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افزایش کالهبردارى هاى 
اینترنتى

زامیاد برقى
 وارد میدان شد

خبرخوان
«پوست شیر» 

وارد فصل دوم شد
  فیلم نیوز |نحوه توزیع ادامه سریال پر 
مخاطب و جذاب «پوست شیر» اعالم شد. این 
سریال قرار است در ســه فصل هشت قسمتى 
پخش شود. فصل اول آن هشــتم آبان ماه به 
پایان رسید و قرار اســت فصل دوم بعد از پایان 
جام جهانى از روز 30 آذر ماه عرضه شود. فصل 
دوم سریال جمشید محمودى در 8 قسمت پخش 
مى شود و بعد از آن با وقفه اى کوتاه فصل سوم 

آن روى پلتفرم «فیلمنت» بارگذارى مى شود.

زندگى در تهران 
چقدر آب مى خورد؟

  تجارت نیوز |بررســى هزینه هــاى هــر 
خانوار براى خوراك خود در آذر ماه 1401 نشــان 
دهنده افزایش قابل توجه آن، نسبت به شهریور 
سال 1400 است؛ بر این اســاس، حداقل هزینه 
خورد و خوراك یک خانواده ســه نفــره تهرانى 
در ماه چیزى حدود 81 درصد دســتمزد مصوب 
یک کارگر متأهل با فرزند در ســال 1401 را در 
بر مى گیرد به طورى که هزینــه خوردوخوراك 
ماهانه در تهران براى خانواده هاى سه نفره تنها 
براى تهیه وعده هاى غذایــى حدود پنج میلیون 
تومان است هزینه هاى مسکن، ارتباطات، حمل 
و نقل، بهداشــت و درمان، آمــوزش و… نیز در 
کنار هزینه امنیت غذایى حداقلى شرایط نگران 
کننده اى را براى اقشــار کم درآمــد جامعه رقم 

مى زند.

احتکار آنتى بیوتیک 
در انبار لبنیات!

  تابناك|در بازرســى از انبار یک شــرکت 
لبنیاتــى، مقدار زیــادى مواد اولیــه داروهاى 
آنتى بیوتیک کشف شــد. بنابر اعالم نماینده 
سازمان غذا و دارو، کشف 8 ُتن مواد اولیه شربت 
کوآموکسى کالو، براى مصرف 2/5 ماه کافى 
است. گفته مى شــود این مواد اولیه دارویى در 
ســال 99 وارد و احتکار شده اســت. بنابر گفته 
نماینده سازمان غذا و دارو، اگر شرکت دارویى 
احتکارکننده تعهد بدهد این مقــدار مواد اولیه 
دارویى را خیلى زود تبدیل به دارو کند، به شرکت 
واردکننده واگذار خواهد شد. در غیر این صورت، 
مواد اولیه کشف شده تحویل یک شرکت دارویى 

خواهد شد که در مدار تولید دارو قرار بگیرد.

کاالبرگ اختیارى است
  خبرآنالین | سخنگوى سازمان هدفمندى 
یارانه ها درباره پرداخــت یارانه آذرماه خانوارها و 
انتشار برخى اخبار مبنى بر حذف یارانه نقدى افزود: 
براساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ اختیارى است 
و قرار نیست یارانه نقدى هیچ فردى قطع شود. 
طیبه حسینى اظهار کرد: در صورت اجرا شدن این 
طرح در ماه هاى آینده افراد مى توانند به صورت 
اختیارى کاالبرگ الکترونیکى را انتخاب کنند، 
در غیر این صورت پرداخت یارانه به صورت نقدى 
ادامه دارد. وى تأکید کرد: در ماه جارى یارانه هیچ 

استانى قطع نمى شود.

مافیاى موسیقى علیه 
فرهنگ ما 

  صبا| محمد گلریز، خواننده موسیقى سنتى 
و پاپ درباره وضعیت موسیقى تأکید کرد: شعر و 
ملودى که امروزه در موسیقى استفاده مى شود، 
محتوایى ندارد و سبب شده است افکار جوانان ما 
به انحراف کشیده شود. متأسفانه دالالن و تهیه 
کننده هاى موسیقى شرایط را براى هنرمندان 
سخت کرده اند و بهتر است بگوییم از هنرمندان 
موسیقى بهره کشى مى کنند. یک عده مافیاى 
موسیقى هستند و مأمور شده اند که فرهنگ و 

هنر ما را نابود کنند.

یک نفر بیکار هم وجود ندارد
  ایسنا |رئیس جمهور گفــت: تحصیلکردگان 
نباید خــود را به میز و صندلى محــدود کنند. در رباط 
کریم به من گفتند یک نفر بیکار هم وجود ندارد و حتى 
ظرفیت مهاجرپذیرى هم دارند. البته در واژه مهاجرت 
هم باید بازنگرى شود. در پاکدشت هم گفتند یک نفر 

بیکار نداریم. 

نگفتیم سالى یک میلیون! 
  روزنامه جوان|معاون پارلمانى رئیس جمهور 
گفت: وعده رئیس جمهور براى ساخت 4 میلیون واحد 
مسکونى در طول چهار سال است و این بدان معنا نیست 
که در یک ماه یا یکسال اول حتماً باید مثًال یک میلیون 
مسکن احداث شده باشد. گفتنى است مهرداد بذرپاش، 
وزیرجدید راه و شهرسازى در مجلس اعالم کرد ساخت 
4میلیون مسکن در توان دولت نیست چون اعتبار مالى 

الزم وجود ندارد.

وقتى بخش خصوصى
 استقبال نمى کند

معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگى    ایلنا |
خاتم االنبیاء(ص) درباره سهم قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) 
در ســاخت و اجراى پروژ ه هاى عمرانى گفت: سهم 
قرارگاه در پروژه هاى عمرانى کشــور نزدیک به 10 
درصد است. ســردار اســدا... حاجى زمانى گفت: باید 
توجه داشــت که بخش خصوصى از برخى از پروژه ها 
اســتقبال نمى کنند. براى مثال ورود به پروژه راه آهن 
زاهدان - چابهار براى بخش خصوصى جذاب نیست 
و براى اجراى این پروژه ها دولت از قرارگاه درخواست 
مى کند که کار را بر عهده بگیرد و از آنجایى که تقاضایى 
وجود ندارد، قرارگاه به این پروژه با ترك تشــریفات 
ورود مى کنــد. وى ادامه داد: با تمــام این موضوعات 
ســهم قرارگاه در پروژه هاى عمرانــى نزدیک به 10 

درصد است.

اگر اجازه مى دادیم... 
رئیس قوه قضاییه گفت: چرا باید تمام    انتخاب |
گزارش هاى سازمان بازرسى محرمانه باشد، بله برخى 
این گزارشات قطعاً محرمانه است. اما بسیارى از مواردى 
هســت که ما اگر در معرض دید مردم قرار مى دادیم 
و اجازه مى دادیم دوربین هاى مختلــف به محاکم و 
زندان هاى ما مى آمدند، مطمئن باشــید که وضع ما از 

امروز بهتر بود.

جامعه گرانى بنزین را نمى پذیرد
حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژى    ایلنا |
مجلس اظهار کرد: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتى 
نداریم و جامعه هم گنجایش پذیــرش قیمت باالتر 
از این را ندارد. در کل ریل گذارى و سیاســت مجلس 
این است که افزایش قیمت و کاهش سهمیه نداشته 
باشیم. حسین حسین زاده گفت: به نظر مى رسد یکى 
از راه حل ها در مورد رشــد تقاضاى بنزین بهینه سازى 
مصرف ســوخت و یکى از روش ها هم توسعه مخازن 

سى ان جى است. 

پاى ریال دیجیتال به اقتصاد
 باز مى شود

  خانه ملت| علــى صالح آبــادى، رئیس کل 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران درباره وضعیت 
رمز ارز ملى گفت: ریال دیجیتال راه اندازى شده و در 
مرحله پیش آزمایشى است. رئیس کل بانک مرکزى در 
خصوص بانک هاى عامل بحث ریال دیجیتال گفت: 
فعًال بانک هاى ملى و ملت به عنوان بانک هاى عامل 
بحث ریال دیجیتال انتخاب شده اند و دو فروشگاه نیز 
امور این موضوع را انجام مى دهند و بعد از طى شــدن 
مرحله پیش آزمایشى وارد مرحله آزمایشى مى شویم. 
صالح آبادى درباره اینکه چه زمانــى مردم مى توانند 
از ریال دیجیتال اســتفاده کنند، گفت:  استفاده از ریال 
دیجیتال به شــکل عمومى بعد از مرحله آزمایشــى 

خواهد بود.

رئیس پلیس فتاى فراجا با تشــریح بیشــترین جرائم 
اینترنتى رخ داده در کشــور از افزایش قدرت کشف به 

وقوع پلیس فتا به 94 درصد خبر داد.
ســردار وحید مجید گفت:  از ابتداى سال تا پایان آبان 
ماه کشفیات پلیس فتا 15 درصد افزایش داشته است. 
در حوزه دســتگیرى نیز شــاهد افزایش 9 درصدى 
بودیم. ضریب کشــف به وقوع هم حدود 1/5 درصد 
افزایش داشته است. وى درباره بیشترین جرائم فضاى 
مجازى در هشت ماهه امســال نیز گفت: اولویت هاى 
ما بر اســاس فراوانى جرائم در فضاى مجازى است و 
بر این اساس کالهبردارى اینترنتى، برداشت غیر مجاز 

اینترنتى، هتک حیثیت و نشر اکاذیب درفضاى مجازى 
و دسترســى غیرمجاز به داده و مزاحمت اینترنتى جزو 

بیشترین جرائم در فضاى مجازى بوده است.  
سردار مجید با تأکید بر اینکه بیشــتر جرائم ما مربوط 
به کالهبردارى اینترنتى اســت، گفت:  جرائم مربوط 
به کالهبردارى اینترنتى نســبت به پارسال 37 درصد 
افزایش داشته است. موضوعى که ناشى از عدم توجه 

کاربران به توصیه ها و هشدارهاى پلیس فتاست.
رئیس پلیس فتاى فراجا گفت: قدرت کشف پلیس فتا 
در سال 1401 افزایش داشته است و ضریب کشف و به 

وقوع پلیس فتا در حدود 94 درصد است.

مدیرعامل گروه خودروسازى سایپا از تولید خودروهاى 
برقى مشترك میان زامیاد و مپنا در آینده نزدیک خبر داد. 
وى ضمن تأکید بر افتخارآفرینى و موفقیت هاى مپنا در 
صنعت خودروسازى کشور، به ساخت نسخه هاى برقى 
نیسان النگ و ون تجارى 14 نفره با همکارى این شرکت 
اشــاره کرد.هر چند که در حال حاضر زیرســاخت هاى 
مناسب براى تولید خودروهاى برقى وجود ندارد و عمده 
تمرکز خودروســازان روى تولید خودروهاى هیبریدى 
معطوف شــده است، توســعه زیرســاخت هاى الزم با 
همکارى شرکت دانش بنیان مپنا مى تواند شرایط الزم را 
براى ورود به فاز بعدى تولید خودروهاى الکتریکال فراهم 

آورد.خودروهاى جدید زامیاد در حوزه مسافربرى و حمل 
بار، گزینه هاى عالى براى برقى سازى هستند. ون 14 نفره 
زامیاد در خطوط حمل ونقل عمومى به کار گرفته مى شود و 
نیسان النگ یک گزینه عالى براى جایگزینى خودروهاى 
کامیونت است. خودروهاى برقى به طور قابل مالحظه اى 
موجب کاهش آلودگى هوا شده و با توجه به بحران فعلى 
سوخت، بهترین راه حل براى سیستم حمل ونقل کشور 
در آینده نزدیک به حساب مى آیند.نسخه هاى الکتریکى 
ون 14 نفره و نیسان النگ، نخستین خودروهاى برقى 
مشترك میان زامیاد و مپنا خواهند بود که در آینده نزدیک 

وارد سیستم حمل ونقل مى شوند.

خورشید کیایى
والدین مى گویند بچه ها دیگر مثل قبل نیستند و مربیان 
و اولیاى مدارس مى گویند دانش آموزان گستاخ شده اند. 
دو سال ماندن در خانه پس از شیوع کرونا حاال از دانش 
آموزان موجوداتى ساخته که به گفته اولیاى مدارس مثل 
گذشته نیستند؛ نه رفتارشــان و نه عملکردشان. دانش 
آموزان تنبل شــده اند و دیگر مثل قبل درس و مدرسه 
برایشان جدى نیست. دنیاى مجازى عوضشان کرده و 
تا رســیدن به دوران عادى به نظر مى رسد که وقت و 

زمان الزم است. 
معلم یک دبســتان دخترانه در تشــریح این وضعیت
 مى گوید: بعد از اینکه مدارس باز شــد و دیگر مجازى 
نبود ما با دانش آموزانى روبه رو بودیم که نمى شناختیم. 
او که ســابقه 15 ســاله در تدریس دارد ادامه مى دهد: 
آنها بى توجه شــده بودند و دیگر برایشــان مهم نبود، 
با همکالسى هایشــان پرخاش مى کردند و در مقابل

معلم ها مى ایستادند. به نوعى نظمى که باید را نداشتند 
و این ناشى از ماندن در خانه و افسردگى پنهانى است که 

ما از آن غافل شدیم.
معلم یک دبستان پسرانه هم همین نظر را دارد. او هم از 
این واقعیت دلخور است. واقعیتى که در پس پیکسل هاى 
مجازى از بچه ها و دانش آموزان شخصیت هاى متفاوتى 

ساخته که با دوران قبل از کرونا فرق دارد.
این معلم قدیمــى از واقعیت جالبى پــرده برمى دارد و 
مى گوید: با وجود اینکه چند ماه از باز شــدن مدارس و 
حضورى شدن آنها مى گذرد اما هنوز هم دانش آموزان 
عادت به حضور در مدرسه ندارند و آموزش مجازى عادت 
آنها براى مطالعه کتاب هاى درسى را کاهش داده است. 
از طرفى تنبلى یا انجام ندادن تکالیف در دوران کرونا و 
آموزش مجازى باعث شــده تا یادگیرى دانش آموزان 

کاهش پیدا کند.
ناهید دهقان، روانشناس و مشاورى است که این تغییرات 
رفتارى را تنها ناشى از شیوع کرونا نمى داند و به قبل تر 

برمى گردد به نظر او این تغییرات طى دو دهه اخیر ایجاد 
شده و کم کم با وجود کرونا شدت پیدا کرده است.

به گفته این آســیب شــناس، امروز دیگر بچه ها حتى 
یکدیگر را هم نمى توانند تحمل کنند؛ سطح فرهنگ، 
تک فرزند شدن خانواده ها و بســیارى از عوامل دیگر 
باعث شــده که ما در مــدارس نمره قابــل قبولى در 
زمینه رفتار دانش آموزان نگیریــم، ضمن آنکه روحیه 
مشارکت پذیرى نیز در آنها به شــدت کاهش پیدا کرده 
و کًال مى توان گفت دانش آمــوزان امروز دانش آموزانى 
هستند که آستانه تحملشان به شدت پایین آمده است و 
درحقیقت در حال حاضر این دانش آموزان هستند که در 

بسیارى از موارد معلم ها را کنترل مى کنند!

به گفته این روان شناس، این رویه حتى در یادگیرى آنها 
نیز تأثیرگذار بوده اســت به  طورى  که مثًال اگر متوسط 
معدل یک کالس 19 بوده اســت امروز بــه حدود 15 

رسیده است.
حاال سئوال اینجاســت که چرا دانش آموزان ما به این 
نقطه رسیده اند و چرا نقطه جوش رفتار آنها تا این حد داغ 
و غیر قابل تحمل است؟ به گفته روان شناسان دو سال 
خانه نشینى، تناقض هایى که در جامعه و خانواده وجود 
دارد و همچنین انیمیشن هایى که خشونت را ترویج مى 
کنند اختالف هاى والدین و مسائل اقتصادى که فشار 
عظیمى بر خانواده ها مى آورد باعث شده که ما با دانش 
آموزانى روبه رو باشیم که دیگر ظرفیت قبل را ندارند و 

عوض شده اند.
دهقان در رابطه بــا کنترل اینگونــه رفتارها مى گوید: 
آموزش و پرورش بــا جذب نیرو هاى جــوان و تربیت 
معلم هایى که با رفتار هاى نوجوانان و جوانان آشنا باشند 
و بخاطر فاصله ســنى کمى که با آنها دارند، مســائل و 
مشکالتشان را درك کنند، مى تواند اندك اندك اوضاع 
نابســامان حاکم بر مدارس و فضــاى دانش آموزى را 

ساماندهى کند.
در کنار این موضــوع خانواده هــا نیز باید بــا تدبیر و 
نظارت متوجه باشــند که دانش آموزان در چه فضایى 
با همکالسى هایشان هســتند و چه نوع انیمیشن ها و 

بازى هایى مى بینند.

روى دیگر درس خواندن مجازى

خشونت خزنده در بین دانش آموزان 

الدن ایرانمنش
فیل، لوبیا، آبنبات چوبی، روشــنایی، طلوع آفتاب کالیفرنیا و 
کادیالك فقط بخشى از اسامى مخدرهایى است که حاال به 
صورت آبنبات و شکالت و آدامس هاى رژیمى درآمده اند. اگر 
تا دیروز با مواد مخدر متنوعى روبه رو بودیم حاال دیگر اینطور 
نیست. مخدرها شکلشان را عوض کرده اند تا شناسایى نشوند 

و مافیاى مواد مخدر به راحتى بتوانند سود کند.
بهرام یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آســیب هاى رفتارى در

 تــازه ترین ســخنانش از توزیع داروهاى محرك با منشــأ 
«آمفتامین» به صورت شــکالت هاى مخصوص رژیمى و 
آدامس خبر داده است. شــکالت هایى که به صورت قاچاق 

براى کودکان با سن پایین هم توزیع شده است.
مافیاى مواد مخدر اســمش را گذاشته شــکالت اما همان 
اکستازى است که اکنون به شکل شکالت رخ نموده است. 
نامى که چندان هم بى مسما نیســت و چون شکل و شمایل 
شــکالت را دارد هیچکس بــه عقلش نمى رســد که مواد 
مخدرى باشد که در کمین نوجوانان و کودکان نشسته است.

در دنیــا 2500 نوع از این نــوع وجــود دارد و 1800 نوع از 
اکستازى آن معادل 72درصد از مجموع انواع شناسایى شده 
از این روانگردان ها در ایران وجود دارد و مصرف مى شود که 

این موضوع هم جاى تعجب دارد و هم تأسف.
داروى اعتیادآور محرك «شیشه» نیز داراى چهار نوع مختلف 

در دنیاست که هر چهار نوع آن نیز در ایران وجود دارد.
از چهار گروه آمفتامین ها نیز هــر چهار گروه کامًال در ایران 
موجود است و مصرف مى شود. اما بخشــى از آمفتامین ها 
که به صورت «شــکالت رژیمى» شکالت «یابا» و بخشى 
دیگر به صورت «آدامس» در ایران توزیع شده است مسئله 
جدیدى است که باعث شده به شکل خزنده اى شاهد مصرف 

اعتیادآورهاى صنعتى در ایران باشیم.
رئیس انجمن مبارزه با آســیب هاى رفتارى با اظهار تأسف 
از اینکه هنوز بســیارى از خانواده ها از توزیع آمفتامین ها به 
صورت «شــکالت» و «آدامس» آگاهى ندارند، مى گوید: 
«شــکالت هاى آمفتامین» با تبلیغات کاذبى چون «بدون 
قند» و...، در بازار مصرف ایران توزیع شــده اند و عمدتًا در 
مهمانى هاى شــبانه جوانان همچون «تنقالت» عرضه و 

مصرف مى شوند.
به گفته بهرام یگانه، قاچاقچیان، ســودجویان و گردانندگان 
شــبکه هاى قاچاق اعتیادآورهاى صنعتــى و روانگردان ها 

بسیار پرسرعت تر و خالقانه تر از ما در ایران درحال حرکت 
و باز کردن مسیر سودجویى خود در کشورمان هستند. گواه 
مطلب نیز این است که هم اکنون قاچاقچیان دیگر اصرارى 
به اینکه «اعتیادآور نبــودن» مواد اعتیــادآور صنعتى را به 
جوانان القا کنند ندارند بلکه امروز آنها از راه هاى جدیدتر وارد

 مى شــوند و با توزیع این مواد اعتیادآور به صورت تنقالت و 
شکل هاى دیگر که شکى نیز ایجاد نمى کند، راه سودجویى 

خود را باز مى کنند.
مافیاى مــواد مخدر هر روز و هر لحظه به این فکر هســتند 
که به چه شــکل مى توانند در این بازار موفق تر عمل کنند. 
بازارى که هر روز به شکلى درمى آید و حاال با این بسته هاى 
رنگارنگ زیبا پایشان به فروشگاه ها هم باز شده است. به غیر 
از شکالت هاى مخدر، ماده اى دیگر که با نام «پان پراگ» 
(Pan Parag) مشهور است نیز در بسته بندى زیبا و اغلب 
با عکس هاى هنرپیشــه هاى هندى و پاکستانى به صورت 
آدامس، پاستیل و پودرهایى با طعم نعناع و خوشبوکننده دهان 
وارد کشور مى شود که اخیراً در برخى فروشگاه هاى پایتخت 

و کالنشهرها به فروش مى رسد.
دلیلى که مصرف کنندگان «پان پراگ»ها را به ســمت آن

 مى کشــد، احساس گرمى، سرخوشــى موقت، سبکى سر، 
 BT ،گیجى و شادى کاذب است. براساس همین تحقیقات
نام ماده مخدر دیگرى اســت که آن هم در بسته هایى سبز 
رنگ و با طعم انواع میوه ها به مردم خصوصًا جوانان عرضه 
مى شود. این ماده محصول کشــور هندوستان است و نحوه 
استعمال و اثرات آن نیز همانند ماده مخدر ناس مى باشد. این 
ماده مخدر بیشتر در اطراف مدارس و دانشگاه ها به فروش 
مى رسد. اعتیاد، تحریک و سرخوشى، گیجى و احساس خارج 
شدن بخار سرد از مغز، از دست دادن تعادل روحى و رفتارى از 

عوارض روانى این ماده مخدر جدید است.
هجوم بى ســابقه موادى که این روزها غلط انداز اســت و 
دیگر مثل مواد افیونى سنتى شــکل و بوى مشخصى ندارد 
گردانندگان و توزیع کنندگان بازار مواد مخدر را ســرخوش 
کرده اســت. آنها آمده اند تا با این سرخوشى کاذب، جوانان 
را بــه دام بیاندازند و به گفته مســئوالن نیــروى انتظامى 
اولین و مهمترین افــرادى که مى توانند نقــش مؤ ثرى در 
این راســتا ایفا کنند اول خانواده ها هســتند و بعد مدارس و 
مســئوالن که باید یکپارچه عمل کرده و نگذارند وضعیت

 وخیم شود.

نوع جدیدى از آمفتامین ها با شکل و شمایل جذاب 

آبنبات چوبى هاى مخدر
توسعه آرمان شهر عجیب و غریب عربستان سعودى به نام «الین»، با سرعتى سرسام آور پیش مى رود. 
ساخت وساز این پروژه در ماه اکتبر سال جارى آغاز شده و تصاویر ماهواره اى جدید حاکى از جزئیات 

جدیدى نظیر مقیاس، طول و طرح سایت ساخت این شهر است.
در نسخه رنگى از کمپ پایه، ردپاى «الین» مشخص شده که در میان شن هاى صحرایى، به عرض 60 
متر حفر شده است. نقاط قرمز نشان مى دهند که حداقل 425 وسیله حفارى، مشغول حفر ردپاى شهر 
آینده هستند و برآورد مى شود که 1/7 میلیون مترمکعب سنگ و ماسه تنها در این مکان حفر شده است.
تصویر همچنین سایر بخش هاى مختلف سایت ساخت وساز آرمانشهر «الین» را مشخص مى کند 
که از جمله آن، یک کمپ ساختمانى اصلى به رنگ صورتى است که براى اسکان کارگران و استقرار 

مجموعه  اى از صفحات خورشیدى به رنگ سبز استفاده مى شود.
عالوه بر آن، تصویر دیگرى از ساخت وساز در سایت غربى شــهر نیز ثبت شده که نشان مى دهد که 
103 خودروى مســتقر حفارى، حدود یک میلیون متر مکعب زمین از این بخش خاص پروژه الین را 

حفارى کرده اند.
پروژه آرمانشهر «الین»  در اکتبر سال جارى آغاز شــد، اگرچه تصاویر به  وضوح نشان مى دهند که 
کار ساخت وساز حداقل یک ماه زودتر از اعالم رسمى شروع شده اســت. این کالنشهر داراى نماى 
بیرونى آینه اى است که شامل شهرى کامًال مستقل با ارتفاع 500 متر، عرض 200 متر و طول 170 

کیلومتر است.

در پى صدور بیانیه مشــترك و تأمل برانگیز 
رئیس جمهور چین و سران کشورهاى عرب 
عضو شــوراى همکارى خلیج فارس، حسین 
شریعتمدارى مدیر مســئول «کیهان» گفت: 
امضاى این بیانیه از جانب رئیس جمهور چین 
در حالى است که تمامى اســناد بین المللى از 
مالکیت ایران بر سه جزیره «تنب بزرگ، تنب 

کوچک و ابوموسى» حکایت مى کند.
وى افزود: اگرچه وزارت خارجه کشورمان این بیانیه را بى پاسخ نگذاشته است ولى کاش وزیر خارجه 
کشورمان در واکنش به این بیانیه ضمن توبیخ شــدید امضاءکنندگان بیانیه و اشاره به اسناد،  روى دو 
نکته دیگر نیز تأکید مى کردند، اول آنکه به دولت بحرین به عنوان یکى از امضاء کنندگان بیانیه گوشزد 
کند که بحرین بخش جدایى ناپذیرى از خاك ایران اســت و دوم آنکه از رئیس جمهور چین بپرسد آیا 
امضاى شما پاى بیانیه یاد شده نشانه آن نیست که حاکمیت چین بر تایوان را هم قابل مناقشه مى دانید!؟

مدیر مســئول روزنامه «کیهان» اضافه کرد: شما با کشــورهاى هم پیمان آمریکا در تردید نسبت به 
حاکمیت مسلم و قطعى ایران بر جزایر سه گانه همصدا شده اید! آیا این همصدایى به مفهوم و معناى 
آن نیست که به آمریکا نیز حق مى دهید حاکمیت چین بر تایوان را مورد تردید قرار داده و قابل مذاکره 
بداند؟! آقاى «جینگ پین»! مطالعات شما در جغرافیاى سیاســى ضعیف است و یا مشاوران غیر قابل 

اعتمادى دارید؟!

سرعت عجیب عربستانى ها
 در ساخت پروژه آرمانشهر «الین»

واکنش تند شریعتمدارى به اقدام جنجالى چین
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3 واحد تولید برق از مدار 
خارج شد 

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: به علت 
محدودیــت گاز صنایع واحدهــاى دو، چهار و پنج 
نیروگاه منتظرى از مدار خارج شد و این سه واحد تولید 
برق ندارند. واحدهاى یک، سه و هشت با حداقل بار 
و با سوخت گاز برق تولید مى کند. محمدرضا نوحى 
اظهار کرد: در اســتان فقط نیروگاه شــهید محمد 
منتظرى است که قابلیت استفاده از سوخت مازوت 
را دارد. در ســال جارى با توجه به برودت هوایى که 
در کشــور اتفاق افتاده، محدودیت گاز براى صنایع 
در نظر گرفته شد. وى افزود: تا ساعت 17:57 تاریخ 
18/ 09/ 1401  در اســتان 3/388 مــگاوات تولید و 
4563 مگاوات مصرف شده، قابل ذکر است که مقدار 
1/175 مگاوات کمبود برق از طریق شبکه سراسرى 
تأمین شد. سخنگوى صنعت برق استان گفت: درباره 
استفاده از مازوت هنوز دستورى اعالم نشده است و 
کمبود برق ناشى از محدودیت گاز صنایع در استان از 

طریق شبکه سراسرى تأمین مى شود.

100 قاضى
 جذب مى شود

تا پایان ســال آینده 100 نفر از قاضیان کارآموز در 
دادگسترى هاى سراسر استان اصفهان به کارگیرى 
مى شوند. رییس کل دادگســترى استان گفت: در 
سال جارى 70 قاضى استخدام شده با دستور رییس 
قوه قضاییــه و 30 نفر قاضى جذب شــده از طریق 
آزمون هاى عمومى در اســتان اصفهان مشغول به 
فعالیت مى شوند. حجت االســالم اسداهللا جعفرى 
افزود: در فرآینــد جذب از طریق عمومى اســتان 

اصفهان در اولویت قرار دارد.

پایان بارندگى
 آغاز آلودگى

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهــان از خروج تدریجــى موج ناپایدار بارشــى از 
اســتان و افت 3 تا 5 درجه اى دماى هوا خبرداد. نوید 
حاجى بابایى اظهار داشــت: بیشترین میانگین بارشى 
از ایستگاه سینوپتیک خوانسار با 12 میلیمتر بوده است. 
وى خاطرنشــان کرد: از روز دوشــنبه (امروز) تا پایان 
هفته جارى نیز به دلیل وارونگى دما در نیمه نخســت 
روز شرایط براى افزایش غلظت آالینده هاى جوى در 
مناطق مرکزى و صنعتى به ویژه کالنشــهر اصفهان 

فراهم است.

خیابان هاى شهر 
صوت شکن زنده دارد

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در بیشتر کشورهاى دنیا به ویژه 
ایــران از پوشــش هاى گیاهى به عنــوان دیوارهاى 
صوت شکن استفاده مى شود، گفت: در تمام خیابان هاى 
اصفهان رفیوژ فضاى سبز پشت جداول خیابان ها احداث 
شده است که نقش دیوارهاى صوت شکن زنده را دارد. 
مجید عرفان منش افزود: شهروندان اصفهانى در اتوبان 
شهید چمران این نکته را حس مى کنند که وجود فضاى 
سبز حاشیه اتوبان نسبت به اتوبان هاى دیگر که فضاى 
سبز ندارد، از نظر آلودگى هوا و کنترل آلودگى صوتى 

تأثیرگذار است. 

135 واحد به چرخه تولید 
بازگشتند

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
از بازگشت 135 واحد صنعتى و کشاورزى راکد یا نیمه 
فعال درسالجارى به چرخه تولید خبر داد. امیررضا نقش 
افزود: با بازگشت 126 واحد تولیدى راکد یا نیمه فعال 
به چرخه تولید، براى بیش از 14 هزار نفر و با احیاى 9 
واحد کشاورزى راکد و نیمه فعال نیز براى 39 نفر شغل 
ایجاد شد. وى اظهار داشت: 98 واحد صنعتى و 59 واحد 
کشاورزى استان اصفهان نیز که به ظرفیت باالى 50 
درصد رسیدند در مجموع براى بیش از سه هزار و 400 

نفرى اشتغال زایى داشتند.

خبر

نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت:امیدواریم با تحوالتى که در وزارت راه و شهرسازى 
در حال انجام است، هفته هاى آینده پروژه قطارسریع السیر 

اصفهان- تهران با قوت دنبال شود.
امیرحســین بانکى پورفرد درخصــوص وضعیت قطار 
سریع الســیر اصفهان تهران گفت: حدود سه هفته قبل 
اعضاى مجمع نمایندگان اســتان با وزیر ســابق راه و 
شهرسازى نشستى درباره قطار سریع السیر برگزار کردند، 
اما با تغییرات صورت گرفته باید منتظر تصمیمات وزیر 

جدید در این زمینه باشیم.
او با اشاره به تردید هایى که تا پیش از سفر رئیس جمهور 

به اصفهان درباره اصل این پروژه مطرح بود افزود: در سفر 
استانى رئیس جمهور به اصفهان، هیئت دولت درباره این 
پروژه موضع شفاف و روشنى گرفت و کسانى که تالش 
مى کردند پروژه را منحرف یا از اجراى آن جلوگیرى کنند 

از مواضع خود کنار رفتند.
نماینده مردم اصفهان یکى از مشکالت این طرح را ضعف 
در وزارت راه و شهرسازى دانست و گفت: ضعف موجود 
در این وزارت خانه مانع از آن بود که بســیارى از پروژه ها 
از جمله قطار سریع السیر در مسیر درستى قرار گیرد، اما 
امیدواریم که با تغییر و تحوالت اخیر این پروژه به خوبى 

ادامه یابد.

معاون اجرایى اورژانس استان اصفهان گفت: بالغ بر 67 
آمبوالنس زمین گیر هستند که براى بازگشت به چرخه 
کار نیاز بــه تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار اســت. 
محســن افتخارى اظهار داشــت: در صورت بازسازى 
هریک از این تعداد مى تواند ماهانه بالغ بر 300 مأموریت 
امدادى را پوشــش دهد که درهر ســال 3 هزار و 600 
مأموریت را شامل مى شود و در طول 5 سال که حداقل 
عمر یک آمبوالنس بازســازى شده اســت، 18 هزار 

مأموریت را انجام داد.
معاون اجرایــى اورژانس پیش بیمارســتانى اصفهان 
افزود: براى بازســازى هر آمبوالنسى نیاز به تخصیص 

350 تا 400 میلیون تومان اســت که در حال حاضر 3 
میلیارد تومان براى 5 آمبوالنس که ماه ها بخاطر خراب 
شدن موتور غیر قابل اســتفاده بوده است، اختصاص و 
عملیات آماده سازى آن آغاز شده است. وى اعالم کرد 
بنا به تاکید آقاى دکتر مصلحى معاون محترم دانشگاه 
تا پایــان ســال 20 آمبوالنس دیگر نیــز با تخصیص 
حدود 6 میلیارد تومــان آماده و بازســازى و به چرخه 

فعالیت بر مى گردد.
وى گفت: برنامه آماده وبازسازى آمبوالنس هاى زمین 
گیر شده در دستور کار اورژانس پیش بیمارستانى و معاونت 

محترم توسعه و منابع انسانى دانشگاه قرار دارد.

خروج 67 دستگاه آمبوالنس 
اصفهان از چرخه عملیات 

طرح قطار اصفهان- تهران در 
انتظار تصمیم وزیر جدید

تاریخ را به دوش مى کشند اما نامشان شده بافت هاى 
فرسوده؛ نامى که سرعتگیرى شــده براى بافت هاى 
ارزشمندى که مى تواند به هتل، بوم گردشگرى و جایى 
براى توریست ها تبدیل شود اما هر بار به واسطه کمبود 
بودجه ها و یا غفلت و نادیده گرفتن به تلى از خاك تبدیل 
مى شوند و از خاکسترشان ساختمان ها و برج هاى بلند 

قامت مى روید.
به زعم کارشناسان تخریب بافت هاى تاریخى اصفهان با 
برچسب بافت فرسوده یکى از عمده ترین دالیل آسیب به 
آثار و ابنیه تاریخى است که روح و تداومشان در گرو بافت 
است. امرى که هنوز هم نهادهاى شهرى در گوشه و کنار 
اصفهان با تراشیدن بافت هاى  تاریخى، تیرخالص را بر 

پیکر خانه هاى تاریخى مى زنند.
نابودى بافت هــاى تاریخى تنها یک دلیــل دارد: نبود 
آگاهى کافى مردم و نهادهاى شهرى و دولتى در مورد 
این ســرمایه هاى اقتصادى که مى توانــد اصفهان را 

تکان دهد. 
گرچه در ســال هاى اخیر برخى از خانه هاى تاریخى با 
کاربرى هتل و مهمانپذیر احیا شــده اند و این فتح بابى 
بود براى تجربه هاى بیشتر در این زمینه و نگاه متفاوت 
به خانه هاى تاریخى از دریچه گردشگرى، اما هنوز هم 
در کوچه پس کوچه هاى اصفهان بافت هاى گرانبهایى 
هستند که هر لحظه بخاطر فرســوده بودنشان ممکن 

است فرو بریزند و تاریخ را به خاك بسپارند.
طى دو دهه همواره شــعار مدیریت شــهرى بر احیاى

 بافت هاى تاریخى بوده اســت اما تا کنون زنده شدن 
این بافت ها آنطور که باید و شاید روى غلتک نیفتاده و 
متولیان شهرى نتوانسته اند از پتانسیل هاى این بافت ها 

به طور کامل استفاده کنند.
در شهریور 93 وبه  دنبال تکلیف برنامه پنجم توسعه براى 
بازآفرینى بافت هاى فرسوده، هیئت وزیران دولت یازدهم 
سند ملى راهبردى احیا، بهسازى، نوسازى و توانمندسازى 
بافت هاى فرسوده و ناکارآمد شهرى را تصویب کرد. توجه 
به توسعه درونى و توانمندسازى بافت هاى هدف از نقاط 
قوت این سند محسوب مى شد و با رفع ایرادات طرح هاى 
قبلى مانند طرح کلید به کلید که صرفاً بر ســاخت و ساز 
تمرکز داشت، تالش مى کرد ســاختارى براى ارتقاى 
ســطح زندگى و امکانات محله ها به انــدازه میانگین 
شهرهاى مادر فراهم آورد. البته این سند ملى راهبردى 
نیز به دالیل مختلف اجرا نشــد تا ســال 96 که شرکت 
مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى به نمایندگى 
از وزارت راه و شهرســازى، مأمور شد براساس تکالیف 
برنامه ششم توسعه، تدوین ســند ملى باز آفرینى پایدار 
شــهرى در افق 1400 را عهده دار شود و نسخه اجرایى 
و نقشه عملیاتى بازآفرینى بافت هاى فرسوده و نا کارآمد 
شهرى را به تفکیک نحوه تأمین منابع مالى و وظایف و 

تکالیف دستگاه هاى مختلف تدوین کند. 
در برنامه ششم توســعه مقرر شده است نسبت به احیاء، 
بهسازى، نوســازى، مقاوم ســازى و باز آفرینى هزارو 
350 محله از بافت هــاى ناکارآمد میانــى، تاریخى و 
سکونتگاه هاى غیررسمى کشــور اقدام شود تا در دوره 
پنج ساله تا پایان برنامه ششــم، نیمى از کل بافت هاى 
فرسوده و ناکارآمد شهرى اصالح شوند؛ اما باوجود این 
تکلیف قانونى و باوجود تدوین سند مترقى و کارشناسى 
بازآفرینى شــهرى و همه نقاط  قوتى که براى ارتقاى 
سطح شهرسازى و زندگى در بافت هاى هدف داشت، از 
اجرا باز ماند و عمًال در رسید سند ملى بازآفرینى شهرى 

بخش عمده بافت هاى مسئله دار بدون تغییر باقى ماند.
 رضا خسروآبادى، کارشــناس شهرسازى، خیلى خوب 
این مسئله را موشــکافى مى کند؛ به نظر او دلیل اینکه 
بخش عظیمى از این بافت ها و به خصوص بافت هاى 
تاریخى دســت نخورده باقى ماند، نوســانات اعتبارات 
تخصیص یافتــه، اولویت هاى متعدد هر دســتگاه بنا 
بر حیطه عملیاتى دســتگاه، منحل شــدن بیشتر دفاتر 
تســهیلگرى و ضعف همکارى منابع انسانى به ویژه در 

محالتى که از ریشه هاى تاریخى محروم است، بود.
او از جمله چالش هاى پیش روى بازآفرینى شــهرى را 
عالوه بر ضعف آگاهى و تجربه، جــوان بودن این نوع 

برنامه هاى راهبردى مى داند.
به گفته وى از جملــه راهکارهایى کــه مى توان براى 
تکمیل و اجــراى 100 درصد این قانون پیشــنهاد داد، 
تحقق100درصدى بودجه هاى عمومى دولت اســت تا 
بتوانیم به هدف پیش بینى شده، دســت یابیم. با توجه 
به بودجه عمومى کشــور و منابع فعلى کــه دولت در 
اختیار دارد و به دلیل اینکــه اکثر بودجه ها به طور کامل 
محقق نمى شود، توفیق ما به همین نسبت نیز در اجراى 
100درصدى این قانون کمتر مى شود. راهکار پیشنهادى 
دیگر، اولویت بندى پروژه هایى است که براى نوسازى 
بافت هاى فرسوده وجود دارد. در واقع باید اداره کل راه و 
شهرسازى استان با هماهنگى شهردارى ها اولویت خود 
را روى بهبود زیرســاخت هاى شهرى معطوف کنند، به 
این معنا که اگر ما بتوانیم امکانات زیرساختى و زیربنایى 
را در این بافت ها فراهم کنیم، مى توانیم بستر الزم را نیز 
براى ســرمایه گذارى بخش خصوصى و ورود مردم به 
عرصه نوسازى مســکن مهیا کنیم که در حال پیگیرى 

این موضوع هستیم.

سرعتگیرهایى که بافت تاریخى 
اصفهان را  از چشم انداخته اند 

بازار بکر استارتاپ ها
نصف جهــان   روزنامــه «زاینده رود» در شــماره 
بیســتم آذرماه خود در گزارشى در رابطه با استفاده 
از ظرفیت استارتاپ ها با عنوان «بازارهاى بکرى 
که از دید استارتاپ ها مخفى مانده است» نوشته: 
«اکوسیســتم کارآفرینى اجزا و نیازهاى متعددى 
دارد که توجه به هر یک از آنها مى تواند به شکوفایى 
اقتصادمحلى و ملى منجر شده و بى توجهى به آنها 
منجر به دورى از خلق ارزش و کاهش بهره ورى 
مى شــود. در این میان بازارهــاى محلى به دلیل 
داشتن تاب آورى کمتر نسبت به عرصه هاى ملى 
نیاز به توجه بیشــتر دارد. اکوسیســتم کارآفرینى 
اصفهان، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى استان، 
فرهنگ ویژه مردمان این خطه،ساختار اقتصادى و 

صنعتى آن داراى خصوصیاتى منحصر به فرد است 
که شناخت وکشف ویژگى هاى آن مى تواند کمک 
شایانى در تحلیل محیط کسب و کار داشته باشد.»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «شــناخت 
اکوسیســتم کارآفرینى درســطوح مختلف ملى 
و منطقــه اى و آگاهــى نســبت به نقــاط قوت 
و ضعف، فرصت هــا و تهدیدهــاى آن مى تواند 
ضمن هدایت فعــاالن این عرصه، در راســتاى 
اخذ تصمیمات درســت، تأثیر بســزایى بر رشد و 
شکوفایى اکوسیستم،افزایش تعداد استارتاپ هاى 
موفق،توسعه کســب و کارهاى منطقه اى، ملى و 
بین المللى و به طور قطع بهبود ســطح اقتصادى 

اصفهان داشته باشد.»

مریم محسنى
یکى از اقدامات شهردارى  طى ســال هاى اخیر براى 
رفع مشــکل کم آبى، اقدام به طراحى سیســتم هاى 
نوین آبیارى اســت، اما این روش در برخــى از نقاط 
شهر موفقیت آمیز نبوده است. شــهرك قدس یکى از 
مناطقى اســت که هنوز هم فضاى ســبز آن به شکل 
غرقابى آبیارى مى شود و البته این موضوع به همینجا 
ختم نمى شود چرا که در بیشتر مواقع مى بینیم که این 
آبیارى بدون نظارت انجام شــده و سیلى از آب و روان 
آب از فضاى سبز به بیرون فضاى سبز جریان مى یابد 

و سرریز مى شود.
این موضوع در حالى اتفاق مى افتد که اصفهان با مشکل 
خشکسالى عظیمى روبه رو است و هر قطره از آب حکم 
کیمیا را در این شهر دارد و شــهردارى باید با دقت نظر 
بیشتر نسبت به این مســئله ورود کند. در واقع انتخاب 
طرحى مناســب براى آبیارى فضاى سبز مى تواند تأثیر 
بسزایى بر کاهش استفاده از منابع آبى در شرایط بحران 
کمبود آب و خشکسالى داشته باشد؛ بنابراین نیاز است 
مدیران شهر پیش از طراحى سیستم آبیارى نکاتى را در 

نظر بگیرند و با آگاهى کامل در این زمینه اقدام کنند.

آب از سر فضاى سبز گذشته است!

وام بدون اعتبار!
نصف جهان   شــهروندان اصفهانــى همچنان در 
گرفتن وام ازدواج با مشکالت زیادى روبه رو هستند. 
به گفته کســانى که بــه تازگى مزدوج شــده اند 
مشکالت زیادى در امر گرفتن وام براى آنها ایجاد 
شده و بانک ها همکارى الزم را ندارند و شهروندان 

در این زمینه گالیه دارند.
به گفته آنها با وجود اینکه وام ازدواج تســهیالتى 
است که دولت براى کمک به جوانان در نظر گرفته 
است و همواره بر این تأکید شده که در پرداخت وام 

به جوانان تأخیرى ایجاد نشود و سهل گرفته شود 
تا جوانان در امر ازدواج با مشکالت کمترى مواجه 
شــوند، اما گاهى جوانان در مرحلــه دریافت وام از 
بانک ها بامســائلى روبه رو مى شوند که مشکالت 
آنها را دوچندان مى کند. بانک ها همچنان براى وام 
ازدواج 2 ضامن مى خواهند و بعد از تکمیل مدارك 
و ضامن ها، امــا همچنان خبــرى از پرداخت وام 
نیست و بانک ها علت را نداشــتن اعتبارات اعالم 

مى کنند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رئیس مرکز آموزشى درمانى فوق تخصصى کودکان امام 
حســین(ع) با بیان اینکه تظاهرات بیمارى آنفلوانزا منجر 
شده تا با بیمار ان بسیارى مواجه شویم که در پى آن ظرفیت 
بیمارستان امام حسین(ع) اشباع شده است، گفت: بیشترین 

کمبود در اسپرى هاى تنفسى کودکان است.

مهرداد معمارزاده اظهار کرد: طى 24 ساعت، حدود 300 تا 
400 کودك به درمانگاه مراجعه مى کنند و 20 تا 25 بیمار 
شدید با بیمارى هایى مانند تنفســى، آنفلوانزا یا کرونا به 

اورژانس بیمارستان وارد و بسترى مى شوند.
وى با بیان اینکه طى دو ماه گذشــته ابتالى کودکان به 
بیمارى آنفلوانزا دو تا سه برابر شده و موضوع حائز اهمیت، 
تظاهرات غیرعادى این بیمارى است، افزود: در مدت مذکور 
حدود 50 کودك درگیر با آمپیم ریه به بیمارستان مراجعه 
کرده است، کودکان گرفتار با این بیمارى، حدود یک ماه 
در بیمارستان بسترى مى شوند و ممکن است در دو تا سه 

مرحله، نیازمند عمل جراحى باشند.
وى ادامه داد: گرفتــارى گوش میانى که به صورت پارگى 
پرده یا عفونت گوش تظاهر مى کند نیز از دیگر عوارض این 
بیمارى است، این عوارض باعث شده تا با بیماران بسیارى 

مواجه شــویم که در پى آن تمام ظرفیت بیمارستان امام 
حسین (ع) اشباع شده اســت و با مشکل در پذیرش بیمار 

جدید مواجه هستیم.
وى با بیان اینکه نگران موج بعدى شیوع آنفلوانزا هستیم، 
اظهار کرد: ابتالى کودکان به بیمارى کرونا ادامه دارد، اما 
تعداد بیماران مبتال بسیار کمتر از گذشته شده است و انتظار 
مى رود در دو تا سه هفته آینده با توجه به افزایش ابتالء به 
کرونا در اروپا و چین، شاهد افزایش تعداد مبتالیان به این 
بیمارى در ایران نیز باشیم. شــاهد کمبودهاى تعدادى از 
داروى ویژه کودکان هستیم، در داروخانه هاى سطح شهر نیز 
درباره بعضى اقالم دارویى دچار کمبود هستیم و امیدواریم 

هرچه زودتر این وضعیت بهبود یابد.
معمارزاده گفت: بیشــترین کمبود در اسپرى هاى تنفسى 

کودکان است.

آنفلوآنزا، ظرفیت بیمارستان کودکان را اشباع کرد

آغاز بهسازى آسفالت «بلوار سرلشکر خیرى»
 در برخوار

نصف جهان   عملیات بهسازى و توسعه آسفالت بلوار 
سرلشکر خیرى جاده حبیب آباد-دولت آباد با حضور 

فرماندار برخوار آغاز شد.
محمد رضا قربانى گفت: بهسازى و ترمیم آسفالت 
معابر همواره یکى از خواسته هاى اساسى شهروندان 
بوده که در این راســتا با پیگیرى مصوبات ســفر 

استاندار و رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، بهسازى  
و توسعه آسفالت این معبر آغاز شد.

وى افزود: اعتبار این پروژه بالغ بر 135 میلیارد ریال 
است که چهار هزار و 400 مترمربع را شامل مى شود 
و پیش بینى مى شود که عملیات آسفالت این مسیر 

تا پایان دى ماه سال جارى به اتمام خواهد رسید.

نظافت مکانیزه معابر شهر گلپایگان
نصف جهان   شــهردار گلپایگان از نظافت مکانیزه 
معابر اصلى شــهر گلپایگان خبر داد و گفت: با آغاز 
به کار فعالیت دو دســتگاه جاروب، تمــام معابر و 
خیابان هــاى اصلى گلپایگان به صــورت مکانیزه 

نظافت مى شود.
پیمان شکرزاده کاهش هزینه هاى خدمات شهرى، 
باال بردن کیفیــت خدمات، ســرعت عمل باال و 

اقتصادى بودن طرح مکانیزه را از مهمترین مزایاى 
دستگاه جاروب مکانیزه عنوان کرد و ادامه داد: آغاز 
به کار جــاروب مکانیزه گامى در راســتاى تبدیل 

خدمات سنتى شهردارى به مکانیزه است.
وى اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام 
شــده، در تالش هســتیم تمام فعالیت هاى حوزه 

خدمات شهرى را مکانیزه کنیم.

تجهیز آرامستان نجف آباد به دکل هاى بى سیم
نصف جهــان   مدیرعامل ســازمان آرامستان هاى 
شهردارى نجف آباد با اشــاره به تشکیل کارگروه 
فرهنگى در این سازمان گفت: این کارگروه تصاویر 
متوفیان روى ســنگ قبــور و کتیبه هــا را جهت 
همخوانى با موازین شــرعى و اسالمى، بررسى و 
در صورت نبود مشــکل جهت نصب بــه پیمانکار 

معرفى مى کند.
ابراهیم زارعان با اشــاره به ایجاد دفتر پاسخگویى 
به مسائل شرعى در مجموعه آرامستان نجف آباد 

در راســتاى اجراى برنامه هاى فرهنگى مذهبى، 
بیان کرد: درصدد هســتیم غرفه اى جهت عرضه 
محصوالت فرهنگى در آرامستان نجف آباد احداث 

کنیم.
وى اظهــار کرد: جهــت ایجاد فضــاى معنوى و 
برگزارى مراسم و مناسبت ها، فعال کردن سیستم 
صوت آرامســتان از طریق دکل هاى بى سیم براى 
اطالع رســانى ها در مجموعه آرامستان ایجاد شده 

است.
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حل مشکالت گوشى والدین از راه دور
اگر به دنبال راهى براى حل مشــکالت یک گوشى اندرویدى از راه دور 
هستید، ما در اینجا یک اپلیکیشن و نحوه استفاده از آن را به شما معرفى 

مى کنیم.
عیب یابى و حل مشکالت گوشى هاى اندرویدى از راه دور نیازمند یک 
راه قابل اعتماد و خوب اســت. یکى از بهترین راه ها استفاده از نرم افزار 
TeamViewer Remote Control است. اپلیکیشنى که ارتباط از راه 

دور بین یک دستگاه به دستگاه دیگر را آسان مى کند.
حل مشــکالت گوشــى اندرویــدى از راه دور با 

TeamViewer
در این مقاله به معرفى اپلیکیشن تیم ویور، نحوه استفاده از این برنامه و مزایا 

و معایب آن خواهیم پرداخت.

برنامه TeamViewer چیست؟
تیم ویور، یک ریموت کنترل سبک یا اپلیکیشن نظارت از راه دور براى 
ایجاد ویدیو کنفرانس، انتقال فایل و حل مشکالت مربوط به آن است. 
این برنامه از پلتفرم هاى مختلفى مثل iOS، ویندوز، کروم او اس، مک او 
اس، لینوکس و البته اندروید پشتیبانى مى کند. طى سالیان اخیر امکانات 
 TeamViewer Tensor تیم ویور پیشرفته تر شــده و حاال برنامه هاى
و TeamViewer AR هم به این مجموعه نرم افزارى اضافه شــده اند. 
امــا TeamViewer Remote Control محبوب ترین اپلیکیشــن از 
این مجموعه نرم افزارى اســت که مى توانید به لطف آن از راه دور تمام 

مشکالت گوشى هاى اندرویدى را حل کنید.

 TeamViewer Remote Control چه مشکالتى از طریق
حل مى شود؟

با استفاده از این برنامه شما مى توانید از طریق یک گوشى دیگر و از راه دور، 
تمام مشکالت نرم افزارى اسمارت فون خود را برطرف کنید. از پاك کردن 
بدافزارها گرفته تا حذف برنامه هایى که عمر باترى گوشى شما را مى بلعند، 

همگى با این اپلیکیشن قابل انجام است. اما به جز این ها مى توانید:
یک گوشى اندرویدى را براى استفاده نخستین بار تنظیم کنید.

به شخصى چیزى را آموزش دهید یا برنامه اى را براى آن اجرا کنید.
فایل ها را سازماندهى کنید.

تنظیمات مختلف را فعال یا غیرفعال 
کنید.

از فایل هاى مهم بکاپ بگیرید.
البته در اســتفاده از این نــرم افزار 
محدودیت هایى هم وجود دارد. به طور 
مثال اگر گوشى اندرویدى شما داراى 
حافظه داخلى معیوب، مشــکل بوت 
نشدن، مشکالت اتصال یا به عبارتى 
هر نوع مشکل سخت افزارى باشد، 
 TeamViewer Remote Control

نمى تواند کمکى به شما بکند. هرچند دست این برنامه در ارائه امکانات باز 
است، اما اگر آن ها جزو مشکالت سخت افزارى نباشند.

TeamViewer Remote Control راه اندازى اپلیکیشن
پس از دانلود و نصب این اپلیکیشن، شما باید با شرایط و ضوابط استفاده از 
آن موافقت کنید تا مستقیماً به صفحه Connect بروید. این صفحه اصلى 
برنامه است. دقت داشته باشید که این برنامه از چهار صفحه به نام هاى 

Connect ،Computers ،Chat و Solutions استفاده مى کند.

دســتگاه هایى که مجاز به اتصال به آن ها هســتید را مى توانید از زبانه 
Computers بیابید. اما در ابتدا باید یک اکانت رایگان تیم ویور بسازید. 

براى این کار:

از گوشه سمت راست باالى برنامه روى آیکون چرخ دنده کلیک کنید تا 
وارد صفحه تنظیمات شوید.

از پایین صفحه گزینه Sign up را انتخاب کنید.
آدرس ایمیل، نام و رمزعبور انتخابى را وارد کنید.

اکنون مى توانید در برنامه وارد اکانت ســاخته شده شوید. براى این کار 
مجدداً به صفحه Sign up بروید. اکنون روى فلش بازگشت ضربه بزنید، 
گزینه Computers را انتخاب کنید و در نهایت دکمه + را لمس کنید. 
چهار گزینــه Nearby ،Group ،Computer و Contact به نمایش 

درمى آید.
اگر مى خواهید در طول زمان چندین دستگاه را از دور عیب یابى 
کنید (مثًال گوشــى دوســتان و اعضاى خانواده خود)، 
مى توانید گروه هاى مختلفى را ایجاد کنید. براى این کار 
 Add group ضربه بزنید و در فیلد Group روى زبانه
یک نام بــراى آن گروه انتخاب کنیــد. در نهایت روى 
گزینه Add بزنید. گروه ســاخته شده شما در زیر بخش 
Groups قرار خواهد گرفت. وقتى دســتگاه جدیدى 

را اضافه کنید، مى توانید آن را در داخل این گروه قرار 
دهید. شما همچنین قادر به تغییر نام گروه هایى که 

مى سازید خواهید بود.
حاال شــما باید از فردى که قرار است از راه دور به 
گوشى آن متصل شوید، بخواهید که وارد گوگل 

پلى شده، اپلیکیشن TeamViewer Host را دانلود و سپس روى گوشى 
خود نصب کند. وقتى فرآیند نصب تمام شد، باید مراحل زیر را دنبال کند:

اپلیکیشن TeamViewer Host را اجرا کند.
روى زبانه Assign Device بزند.

آدرس ایمیل و رمزعبور خود را بگویید تــا وارد کند. در بخش Alias هم 
یک نام به دلخواه تایپ کند. ســپس روى دکمه Assign بزند تا اتصال 

برقرار شود.
اکنون صفحه اى روى صفحه گوشى او ظاهر خواهد شد که نشان مى دهد 
به اکانت شما متصل شده اســت. هر زمانى که خواستید این ارتباط را به 
طور کامل حذف کنید، روى آیکون سه نقطه کنار نام اکانت بزنید، گزینه 
Remove Assignment را انتخاب کرده و سپس روى Remove بزنید.

اما بعد از اینکه اتصال از سوى Host برقرار شد، اکنون وقت دسترسى شما 
اســت. برنامه TeamViewer Remote Control را اجرا کنید و روى 
گزینه Computers بزنید. شما نام این دستگاه جدید را در زیرمجموعه 

My Computers یا گروهى که پیشتر ساخته اید، خواهید دید.

روى نام دستگاه ضربه بزنید و سپس Remote Control را انتخاب کنید. 
سپس روى دستگاه میزبان پنجره اى ظاهر مى شود که مى گوید برنامه 
TeamViewer Host هر چیزى که روى صفحه نمایش گوشــى شما 

وجود دارد را ضبط مى کند. در اینجا صاحب گوشى میزبان باید روى دکمه 
Start now ضربه بزند تا اتصال نهایى شود. زمانى که اتصال برقرار شد، 

شما مى توانید در گوشى میزبان عیب یابى کنید.

گوگل از سال 2020 با ایاالت متحده براى راه اندازى سرویس 
هشدار زلزله همکارى کرد و این قابلیت را به شکل دیگرى در 

سایر مناطق جهان توسعه داد.
زمین لرزه ها روزانه در سراسر جهان اتفاق مى افتند و صدها 
میلیون نفر در مناطق زلزله خیز زندگى مى کنند. یک هشدار 
اولیه مى تواند به مردم کمک کند تا براى لرزش آماده شوند، 
اما زیرساخت هاى عمومى براى شناسایى و هشدار به همه در 

مورد زلزله هزینه زیادى براى ساخت و استقرار دارد.

ارسال هشدار زلزله به دستگاه هاى اندرویدى 
در کالیفرنیا

 (USGS) ابتدا گوگل با سازمان زمین شناسى ایاالت متحده
 (Cal OES) و دفتر خدمات اضطــرارى فرماندارى کالیفرنیا
 ShakeAlert همکارى کرد تا هشدارهاى زلزله را که توسط
ارائه مى شود ، مستقیمًا به دســتگاه هاى اندروید در کالیفرنیا 

ارسال کند.
سیســتم ShakeAlert که توســط زلزله شناسان برجسته 
توسعه یافته است، از ســیگنال هاى بیش از 700 لرزه نگار 
 ،USGS، Cal OES نصب شده در سراســر ایالت توســط
دانشگاه کالیفرنیا برکلى و موسسه فناورى کالیفرنیا استفاده 
مى کند. اخطار حتى چند ثانیه قبل از زمین لرزه مى تواند در 

اتفاقاتى که ممکت است رخ دهد تفاوت ایجاد کند.

ساخت بزرگ ترین شبکه تشخیص زلزله در 
جهان

نصب یک شبکه زمینى لرزه سنج، همانطور که کالیفرنیا انجام 
داده است، ممکن اســت در همه مناطق تحت تاثیر زلزله در 
سراسر جهان امکان پذیر نباشد. بنابراین گوگل از دسترسى 
پلتفرم اندروید براى کمک به تشخیص زلزله استفاده مى کند.

تلفن اندروید شما مى تواند بخشى از سیســتم هشدار زلزله 
اندروید در هر کجاى دنیا باشــد. این بدان معناست که تلفن 
اندرویدى شــما مى تواند یک لرزه ســنج کوچک باشد و به 

میلیون ها تلفن اندرویدى دیگر بپیوندد تا بزرگترین شــبکه 
تشخیص زلزله جهان را تشکیل دهد.

همه گوشى هاى هوشــمند داراى شتاب سنج هاى کوچکى 
هســتند که مى توانند ســیگنال هایى را حس کنند که نشان 
مى دهد ممکن اســت زلزلــه رخ دهد. اگر تلفــن چیزى را 
تشــخیص دهد که فکر مى کند ممکن اســت زلزله باشد، 
ســیگنالى را به همراه مــکان محل وقوع لرزش به ســرور 

تشخیص زلزله گوگل ارسال مى کند.
 سپس سرور اطالعات بسیارى از تلفن ها را ترکیب مى کند 
تا بفهمد که آیا زلزله اى در حال وقوع اســت یا خیر. گوگل 
مى گوید تمام این مراحل به ســرعت نور انجام مى شود که از 

سرعت زلزله بیشتر است.
به عنوان مثال، اواخر اکتبر 2022 مصادف با اوایل آبان، برخى 
از کاربران اندروید در منطقه خلیج سانفرانسیســکو، قبل از 
زلزله 5,1 ریشترى در نزدیکى ســن خوزه، یک اخطار اولیه 
دریافت کردند. به گفته Android Authority ، بســیارى در 
توئیتر گزارش دادند که قبل از کاربران iOS هشــدار زلزله 

دریافت کرده اند.

وقتى کاربــران اندرویــد گــزارش دادند کــه اعالن ها را 
5 تا 10 ثانیه قبل از احســاس لرزش دریافــت کرده اند، به 
این معنا بود که سیســتم هشــدار زلزله گوگل موفق شــده 

است.
وقتى «earthquake» یــا «earthquake near me» را 
جســتجو مى کنید، نتایج مربوط به منطقه خــود را به همراه 
منابع مفید در مورد کارهایى که پس از زلزله باید انجام دهید، 

خواهید یافت.
سیســتم هشــدار زلزلــه اندروید یــک ســرویس رایگان 
اســت که زمین لرزه ها را در سراســر جهان تشخیص مى 
دهد و مى تواند قبل از شــروع لرزش به کاربــران اندروید 

هشدار دهد.
تشخیص زلزله در جستجوى گوگل نیز قابل مشاهده است. 
بــراى دریافت اطالعات بیشــتر در مورد هــر گونه فعالیت 
لــرزه اى در نزدیکــى خــود، به ســادگى عبــارت "زلزله 
در نزدیکى مــن" را جســتجو کنید - اگر احســاس لرزش

 کرده اید.

هشدار به کاربران در هنگام وقوع زلزله
اندروید دو نــوع اعالن دارد که براى هشــدار به کاربران در 
مورد زلزله طراحى شده اســت. هر دو نوع هشدار فقط براى 

زلزله هایى با بزرگى 4,5 یا بیشتر ارسال مى شوند.

اطالعیه آگاه باشید
[ضعیف / لرزش خفیف]

به گونه اى طراحى شده که شــما را براى تکان دادن خفیف 
آماده کند، و با ضربه زدن روى اعالن، اطالعات بیشــترى 

را ارائه دهد.
فقط براى کاربرانى ارسال مى شود که لرزش MMI 3 و 4 را در 

طول زلزله اى با بزرگى 4,5 یا بیشتر تجربه کنند.
به تنظیمات صدا، مزاحم نشــوید و اعالن در دســتگاه شما 

احترام مى گذارد.

هشدار اقدام
[لرزش متوسط   / شدید]

 براى جلب توجه شــما قبل از تجربه لرزش متوسط   تا شدید 
طراحى شــده، به طورى که بتوانید بــراى محافظت از خود 

اقدام کنید.
فقط براى کاربرانى ارسال مى شود که لرزش MMI 5+ را در 

طول زلزله اى با بزرگى 4,5 یا بیشتر تجربه کنند.
تنظیمات مزاحم نشــوید را به طور خودکار غیرفعال مى کند، 

صفحه نمایش را روشن و صداى بلندى پخش مى کند.

اطالعات ایمنى در برابر زلزله
با ضربه زدن روى هر یک از هشــدارها، اطالعات ایمنى در 
برابر زلزله ارائه مى شود. شامل مراحل ساده اى است که مى 
توانید براى ایمن نگه داشــتن خود پس از زلزله انجام دهید. 
همچنین نقشــه دقیقى از برآورد اولیه مکان و بزرگى زمین 

لرزه ارائه مى دهد.

هشدار زلزله در گوشى هاى شیائومى و هوآوى
گفتنى است؛ شــیائومى، هوآوى و ســایر تلفن هاى همراه 
نیز داراى خدمات هشــدار اولیه زلزله هســتند. اصل هشدار 
زودهنگام زلزله در تلفن هاى همراه شــیائومى این است که 
پس از وقوع زلزله، با اســتفاده از این اصل که امواج رادیویى 
سریع تر از امواج لرزه اى حرکت مى کنند، مى تواند به سرعت 
هشدارهاى هشــدار اولیه را براى چند ثانیه تا ده ها ثانیه به 

منطقه آسیب دیده صادر کند.
 این به آن ها زمان مى دهد تــا از فاجعه قریب الوقوع اجتناب 

کنند و تلفات را به حداقل برسانند.
در حالى که سیستم هشدار زلزله شیائومى به سال 2019 باز 
مى گردد، هوآوى به سال 2020 باز مى گردد. ویژگى هشدار 
زلزله شــیائومى از یک کادر پاپ آپ براى ارسال یادآورى به 

کاربران استفاده مى کند. 
شبکه یک زلزله قریب الوقوع که مى تواند باعث لرزش شدید 
زمین شود را به کاربران یادآورى مى کند. همچنین محل وقوع 
موج لرزه اى، منطقه کانونى و بزرگى زمین لرزه را مشخص 
خواهد کرد. پس از پایان شــمارش معکوس هشدار، کمک 

اضطرارى ارائه خواهد شد.
 رابط کاربــرى EMUI11 هوآوى نیز از هشــدار اولیه زلزله 
پشتیبانى مى کند. هنگامى که در اطراف زلزله رخ مى دهد، 
تلفن همراه یک پنجره پاپ آپ را فعال مى کند و زنگ هشدار 

را به صدا در مى آورد.
 ابــزارى براى فرار زودهنــگام فراهم مى کنــد و همچنین 
اطالعات مربوط به پناهگاه اضطرارى و کمک هاى پزشکى 
را ارائه مى دهد. این به کاربــران کمک مى کند تا در صورت 

وقوع زلزله کمک به موقع دریافت کنند.

جدیدترین بررسى انجام شده، نشان داد براى نخستین بار در سه 
سال گذشته، فایل هاى آفیس مایکروسافت دیگر اصلى ترین فایل 

مورد استفاده براى انتشار بدافزار نیستند.
 یافته هاى جدیدترین گزارش "شناخت تهدید" شرکت "اچ پى ولف 
سکیوریتى" براى سه ماهه سوم سال 2022 که اطالعات میلیون ها 
 (ZIP) رایانه را بررسى کرد، نشان داد فایل هاى آرشیوى مانند زیپ

و فایل هــاى RAR، از فایل هاى آفیس جلــو زده و متداول ترین 
فایل هاى مورد استفاده براى انتشار بدافزار شناخته شدند.

 در حقیقت، 44 درصد از بدافزارهایى که در ســه ماهه سوم سال 
میالدى جارى منتشر شدند، از این فورمت استفاده کردند که باالتر 
از 11 درصد در سه ماهه دوم بود. در این بین، در انتشار 32 درصد 

بدافزارها، از فایل هاى آفیس استفاده شد.

همچنین شرکت اچ پى دریافت که خالفکاران سایبرى، فایل هاى 
آرشیو آلوده به ویروس را در فایل هاى HTML جاسازى مى کنند تا 
از شناسایى شده آنها توسط راه کارهاى امنیتى ایمیل، اجتناب کنند.
بر اساس گزارش وب ســایت تِک رادار، محققان امنیت سایبرى 
مى گویند بهترین راه، استفاده از رویکرد امنیتى همه جانبه براى 

حفاظت از منابع دیجیتالى است.

اصلى ترین فایل ها براى انتشار بدافزار شناسایى شدند

هشدار زلزله گوگل و هر چه باید درباره آن بدانید

براساس پیش بینى ترندفورس، اپل احتماال به زودى جاى سامسونگ را مى گیرد 
و بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص مى دهد.

مؤسسه  تحقیقاتى ترندفورس که روى بازار موبایل نظارت مى کند، در گزارشى 
اختصاصى مى گوید که حجم تولید گوشى هوشمند در فصل سوم سال جارى 
میالدى افت کرده اســت. در بازه  بین جوالى تا سپتامبر 2022 (اواسط تیر تا 
اواسط مهر 1401) 289 میلیون گوشى هوشــمند تولید شد که حاکى از افت 

فصلى 0٫9 درصدى و افت ساالنه  11 درصدى است.
ترندفورس ادعا مى کند تقاضا براى گوشى هاى هوشمند در فصل سوم امسال 
«به شدت ضعیف» بوده است. در فصل سوم، بســیارى از شرکت ها به جاى 
عرضه  گوشى جدید افزایش موجودى دستگاه ها را در اولویت قرار دادند. افزایش 
مشکالت اقتصادى در سراسر دنیا باعث شد افراد زیادى به خرید گوشى عالقه 

نشان ندهند.

برترین برند هاى بازار موبایل از نگاه ترندفورس

سامسونگ توانسته است با تولید ۶۴٫۲ میلیون گوشى هوشمند در فصل سوم 
2022 و دراختیار گرفتن ۲۲٫۲ درصد از سهم بازار، جایگاه نخست خود را حفظ 
کند. تعداد گوشى هاى تولیدشده  سامسونگ ۳٫۹ درصد بیشتر از فصل دوم بود. 
ظاهراً سامسونگ قصد دارد براى فروش گوشى هاى فعلى اش حجم تولید را در 

فصل چهارم کاهش دهد.
اپل با تولید ۵۰٫۸ میلیون گوشــى هوشمند در فصل ســوم 2022 موفق شد 
۱۷٫۶ درصد از سهم بازار را دراختیار بگیرد و رتبه  دوم را به خود اختصاص دهد. 
به گفته ترندفورس، این نخستین بارى است که اپل در یک فصل تا این حد 

گوشى تولید مى کند.
ترندفورس پیش بینى مى کند اپل در فصل چهارم ۲۴٫۶ درصد از سهم بازار را به 
خود اختصاص دهد و پس از مدت ها جاى سامسونگ را در صدر جدول بگیرد. 
سامسونگ احتماًال در این بازه  زمانى ۲۰٫۲ درصد از سهم بازار را دراختیار خواهد 
داشت. براساس پیش بینى ترندفورس، در فصل چهارم سال جارى میالدى، 

یک مورد از هر چهار گوشى تولیدشده متعلق به اپل خواهد بود.
در فصل سوم سال جارى میالدى شیائومى و اوپو و ویوو به ترتیب در جایگاه 
سوم تا پنجم برترین برند هاى بازار موبایل جاى گرفتند. ترندفورس مى گوید 
شرکت هاى چینى در تالشــند محصوالت بعدى خودشان را با فناورى هاى 
آمریکایى کمترى تولید کنند. براى نمونه ویوو اکنون پردازنده  سیگنال تصویر 
(ISP) اختصاصى دارد، شیائومى تراشه اى اختصاصى براى شارژ استفاده مى کند 

و اوپو گوشى هایش را به تراشه  عصبى اختصاصى مجهز کرده است.
اپل با تمام توان در حال تولید آیفون اســت تا تقاضاى شدید دوران تعطیالت 
را پاســخ دهد. ترندفورس مى گوید احتماًال در فصل چهــارم مجموع تولید 
گوشى هاى هوشمند با رشد فصلى ۹٫۳ درصدى به 316 میلیون دستگاه برسد. 
البته با وجود تولید 316 میلیون دستگاه، همچنان تعداد گوشى هاى تولیدشده در 

فصل چهارم 2022 کمتر از بازه  زمانى مشابه سال 2021 خواهد بود.

زنگ خطر 
اپل براى سامسونگ!

ه نخستین بار تنظیم کنید.
 برنامه اى را براى آن اجرا کنید.
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دســتگاه هایىکه مجاز به اتصال به آن ها هســتید را مى توانید از زبانه 
Computers بیابید. اما در ابتدا باید یک اکانت رایگان تیم ویور بسازید. 

براى این کار:

درمى آید.
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نسخه به روز شده اپلیکیشــن تلگرام قابلیتى دارد که امکان ثبت نام در این 
پیام رسان بدون شماره تلفن همراه را فراهم مى کند.

پیش از این به روزرسانى کاربران براى ایجاد حساب کاربرى تلگرام باید از طریق 
شماره موبایل خود اقدام مى کردند.قابلیت هاى دیگر این نسخه به روز شده، 
شامل حذف خودکار پیام ها براى چت هاى جدید و قابلیت ضداسپم است. تلگرام 
اعالم کرده است کاربران جدید مى توانند با استفاده از شماره هاى ناشناس مبتنى 

بر بالك چین که در پلتفرم Fragment موجود است، حساب کاربرى بسازند.
طبق گفته تلگرام، ویژگى حذف خودکار پیام ها در چت هاى جدید فقط روى 
پیام هایى که بعد از فعال کردن آن رد و بدل مى شوند، کارایى دارد. همچنین 
امکان اضافه کردن Topics (موضوعات) براى گروه هایى با بیش از 100 عضو، 

در نسخه جدید وجود دارد.
گروه هایى که ویژگى «Topics» در آنها فعال اســت در حالت 2 ستونى باز 
مى شوند و به کاربران امکان مى دهند مستقیما از فهرست چت خود به آخرین 

موضوع بروند و در موضوع مورد نظر به بحث و گفت وگو بپردازند.

یک ویژگى جالب در
 نسخه جدید تلگرام عرضه شد

سایبرى، فایل هاى 
جاسازى مى کنند تا 
میل، اجتناب کنند.

ن امنیت سایبرى 
ى همه جانبه براى 
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کاهش وزن و فشارخون با مصرف توت
نتایج تحقیقات نشــان داد توت ســفید که گیاهى 
دارویى محسوب مى شود، ممکن است کاهش وزن 
را افزایش و فشــار خون و کلســترول بد را کاهش

 دهد. ترکیب طبیعى به نام «روتین» موجود در توت 
مى تواند چربــى قهوه اى را در بدن فعــال کند تا به 

سوزاندن کالرى کمک کند.
 چربى قهوه اى معموال با هواى ســرد فعال مى شود 
اما روتین نیز مى تواند آن را فعال کند. وظیفه چربى 
قهوه اى که گاهــى به عنوان «چربــى خوب» نیز 
شناخته مى شــود، تبدیل غذا به گرماست. بنابراین 
مصرف توت ممکن است به افراد کمک کند کالرى 

بیشترى بسوزانند.
یکى دیگــر از فواید روتین این اســت که به 

تعــادل گلوکــز خون کمــک مى کند. 
همچنین مى تــوان برگ هاى توت 

را(چه قرمز و چه سفید) به  صورت 
خشک براى نوشیدن دمنوش 

آن خریدارى کرد.
از طرف دیگر میوه توت را 
مى توان بــه رژیم غذایى 

اضافه کرد. دوزهایى که روى انسان آزمایش شده، از 
یک گرم تا سه گرم پودر برگ توت به صورت مصرف 

روزانه براى حدود یک ماه بود.
براى این مطالعه، دانشمندان یک میلى گرم روتین 
به آب آشامیدنى موش هاى چاق اضافه کردند. نتایج 
نشان داد روتین چربى قهوه اى را فعال و به موش ها 
کمک مى کند کالرى بیشترى بسوزانند و چربى خود 

را کاهش دهند.
دکتر وان ژو جین، پژوهشــگر ایــن تحقیق، گفت: 

تاثیرات مفیــد روتین بر بهبــود متابولیک از طریق 
بافت چربى قهــوه اى، عالقه قابــل توجهى را در 
درمان بالقوه چاقــى و بیمارى هــاى مرتبط با آن 
مانند دیابت برانگیخته و در راستاى این ایده، کشف 
فعال کننده هاى ایمن و موثرتر بافت چربى قهوه اى 
براى مقابله با چاقى و بیمارى هاى مرتبط با آن مورد 

نظر است.
چند مطالعه دیگر نیــز فوایدى بــراى روتین پیدا 
کرده اند؛ نتایج تحقیق دیگرى نیز نشــان داد توت 
سفید ممکن است به کاهش قند خون در افراد مبتال 

به دیابت نوع 2 کمک کند.
افراد شرکت کننده در این مطالعه یک گرم پودر برگ 
توت را سه بار در روز به مدت یک ماه مصرف

 کردند.
مطالعه دیگــرى نشــان داد که 
همان دوز باعــث افزایش 18 
درصدى ســطح کلسترول 
«خــوب» و کاهــش 23 
درصدى سطح کلسترول 

«بد» شد.

"کدو سبز" با نام علمى Cucurbita pepo از جمله سبزیجاتى است 
که خواص متعددى براى ســالمتى انسان دارد. کدو خورشتى که 
با نام کدو سبز و کدو مسمایى نیز شناخته مى شود، از صیفى جات 
تابستانى است و شکلى دراز و کشــیده و تقریبا شبیه به خیار دارد. 
طول آن حتى تا یک متر هم قابل رشد است اما اغلب در اندازه هاى 
کوچک تر برداشت مى شــود. رنگ پوست آن سبز روشن و گاهى 
سبز تیره است و از هم خانواده کدوهایى مانند کدو حلوایى و کدو 

تنبل است.

ترکیبات کدو سبز
هر یک فنجان کدو ســبز حاوى 17 کیلوکالرى انرژى، یک گرم 
پروتئین، سه گرم کربوهیدرات، فیبر و ویتامین هایى مانند ویتامین 
آ، منگنز، ویتامین سى، پتاسیم، منیزیم، ویتامین کا، فوالت، مس، 
فسفر، ویتامین  ب 6 و برخى دیگر از انواع ویتامین هاى گروه "ب" 

است.

تقویت سیستم ایمنى بدن با مصرف کدو سبز
ویتامین A موجود در کدو سبز مى تواند سیستم ایمنى بدن را تقویت 
کند. کدو سبز همچنین سرشار از آنتى اکسیدان است که در تقویت 

سیستم ایمنى و پیشگیرى از بیمارى ها نقش مهمى دارد.

خواص کدو سبز براى تقویت بینایى
کاروتنوئیدها مانند بتاکاروتن در کدو ســبز فراوان هستند که این 
مواد مى تواند باعث تقویت بینایى و سالمت چشم شود. کدو سبز 
همچنین حاوى آنتى اکســیدان هاى لوتئین و زآگزانتین اســت؛ 
تحقیقات نشان مى دهد که این آنتى اکسیدان ها مى توانند با تأثیر بر 
شبکیه چشم بینایى شما را بهبود بخشند و خطر ابتال به بیمارى هاى 

چشمى مرتبط با افزایش سن را کاهش دهند.

درمان یبوست با مصرف کدو سبز
کدو سبز حاوى فیبر محلول و نامحلول است. فیبر نامحلول باعث 
حجیم شــدن مدفوع مى شــود و به حرکت راحت تر غذا در روده 
کمک مى کند و خطر یبوست را کاهش مى دهد. فیبر محلول نیز 
باکترى هاى مفیدى که در روده زندگى مى کنند را تغذیه مى کند. 
این باکترى ها اســیدهاى چرب با زنجیره کوتاه (SCFAs) تولید 
مى کنند که ســلول هاى روده را تغذیه مى کند. عالوه بر این، این 
اســیدهاى چرب مى تواند به کاهش التهــاب و عالئم برخى از 
اختالالت روده، مانند ســندرم روده تحریک پذیر (IBS)، بیمارى 

کرون، و کولیت اولسراتیو کمک کنند.

کاهش قند خون با مصرف کدو سبز
کدو سبز باعث کاهش سطح قند خون در افراد مبتال به دیابت نوع 2 
مى شود. فیبر کدو سبز به تثبیت قند خون کمک مى کند و از افزایش 
ســطح آن بعد از غذا جلوگیرى مى کند. فیبر موجود در کدو سبز 

همچنین ممکن است به افزایش حساسیت به 

انسولین کمک کند که مى تواند به تثبیت قند خون نیز کمک کند.

خواص کدو سبز براى بیمارى هاى قلبىـ  عروقى
پکتین که یکى از انواع فیبرهاى محلول موجود در کدو سبز است 
در کاهش سطح کلسترول خون مؤثر است و بنابراین فیبر باالى 
موجود در کدو ســبز باعث کاهش ریســک ابتال به بیمارى هاى 
قلبىـ  عروقى از طریق کاهش کلسترول خون مى شود. دریافت 
منظم این سبزى موجب کاهش سطوح باالى هموسیستئین خون 
مى شود. سطوح باالى هموسیســتئین نیز منجر به حمله قلبى و 

سکته مغزى مى شود.

خواص کدو سبز براى فشار خون
کدو سبز عالوه بر داشــتن فیبر فراوان، سرشار از پتاسیم است که 
مى تواند با گشــاد کردن عروق خونى به کاهش فشــار خون باال 
کمک کند. فشــار خون پایین باعث کاهش خطر بیمارى قلبى و 
سکته مغزى نیز مى شود. عالوه بر این، رژیم هاى غذایى غنى از 
کاروتنوئیدها – که در کدو سبز نیز یافت مى شود – انسان را در برابر 

ابتال به بیمارى هاى قلبى محافظت مى کند.

کدو سبز براى کاهش وزن بدن
مصرف منظم کدو سبز مى تواند به کاهش وزن کمک کند. این گیاه 
سرشار از آب و فیبر است که باعث ایجاد احساس سیرى و درنتیجه 

کاهش اشتها و کاهش وزن مى شود.

تقویت استخوان ها با کدو 
سبز

کــدو ســبز سرشــار از آنتــى 
اکسیدان هاى لوتئین و 

زآگزانتین و همچنین ویتامین K و منیزیم است که همگى مى توانند 
به تقویت استخوان ها کمک کنند؛ به همین دلیل به افرادى که در 
معرض پوکى استخوان قار دارند توصیه مى شود استفاده از کدو سبز 
را در برنامه غذایى روزانه خود بگنجانند. مس موجود در این سبزى 

نیز به کاهش عالیم دردناك آرتریت روماتوئید کمک مى کند.

اثرات ضدسرطانى کدوسبز
مطالعات آزمایشگاهى و حیوانى نشان مى دهد که عصاره کدو سبز 
میتواند به از بین بردن یا محدود کردن رشــد برخى از سلول هاى 
سرطانى کمک کند. کدو سبز همچنین حاوى آنتى اکسیدان هاى 
مختلف است؛ این ترکیبات با خنثى سازى رادیکال هاى آزاد مانع از 

بروز سرطان و آسیب به سلول ها و بافت هاى بدن مى شوند.

خواص کدو براى جلوگیرى از بروز سرطان کبد
مطالعات نشــان داده که مصــرف کدو براى پیشــگیرى از بروز 
انواع سرطانها به ویژه ســرطان کبد مفید اســت؛ ماده اى به نام 
کوکوربیتاسین در کدو موجود است که باعث کاهش اندازه تومورها، 
کاهش تعداد سلول هاى سرطانى و افزایش طول عمرحیوانات مبتال 

به سرطان کبد مى شود.
 

خواص کدو ســبز براى کاهش عالئم آســم و   
سرماخوردگى

استفاده از کدو سبز به دلیل دارا بودن مقادیر زیادى از ویتامین سى، 
براى کاهش عالئم بیمارى آسم توصیه مى شــود. این ویتامین 
همچنین براى بهبودى ســریعتر افراد مبتال به ســرماخوردگى 

سودمند است.

خواص کدو سبز براى پوست و مو
لوتئین موجود در کدو سبز با کاهش واکنش هاى التهابى، سالمت 
پوست را تقویت مى کند؛ ویتامین سى موجود در این سبزى مقوى 
نیز باعث ترمیم پوست از طریق کالژن سازى مى شود. همچنین آب 

موجود در کدو باعث آبرسانى به پوست و شفاف شدن آن مى شود.

آب موجود در کدو سبز عالوه بر شفاف شدن پوست باعث آبرسانى 
به ساقه مو و جلوگیرى از خشک شدن آن نیز مى شود؛  کدو سبز 
همچنین مقادیر کمى از زینک را دارد که براى تقویت رشد مو نیز 

مى تواند کمک کننده باشد.

خواص کدو سبز براى پیشگیرى از پیرى
کدو سبز منبع خوبى از آنتى اکســیدان ها است که با پیشگیرى از 
آسیب به ســلول ها خواص ضدپیرى را اعمال مى کنند و بنابراین 

مصرف روزانه آن به افراد توصیه مى شود.

چگونه کدو سبز را در رژیم غذایى خود بگنجانیم؟
آن را به صورت خام به ساالد اضافه کنید.با استفاده از کدو سبز، آلو 

و گوشت خورش درست کنید.از کدو سبز در سوپ استفاده کنید.
آن را به صورت کبابى یا تفت داده شده با کمى سیر و روغن سرو 
کنید. براى سرخ کردن مالیم، روغن زیتون را به آن اضافه کرده و 

تفت دهید. آن را به صورت سرخ شده با نان مصرف کنید.
ترکیب ماست و کدو را امتحان کنید.

عوارض مصرف بیش از حد کدو سبز
کدو سبز به طور کلى ســالم و بدون خطرات قابل توجه است اما 
مى تواند باعث مشکالت گوارشــى در مبتالیان به سندرم روده 
تحریک پذیر شــود. عالوه بر این، خوردن کدو سبز خام مى تواند 

به دلیل محتواى فیبر موجود در آن باعث نفخ در برخى افراد شود.

نحوه خرید و نگهدارى کدو سبز
براى خرید کدو سبز آنهایى را انتخاب کنید که پوستشان براق تر 
است همچنین توجه داشته باشید پوست کدو نباید خیلى سفت باشد 
چون پوست سفت نشان دهنده بیش از حد رسیده بودن کدو است. 
کدوهایى که روى آنها سوراخ یا شکستگى وجود دارد را خریدارى 
نکنید زیرا خراب یا آفت زده هستند. براى نگهدارى کدو سبز آنها را 
در یک کیسه پارچه اى به صورت نشسته داخل یخچال قرار دهید.

کدو سبز در طب سنتى
از دیدگاه طب سنتى کدو داراى طبع سرد و تر بوده و خنک کننده 
و مرطوب کننده است. این میوه از نظر طب سنتى براى رفع یرقان 

مفید است و براى کاهش التهاب بدن از آن استفاده مى شود.
کدو خون ساز است و مصرف آن به افرادگرم مزاج توصیه مى شود. 
پوســت خام کدو به صورت ضماد براى درمان سوختگى و قطع 

خونریزى هاى جراحات و زخم ها مفید است.
ضماد کدوى پخته روى ناحیه بیرونى معده، کبد و کلیه 
موجب کاهش حرارت و التهاب آنها مى شود. خوردن 
پوست کدو براى بواســیر و خونریزى داخل شکم و 
برطرف کردن یبوست مفید است؛ خوردن انواع کدو 

براى افراد گرم مزاج، صفراوى توصیه مى شود.
کدو در جلوگیرى از بزرگ شــدن پروستات مردان نقش 

مهمى دارد. کدوسبز گیاهى پر آب است و از کم آب شدن بدن در 
روزهاى گرم تابستان جلوگیرى مى کند و در رفع عطش و تشنگى 
موثر است. ترکیب کدو خورشتى با ماست و مصرف آن دو یا سه بار 
در هفته، موجب شفافیت پوست مى شود. مصرف آن براى جلوگیرى 
از سرطان ها به ویژه ســرطان روده بزرگ مؤثر است؛ مصلح کدو 

سبز، نعنا، روغن زیتون و فلفل است.

 تحقیقات جدید دانشکده پزشکى دانشگاه میسورى 
اولین شواهدى را در انسان ارائه مى دهد که تغییرات 
کوتاه مدت سبک زندگى مى تواند پاسخ به انسولین 
در رگ هاى خونى را مختل کند. همچنین این اولین 
مطالعه اى است که نشان مى دهد مردان و زنان به این 

تغییرات واکنش متفاوتى نشان مى دهند.
مقاومت به انسولین عروقى یکى از ویژگى هاى چاقى 
و دیابت نوع 2 اســت که به بیمــارى عروقى کمک 

مى کند. محققان مقاومت عروقى به انسولین را در 36 
مرد و زن جوان و ســالم با قرار دادن آنها در یک دوره 
10 روزه کاهش فعالیت بدنى مورد بررسى قرار دادند و 
تعداد قدم هاى آنها را از 10000 به 5000 در روز کاهش 
دادند. عالوه بر این، افراد مصرف نوشیدنى شیرین خود 

را به شش قوطى نوشابه در روز افزایش دادند.
کامیال مى گوید: «ما مى دانیم که بــروز مقاومت به 
انسولین و بیمارى هاى قلبى عروقى در زنان یائسه در 

مقایسه با مردان کمتر است، اما مى خواهیم ببینیم که 
مردان و زنان چگونه به کاهش فعالیت بدنى و افزایش 
قند در رژیم غذایى خود در مدت زمان کوتاهى واکنش 

نشان مى دهند.» 
نتایج نشــان داد که فقط در مردان سبک زندگى کم 
تحرك و مصرف زیاد قند باعث کاهش جریان خون 
در پاها و  افت پروتئینى به نام آدروپین مى شــود که 
حساســیت به انســولین را تنظیم مى کند و نشانگر 

مهمى براى بیمارى هاى قلبى عروقى است.
Manrique-Acevedo گفت: «این یافته ها بر تفاوت 

مرتبط با جنسیت در ایجاد مقاومت به انسولین عروقى 
ناشى از اتخاذ یک سبک زندگى با قند زیاد و ورزش 
کم تأکید مى کند.» طبق دانش ما، این اولین شواهد 
در انسان است که نشان مى دهد مقاومت عروقى به 
انســولین را مى توان با تغییرات نامطلوب کوتاه مدت 
سبک زندگى برانگیخت و این اولین مستند تفاوت هاى 

مرتبط با جنسیت در ایجاد مقاومت عروقى به انسولین 
در ارتباط با تغییرات آدروپین است.  

Manrique-Acevedo گفت که بعداً مایل اســت 

بررســى کند که چقدر طول مى کشد تا این 
تغییرات عروقــى و متابولیک معکوس 
شود و تأثیر نقش جنســیت در ایجاد 
مقاومت به انسولین عروقى را به طور 

کامل ارزیابى کند.

 پوســت حالت ارتجاعى خود را به علت کم آبى از دست مى دهد و اگر 
پوست فرد کشیده شود خیلى آهسته به حالت قبل برمى گردد که این 

نشانه کم آبى شدید بدن است.
 یک متخصص بیمارى هاى عفونى درتشریح عالئم بیمارى وبا گفت: 
برخى عالئم هستند که نشــانه خطر بوده و مى تواند ظرف چهار تا 12 

ساعت بیمار را از پا در بیاورد.
محمدحســین زمانیان با بیان اینکه اســهال بارزترین نشــانه ابتال 
به وبا اســت، در بــاره این بیمارى گوارشــى گفت: این نوع اســهال 
متفاوت از اسهال معمولى اســت و افراد باید به این تفاوت دقت داشته

باشند.
وى افزود: اســهال در بیمارى گوارشــى حجیم و جهنده است و فرد 
احســاس دل درد یا دل پیچه ندارد، همچنین در این نوع اسهال لکه 

خونى هم در اسهال دیده نمى شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه اسهال در بیمارى وبا 
مشابه "لعاب برنج" است، گفت: این اسهال بسیار شدید و متناوب است 

و فرد در ابتداى آن حالت بى حالى و ضعف ندارد.
زمانیان گفت: در کنار اسهال، استفراغ هم ممکن است جزو عالئم وبا 

باشد که این استفراغ هم بدون حالت تهوع قبلى است.
این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه خاطرنشان کرد: 
پس از مدتى از اسهال شدید و استفراغ، عالئم دیگرى مانند بى حالى و 
تشنگى شدید هم در افراد دیده مى شود، همچنین در ادامه درصورت 
عدم درمان بیمار، فرد دچار عالئم بى قرارى شــده و ضربان قلب باال 

مى رود.
زمانیان گفــت: عالوه بر اینها پوســت حالــت ارتجاعى خــود را به 
علت کم آبى از دســت مى دهد و اگر پوست فرد کشــیده شود خیلى 
آهســته به حالت قبل برمى گردد که این نشــانه کم آبى شدید بدن

 است.
این متخصــص بیمــارى هــاى عفونى خاطرنشــان کــرد: وجود 
هریکــى از ایــن عالئم نشــانه ابتــال به فرم شــدید وبا اســت که 
بســیار خطرناك بوده و مى تواند فــرد را ظرف مــدت کوتاهى از پا 

دربیاورد.
وى تصریح کرد: با مشاهده این عالئم افراد باید حداکثر ظرف دو تا سه 
ساعت خود را به مراکز درمانى برسانند و تحت درمان قرار گیرند، چرا 
که فرم شدید وبا مى تواند یک فرد را ظرف چهار تا 12 ساعت و حداکثر 

18 ساعت از پا در بیاورد.

مصرف زیاد قند باعث کاهش جریان خون در مردان مى شود

عالئم بیمارى وبا را جلوگیرى از پیرى و بیمارى هاى قلبى با کدو
جدى بگیرید

فشارخون با مصرف زنو ش
ا تاث

کرون، و کولیت اولسراتیو کمک کنند.

کاهش قند خون با مصرف کدو سبز
2کدو سبز باعث کاهش سطح قند خون در افراد مبتال به دیابت نوع 2
مى شود. فیبر کدو سبز به تثبیت قند خون کمک مى کند و از افزایش
زززززبزززبزبزسبز ســطح آن بعد از غذا جلوگیرى مى کند. فیبر موجود در کدو 

همچنین ممکن است به افزایش حساسیت به

مصرف
سرشار از آب و فیبر است کهباعث ایجاد احساس

کاهش اشتها و کاهش وزن مى شود.

تقویت استخوان ها با کدو
سبز

کــدو ســبز سرشــار از آنتــى
اکسیدان هاى لوتئین

و ى ن ز ن
فرادگرم مزاج توصیه مى شود. 
براى درمان سوختگى و قطع 

د است.
 معده، کبد و کلیه 
مى شود. خوردن 
ى داخل شکم و

خوردن انواع کدو 
ه مى شود.

روستات مردان نقش
از کم آب شدن بدن در  ست و
کند و در رفع عطش و تشنگى 
ست و مصرف آن دو یا سه بار 
ود. مصرفآن براىجلوگیرى

بزرگ مؤثر است؛ مصلح کدو 

و

د، تبدیل غذا به گرماست. بنابراین 
ن است به افراد کمک کند کالرى 

.
هههه به این اســت که اید روتین

 خون کمــک مى کند. 
ان برگ هاى توت 

سفید) به  صورت 
یدن دمنوش 

وه توت را 
م غذایى

سفید ممکن است به کاهش قند خو
2به دیابت نوع 2 کمک کند.

افراد شرکتکننده در این مطالعه یک
توت را سه بار در روز به مدت

 کردند.
مطالعه دیگــرى
همان دوز باع
درصدى س

«خــوب»
درصدى
«بد» شد

مت عروقى به انسولین 
ت.

تکه بعداً مایل اســت 
ل مى کشد تا این 

ک معکوس
 در ایجاد 
را به طور

ا ا ا ئ

 مورخ  1401/08/24 و به موجب مجوز شماره 1400/166  مورخ 1400/08/04 شوراى محترم شهر ، شهردارى اصغرآباد در نظر دارد نسبت 
به خرید یک دســتگاه جاروب مکانیزه خیابانى با برگزارى مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت تحت شماره 
2001093149000002 سال اقدام نماید . متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى 
www.setadiran.ir   مراجعه و پیشنهادات خود را به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى مناقصه نوبت دوم در سامانه مذکور درج 

نمایند .
بهاى فروش اسناد :545/000 ریال به حساب شماره 0108606365004 بانک ملى به نام شهردارى اصغرآباد

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : روز دوشنبه 1401/09/28 ساعت 19
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: روز پنجشنبه 1401/10/08 ساعت 19

زمان بازگشایى پاکتها : روز شنبه 1401/10/10 ساعت 15 

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول پیرو آگهی مناقصه شماره ۴۲۹۷ 
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رضا غالمرضایی  -   شهردار اصغرآباد
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه:140185602021001410-تاریخ ارسال نامه:1401/09/16-اداره محترم اوقاف 
و امورخیریه اردستان باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ موقوفه پالك شماره 1893 فرعى واقع 
در زواره شانزده اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بنام اداره فرهنگ و اوقاف اصفهان 
در صفحه 110 دفتر 85 امالك ثبت وسند صادر گردیده و به حکایت دفتر امالك معامله اى 
انجام نگردیده در اثر جابجایى مفقود شده اســت نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا 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 نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/09/21-م الف:1424390-مدیرواحدثبتى حوزه ثبت 

ملک زواره- خیراله عصارى/9/286

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6121 مورخ 1401/08/10 به شماره کالسه 0801 مالکیت آقاى/ خانم مجید 
فاتحى به شناسنامه شماره 557 کدملى 1141719258 صادره فرزند قدمعلى در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141,80 مترمربع پالك شماره 1202 فرعى از 82 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 131162 مورخ 1400/12/24 

دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 6122 مورخ 1401/08/10 به شماره کالسه 0802 مالکیت آقاى/ خانم ناهید 
کبیرى به شناسنامه شماره 4469 کدملى 1142272737 صادره فرزند یداله در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141,80 مترمربع پالك شماره 1202 فرعى از 82 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 131162 مورخ 1400/12/24 

دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21- م الف: 1416403 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/157

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7015 مورخ 1401/08/22 به شماره کالسه 0582 مالکیت آقاى/ خانم شهین 
باقرلرى خوزانى به شناسنامه شــماره 900 کدملى 1288648952 صادره فرزند حسینعلى در 
ششدانگ یک زمین بایر که طبق نامه شــماره 1401,3,6035 مورخ 1401/07/27 شهردارى 
خمینى شهر و نامه شماره 1599,1401 مورخ 1401/08/15 با کاربرى ادارى انتظامى (اولویت 
زیر 5 سال) به مســاحت 1924/26 مترمربع پالك شــماره 697 فرعى از 111 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 276 دفتر 39 و سند قطعى 

52493 مورخ 70/7/28 دفتر 59 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 
گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21- م الف: 1416201 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/159

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6178 مورخ 1401/08/11 به شــماره کالسه 0957 مالکیت آقاى/ خانم تقى 
قجاوند به شناسنامه شــماره 1500 کدملى 6219323556 صادره فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 55,58 مترمربع پالك شماره 338 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند 57813 مورخ 97/11/10 دفتر 139 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21- م الف: 1416171 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطوفى/9/161

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

برابر راى شماره 140160302026007565 مورخ 1401/06/01 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم امیر 
غزائى مطلق به شناسنامه شماره 1271946777 کدملى 1271946777 صادره فرزند حسین در 
قسمتى از/ ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 258,79 مترمربع پالك 7 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب 
سند 1399/08/29  30940دفتر 253 اصفهان به متقاضى انتقال شده و در جریان ثبت مى باشد

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 
1416821 – قائم  مقام- رئیس واحد ثبتى- اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – مجید 

حیدرى/9/163

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

برابر راى شماره 140160302026013393 مورخ 1401/08/19 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم آنا ربیعى به 
شناسنامه شماره 1275378961 کدملى 1275378961 صادره اصفهان فرزند مهدى نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 78/14 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 13601 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 17896- 

1397/02/31 دفتر 246 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 
1416776 – قائم  مقام - رئیس واحد ثبتى اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان – مجید 

حیدرى/9/165

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

برابر راى شماره 140160302026013502 مورخ 1401/08/20 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم فاطمه 
اکبرى به شناسنامه شــماره 38 کدملى 5499875944 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 82/42 مترمربع پالك شــماره 60 فرعى از 13900 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالک رسمى آقاى مرتضى 

صدرى به موجب ســند 2338- 1324/08/29 دفتر 67 اصفهان بوده که مرتضى فوت کرده 
احدى از ورثه وى محمدرضا صدرى بوده با فوت محمدرضا ورثه وى به نام هاى مرتضى، لیال 
و سپیده صدرى بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده 
و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162677- 1401/08/16 دفتر 82 اصفهان 

نیز توسط متقاضى تنظیم شده 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/21 - م الف: 1416752 –رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/167

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

1. راى شــماره 140160302026013093 مورخ 1401/08/17 آقــاى منوچهر طاهرى به 
شناسنامه شماره 317 کدملى 1291139931 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 18,60 مترمربع پالك 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت شمال 
اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى اعظم ربانى موضوع سند انتقال 69540 

ـ 1367/11/13 دفتر 36 اصفهان
2. راى شماره 140160302026013094 مورخ 1401/08/17 آقاى مصطفى سلطانى آفارانى به 
شناسنامه شماره 2182 کدملى 1282953958 صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 153 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت 
شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى على رضا سلطانى آفارانى موضوع 

سند انتقال 27317ـ  1344/12/11 دفتر 65 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 

1416704 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/9/169 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: میزان 
بســترى بیماران داراى عالئم کرونا در بیمارســتان هاى 
استان به 40 نفر رسید و نســبت به یک هفته گذشته 20 
درصد کاهش یافت. پژمان عقدك افــزود: آمار کرونا در 
استان اصفهان با شــیب خفیف روند کاهشــى دارد و در 
برخى از شاخص ها مانند بیماران بسترى به کمترین حد در 
سال جارى رسیده یا در زمینه مرگ و میر ناشى از کرونا در 

روزهاى اخیر صفر بوده است.
میزان بســترى بیمــاران کرونایى در اواخر خرداد ســال 
جارى در استان اصفهان بین 50 تا 60 نفر بود که به حدود 
600 نفر در نیمه نخست مرداد امسال رسید اما پس از آن 

روند کاهشى به خود گرفت. عقدك با بیان اینکه در هفته 
اخیر تعــداد بیماران بدحال کرونایى و بســترى در بخش 
مراقبت هاى ویژه بین یک تا 9 نفر بود، اظهار داشت: پیش 
بینى مى شود تعداد بیماران کرونایى بسترى در بیمارستان 
ها تا یک ماه دیگــر نیز حدود 10 درصــد کاهش یابد اما 

احتمال افزایش آن از اوائل دى وجود دارد.
وى خاطرنشان کرد: پیش بینى مى شود که اگر سویه جدید 
و قوى ترى نیاید، ســویه اومیکرون مجدد از اوائل دى و 

زمستان شیوع یابد. 
عقدك گفت: شهرستان قرمز و نارنجى نداریم و شهرستان 

هاى زرد 2 مورد بیشتر شد.

مدیرکل پزشکى قانونى استان با بیان اینکه 75/4 درصد 
تلفات گازگرفتگى سال گذشــته در نیمه دوم سال ثبت 
شده، گفت: بیشــترین آمار تلفات گازگرفتگى در سال 
گذشته با 13 نفر در دى ماه و پس از آن در آبان ماه با 11 

فوتى گزارش شده است. 
منصور فیروزبخت افزود: در سال گذشته، 61 نفر به دلیل 
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور جان خود را از 
دست دادند که از این تعداد 51 نفر مرد و 10 نفر زن بودند. 

از این تعداد، 46 نفر در نیمه دوم سال جان باخته اند.
وى با اعالم اینکه بیشــترین آمار تلفات گازگرفتگى در 
سال گذشته با 13 نفر در دى ماه و پس از آن در آبان ماه 

با 11 فوتى گزارش شده، گفت: بنابراین توصیه مى شود 
که همشهریان در آســتانه ورود به فصل زمستان توجه 
بیشترى به نکات ایمنى در پیشــگیرى از مسمومیت با 

گاز داشته باشند.
فیروزبخت با اعالم اینکه در آبان ماه امســال 10 نفر بر 
اثر مسمومیت با گاز در کشور جان خود را از دست دادند، 
گفت: این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل که 

تعداد تلفات 11 نفر بود، 9 درصد کمتر شده است. 
وى تصریح کرد: احتراق ناقص ســوخت هاى فسیلى 
باعث تولید گاز مونوکسیدکربن شده و حتى غلظت هاى 

پایین آن نیز مى تواند مسمومیت ایجاد کند.

بسترى بیماران کرونایى
به کمترین حد رسید 

ثبت بیشترین تلفات
گازگرفتگى  در نیمه دوم سال 

طرح پلیس اصفهان براى 
برخورد قاطع با سارقان 

رئیـس اداره مبـارزه بـا سـرقت پلیـس آگاهـى 
اصفهـان گفت: پلیس آگاهى اسـتان با تشـکیل 
تیم هـاى عملیاتى ویژه، با هماهنگى مسـووالن 
قضایى بصورت قاطـع مبارزه با سـارقان زورگیر 
و شـرور را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. 
سـرهنگ على اکبرى با اشـاره به برخورد جدى 
و بـدون اغماض پلیس با سـارقان خشـن افزود: 
دستگاه قضائى نیز مجازات سنگینى براى اینگونه 
افـراد در نظـر گرفتـه اسـت. وى اظهار داشـت: 
زورگیرى و سرقت همراه با تهدید و آزار، بخشى 
از سرقت ها هستند که سـارقان بمنظور دستیابى 
به مال مسـروقه با توسـل به شـیوه هاى خشن، 
استفاده از انواع سالح، ایجاد آزار و اذیت و رعب و 
وحشت مبادرت به اعمال ُمجرمانه خود مى کنند. 
رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهى اصفهان 
افزود: برایند بررسـى هاى صـورت گرفته بیانگر 
آن اسـت که رفتارهاى بزه دیدگان سـبب ایجاد 
فرصت و جذابیت ارتکاب جرم براى سـارقان به 
عنف شده است. سـرهنگ اکبرى افزود: این نوع 
سـرقت در قانون با عنوان "سرقت هاى تعزیرى" 
تعریـف و مجازات سـختى هـم بـراى مرتکبان 
آن در نظـر گرفته شـده اسـت، هرچنـد از لحاظ 
میـزان فراوانى، ایـن قبیل سـرقت ها در سـطح 
اسـتان، درصد ناچیزى از کل سرقت ها را به خود 
اختصـاص مى دهد امـا وقـوع آنها سـبب ایجاد 

نگرانى و وحشت در جامعه مى شود.

خبر

آر مان کیانى
در پى حادثه آتش سوزى آزمایشگاه دانشکده شیمى 
و درگذشــت یک نفر، دیروز یک شنبه 20 آذر ماه از 
سوى هیئت رئیسه دانشگاه صنعتى اصفهان عزاى 

عمومى و تعطیل اعالم شد.
در اطالعیــه هیئــت رئیســه دانشــگاه صنعتى 
اصفهان ضمن اعــالم تعطیلى دانشــگاه و عزاى 
عمومــى در روز بیســتم آذر، این مصیبــت تلخ و 
انــدوه بار به خانــواده زنــده یاد مــرادى و جامعه 
دانشــگاهى دانشــگاه صنعتى اصفهان تســلیت

 گفته شده است.
حســین مــرادى از دانــش آموختگان دانشــگاه 
صنعتــى اصفهــان و نیــروى خدمــت امریــه 
دانشــکده شــیمى دانشــگاه و اهل مالیر استان 
همدان بــود که بــر اثر ایــن حادثه جــان خود را

 از دست داد.

مأموریت وزیر
در همین حال و در پى آتش سوزى در دانشکده شیمى 
دانشــگاه صنعتى اصفهان و فوت یک نفر بر اثر این 
حادثه، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، رئیس دانشگاه 

را مأمور رسیدگى به موضوع کرد.
ندا شــفیعى، مدیر روابــط عمومــى وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناورى گفت: در پى ایــن حادثه دکتر 
محمد على زلفــى گل، وزیر علوم ضمــن  تأکید بر 
رسیدگى ســریع به موضوع، دکتر سید على محمد 
میرمحمدى میبدى، رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان 
را مأمور پیگیرى سریع و بررسى علل این حادثه کرد.

آنچه گذشت
اما على اصغر انصافى، رئیس دانشکده شیمى دانشگاه 
صنعتى در بیان جزئیات این حادثه اعالم کرد: آتش 
سوزى در آزمایشگاه شیمى معدنى دانشکده شیمى 

واقع در طبقه سوم این دانشکده، حادث شده است.
انصافى با بیان اینکه آزمایشــگاه هاى تحقیقاتى تا 
ساعت 22 در اختیار محققان اســت، تصریح کرد: 
بررسى مقدماتى نشان مى دهد سهل انگارى متوفى 

سبب بروز این حادثه شده است.
وى اضافه کرد: بررسى هاى اولیه نشان مى دهد که 
در نتیجه یک واکنش شیمیایى ابتدا آتش سوزى رخ 
داده و سپس آتش، سبب انفجار بعدى شده اما علت 

دقیق انفجار در دست بررسى است.
رئیس دانشکده شیمى دانشــگاه صنعتى اصفهان 
ادامه داد: انفجار ناشى از آتش سوزى سبب تخریب 
دیوار و ســقف این آزمایشــگاه شــده اما آتش به 

بخش هاى دیگر سرایت نکرده است.
انصافى با اشاره به اینکه تاکنون به جز موارد محدود 
آتش ســوزى کوره که خســارت و تلفاتى نداشته، 
حادثه اینچنینى در این دانشکده وجود نداشته است، 

خاطرنشان کرد: این وقایع، بر اساس بى احتیاطى، 
تخریب یا عدم کارکرد ناگهانى وســایل آزمایشگاه 

اتفاق مى افتد که قابل پیش بینى نیست.
این حادثــه ســاعت 19 و 38 دقیقه گزارش شــد 

و 12 تیم از آتش نشــانى اصفهان، خمینى شــهر 
و شــاهین شــهر، اورژانس و هالل احمر به محل 
حادثه اعزام شدند و با تالش عوامل امدادى حریق 

اطفا شد.

جزئیات حادثه مرگبار شامگاه شنبه در دانشگاه صنعتى 

آتش در آزمایشگاه شیمى

فرماندار لنجان گفت: در روزهــاى اعتصاب تقریبًا 70 
درصد کســبه و بازاریان لنجان در اعتصاب بودند که با 
درخواست مردم براى حل این مشکل 29 واحد صنفى 
را که نقش محرك در تعطیلى صنوف دیگر داشــتند، 

پلمب کردیم. 
حمیدرضا محمدى در گفت وگو با ایسنا درباره اعتصاب 
کسبه و بازاریان شهرستان لنجان در روزهاى 14، 15 و 

16 آذر اظهار کرد: بخشى از بازار لنجان در اعتصاب بود 
که به همین دلیل و براى بازدارندگى در روزهاى آینده 29 
مغازه و واحد صنفى را که محرك اعتصاب دیگر بازاریان 
بودند با دســتور مقام قضایى پلمب شدند. صاحبان این 
واحدهاى صنفى پلمب شده باید به دادستانى شهرستان 
لنجان مراجعه کنند تا اتهام هاى وارده به آنان تفهیم شود 

و فرایند دفاع خود را انجام دهند. 

 وى افزود: البته قصد پلمب گسترده واحدهاى صنفى را 
نداشتیم و چون بخشى از اصناف بازار تعطیل شده بودند 
به منظور پیشگیرى از اعتصاب هاى آینده اعالم کردیم 
29 واحد صنفى که در گذشــته هم در دستگاه قضایى 
پرونده داشتند و محرك اعتصاب هاى اخیر بودند و حتى 

برخى از بازاریان را تهدید کرده بودند پلمب مى کنیم.
فرماندار لنجان با بیان اینکه پلمب این تعداد واحد صنفى 

که نقش مخربى داشــتند جنبه بازدارنده خواهد داشت، 
گفت: در گذشــته مباحث اقناعى را با اصناف مختلف 
داشتیم که کار این 29 واحد صنفى از اقناع گذشته بود و 

اقدامات مخربى در بازار لنجان انجام مى دادند.
محمدى تصریح کرد: در روزهــاى اعتصاب تقریبًا 70 
درصد کســبه و بازاریان لنجان در اعتصــاب بودند که 
این تعطیلى ها و اعتصاب ها مورد اعتراض شدید مردم 

واقع شد، چراکه شــهروندان نمى توانستند در این چند 
روز مایحتاج خود را تهیه کنند و رونق بازار مختل شــد. 
مردم مطالبه جدى از دستگاه اجرایى شهرستان داشتند 
که این مشکل حل شود به همین دلیل موضوع اعتصاب 
در دستور کار شوراى تأمین شهرستان لنجان قرار گرفت 
و سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که واحدهاى صنفى 

مؤثر در تعطیلى بازار پلمب شوند.

پلمب 29 واحد صنفى محرك اعتصاب 

آگهى تغییرات  
شرکت با مسئولیت محدود خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى آوازه اصفهان گشت به شناسه ملى 10260705392 و به شماره ثبت 51826 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/07/07 ونامه شماره 14012/123/6744 مورخ 1401/07/18 اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان و نامه شماره 24120133989 مورخ 1401/08/20 
سازمان هواییمایى کشورى و نامه شماره 1401/13/3309 مورخ 1401/07/18 سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و 
ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.تنظیم برنامه هاى مسافرت هوایى، فروش بلیط مسافرت، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابرى مسافر بطور مستقیم یا غیر مستقیم 
با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایى کشورى.دفتر خدمات سیاحتى- جهانگردى که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهى داخلى، خارجى، ذخیره مکان و هرگونه خدمات 
ایرانگردى و جهانگردى با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى.ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرت هاى زیارتى خارج از کشور،ذخیره مکان و هرگونه خدمات 

زیارتى، با رعایت قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1423144)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى صنایع معدنى صدران اوره نطنز به شناسه ملى 10260110867 و به شماره ثبت 559 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/12 و نامه شماره 2181 
مورخ 1401/8/21 اداره تعاون نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم فاطمه شجاعت الحسینى به شماره ملى 1239074026 به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى سیدمحمود شجاعت 
الحسینى به شماره ملى 1239075138 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل خانم صدیقه سادات شجاعت الحسینى به شماره ملى 1239529295 به سمت 
منشى هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضاى سید محمود شجاعت الحسینى (مدیرعامل) 
و فاطمه شجاعت الحسینى (رئیس هیئت مدیره) و درغیاب فاطمه شجاعت الحسینى (رئیس هیئت مدیره) با امضاى صدیقه سادات شجاعت الحسینى (منشى هیئت مدیره) و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادى با امضاء آقاى سید محمود شجاعت الحسینى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نطنز (1422622)

فقدان مدارك 
 125CC  سند و برگ سبز یک دستگاه موتور سیکلت جت رو بى کالج
مدل 1390 بنزینى به شماره موتور NCW125    404035 و شماره 
تنه NCW***125T9035360 به شــماره پالك 38176/623 
ایران متعلق به مجید ترکى سبدانى به شماره ملى 1290520887 

فرزند قربانعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص قائم شیشــه اصفهان به شناسه ملى 14003728638 و به شماره 
ثبت 1724 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملى 
10103587030 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى خلیل طاوسى به شماره 
ملى 5419831910 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1422601)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص رایان سپهر نقش جهان به شناســه ملى 14011668427 و به 
شماره ثبت 72664 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و 
میمه، بخش مرکزى، روستاى شهرك صنعتى شمال اصفهان، شهرك صنعتى شمال اصفهان، 
بلوار امام رضا، خیابان اندیشمندان 22، پالك 32، طبقه همکف به کدپستى 8331131974 
تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1422619)
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سرمربى اسپانیایى تراکتور تبریز تصمیم به لغو دیدار این تیم 
با ذوب آهن گرفت. بازى تدارکاتى تیم هاى فوتبال تراکتور 
تبریز و ذوب آهن که قرار بود روز سه شنبه 22 آذر ماه برگزار 
شود، با نظر پاکو ِخمس لغو شد و 
تمرینات پرشــورها، زیر نظر 
کادر فنــى در تبریز پیگیرى 
مى شــود. طى روزهاى آتى 
با نظر و صالحدید سرمربى 
تبریــزى،  تیــم 
درخصــوص 
زى  بــــــا
تــى  کا ر ا تد
نش  ا د گر شا
برنامه ریزى 

خواهد شد.

لغو دیدار 
ذوب آهن و تراکتور

02

هروویه میلیچ مدافع  هافبک کروات پیشــین تیم فوتبال 
استقالل چندى پیش در نامه اى به باشگاه استقالل اعالم 
کرد فیش ارسال شده براى پرداخت مطالبات او جعلى است، 
چرا که پولى به حساب او واریز نشده بود. به دنبال این اتفاق، 
اعضاى هیئت مدیره باشگاه استقالل از امور مالى باشگاه 
درخواست کرده اند فیش هاى واریزى براى میلیچ را بررسى 
کنند که آیا در بین آنها فیش جعلى وجود داشته است یا خیر. 
آنها همچنین خواســته اند این مورد زودتر پیگیرى شده و 

پاسخى به اذهان عمومى داده شود.

پیگیرى فیش جعلى میلیچ

04

اسطوره فوتبال پرتغال از سرمربى این تیم به خاطر نیمکت 
نشین کردن رونالدو در دیدار برابر مراکش انتقاد کرد. لوئیس 
فیگو به انتقاد از تصمیم فرناندو سانتوس در نیمکت نشین 
کردن کریستیانو رونالدو پرداخت و بعد از بازى گفت: بسیار 
خوب شما تیم را برابر سوییس با نتیجه اى بسیار خوب پیروز 
کردى. اما آیا مى توان در هر بازى این گونه پیروز شد؟ بدون 
شک نه. به نظرم نیمکت نشین کردن رونالدو اشتباه بود. 
او ادامــه داد: به نظرم قهرمانى در جــام جهانى با نیمکت 
نشین کردن رونالدو به دست نمى آید. این شکست بخاطر 

تصمیمات سرمربى تیم بود.

حمله فیگو به
 سرمربى پرتغال

تصمیمات سرمربىتیم بود.

یحیى گل محمدى قصد دارد در بازى دوستانه با سپاهان، 
استقالل را شبیه ســازى کند و برهمین اساس ترکیب 
اصلى مد نظر خــود را به مصاف تیــم اصفهانى خواهد 

فرستاد.
هر چند تا کنون یحیى گل محمدى تصمیم گرفته است 
سروش رفیعى را نیمکت نشین کند اما بازى دوستانه با 

سپاهان مى تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
این بازى تدارکاتى و البته مهم (!) قرار است روز 22 آذرماه 
و درســت یک هفته پیش از دربى میــان دو تیم مدعى 

پرسپولیس و سپاهان برگزار شود.

یحیى گل محمدى قصــد دارد به نوعــى در این بازى 
دوستانه، استقالل را شبیه سازى کند و برهمین اساس 
ترکیب اصلــى مد نظر خود را به مصــاف تیم اصفهانى 

خواهد فرستاد.
دیدار تدارکاتى با ســپاهان شاید ســروش رفیعى را به 
ترکیب اصلى باز گرداند و شاید هم یحیى گل محمدى 
را براى نیمکت نشین کردن شــماره 7 مقابل استقالل 

مصمم تر کند!
به عبارتى بهتر بازى با سپاهان براى انتخاب ترکیب دربى 

از سوى یحیى گل محمدى بسیار مهم خواهد بود.

شبیه سازى دربى در دیدار مقابل سپاهان
یک رسانه یونانى از تالش وینگر چپ ملى پوش 
پرســپولیس براى جدایى از این تیم و انتقال به 

لیگ یونان پرده برداشت.
مهدى ترابى بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که 
همراه با تیم ملى ایران در جام جهانى 2022 قطر 

هم حضور داشت، در تالش است تا تیم جدیدى 
را انتخاب کند و از پرســپولیس جدا بشود. 

این خبرى است که سایت SDNA یونان 
آن را افشا کرده و اقدامات ترابى را براى 
انتقال به فوتبال اروپا منتشر کرده است.
این رسانه یونانى نوشــت: «عالوه بر 

علیرضا جهانبخش وینگر 29 ساله ایرانى تیم 
فاینورد که در گزارش نقل و انتقاالتى باشگاه 
پاناتینایکوس حضور دارد، یک فوتبالیست 
بین المللى دیگر از این کشور خاورمیانه اى 
وجود دارد که رزومه خود را به خاك یونان 
ارســال کرده و منتظر تماس با تلفنش 
اســت. نام این بازیکن مهدى ترابى 

وینگر چپ ایرانى اســت که براى 
پرســپولیس بــازى مى کند و 
قراردادش تابستان 2024 به 

پایان مى رسد.»
این رسانه با بر شمردن 

آمار گل هــا و پاس 

گل هاى ترابى در پرســپولیس و تیم ملى ایران 
و همچنین حضورش در هر ســه بــازى ایران 
مقابل انگلیس، ولز و آمریکا در 
جام جهانى 2022 و همینطور 
اشــاره به تیم هاى سابق او 
از جملــه ســایپا و العربى 
قطر، نوشــت: «ترابى و 
نمایندگانش پس از حضور 
اخیر در جــام جهانى قطر 
به دنبال چیــز جدیدى در 

کارنامه خود هستند.»
هنوز مشخص نیست ترابى 
براى کــدام تیم هاى یونان 
رزومه خود را ارسال کرده 
اســت اما اولین و آخرین 
تجربه لژیونــر بودن این 
بازیکن چنــدان موفق 
نبــود. ترابــى مهرماه 
1399 از پرســپولیس 
راهــى العربــى قطــر 
شــد اما تنها چنــد ماه 
در این تیــم دوام آورد و 
ً به پرسپولیس مجددا

 بازگشت.
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بعد از پایان کار تیم ملى در جام جهانى 2022، تیم هاى لیگ 
برترى تمرینات خود را جدى تــر دنبال مى کنند. در همین 
رابطه استقالل و پرســولیس به بهانه هفته دوازدهم لیگ 
برتر باید دربى برگزار کنند و کار دشــوارى در شروع دوباره 
لیگ برتر دارند. با این اوصاف ســرخابى ها تا روز 29 آذر و 
برگزارى دربى با تمرکز زیادى در تمرینات حاضر خواهند 
شد.  پرسپولیس پیش از بازى استقالل دیدارهاى تدارکاتى 
پرفشار از جمله سپاهان را در دســتور کار قرار داده است. از 
طرف دیگر ریکاردو ساپینتو با جدیت در تمرینات حضور دارد 
و جزییات عملکرد بازیکنان را دنبال مى کند. به نظر مى رسد 
تا زمان دربى تمرینات اســتقالل بدون تعطیلى و پرفشار 
دنبال شــود. این احتمال وجود دارد که آبى پوشان در دیدار 

تدارکاتى به مصاف ملوان بندر انزلى خواهند رفت.

ساپینتو 
جدى تر از همیشه

اگر مشــکل خاصى پیش نیاید داور جوان کشورمان 
و برادر همســر علیرضا فغانى مســابقه استقالل و 

پرسپولیس را سوت خواهد زد.
سه شــنبه هفته آینده مسابقه حســاس استقالل و 
پرسپولیس در ورزشگاه خالى از تماشاگر آزادى برگزار 
خواهد شد. یکى از دغدغه هاى دو تیم براى این بازى 

حساس انتخاب قاضى آن است.
کمیته داوران در 11 هفته گذشته مسابقات لیگ برتر 
چالش هاى بزرگى را در بحث قضاوت ها تجربه کرده 
است. خداداد افشاریان و همکارانش بخاطر اشتباهات 
پرتعداد و تاثیرگذار برخى داوران با انتقادهاى متعددى 
روبه رو شده اند. در این بین اما برخى داوران جوان تر 
عملکرد بهترى داشتند که از جمله آنها مى توان به امیر 

عرب براقى و امیرسامان سلطانى اشاره کرد.
عرب براقى از مجموع 11 هفته گذشــته لیگ برتر در 
6 مسابقه ســوت زده تا رکورددار قضاوت محسوب 
شود و جالب اینکه او نمرات باالیى را از سوى ناظران 
داورى به خود اختصاص داده اســت. عملکرد خوب 
عرب براقى 32 ساله در مسابقات قبلى به حدى خوب 
بوده که باعث شــده برخى اعضاى کمیته داوران اورا 
به عنوان گزینه اصلى قضــاوت در دربى پایتخت در 

نظر بگیرند.
جلســه کمیته داوران بــراى انتخــاب قاضى هاى 
مسابقه استقالل و پرســپولیس هنوز برگزار نشده اما 
از این کمیته خبر مى رســد که عرب براقى با توجه به 
عملکرد خوبش در مسابقات گذشته اصلى ترین گزینه 

محسوب مى شود.
این داور موفق و جوان فوتبال ایران در صورتى که به 
عنوان قاضى دربى برگزیده شود، براى اولین بار این 
بازى بزرگ را ســوت خواهد زد. او پیش از این بازى 
هاى حساسى را در لیگ برتر ســوت زده و حاال امید 
دارد در صورت انتخاب به عنــوان داور دربى بهترین 

نمایش خود را ارائه بدهد.
با این حال باید منتظر ماند ودیــد کمیته داوران چه 
تصمیمــى را در خصوص داور مســابقه اســتقالل 
وپرســپولیس اتخاذ خواهد کرد. با توجه به برگزارى 
دربــى در روز 29 آذر پیش بینى مى شــود داور این 
مسابقه روز شنبه هفته آینده به صورت رسمى اعالم 

شود.

سوت دربى به کدام داور مى رسد؟

پالما در حضــور یکى از دو ملى پــوش ایرانى خود به 
برترى مقابل رئال بتیس رسید.

در نخستین مســابقه هفته ســیزدهم لیگا ناسیونال 
فوتسال اســپانیا، تیم پالما در حالى که حسین طیبى 
را مثل همیشه در اختیار داشــت و مسلم اوالدقباد را 
برخالف قبل در فهرست نفرات خود نمى دید، مقابل 

رئال بتیس رده پانزدهمى قرار گرفت.
پالما که در دیــدار اخیرش مقابــل آنتکورئا با گلزنى 
حســین طیبى به برترى رســیده بود، روز شنبه هم 
در حضور این ســتاره ایرانى توانســت ســه امتیاز 
خانگــى را در جدال حســاس برابر رئــال بتیس به 

دست بیاورد.

تیم فوتسال پالما در مسابقه خانگى مقابل رئال بتیس 
به پیروزى 4 بر 2 دست پیدا کرد تا 27 امتیازى شود و 
با دو امتیاز و یک بازى بیشتر نسبت به کارتاگنا، به رده 
دوم جدول لیگا ناسیونال اسپانیا صعود کند و به یک 

امتیازى بارسلونا صدرنشین برسد.
حســین طیبى، ملى پوش ایرانى پالمــا که در فصل 
جارى لیگا ناسیونال اســپانیا 6 گل به ثمر رسانده، در 
دیدار مقابل رئال بتیس یک گل ساخت، اما موفق به 

گلزنى نشد.
مســلم اوالدقباد، دیگر بازیکن ایرانى پالما برخالف 
هفته هاى قبل، در لیست دیدار برابر رئال بتیس قرار 

نگرفته بود.

برترى تیم اسپانیایى در حضور ستاره ایرانى

بهترین پاسور پرسپولیس در لیگ بیست و دوم که حق خودش را دعوت 
به تیم ملى و بازى در جام جهانى مى داند بــه دنبال اثبات خودش در 

مهمترین بازى فصل است.

دانیال اسماعیلى فر، ستاره سابق سپاهان با وجود شایستگى فراوان از 
سوى کارلوس کى روش به تیم ملى دعوت نشد.

درحالى که صالح حردانى، صادق محرمى و رامین رضاییان به اردوى تیم 
ملى دعوت شدند، جاى دانیال اسماعیلى فر در لیست کى روش خالى به 
نظر مى رسید. مدافعى که عالوه بر حضور به موقع در کارهاى تدافعى، 
طى بازى هاى این فصل پرسپولیس، 4 پاس گل ثبت کرده تا یکى از 

عوامل اصلى صدرنشینى سرخ ها باشد.

به رغم این آمار خیره کننده، رامین رضاییان مدافع راست مورد عالقه 
کى روش به تیم ملى دعوت شد و با نمایش خوب خود برابر ولز و گلزنى 

به این تیم به تمامى انتقادات پاسخ داد.
حاال اسماعیلى فر که حق خودش را دعوت به تیم ملى و بازى در جام 
جهانى مى داند به دنبال اثبات خودش در مهم ترین بازى فصل است. 
مدافع راســت پرســپولیس طبق گفته نزدیکانش به دنبال گلزنى به 

استقالل است تا خیلى چیزها را به کى روش و دوستان ثابت کند!

ستاره سابق سپاهان به دنبال 
اثبات خود در دربى

شود، با نظر پاکو ِخم
تمرینات پرشــو
کادر فنــىدر تب
مى شــود. طى
با نظر و صالحد
تیــم
در
ب
ت
ش
ب
خو

سرمربى پرتغالى اســتقالل تمرینات ویژه اى را 
براى مهاجم تیمش در نظر گرفته است.

ریکاردو ساپینتو پس از از پیروزى مقابل نساجى و 
به دست آوردن سوپرجام تاکید کرد همه بازیکنان 
تیمش باید از مسیرى که امیر ارسالن مطهرى 
طى کرد الگو بگیرنــد و آن را مدنظر قرار بدهند 
چون ارسالن شرایط دشوار خود در ابتداى فصل 
را به وضعیتى بسیار مطلوب بدل کرد و توانست 

در ترکیب ثابت آبى پوشان قرار بگیرد.
در همین خصوص بد نیســت بدانید ســرمربى 
استقالل تمرینات ویژه اى را طى روزهاى اخیر 
براى ارسالن مدنظر قرار مى دهد  و در قسمتى از 
زمان تمرین خود شخصاً سانتر مى کند تا مطهرى 
با ضربات ســر دقیق چارچوب را هدف بگیرد. 

ریکاردو ساپینتو چون در دوران فوتبالش مهاجم 
بود ، کامًال با شــکل کار یک فوروارد ششدانگ 
آشناســت و قاعدتًا باید بداند چگونه مطهرى و 

سایر فوروارد هایش را آموزش بدهد.
جالب است بدانید سرمربى پرتغالى استقالل براى 
بازى دربى تهران که بزرگترین و مهمترین بازى 
سال فوتبال ایران است ، روى ارسالن مطهرى 
حساب ویژه اى را باز کرده است. مطهرى سابقه 
زدن 3 گل به رقیب ســنتى یعنى پرسپولیس را 
دارد و ظاهراً او در بازى دربى در ترکیب ثابت آبى 

پوشان قرار خواهد گرفت.
گفتنى است دیدار استقالل و پرسپولیس روز سه 
شنبه 29 آذر راس ســاعت 17:30 در ورزشگاه 

آزادى برگزار خواهد شد.

تمرینات ویژه سرمربى پرتغالى براى مطهرى

قدیمى ها راســت گفته اند که «هیچ ارزانى بى علت 
و هیچ گرانى بى حکمت نیست». این حکایت همین 
روزهاى ذوب آهن و خریدهــاى ارزان قیمت این تیم  
است که به بهانه بودجه کم انجام شده و ممکن است 

روزى کار دست تیم باریشه اصفهانى بدهد.
هافبک تاجیکستانى ذوب آهن پس از 31 دقیقه بازى 
براى سبزو سفیدهاى اصفهان بدون آنکه نقش بسزایى 
براى این تیــم در رقابت هاى لیــگ ایفاکند از جمع 
شاگردان تارتار جدا شد. این اولین خرید خارجى گاندوها 

نیست که بى کیفیت از آب در مى آید. جالب آنجاست 
که با وجود جدایى احسان پنشنبه از ذوب آهن، این تیم 
یک مهره خارجى دیگر دارد کــه از قضا این بازیکن 
صربستانى هم نتوانسته آنچنان که باید و شاید رضایت 
کادر فنى این تیم را به دست آورد. دارکو بیدوف که از 
هفته ششم به ترکیب ذوبى ها اضافه شده تا شاید خأل 
حضور سعید باقرپسند، مهاجم مصدوم این تیم را پرکند 
تنها 16 دقیقه اذن حضور در میدان را از سوى تارتار پیدا 
کرده و در این مدت کم هم موفق  نشده تأثیر آنچنانى 
در خط حمله سبزپوشان اصفهانى از خود برجاى بگذارد.

اینها در حالى اســت که در فصل جارى اکثر قریب به 
اتفاق بازیکنان غیر ایرانى لیگ عملکرد مناســبى در 
ترکیب تیم هاى خود داشــته اند؛ اما تیم تارتار در این 
خصوص هیچ سهمى نداشته است. 2 بازیکن خارجى 
که یکى در نقل و انتقــاالت تابســتانه و دیگرى در

 هفته هاى ابتدایى فصل در ســبدخرید ذوبى ها قرار 
گرفتند در حالى هیچ تأثیــرى روى گل هاى زده این 
تیم نداشــته اند که نام دو بازیکن از کشورهاى هلند و 
پرتغال در صدر جدول گلزنان برتر و  بهترین پاسورهاى 
لیگ تا به اینجاى کار مى درخشد. «یورگن لوکادیا»، 

مهاجم هلندى پرســپولیس با 6 گل زده و «ریکاردو 
آلوز»، هافبک اهل پرتغال تراکتورى ها  نیز با 7 پاس 
گل موفق شده اند تا پایان هفته یازدهم لیگ 22 هم 
آمار درخشانى از خود برجاى بگذارند، هم گوى سبقت 
را از همپســتى هاى خارجى و ایرانى خود در بازى ها 
بربایند. اینها همه در حالى است که آنالیز عملکرد سایر 
خارجى هاى لیگ نشاندهنده آن است که غیر از پنشنبه 
و بیدوف و دو ســه مورد معدود، اکثر بازیکنانى که با 
تبعیت غیر ایرانى در فصل جــارى در تیم هاى ایرانى 
توپ مى زنند، هم رزومه خوبى داشــته انــد و هم با 

راندمان باالیى که در بازى هاى گذشته در ترکیب تیم 
خود داشته اند به جذابیت لیگ افزوده اند.

مهمتر از همه آنکه در فصول گذشته یکى از مهمترین 
معضالت فوتبال ایران خرید مهره هایى بود که نه تنها 
چهره هایى سرشناس و معتبر در کشورشان به حساب 
نمى آمدند بلکه با وجود بیالن کارى ضعیف، پول هاى 
هنگفتى هم براى خرید آنها پرداخت مى شد که تبعات 
تسویه حســاب با آنها بعضًا ســال هاى سال دامنگیر

 تیــم هــاى ایرانى مى شــد امــا در فصــل جارى 
خارجى هاى لیگ با ارائه نمایش قابل قبول ثابت کرده 
اند که ارزش هزینه هاى باالیى که براى حضور آنها در 

فوتبال کشورمان پرداخت شده را دارند.  
با این تفاســیر باید گفــت اگرچه با توجــه به اینکه

 خارجى هاى گاندوها جزو خریدهاى ارزان قیمت لیگ 
به حساب مى آیند و به نظر مى رسد این تیم اصفهانى 
متحمل ضرر کمترى شــده اما این فقــط یک روى 
ماجراســت. از طرفى دیگر پربیراه نیست اگر بگوییم 
بهتر آن بود که ذوب آهن به جاى انجام چندین خرید 
بى کیفیت کم قیمت خارجى و داخلى، مهره هاى کمتر 
اما کارآمدتر را در فهرست خرید خود قرار مى داد. در آن 
صورت، هم با برخوردارى از قابلیت هاى بیشــتر این 
بازیکنان بر کارکرد تیم خــود در میدان رقابت ها مى 
افزود و هم اینکه مجبور نمى شد براى فسخ قرارداد با 
این مهره ها پولى صرف کنــد. فرقى هم نمى کند که 
این هزینه کرد، کم باشد یا زیاد چرا که هر جور حساب 
کنى پرداخــت یک ریال هم بــراى بازیکنى که هیچ 
عایدى براى تیم نداشته زیاد است. این قبیل بازیکنان 

با هربهایى، گران هستند. 

نگاهى به خریدهاى ارزان اما بى ارزش ذوب آهن

بازیکنانى که با هر بهایى گرانند

مرضیه غفاریان

ى جدایى از این تیم و انتقال به 
رداشت.

یکن تیم فوتبال پرسپولیس که 
2 ایران در جام جهانى 2022 قطر
در تالش است تا تیم جدیدى 

ز پرســپولیس جدا بشود. 
Aکه سایتSDNA یونان

 اقدامات ترابى را براى 
است. روپا منتشر کرده
 نوشــت: «عالوه بر 

9ش وینگر 29 ساله ایرانى تیم 
انتقاالتى باشگاه  رش نقل و
ضور دارد، یک فوتبالیست 
ز این کشور خاورمیانه اى 
را به خاك یونان مهخود
منتظر تماس با تلفنش 
بازیکن مهدى ترابى 

ى اســت که براى 
ازى مى کند و 
4ان 2024 به 

شمردن 
پاس 

و همچنین حضورش در هر سـ
مقابل انگلیس
جام جهانى
ت اشــاره به
از جملــه
قطر، نوش
نمایندگان
اخیر در ج
به دنبال چ
کارنامه خو
هنوز مشخ
براى کــد
رزومه خو
اســت ا
تجربه لژ
بازیکن
نبــود.
1399
راهــى
شــد ام
در این ت
مجدد
 باز
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ســتایش خداونــدى را سزاســت کــه ســرانجام خلقــت و پایــان کارهــا 
بــه او بــاز مــى گــردد. خــدا را بــر احســان بزرگــش و برهــان 
ــاده اســت  ــت نه ــا من ــر م ــدان ب ــى فضــل و آنچــه ب آشــکار و فراوان
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ــم،  ــى طلبی ــارى م ــدا ی ــردد. از خ ــان او گ ــى و احس ــى نیک فراوان
یــارى خواســتن کســى کــه بــه فضــل او امیــدوار و بــه بخشــش او 
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در دیدار مدیران عامل فوالد مبارکه و بانک 
تجارت بر افزایش همکارى ها میان این دو 

بنگاه بزرگ اقتصادى کشور تأکید شد.
هادى اخالقى فیض آثــار، مدیرعامل بانک 
تجارت، به همــراه جمعــى از مدیران این 
بانک با محمد یاســر طیب نیــا مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه و مهدى کویتى معاون 

اقتصادى و مالى این شرکت دیدار کردند.
در ابتــداى ایــن دیــدار طیب نیــا ضمن 
خوشامدگویى به حضار  گفت: فوالد مبارکه 
یکى از موالید مبارك انقالب اسالمى است 
که در سال هاى گذشــته خدمات زیادى به 
صنعت و اقتصاد کشــور ارائــه داده و امروز 
به عنوان یکى از  بزرگ تریــن و مهم ترین 

بنگاه هاى اقتصادى کشور شناخته مى شود.
وى گفت: على رغم همه مشــکالت تولید، 
نظیر محدودیت هاى انــرژى و منابع، تولید 
با قوت در حــال انجام اســت. به نحوى که 
فوالد مبارکه در ســال گذشــته عالوه بر 

ثبت رکوردهاى تولید، بــراى رفع نیاز بازار، 
محصوالت جدیــدى را طراحــى و به بازار 
عرضه کرده است که یکى از این محصوالت، 
فوالد زنگ نزن اســت که براى اولین بار در 
کشور به دست توانمند جوانان و متخصصان 

فوالد مبارکه طراحى و تولید شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه افزود: 
یکى از خبرهاى امیدآفرین دیگر پیشــرفت 
60 درصدى پروژه ســاخت نیروگاه سیکل 
ترکیبى است که این روزها به سرعت در حال 
پیشرفت اســت و امیدواریم این نیروگاه تا 
قبل از فرارســیدن فصل گرما در سال آینده 

وارد مدار شود.
وى خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه عالوه 
بر ســرمایه گذارى در زیرساخت هایى نظیر 
نیروگاه برق، براى افزایش توان حمل ونقل 
ریلى در کشــور، قرارداد ساخت 50 دستگاه 
لوکوموتیو را در سال گذشــته منعقد کرد و 
در مدتــى کوتاه، تعــداد قابل توجهى از این 

لوکوموتیوهــا در چرخــه حمل ونقل ریلى 
کشور قرار گرفت.

طیب نیــا تصریــح کــرد: بــا توجــه به 
محدودیت هاى انرژى در زمســتان، فوالد 
مبارکه در تالش اســت تا با سرمایه گذارى 
براى بهره بردارى از دو میدان گازى در کشور، 
نه تنها مشــکل خود، بلکه محدودیت هاى 
ناشــى از کمبود گاز در فصول سرد سال را 
براى تمام تولیدکنندگان فوالد در کشــور 

به طور کامل رفع کند.
وى تأکید کرد: در موضوع تولید برق نیز فوالد 
مبارکه احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى 
را  در دستور کار قرار داده که به زودى مراحل 
احداث آن آغاز مى شود و طبق برنامه، فاز اول 
آن کمتر از یک ســال آینده به بهره بردارى 

مى رسد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: 
عالوه بر اســتفاده از ظرفیت هاى موجود، 
توســعه هایى در زمینه نورد گرم، نورد سرد 

و برخى از نواحى تولید در شرکت هاى گروه 
فوالد مبارکــه نیز در حال انجام اســت که 
امیدواریــم مجموع این اقدامــات، اتفاقات 

خوبى را در صنعت و اقتصاد کشور رقم بزند.
وى بیان کرد: هم اکنــون در این پروژه هاى 
توسعه که با ســرمایه گذارى فوالد مبارکه 
انجام شــده بیش از 3 هزار نفر مشــغول به 
کارشــده اند که این موضــوع مایه مباهات 
اســت. عالوه بر این، قصد داریم با آزمون 
اســتخدامى امســال، 1103 نفــر را بــه 
سرمایه هاى انسانى این شرکت اضافه کنیم 
تا امیدآفرینى در جامعــه را بیش ازپیش رقم 

بزنیم.
طیب نیا توضیح داد: با اجــراى پروژه انتقال 
آب از دریاى عمان به کویــر مرکزى ایران 
نیز اتفاقات خوبى در حال رقم خوردن است؛ 
چراکه عملیات احداث ایــن پروژه نیز مانند 
پروژه هاى دیگر به طورجدى در حال انجام 
است و برکات زیادى را براى استان و منطقه 

خواهد داشت.
هادى اخالقى فیض آثــار، مدیرعامل بانک 
تجارت نیز در این دیدار با ابراز خشــنودى 
از همکارى هــاى صورت گرفتــه میــان 
فوالد مبارکــه و بانک تجــارت، برافزایش 
همکارى میان  این دو بنگاه مهم اقتصادى 

کشور تأکید کرد.
وى افزود: بانک تجــارت یکى از بانک هاى 
پیشــتاز کشــور به شــمار مى آید و آماده 
همکارى هــاى بیشــتر بــا بزرگ تریــن 

تولیدکننده فوالد در کشور است.

افزایش همکارى ها میان 
شرکت فوالد مبارکه و بانک تجارت

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان:

پرونده هاى مسن دادگسترى اصفهان کاهش یابد

انتخاب اعضاى هیئت مدیره انجمن ماشین سازان سنگ و معدن

حجت االسالم اسدا… جعفرى در نهمین نشست 
شوراى مدیران قضائى استان با حضور دادستان 
عمومى و انقالب مرکز استان، ضمن تسلیت ایام 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا (س) دستور کار 
نهمین نشست شوراى مدیران قضائى استان را 
حول محورهایى نظیر اطاله دادرســى و پیگیرى 

اجراى طرح کاداستر در استان عنوان کرد.
وى در خصــوص اقدامــات دادگســترى 
اســتان اصفهان براى کاهش اطاله دادرســى 
در پرونده هــاى قضائى بیان داشــت: با برنامه 
ریزى هایى که پیش از آغاز سال 1401 انجام شد، 
دستگاه قضائى در سال جارى هدف گذارى هاى 
از پیش تعیین شــده اى در راستاى کاهش اطاله 
دادرســى را دنبال مى کند که یکى از مهم ترین 
هدف گذارى ها رســیدگى به پرونده هاى مسن 

حوزه هاى قضائى کل استان است.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان افزود: از 
ابتداى تیرماه سال جارى طرح ضربتى رسیدگى 
به پرونده هاى مسن در دســتگاه قضائى استان 
عملیاتى شد و در فاز اول این طرح که مربوط به 
رسیدگى به پرونده هاى تشکیل شده قبل از سال 
1396 بود؛ تعداد 1110 فقره پرونده شناســایى 
شــد که با تالش مضاعف همــکاران ادارى و 
قضائى سراســر اســتان تعداد 848 فقره از این 
پرونده ها مختومه و تا سه ماه آینده به مابقى آن 

نیز رسیدگى خواهد شد.
وى ابراز امیــدوارى کرد: بــا برنامه ریزى هاى 
صــورت گرفته تــا پایــان ســال 1401 تمام 
پرونده هاى تشکیل شــده در بازه زمانى قبل از 
1396 رســیدگى و از لیســت پرونده هاى مسن 

دادگسترى استان اصفهان خارج شود.
حجت االســالم جعفرى اظهار امیدوارى کرد: 
با شــروع به کار نیروهاى ادارى و قضائى جدید 
و همچنین تــالش و همت دیگــر همکاران در 
سال آینده مشکل اطاله دادرسى در دادگسترى 
اســتان اصفهان به شکل چشــمگیرى کاهش 

خواهد یافت.
وى همچنین در اجراى قانــون حدنگار و طرح 
کاداستر از کشــاورزان خواست: در فرصتى که تا 
پایان سال وجود دارد نســبت به ثبت زمین هاى 
کشاورزى خود اقدام کنند تا ضمن تثبیت مالکیت 
آنها از تشــکیل پرونده هاى مربوط به دعاوى و 
اختالفات ملکى جلوگیرى به عمل آید و اداره کل 
ثبت اســناد و امالك آمادگى دارد بدون دریافت 

هزینه نسبت به اجراى طرح اقدام کنند.

مجمع عمومى موسسین انجمن ماشین سازان سنگ و معدن استان اصفهان 
در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار و اعضاى هیأت مدیره و بازرسین این انجمن 

با رأى اعضا مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در ابتداى جلســه مجمع 
عمومى موسسین انجمن ماشین سازان ســنگ و معدن استان که با حضور 
مهدى ســیافى ناظر اتاق بازرگانى ایران در این مجمع برگزار شد، اساسنامه 
تشکیل انجمن قرائت، بررســى و با حداکثر آرا مورد تصویب اعضاى مجمع 

قرار گرفت.
در پایان مجمع عمومى موسسین و طى فرآیند رأى گیرى نیز، 5 نفر به عنوان 
اعضاى اصلى هیأت مدیره، دو نفر به عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره، 
یک نفر بــازرس اصلى و یک نفر نیــز به عنوان بــازرس على البدل انجمن 
ماشین سازان سنگ و معدن استان اصفهان انتخاب شدند. همچنین مبلغ حق 
ورودى و حق عضویت سالیانه این انجمن و روزنامه کثیراالنتشار براى انتشار 

آگهى هاى آن با رأى اعضا تعیین شد.

على محمد آقاجان مدیر واحد خدمات به اعضاء، تشکل ها و دفاتر منطقه اى 
اتاق بازرگانى اصفهان در این جلســه اظهار داشــت: امیدوارم گام  محکمى 
که فعاالن صنعت ماشین سازى سنگ و معدن اســتان با پیگیرى و جدیت 
برداشتند، ســرآغاز فصل جدیدى براى ارتقاى این صنعت و نیل به جایگاه 
واقعى آن باشد. صنعت سنگ ومعدن اســتان اصفهان پیشران این حوزه در 
کشور است و امیدوارم این تالش ها تأثیرات مثبتى در صنعت سنگ و معدن 

استان و کشور برجاى بگذارد.

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر
 در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

آتشفشــان ویالریکا در شــیلی به طور مــداوم در 
حالت هشــدار زرد قرار دارد و درخشش شدیدی 

از خود نشان می دهد.

بیــش از ۷۰۰ نفر خبر از مشــاهده شهاب ســنگی 
درخشان در آسمان ایاالت متحده آمریکا دادند.

طرفدار نابینای مسی، لحظه حضور او در کانون 
توجهات جــام جهانــی را از طریــق تخته بــازی و با 

کمک دستان پدرش تجربه کرد.

جام جهانــی ۲۰۲۶ بــه طور مشــترک در ۳ کشــور 
آمریکای شمالی و در ۱۶ شهر برگزار خواهد شد.

«هامــر» پــس از ۱۰ ســال بــا یــک غــول تمــام 
الکتریکــی بازگشــته تــا جاده هــا و بیراهه هــا را از 

آن خود کند.

خاص تریــن پیــکان تاریــخ، خودرویــی لوکــس با 
ســقف بــاز در یکــی از نمایشــگاه های تهــران بــه 

معرض نمایش گذاشته شده است.

آتشفشان ویالریکا در وضعیت زرد

شکار گلوله آتشین در آسمان! 

سوپرطرفدار نابینای مسی

جام جهانی ۲۰۲۶ جذاب تر است!

رونمایی از غول بزرگ «هامر»

خاص ترین پیکان تاریخ در تهران
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