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نسخه های آزاد 
کاغذی!

«بی آبان»
به سینما ساحل می آید

سوخت چراغ خاموش 
مازوت!

رانت سیمانی
۲

       

بادام
اشتهای شما را 
تنظیم می کند

پرونده بالتکلیف سگ هاى ولگرد در اصفهان 
۳

شرط بازآفرینی 
اراضی ۱۸ هکتاری 

دهنو
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان گفت: براى اجراى طرح 
بازآفرینى در اراضى 18 هکتارى در محله دهنو مالکان باید 

با هم به توافق برسند.  
محمد صیرفى نــژاد در جمع اهالى مالــکان اراضى 18 
هکتارى (بین النهرین) محله دهنو گفت: براى دو محله 
دهنو و ولدان بودجه مناســبى در قالب محرومیت زدایى 

پیش بینى شده است.
وى افزود: یکى از مشــکالت محله دهنــو، اراضى 18 
هکتارى و تعیین تکلیف آن اســت که مســئوالن ارشد 
اســتانى از جمله معاون عمرانى استاندار نیز جهت یافتن 

راه حل این معضل از محل بازدید کرده اند...

خواب راحت کارتن خواب هاى اصفهان خواب راحت کارتن خواب هاى اصفهان 
با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی شهرداری اتفاق می افتد؛

۶

مزاحمانى که گرگاس شده اند

زمستان رسید زمستان رسید 
فصل کوچ طارمی نرسید فصل کوچ طارمی نرسید 

یک کالم؛ 60 میلیون یورو، تمام. مهدى طارمى تا تابستان 
2024 با پورتو قرارداد دارد و هر تیمى او را مى خواهد...

۸

در صفحه ۳ بخوانید

دعوت  شهرداری اصفهان به مصالحه دعوت  شهرداری اصفهان به مصالحه 

بعد از تأمین نیاز 
داخل، افق  صادرات 

مدنظر است

۵

سپاهان به دنبال جذب سپاهان به دنبال جذب 

مطالعه اخیر نشــان مى دهــد که مصرف 
میان وعده بادام ممکن اســت باعث بهبود 

هورمون هــاى تنظیم کننده اشــتها 
در مقایســه با میــان وعده هاى پر 

کربوهیدرات شود.

پرتقال هایی که پوست کشاورز را می کند!

کال های سبز سهم دالل است، رنگ شده های مصنوعی سهم مشتری

۲

۷

استاندار تأکید کرد؛

جشنواره ملی قرآن در جشنواره ملی قرآن در 
اصفهان راه اندازی شوداصفهان راه اندازی شود

 ۶

کدام سکه برای سرمایه گذاری بهتر است؟ فرار مالیاتی ۳/۵ میلیاردی در اصفهانجهان نما گوشى پرچمدار در ۵۵ ثانیه هک شد!استان ویتامین هایى براى رفع اثرات آلودگى هواتکنولوژی سالمت

فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشتى (مخابرات)
شهردارى شاهین شــه ر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشــتى (مخابرات) به شماره 

2001094734000063 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

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

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

ـ  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/23 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/08

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/18
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/10/19

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 2,600,000,000 ریال 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

 م.الف: ۱۴۲۷۱۷۷

چاپ  اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

مزایده عمومى 2 دستگاه خودروسوارى پژو 405 مدل 86 رنگ بژ و دوگانه سوز و مزایده اسقاط 15 دستگاه موتورسیکلت هاى 
دادگسترى اصفهان 

دادگسترى کل استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  (www.setadiran.ir) با شماره مزایده هاى 1001004579000005 و 1001004579000006 

به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت: 1401/09/24 ساعت 10 صبح 

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1401/09/29 ساعت 19 
تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/09/26 تا 1401/10/11 از ساعت 8 صبح لغایت 13:30 روزهاى غیرتعطیل

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/12 ساعت 13:30 
زمان اعالم  به برنده: 1401/10/13 ساعت 11  زمان بازگشایى: 1401/10/13 ساعت 9 صبح  

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

پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیرمى باشد. 
2. پیشنهاد مى گردد باتوجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند: مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 

موجود است. 

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

دادگستری کل استان اصفهان
 م.الف:۱۴۲۷۰۸۵

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند . 

2 پالك تجارى واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه 
4 پالك تجارى فاز2 واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه 
5 واحد تجارى واقع در روستاى جهاد آباد  شهرستان شاهین شهر و میمه

2 پالك کارگاهى واقع در روستاى مولنجان شهر اصفهان
یک پالك تجارى در روستاى اسالم آباد شهرستان اردستان

3 پالك تجارى در روستاى موغار شهرستان اردستان
5 پالك تجارى در روستاى سن سن کاشان 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ پنج شنبه 1401/9/24  به آدرس 
اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهانچاپ دوم
با اســکن کادر QR code از روزنامــه و یا با کلیک بــر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

جام جهانی؛ ُجنگ اتفاقات
 عجیب و غریب

 ترفند خاموش کردن آتش از روی لباس

زبانی که بدون رودربایستی 
حرف می زند!

مجسمه های یخی در سرزمین ماتادورها

 مصرف 
ث بهبود

ـتها 
ر

۲

ال ا ف

نن 

ش
اراض

مدیر منطق
بازآفرینى
باهم به تو
محمد صی
هکتارى(
دهنو و ولد
پیش بینى
وى افزود
هکتارىو
اســتانى
راه حل این ۷

نه پورتو تخفیف می دهدنه پورتو تخفیف می دهد
نه مشتری ها پول خرج می کنندنه مشتری ها پول خرج می کنند

۲
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پیش بینى روند کاهشى 
نرخ ارز طى هفته جارى

کدام سکه براى سرمایه گذارى 
بهتر است؟

خبرخوان
 پژو 50 میلیون تومان 

گران شد
  خبرآنالین | بررســى بازار خودرو حاکى از 
آن است که انواع مدل هاى پژو با افزایش قیمت 
روبه رو شدند، به طورى که پژو 2008 مدل 1399 
رشــد 50 میلیون تومانى قیمــت را تجربه کرد. 
بررسى نوســانات قیمتى در بازار خودرو حاکى از 
آن است که پژو 206 تیپ 2 مدل 1400 از 360 
میلیون تومان به 365 میلیون تومان رسیده است. 
پژو 2008 مدل 1398 نیــز از یک میلیارد و 570 
میلیون تومان به یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
رسیده است و مدل1399 آن نیز 50 میلیون تومان 
گران شده اســت وبه یک میلیارد و 700 میلیون 

تومان رسیده است.

کاهش سن بلوغ
  روزنامه رسالت |از بازى هاى رایانه اى 
و تغییرات ســبک زندگى، تا کســب اطالعات 
اجتماعى مى تواند به بلوغ زودرس منجر شــود 
و آسیب شناســان و جامعه شناسان بر این باورند 
که سن بلوغ بین یک تا سه سال کاهش یافته و

 عمده ترین دلیل این مسئله در ایران، دسترسى 
آسان و بى قید و شرط کودکان به اینترنت و فضاى 
مجازى و کاستى و غفلت والدین در امر نظارت بر 

فرزندان است.

نصف مردم خودرو ندارند
در    روزنامه دنیاى اقتصاد|بــا 
نظر گرفتن ارقــام خودروهاى موجــود و تعداد 
خانوار، در وهلــه اول گمان مــى رود حدود 90 
درصد خانوارهاى ایرانى داراى خودرو هســتند، 
اما عمــًال 50 درصد از 27 میلیــون خانوار فعلى 
هیچ خودرویى ندارند. این موضوع نشان دهنده 
پدیده چند خودرویــى در جامعه ایران اســت، 
حال آنکه در آن طرف ماجــرا نصف خانوارهاى 
ایرانى مالک هیچ خودرویى نیســتند. 15 درصد 
از خانوارهــاى ایرانى هم بین دو و بیش از ســه 

خودرو دارند.

افزایش قیمت آجیل
  آفتاب  نیوز |  رئیــس اتحادیــه آجیل و 
خشکبار قم با اشاره به اینکه نوسان قیمت آجیل 
و خشکبار از ابتداى ســال جارى تاکنون افزایش 
30 تا 40 درصدى داشــته است، اظهار کرد: یکى 
از دالیل افزایش قیمت آجیل و خشکبار باال رفتن 
قیمت دالر است، اجناس ما هم صادراتى هستند و 
هم وارداتى لذا طبیعتاً نوسانات بازار ارز بر قیمت آن 
تأثیر مى گذارد از طرفى با توجه به خشکسالى هاى 
پیش آمده خشکبار تولید شده در کشور به تنهایى 
نمى تواند بازار را تأمین کند همین امر در افزایش 

قیمت ها بى تأثیر نبوده است.

4 استان از قلم افتاده اند!
در چهار اســتان کشورمان حتى    تابناك |
یک ایستگاه ســنجش آلودگى هوا وجود ندارد؛ 
اســتان هاى چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه 
و بویراحمد، مازندران و گلســتان. چهار استان 
کشورمان که روى هم نزدیک 7 میلیون جمعیت 
دارند، اما دریغ از یک ایســتگاه پایش کیفى هوا 
در یک گوشــه از آنها! وضعیتى عجیب که تنها 
زمانى قابل توجیه به نظر مى رسد که مسئوالن 
یادشان رفته باشد، پایش کیفى هوا تا چه اندازه 

ضرورى است.

 ذوق    توالت هاى قطر!
  برترین ها | یک تماشاگر خارجى از وجود 
شلنگ آب در دستشویى هاى قطر ذوق زده شد 
و نوشت:  «یک ماه اســت که در قطر از شلنگ 
اســتفاده مى کنم... کامًال وحشت زده هستم که 
در بریتانیا/اروپا فقط از دســتمال توالت استفاده 
مى کنیم. این (شــلنگ) بهترین چیز  دنیاست!  

شدیداً سپاسگزارم.»

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانى ایران مى گوید 
تحلیل وضعیت عواملــى که در روزهاى گذشــته به 
افزایش قیمت ارز در بازار منجر شده بود، نشان مى دهد 

که نرخ ارز در هفته جارى نزولى مى شود.
على شریعتى اظهار کرد: در بسیارى از موارد، آنچه به 
افزایش قیمت ارز یا تالطم در این بازار منجر مى شود، 
عواملى بیرون از بازار و اقتصاد اســت. از ســوى دیگر 
به درســت یا به غلط، نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک 
دماسنج تبدیل شده که بســیارى از افراد جامعه صرف 
نظر از اینکه کارشان به ارز گره خورده یا نه، تصمیمات 

خود را با توجه به وضعیت نرخ مى گیرند.

وى ادامه داد: در اقتصاد ایران، چه فردى که صرفًا قصد 
خرید کاالیى مانند تبلت را دارد یا در ســطحى باالتر 
قصد فعالیت اقتصادى دارد، با توجه به نرخ ارز تصمیم 

گیرى مى کند.
وى تصریح کرد: در کنار ســیگنالى که جابه جایى در 
بانک مرکزى به بازار مى دهد، برخورد با حســاب هاى 
بانکى مشــکوك و نظارت بر این بازار از یک ســو و 
تغییراتى که در کشــورهاى همســایه از سوى دیگر 
مى تواند بر بــازار ارز ما تأثیر مثبت بگــذارد و احتماًال 
در هفته جارى شاهد کاهشى شــدن نرخ ارز و جبران 

افزایش هاى ثبت شده در روزهاى اخیر خواهیم بود.

ماه هاســت که خرید و فروش بازار ســکه داغ است و 
بسیارى از مردم براى سرمایه گذارى به بازار سکه روى 
آورده اند. بازارى که در مقایسه با طال و دالر مزیت هاى 
بیشترى دارد. اما از میان سکه هاى مختلف، برخى براى 
ســرمایه گذارى بهترند و بهتر است سراغ برخى دیگر 
نرویم.به گفته کارشناســان، بدترین نوع ســکه براى 
سرمایه گذارى، خرید سکه گرمى و ربع سکه است. چون 
حباب آن بسیار باالســت. این در حالى است که، چون 
قیمت ربع سکه از دیگر انواع سکه کمتر است، تقاضاى 
باالترى براى آن وجود دارد.بهترین نوع سکه اى هم که 
مى تون خرید سکه تمام است که اگرچه گران تر است، 

اما نقدشوندگى آن باالست. اما از میان دو سکه امامى و 
سکه بهار آزادى، خرید سکه امامى بهتر است. این سکه 
در بازار متقاضى بیشترى دارد و فروش و نقدشوندگى 
آن بهتر است.در خصوص تاریخ ضرب سکه نیز ضرب 
سال 86 متقاضى بیشــترى دارد. سکه هایى که تاریخ 
درج شده روى آنها به سال هاى قبل از 86 برمى گردد 
معموًال ســخت تر از ســکه هاى جدید خرید و فروش 
مى شــود. مى توان گفت قیمت کمترى هم دارند. پس 
بهترین نوع ســکه براى خرید سکه امامى ضرب سال 
86 است و بهتر است سکه قبل سال 86 یا به اصطالح 

معامله گران سکه زیر نخریم.

خورشید کیایى
گرانى اصلى ترین ماده ساخت و ساز این روزها، بازار مسکن را به رکود بیشترى 
کشانده و با توجه به اینکه ســیمان یکى از مهمترین محصوالت در ساخت 
مسکن محسوب مى شــود این موضوع باعث شــده پروژه هاى ساختمانى 

روندى کند پیش بگیرند و یا متوقف شوند.
آبان ماه امسال بود که انجمن سیمان به بهانه افزایش هزینه هاى تولید، در 
نامه اى رسمى به بورس کاال درخواست افزایش تا 35 درصدى قیمت سیمان 
را اعالم کرد. این اتفاق باعث شد قیمت سیمان تا 40 درصد افزایش یابد و در 

برخى مواقع هم به شکل سلیقه اى و دلبخواهى قیمت گذارى شود.
قیمت ســیمان معموًال سالیانه دو بار به شکل رســمى و غیررسمى افزایش 
مى یابد. این رشدها در کنار افزایش قیمت فوالد و دیگر نهاده هاى ساختمانى 
هزینه  ساخت مســکن را باال برده و در ســه ســال اخیر برآوردها از قیمت 

واحدهاى نهضت ملى مسکن را مرتبًا تغییر داده است. 
این در حالى است که مصالح ساختمانى در شرایطى روند صعودى داشته که 
ساخت و ساز در رکود قرار دارد و حتى برخى شرکت ها طرح فروش اقساطى 
گذاشته اند. بنابراین با توجه به بحث اقتصاد بازار نباید قیمت آن افزایش پیدا 

مى کرد.
به گفته کارشناسان و متخصصان ساختمان، سرکوب طوالنى مدت سیمان 
با نرخ هاى دستورى باعث شده مصرف این کاال رشد زیادى داشته باشد. در 
عین حال این سرکوب قیمتى انگیزه سرمایه گذارى در این صنعت را کاهش 
داده و به شرایطى رسیده ایم که در اغلب نقاط کشور با مازاد تقاضا مواجه ایم.

گرچه سیمانى که در کف بازار فروخته مى شد تا حدى گران تر از درب کارخانه 
بود اما آزادسازى قیمت ها باعث شد قیمت سیمان افزایش سه برابرى را تجربه 

کند و منجر به افزایش غیر قابل تصور در کف بازار شود.
اگر بخواهیم به طور میانگین حســاب کنیم که هر متر مربع زیر بنا به حدود 
150 تا 200 کیلو گرم سیمان نیاز دارد و اگر فرض کنیم قیمت هر کیسه 50 
کیلویى سیمان به 70هزار تومان رسیده باشد، با فرض استفاده هر متر مربع 
معادل 200 کیلو سیمان این به معنى افزایش 120 هزار تومانى هزینه ساخت 

هر متر مربع مسکن است.
اما نکته اى که باید توجه داشــت این است که ســیمان بعد از افزایش هاى 
اخیر همچنــان نصف قیمت جهانى اســت. نکته مهم دیگــر فاصله عظیم 
قیمت درب کارخانه ایــن محصول با قیمت کف بازار اســت. فاصله اى که 
بخش عمــده اى از آن به جیــب رانت جویان این صنعــت مى رفت و حاال 
با بورســى شــدن این کاالى اســتراتژیک بخش عمده اى از این رانت از 

بین رفته اســت. به همین جهت با بررســى دقیق اعــداد و ارقام چیزى که 
بیشتر از نگرانى از قیمت مسکن مشهود اســت نگرانى براى از دست دادن 
رانت هاى بزرگ است. پیش تر و در زمستان ســال گذشته هم شاهد بودیم 
که به بهانه حمایت از مردم و نگرانى از رشــد قیمت مسکن به طور دستورى 
فوالدسازان را مجبور به ارزان فروشــى 20 تا 30 درصدى محصوالت خود 
کردند. اتفاقى که تأثیرى بر بازار مســکن نداشت و در نهایت منجر به ایجاد 
رانت چنــد ده هزار میلیارد تومانــى براى رانت جویان پایین دســت صنعت 

فوالد شد.
على محمد بُد، کارشناس صنعت سیمان با بیان اینکه قیمت سیمان نمایشى 
حمایتى است معتقد است: تعیین قیمت ســیمان همواره بر اساس عرضه و 
تقاضا تعیین مى شود، اما در حال حاضر صنعت ساخت و ساز در رکود به سر 
مى برد و قیمت پایه هم همان قیمت گذارى هاى دولتى است و به نظر مى 
رســد که براى تثبیت و پایدار بودن قیمت این محصول باید اصالحاتى در 
بورس کاال صورت گیرد. همچنین این افزایش قیمت در نرخ هاى پایه عرضه 
برخى شرکت هاى سیمانى اعمال شده که در گذشته رقابتى روى محصوالت 

تولیدى آنها وجود نداشــته و امروز به حمایت از ســوى متولیان بازار احتیاج 
داشتند؛ براین اساس نرخ معامله سیمان در بورس کاال طبق روال معامالت در 

سایر کاال ها در تقابل عرضه و تقاضا کشف مى شود.
او درباره تناقض افزایش قیمت سیمان با وجود نبود تقاضا در عرصه ساخت 
و ساز مى گوید: این افزایش قیمت واقعى نیســت و در حقیقت مى تواند به 
ابزارى مجازى و دستورى براى حمایت از ساخت و ساز و مسکن ایجاد شده 
و حتمًا مقطعى خواهد بود این امر به ویژه اینکه به شروع فصل سرما نزدیک

 شده ایم حتمى تر خواهد بود.
هم اکنون دولت به عنوان بازیگر اصلى در امر سیاســتگذارى هاى ساخت و 
ساز به شمار مى رود و کافى است اجازه دهد که قیمت مواد اولیه ساخت و ساز 
و مصالح ساختمانى و دستمزد کارگران واقعى شود و به جاى آن عرضه زمین 
و صدور پروانه ساخت را ارزان کند؛ این معادله نه تنها مى تواند ساخت و ساز 
را رونق بخشد، بلکه به نظر مى رسد که راهکار مؤثرترى براى خانه دار شدن 
قشرى است که اکنون با افزایش تولید مسکن و زمین حتى نمى توانند رؤیاى 

خانه دار شدن را در سر بپرورانند.

افزایش قیمت سیمان
 واقعى نیست 

رانت سیمانى 

الدن ایرانمنش
ســردرختى ها امســال زودتر از آنچه باید به فروش مى روند؛ 
دالالن بازار را قرق کرده اند و تکاپو براى خرید مرکبات نارس 
روى درخت به اوج خود رسیده است. این اتفاق در شمال کشور 
باب شده اســت. باغداران از سرما مى ترســند و به هواى اینکه 
محصوالتشان سرما مى زند و روى دستشان مى ماند مجبورند 
زودتر از موعد رســیدن با قیمت هاى بســیار کــم محصول را 

بفروشند. 
پرتقال هاى نارس هم مى رسند به دست تاجر و بازرگانان تقلبى 
و دالالن تا در انبارها ذخیره شــوند و به آنها رنگ زده شود و بعد 
در بازارها عرضه شوند. رنگ پرتقال ها با اسپرى و رنگدانه زرد و 
طالیى مى شود و در نهایت سردرختى هایى که باید همچنان بر 

درخت بماند تا برسد به بازار مى آید.
این اتفاقات در شــرایطى مى افتد که تولیدات بخش باغدارى 
کشور امسال افزایش داشته است و بســیارى معتقدند توجه به 
عملیات باغدارى و وارد کــردن دانش فنى به این بخش در کنار 

مناسب بودن اقلیم بر این افزایش تأثیرگذار بوده است. 
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با تأیید این خبر مى گوید: در 
بسیارى از محصوالت از مرکبات گرفته تا نخیالت شرایط خوب 

بوده و تولید افزایشى بوده است.
به گفته مجتبى شادلو، در مجموع محصوالت باغى افزایش تولید 
محدودى داشــته اما در برخى محصوالت خاص مثل مرکبات 
بسیار بیشتر بوده اســت. پیش بینى او براى امسال افزایش 30 
درصدى است؛ موضوعى که در سال گذشــته به علت مشکل 

آفتاب سوختگى در بهار و عوامل قارچى دچار افت شده بود.
اما شادلو از سالمت میوه هایى که فصل برداشت آنها هنوز نرسیده 
و در بازار موجود است نگران است؛ به نظر او مرکبات تولید امسال 
هنوز به بازار نیامده؛ به جز نارنگى که بودن آن دربازار قابل قبول 
اســت. با وجود این، بقیه مرکبات دیگر اگر طبیعى باشد اشکالى 

ندارد اما اگر به صورت رنگ آورى شده باشد مورد تأیید نیست.
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشــور در خصوص چرایى عدم 
نظارت بر توزیع میوه هــاى نارس و رنگ آورى شــده در بازار 
مى گوید: نظارت بر این موارد تکلیفى قطعى است و حتى سازمان 
میادین خودش فروش مرکبات رنگ آورى شده را ممنوع کرده 
و سال قبل این ممنوعیت کمک بزرگى شــد که در مجموع تا

 اندازه اى اذهان عمومى روشن شد. با وجود این، هنوز هم شاهد 
توزیع آنها در بازار هستیم.

باغداران از سرما مى ترســند و همین عاملى شده که بازار شاهد 
میوه هاى نارس باشد. محقق نشدن برنامه هاى صادراتى از یک 
سو، ترس و واهمه باغداران از فســاد و خراب شدن محصول و 
حضور دالالن و واسطه ها سبب شد تا نوبرانه هاى باغى با قیمت 

بین چهار تا هفت هزار تومان از کشاورزان خریدارى شود.
اما در سوى دیگر قضیه نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور تأکید 
مى کند که در تالش هستیم به کشــاورزان بگوییم که چندان 
نســبت به ســرمازدگى و دیگر بالیاى طبیعى نگران نباشند و 
بگذارند میوه به طور طبیعى برسد و به اصطالح کال چین نشده 
و رنگ آورى نشــود چون خواه ناخواه باید با عوامل طبیعى کنار 

بیاییم.
تاجران و باغداران اما نمى توانند بــا این موضوع کنار بیایند چرا 
که دستشــان از حمایت هاى دولتى کوتاه است و تاجران هم با 
وضعیت و شرایط موجود چک هاى برگشتیشان روى دستشان 

مانده است.
با اینکه ساالنه 5 میلیون تُ ن مرکبات در کشور تولید مى شود که 
نیمى از آن سهم اســتان مازندران است و بیش از 80 درصد این 
محصول در بازارهاى داخلى عرضه و مصرف مى شود اما آنچه 
به کشاورز و باغدار مى رسد سهم بسیار اندکى است و بعد دالل 

است که سهم زیادى مى برد.
حاال از بهار گرفته تا پاییز، باغــدار محصولش را برابر باران هاى 
بهارى، آفت هایى نظیر مگس مدیترانــه اى، گرما و تندبادهاى 
تابســتانى، شــکوفه ها و غنچه هاى مرکبات در گرما و ســرما 
محافظت مى کند، نرخ باالى نهاده ها و هزاران هزینه هاى دیگر 
را به جان مى خرد و در آخر با قیمتــى ناچیز محصولش را روى 
درخت به کسانى مى فروشد که نامشــان را به اصطالح تاجر و 
بازرگان مى گذارند و دســت آخر معتقدند، این زنجیره عرضه و 

فروش، داللى است.
پاى درددل باغداران که مى نشینیم، در مى یابیم که رنج بى شمار 
براى هیچ مى کشند، آخر کار که حساب و کتاب مى کنند، نه تنها 
چیزى عایدشان نشد بلکه یا باید وام بگیرند و یا بخشى از درختان 
را از تیشه قلع و قمع کنند و به فکر فروش آن باشند و این چرخه 

معیوب هرسال در پاییز تکرار مى شود.

کال هاى سبز سهم دالل است، رنگ شده هاى مصنوعى سهم مشترى

پرتقال هایى که پوست کشاورز را مى کند!

امام جمعه موقت اصفهان رعایت پوشش و چادر را یک فرمان عقلى عنوان کرد و گفت: افرادى 
که چادر را رعایت مى کنند به فرمان عقل خود عمل مى کنند و آنها که رعایت نمى کنند عقل 

خود را پایمال کرده و پیش از اینکه بخواهند با قانون مقابله کنند با عقل خود مقابله مى کنند.
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى در جمع بانوان مطالبه گر عفاف و حجاب گفت: زمانى که پوشش 
مناسب در جامعه وجود داشته باشد، مرد و زن به دنبال کار خود و خدمت به جامعه هستند، اما 

زمانى که پوشش نامناسب بود، مشغولیت فکر ایجاد مى شود.
وى اضافه کرد: زنى که برهنه ظاهر مى شود، هزاران نفر را متوجه خود مى کند، حال اگر آنها 
ازدواج نکرده اند در دام گناه مى افتند و فکر آنها ناراحت است و اگر ازدواج نیز کرده اند به ازدواج 

خود دیگر قانع نمى باشند.
وى تصریح کرد: امیدوار هستیم مسئولین صداى بانوان مطالبه گر حجاب و عفاف را بشنوند، 
چرا که صاحبان انقالب نیز همین بانوان مطالبه گر هســتند. صاحب انقالب به معناى فردى 
است که برروى آرمان هاى انقالب اسالمى پافشــارى مى کند، لذا با همین روحیه جهادگونه 

محکم بایستید و حرکت کنید و با حفظ امنیت تذکر دهید.
آیت ا... مهدوى رعایت پوشــش و چادر را یک فرمان عقلى عنوان کرد و ادامه داد: افرادى که 
چادر را رعایت مى کنند به فرمان عقل خود عمل مى کنند و آنهــا که رعایت نمى کنند عقل 

خود را پایمال کرده و پیش از اینکه بخواهند با قانون مقابله کنند با عقل خود مقابله مى کنند.
وى با بیان وجوه علمى رعایت پوشش گفت: دنیا در مقابل علم ساکت است و نمى تواند جواب 
بدهد، لذا به ما توهین مى کنند، اما نمــى توانند جواب علمى بدهند، همچنان که از نظر علمى 
ثابت شده است رنگ مشکى رنگ صامت است و کمترین جاذبه را دارد، لذا عقل انسان براى 

انتخاب پوشش مناسب تر حکم به انتخاب رنگ تیره تر مى کند.
گفتنى است در پایان، آیت ا... مهدوى در جمع بانوان بست نشین در گلستان شهدا در حمایت 
از عفاف و حجاب، دست نوشته اى نوشت: «باسمه تعالى ان شاءا... مسئولین به وظیفه انقالبى 

خود عمل کنند و اال مردم متدین وظیفه آتش به اختیار دارند.» 

امام جمعه موقت اصفهان: 
عقل انسان حکم به انتخاب حجاب

 با رنگ تیره مى کند

وعده نشدنى نمى دهیم
رئیس جمهور گفت:  برخى در ساخت    انتخاب |
مسکن ابهام دارند. آیا مى شود وعده نشدنى به مردم 
بدهیم؟ گرچه ممکن است مشــکالتى در میانه راه 
ایجاد شــود اما با مردم و با صداقت مطرح مى کنیم. 
به لطف خدا زمین در کشور موجود است لذا با همت 
باال در مردم و جوانان و دارا بــودن امکانات از لحاظ 
مصالح، نیازى به خارج نداریــم که بخواهند براى ما 

مسکن بسارند.

یادآورى براى آقاى معاون 
فیلمــى از محســن رضایــى در    رویداد 24|
فضاى مجازى وایرال شده است. محسن رضایى در 
جریان انتخابات 1400 وعده داده بود که پول ایران 
قوى ترین پول منطقه شــود. قیمت دالر هم اکنون 
به 38 هزار تومان رسیده است و محسن رضایى نیز 

معاون اقتصادى رئیس جمهور است.

بهتر از االغ و فیل نبود؟
  برترین ها |آیت ا... اراکى عضو شــوراى عالى 
حوزه علمیه و مجلس خبرگان رهبــرى گفت: آیا در 
اروپا انســان و متفکر وجود ندارد که بر سیاست هاى 
غرب اعتراض کنند؟ آرم حزب دموکرات آمریکا االغ 
و آرم حزب جمهورى خواه این کشــور فیل است. االغ 
نماد حماقت و فیل نماد خشونت است. کسى نیست در 
این جامعه به آنها بگوید شما از حمار و فیل نماد بهترى 
نداشتید که ارزش بهترى را در دنیا ترویج کند؟ آیت ا... 
اراکى گفت: در غرب نیز انسان هاى متفکرى هستند 
که حرف منطقى را مى پذیرند و ما هرکجا که حرفمان را 
گفته ایم پذیرفته اند. آنها فضاى مجازى را مسلط کردند 
که حرف درست به گوش مردم نرسد. دشمنان انبیاء نیز 
چنین هدفى داشتند. آنها به مردم مى گفتند سر و صدا 

راه بیاندازید که کسى گفتار انبیاء را نشنود. 

صدور حکم حادثه متروپل
  رکنا |پس از حدود 6 مــاه از حادثه فروریختن 
ســاختمان متروپل آبادان احکام نهایى مقصران این 
حادثه صادر شد. دادستان اهواز درباره جزئیات این خبر 
گفت: هر کدام از محکومان به 3 سال حبس تعزیرى و 
پرداخت دیه به خانواده و ورثه جانباختگان حادثه، اقامت 
اجبارى، انفصال از خدمات دولتى و عمومى، لغو پروانه 
اشتغال و منع اشــتغال در حرفه مهندسى ساختمان 
محکوم شدند. جعفرى چگینى افزود: تاکنون 10 نفر 
از محکومان در حال حاضر دوران حبس خود را سپرى 
مى کنند و حکم مابقى محکومان صادر شده است، که 

در اسرع وقت حکم جلب آنها اجرایى خواهد شد.

مبارزه خاص با سیگار
  روزیاتو | طبق جدیدترین قانونى که در نیوزیلند 
تصویب شد، افرادى که در اول ژانویه سال 2009 متولد 
شده اند تا سال 2025 اجازه ندارند به شکل قانونى سیگار 
بخرند و این روند براى متولدین سال هاى پس از آن نیز 
اعمال مى شود. این بدان معناست که حداقل سن براى 
خرید سیگار باال خواهد رفت. در تئورى، کسى که سعى 
مى کند 50 سال آینده یک بسته سیگار بخرد، به شناسه 
نیاز دارد تا نشان دهد حداقل 63 سال سن دارد. مقامات 
بهداشتى امیدوارند این کشور تا سال 2025، کشورى 

عارى از سیگار شود.

کمبود دارو
 در پاییز جهانى بود 

  مهر| یک نماینده مجلس، کمبود دارو در آغاز نیمه 
دوم سال را یک اتفاق جهانى عنوان کرد و گفت: باید از 
عملکرد وزارت بهداشت در بودجه سال آینده و برنامه 
هفتم توسعه حمایت شود. احمد جبارى با بیان اینکه 
کمبودهایى در بخش دارو وجود دارد، ادامه داد: کمبود 
دارو فقط مختص ایران نبود بلکه در کشورهاى پیشرفته 
هم این کمبود را در آغاز فصل پاییز شاهد بودیم. وى 
افزود: برخى از مشکالت دارویى ناشى از تحریم هاست 

که امیدواریم این مشکالت رفع شود.
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پیکر 4 شهید
 به اصفهان وارد شد

پیکر مطهر چهار شــهید تازه تفحص شده با استقبال 
مسئوالن استانى وارد فرودگاه شهید بهشتى شدند. این 
شهدا، شهداى تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس 
هستند که در مناطق عملیاتى بدر، شرق دجله، کربالیى 
6 سومارو تک دشمن در ســال 67 در منطقه شلمچه 
شهید شدند و قرار اســت در روز شهادت حضرت زهرا 
(س) در اصفهان تشییع و در گلزار شهداى اصفهان به 

خاك سپرده شوند.

بودجه شهر اصفهان 
در سال 1402 چقدر است؟

رئیس کمیســیون اقتصادى، حقوقى و گردشــگرى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان بودجه سال 1402 
شــهردارى اصفهان را حدود 20 هــزار میلیارد تومان 
پیش بینى کرد. حاج رسولى ها در جمع مردم ملک شهر 
اصفهان با اشاره به پیش بینى بودجه شهردارى اصفهان 
براى سال آینده اظهار داشت: در فصل بودجه، مترو و 
رینگ چهارم سهم بســزایى از آن را به خود اختصاص 
مى دهد. وى گفــت: در طول این ســال ها هر کدام از 
پروژه هاى شهردارى که اجرا شــده، هفت برابر براى 

شهر ارزش افزوده داشته است.

بررسى کاوش هاى
 باستان شناسى پل خواجو

نشست «کاوش هاى باستان شناســى محور شمالى 
پل خواجو» برگزار مى شــود. در ادامه برگزارى سلسله 
نشست هاى تخصصى مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل 
با موضوع کاوش هاى باستان شناسى، سومین نشست  
با محوریت کاوش هاى باستان شناسى محور شمالى 
پل خواجو برگزار مى شود. در این نشست دکتر محسن 
جاورى استاد دانشگاه در رشته باستان شناسى به ارائه 
نتایج پژوهش حاصل از کاوش هاى باستان شناسى در 
محور شمالى پل خواجو مى پردازد. عالقمندان مى توانند 
جهت شرکت در این نشست، روز چهارشنبه 30 آذرماه 
ساعت 16:30 به مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل واقع 

در خیابان استانداري مراجعه کنند.

رتبه اول اصفهان در رشته 
دعاخوانى

شرکت کننده اصفهانى رتبه برتر رشته دعاخوانى مرحله 
پایانى مسابقات سراسرى قرآن کریم را کسب کرد. در 
مرحله نهایى کشورى چهل وپنجمین دوره مسابقات 
سراســرى قرآن کریم در رشــته نغمات دینى آقایان، 
سیدمحمدرضا جعفریان از اســتان اصفهان، رتبه اول 
رشته دعاخوانى را کسب کرد. استان اصفهان در مرحله 
نهایى کشورى شــش نماینده داشــت که سعیدرضا 

حق شناس از این استان رتبه پنجم اذان را کسب کرد.

«کوشش» در آستانه افتتاح 
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از پیشرفت فیزیکى 
70 درصدى احداث خیابان کوشش خبر داد و گفت: این 
پروژه که با صرف هزینه اى بالغ بر 74 میلیارد ریال در 
حال احداث است، بهمن ماه امسال مورد بهره بردارى 
قرار خواهد گرفت. داوود بحیرایى اظهار کرد: با تالش 
انجام شــده، مشــکالت و موانع توقف پروژه احداث 
خیابان کوشــش واقع در خیابان شهید خزایى منطقه 
10 شهردارى اصفهان به طور کامل برطرف شد و روند 

عملیات احداث این خیابان آغاز شده است.

کشف 500 کیلو مرغ احتکارى 
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شــهر از کشف 
500 کیلو گرم مرغ احتکارى در بازرسى ماموران این 
فرماندهى از انبار یک ســاختمان مسکونى خبر داد. 
سرهنگ غالمرضا براتى  گفت: این مرغ ها به صورت 
غیر بهداشتى قطعه بندى و به صورت غیر قانونى نیز 
بسته بندى شده بودند کشف شد. نهایتاً با دستور مرجع 
قضائى کلیه کاالهاى کشــف شــده به چرخه توزیع 

بازگشتند. 

خبر

تاکنون 6500 واحد موتورخانه مسکونى، تجارى و ادارى 
در استان اصفهان بهینه سازى شده است.

سرپرســت روابط عمومى شرکت گاز اســتان اصفهان 
گفت:طــرح ملى بهینه ســازى موتورخانــه واحدهاى 
مســکونى، تجارى و ادارى با هدف کاهش هدررفت گاز 
طبیعى از جمله در بیمارستان کاشــانى و هتلى بزرگ در 
اصفهان با موفقیت اجرا شــده و صرفه جویى حدود 50 

درصدى را به همراه داشته است.
محســن اصغر زاده افزود: با اجراى این طرح شرکت گاز 
استان براى تنظیم مشعل، عایق کارى تاسیسات و نصب 
دستگاه ضد رسوب درموتورخانه مشترکان رایگان خدمات 

ارائه مى دهد.
وى گفت:مشــترکان واجد شــرایط براى بهره مندى از 
این طرح مى توانند به سامانه ملى اصالح و بهینه سازى 
موتورخانه واحد هاى مسکونى، تجارى وادارى به نشانى 

https://goc.nigc.ir/ مراجعه کنند.

سرپرست روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان افزود: 
رعایت دماى رفاه 18 درجه ســانتیگراد، خاموش کردن 
موتورخانه ها در روز هاى تعطیل، اســتفاده از تجهیزات 
گرمایشى با رده انرژى B به باال و ایزوله کردن ورودى هاى 
ســاختمان هاى ادارات از راهکار هاى اساسى در صرفه 

جویى مصرف گاز در ادارات و سازمان ها است.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهورى اســالمى 
مســتقر در اصفهان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 
خلبانان این پایگاه 139 پرواز امــدادى در محدوده هوایى 
استان هاى مرکزى و شمال استان فارس توسط این پایگاه 

انجام شد.
سرهنگ ستاد خلبان بهرام نظرى اظهار داشت: از این تعداد، 
89 سورتى پرواز در اســتان مرکزى و 50 سورتى پرواز در 

شمال استان فارس انجام و به 145 نفر،امدادرسانى شد.
وى با اشاره به افتتاح بزرگترین پایگاه اورژانس هوایى کشور 
17 آذر امسال در شهر اراك گفت: احداث این مرکز مجهز 
اورژانس هوایى در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین اراك 

،زمینه را براى انجام پروازهاى ایمن تر جهت خدمت رسانى 
بیشتر به مردم فراهم کرده است.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان ادامه داد: بالگردهاى 
این پایگاه در 2 مرکز (اراك و آباده فارس) مستقر و خلبانان 
و مهندســان پرواز این پایگاه در تمام ســاعات روز آماده 
انجام عملیات پروازى با هماهنگى ودرخواســت اورژانس 
هوایى کشور هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم 
امدادرسانى کنند. پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در اصفهان از 
سال 1397 در استان مرکزى و از سال 1398 در شمال استان 
فارس مستقر شده و با همکارى اورژانس هوایى استانهاى 

ذکر شده، خدمات امدادى مى دهند.

139 عملیات امدادى اصفهان در 
استان مرکزى و فارس 

بهینه سازى 6000موتورخانه 
در اصفهان

حمله 6 سگ ولگرد به یک شهروند اصفهانى در حبیب آباد 
و نجات معجزه آساى او یک بار دیگر بهانه تورق پرونده 
بالتکلیف سگ هاى ولگرد را فراهم کرد. پیش از این نیز 
خبر تلخ حمله یک سگ به زنى باردار در اصفهان و کشته 
شدن یک جوان نوازنده در شاهین شهر توسط سگ هاى 
ولگرد و رخدادهاى مشــابه دیگر باعــث نگرانى مردم از 

پرسه زنى این ولگردان مزاحم شده بود.
این سگ ها در شهر اصفهان هم هستند و از باالى شهر تا 
پایین شهر کم و بیش به چشم مى خورند؛ جمعیتشان مثل 
موش ها در حال افزایش اســت و هر جا که بتوانند پرسه 
مى زنند تا غذایى پیدا کنند و گویا این چرخه تولید و تکثیر 

هیچوقت متوقف نمى شود.
بر اساس مفاد بند 15 ماده 55 قانون شهردارى، جلوگیرى 
از شیوع امراض ســاریه انســانى و حیوانى و موارد دیگر 
جمع آورى حیوانات بالصاحب و دفــع حیوانات مریض، 
مزاحم و ولگرد در سطح شــهر، ازوظایف شهردارى و در 
حومه شهر به عهده دهیارى ها و فرماندارى هر شهرستان 
اســت؛ بنابراین در زمینه جمع آورى نشدن این سگ ها 
توسط شهردارى حرف و حدیث هاى زیادى وجود دارد. اما 
مدیریت شهرى همه این تقصیرها را قبول ندارد. به گفته 
مسئوالن شهردارى این مسئله به شکل یک معادله چند 
مجهولى درآمده است، به این علت که یکى از اصلى ترین 
مسائلى که باعث شده تعداد این جانوران زیاد شود غذادهى 
به آنها از سر دلســوزى و یا ترحم است. گرچه برخى هم 
مدیریت ضعیف پسماندها را باعث زیاد شدن سگ ها در 
اصفهان مى دانند؛ مسئله اى که مصطفى نادرى، کارشناس 
محیط زیســت آن را رد کرده و معتقد است در سال هاى 
اخیر، مدیریت پسماند در کشور در مقایسه با دهه هاى70 
و80 بهتر شده است، درنتیجه پسماند ها نمى توانند باعث 

افزایش روزافزون سگ هاى بى صاحب شده باشند.
به گفته او علت، چیزى نیســت جز غذارسانى هاى دستى 
به ســگ هاى ولگرد؛ موضوعى که باعث شده سواحل، 

تاالب ها، جنگل ها، بیابان ها و جاده هــا مملو از گله هاى 
سگ هایى شــود که احتماًال جمعیتشان از مرز دو میلیون 

قالده گذشته است.
در این خصوص مدیرکل هماهنگى و نظارت بر خدمات 
شــهرى شــهردارى اصفهان نیز نظرى همســو با این 
کارشناس دارد. امیر حسین خسروى هم چندى پیش در 
رابطه با نقش غذارسانى شهروندان به سگ هاى ولگرد در 
تجمع آنها در شهر گفته بود حامیان سگ هاى بالصاحب با 
غذا دادن به آنها سبب جمع شدن سگ ها در شهر مى شوند 
درحالى که مى توانند با مراجعه به پناهگاه هاى شهردارى 
این کار را به صورت صحیح انجام دهند تا به عادى سازى 

رابطه حیوان با محیط شهرى منجر نشوند.
پناهگاه نگهــدارى از ســگ هاى بدون سرپرســت در 
ســال 1393 توسط شهردارى احداث شــد. در این مرکز 
سگ هاى بدون صاحب پس از زنده گیرى، معاینه، شستشو، 
انگل زدایى، عقیم ســازى و مورد درمان قرار مى گیرند و 
سپس بعد از گذشــت 15 تا 20 روز از دوران نقاهت، براى 

ادامه زندگى به طبیعت بازگردانده مى شوند.
به گفته مدیرکل هماهنگى و نظارت بر خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان، شــهرهاى مجاور اصفهان بیشترین 
تراکم ســگ هاى ولگرد را دارند اما به دلیــل نبود مراکز 
جمع آورى در آنها، سگ هاى بالصاحب را جمع آورى کرده 

و در اطراف اصفهان رها مى کنند. 

14 میلیون تومان هزینه روزانه سگ ها 
در حال حاضر تأمین غذا و داروى سگ هاى بى صاحب در 
دوران نقاهت از بزرگ ترین مشکالت شهردارى به شمار 
مى رود. بر این اســاس روزانه در حدود 14 میلیون تومان 
هزینه نگهدارى سگ هاى بالصاحب در مرکز نگهدارى 
سگ هاى اصفهان مى شود و به گفته مدیرکل هماهنگى 
و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى اصفهان با توجه به 
این هزینه سنگین، ارگان هاى دیگر و به ویژه سازمان هاى 
مردم نهاد در این حــوزه مى توانند به شــهردارى کمک 

بســیارى بکنند. در عین حال همیارى مردم با شهردارى 
در جمع آورى سگ هاى بالصاحب نیازمند فرهنگسازى 
و فرهنگسازى نیازمند اطالع رسانى صحیح صداوسیما و 

سایر رسانه ها و ارگان هاى فرهنگى است.
به گفته مدیران شهرى اصفهان هم اکنون 15 نفر به همراه 
سه اکیپ وظیفه زنده گیرى سگ هاى بالصاحب را دارند 
و در تمام ساعات شبانه  روز فعال هستند و مردم مى توانند 
در صورت بروز مشکل در این حوزه با سامانه 137 جهت 

رسیدگى تماس بگیرند.

گرگاس هاى قاتل
حال سئوال اینجاست که این موجودات با وفا که در تاریخ 
یار انسان بوده اند چرا به دشمنان درجه یکى تبدیل شده اند 
که با حمله ور شدن به انسان ها آنها را به قتل مى رسانند؟ 
برخى کارشناسان مى گویند سگ ها حتى اگر ولگرد باشند، 
بالذات موجــودات مهاجمى نیســتند. بلکه یک اختالط 
ژنتیکى باعث درندگى آنها مى شــود. هومن ملوك  پور، 
دامپزشک دقیقاً از همین اختالط ژنتیکى صحبت مى کند و 
توضیح مى دهد که سگ ها مگر در مواقعى که آموزش دیده 
باشند، هیچگاه انســان ها را به قتل نمى رسانند، البته اگر 

تبدیل به سگ گرگ شده باشند همین کار را خواهند کرد.
او مى گوید که از مدت ها قبل برخى دامداران در برخى نقاط 
کشورمان از تولید مثل سگ ها با گرگ ها، موجودى ترکیبى 
به وجود آوردند که شمایل سگ، ولى خلق و خوى گرگ ها 
را دارد. یعنى همان موجوداتى که اکنون به کودکان حمله 
مى کنند و موجب زخمى شدن یا مرگ آنها مى شوند. این 
موضوع در زیستگاه هاى طبیعى به دست سگ هاى ولگرد 
رخ مى دهد، اما وقتى به محل زیســت انســان ها کشیده 
مى شــود، چهره اى هولناك پیدا مى کند و به همین علت 
است که شهردارى ها، مسئول ساماندهى سگ هاى بدون 
صاحب هستند. اما این موضوع گویا چندان جدى گرفته 
نشده چرا که همچنان شــاهد جوالن سگ هاى ولگرد و 

حمله آنها به شهروندان هستیم.

مزاحمانى که گرگاس شده اند

پرونده بالتکلیف 
سگ هاى ولگرد در اصفهان 

«بى آبان» به سینما ساحل مى آید
نصف جهــان   «بى آبان» به عنــوان اولین تجربه 
کارگردانى مهرداد کوروش نیا از 30 آذر در پردیس 
سینمایى ساحل اصفهان اکران مى شود. این فیلم 
به تهیه کنندگى على محمد قاســمى با هنرمندى 
بازیگرانى همچــون رضا اخالقــى راد، علیرضا 
استادى، نســیم ادبى، صحرا اســدالهى، داستان 
جنگلبانى به نام آبان اســت که در ماه ازدواج خود 
متهم به کشــتن غیرعمد دختربچه اى مى شود و 

پس از این اتفاق دچار مشکالتى مى شود که براى 
او قابل پیش بینى نیست. 

در این میــان همــکار او صفارى با اجــاره دادن 
مهــر جنگلبانى در حال خیانت به محیط زیســت 
و همــکارى بــا قاچاقچیــان چوب اســت. این 
فیلم از آخــر این ماه در پردیس ســینما ســاحل 
اصفهان تنها در یک ســانس ســاعت 18 اکران

 مى شود. 

مریم محسنى
با وجود اینکه طرح نسخه نویســى الکترونیکى خیلى 
وقت است اجرا مى شود و پزشکان ملزم به اجراى این 
طرح هستند اما در برخى از مراکز درمانى این طرح اجرا 
نمى شــود و برخى از پزشــکان این موضوع را رعایت
 نمى کنند. شــاهد این مدعــا برخى از پزشــکان در 
بیمارستان سپاهان اصفهان هســتند که همچنان به 
شکل کاغذى نسخه نویسى مى کنند. این کار پزشک 
باعث مى شود که بیمار نتواند از خدمات رایگان تأمین 

اجتماعى براى خرید دارو استفاده کند و باید هزینه هاى 
درمان را به صورت آزاد بپردازد یا با مراجعه به پزشکى که 
حاضر به پیچیدن نسخه الکترونیک شود، دوباره ویزیت 
دکتر بپردازند و با نسخه الکترونیک خدمت مورد نظر را 

با بیمه دریافت کنند. 
در حال حاضــر تنها نســخه هاى الکترونیک و داراى 
کد رهگیرى با تعرفه بیمه اى خدمات دهى مى شود و
 نسخه هاى کاغذى به شکل آزاد حساب مى شود و این 

موضوع گالیه هاى مردم را در برداشته است.

نسخه هاى آزاد کاغذى!

سوخت چراغ خاموش مازوت!
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 24 
آذرماه خود به سوزاندن سوخت مازوت در اصفهان 
اشاره کرده و در گزارشــى با عنوان «سوخت چراغ 
خاموش مازوت در اصفهان» به این موضوع  پرداخته 
که آلودگى هوا بیداد مى کند؛ اما شــواهد مبنى بر 
آغاز ســوخت مازوت اســت درحالى که هیچ کدام 
از مســئوالن اســتانى حاضر به گفتگو در این باره 

نیستند!»
در این گزارش آمده اســت: «اگرچه موضوع تأیید 
و تکذیب مصرف مازوت در نیروگاه ها، داســتانى 

تکرارى در اصفهان است، اما برخى شواهد گویاى 
مصرف این سوخت سیاه و تشــدید آلودگى هوا در 
اصفهان است؛ شهرى که مردم آن امسال هیچ روز 
پاکى را نفس نکشیده اند و گزارش برخى پزشکان 
متخصص از افزایش مراجعــان به دلیل این هواى 
آلوده حکایت دارد.» در ادامه این گزارش آمده است: 
«سال گذشته نیز مشعل هاى مازوت که پیش از این 
به دستور مراجع قضایى پلمپ شده بودند، با تصمیم 
شوراى عالى امنیت کشور دوباره به مدار بازگشتند تا 

نفس اصفهانى را تنگ کنند.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان گفت: براى اجراى طرح 
بازآفرینى در اراضى 18 هکتارى در محله دهنو مالکان باید 

با هم به توافق برسند.  
محمد صیرفى نژاد در جمع اهالى مالکان اراضى 18 هکتارى 
(بین النهرین) محلــه دهنو گفت: بــراى دو محله دهنو و 
ولدان بودجه مناسبى در قالب محرومیت زدایى پیش بینى 

شده است.
وى افزود: یکى از مشکالت محله دهنو، اراضى 18 هکتارى 
و تعیین تکلیف آن است که مسئوالن ارشد استانى از جمله 

معاون عمرانى استاندار نیز جهت یافتن راه حل این معضل از 
محل بازدید کرده اند.

وى با اشاره به اینکه ســازمان جهاد کشاورزى اجازه تغییر 
کاربرى  زمین هاى کشاورزى این منطقه را نمى دهد، تصریح 
کرد: بدون شک براى تعیین تکلیف مجموعه 18 هکتارى 
دهنو اهالى محل و مالکان باید همکارى کنند تا بازآفرینى 

صورت گیرد.
به گفته صیرفى نژاد، شهردارى همه مالکان خرد و کالن 
این مجموعه 18 هکتارى را شناسایى کرده و در این راستا 

ممیزى و لکه گذارى امالك مشخص شده است.
مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان اظهار کرد: بسیارى از 
زمین هاى این مجموعه قبًال زمین کشاورزى بوده است اما 
اکنون مناسب کشاورزى نیست و باید مجوز شوراى عالى 

کمیسیون ماده 5 را براى تغییر دریافت کند.
وى به مالکان این مجموعه پیشنهاد داد که با برگزارى یک 
نشست عمومى در جریان طرح پیشنهادى شهردارى قرار 
گیرند تا در صورت موافقــت ضمن اخذ مجوزهاى قانونى، 

شهردارى وارد فاز اجرایى شود.

شرط بازآفرینى اراضى 18 هکتارى دهنو

پیاده روسازى و سنگ فرش شدن 
جاده سالمت زاینده رود

نصف جهان   شهردار زاینده رود گفت: شهروندان با 
پرداخت به موقع عوارض نوسازى مى توانند همیار 
شــهردارى در ارائه  خدمات و توســعه طرح هاى 

زیرساختى و عمرانى شهر باشند.
محمودى با اشــاره به پروژه هــاى در حال انجام 
شهردارى زاینده رود بیان کرد: زیر سازى و آسفالت 
معابر سطح شــهر، اجراى عملیات پیاده روسازى و 
ایمن سازى معابر با مشارکت شهروندان، تعویض 
و نصب ست اسباب بازى در پارك استاد شهریار و 

جدولگذارى معابر محله کله مسیح(پردیس و مسکن 
مهــر) از مهمترین پروژه هاى این شــهردارى در

 سال جارى است.
وى ادامــه داد: اصالح فضاى ســبز شــهرى با 
کاشــت گیاهان مقــاوم به کــم آبــى در جهت 
صرفه جویى در مصــرف آب و اجــراى عملیات 
پیاده روسازى و سنگ فرش جاده سالمت از دیگر 
طرح هاى عملیاتى و اجرایى در شــهر زاینده رود 

است.

بهره بردارى از کتابخانه عمومى عسگران 
پس از 17 سال

نصف جهان    شهردار عســگران از بهره بردارى از 
کتابخانه عمومى این شهر پس از 17 سال خبر داد 
و گفت: براى احداث و تکمیل این پروژه 25 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
داوود گودرزى افزود: روند اجرایى این پروژه طى دو 
سال گذشته با همکارى فرماندارى سرعت بیشترى 

به خود گرفت.
وى اضافه کرد: کتابخانه عمومى شهر در حال حاضر 
به کتاب و تجهیزات کتابخانه اى مجهز شده است 
اما نیاز بــه افزایش امکانات و تجهیــزات در آینده 
خواهیم داشت و مسئوالن متولى باید در این حوزه 

همکارى کنند.

نجف آباد، تنها نماینده دانشگاه آزاد در پذیرش 
متقاضیان تحصیل از ترکیه

نصف جهان   سازمان آموزش عالى ترکیه، دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد را تنها نماینده واحد هاى 
دانشگاه آزاد اســالمى مجاز به پذیرش متقاضیان 

ادامه تحصیل از کشور ترکیه دانست.
فرید نعیمى، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد از به رســمیت شناخته شــدن این واحد 
دانشــگاهى به عنوان تنها نماینده دانشــگاه آزاد 

اسالمى از سوى ســازمان آموزش عالى جمهورى 
ترکیه خبر داد و گفت: پیش از این نیز دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد در لیست مورد تأیید وزارت 
علوم عراق و اقلیم کردســتان عراق قرار گرفته بود 
و در آینده  نزدیک شاهد گام هاى بلندترى در مسیر 
توسعه و پیشــرفت این واحد دانشگاهى در سطح 

بین الملل خواهیم بود.
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نحوه یافتن و ادغام مخاطبین تکرارى در آیفون گوشى پرچمدار در 55 ثانیه هک شد!

طراحى متفاوت گوشى هاى اوپو لو رفت

هکرهایى که براى هــک گالکســى S۲۲ مبلغ 25 
هزار دالر دریافت کردند، این کار را با شناســایى یک 

آسیب پذیرى روز صفر انجام داده اند.
گوشــى هاى سامســونگ داراى یک ویژگى امنیتى 
ســخت افزارى داخلى به نام «امنیت Knox» هستند 
و تقریبًا تمام گوشــى هاى میــان رده و پرچمدار این 

شــرکت از آن بهره مى برند. با ایــن وجود، در 
 ،Pwn۲Own سومین روز از مسابقه هک
شرکت کنندگان براى چهارمین بار از زمان 
شروع رقابت، گالکسى S۲۲ سامسونگ را 

هک کردند و نکته قابل توجه اینکه این کار 
تنها در 55 ثانیه انجام شد.

 Zero ساالنه توسط Pwn۲Own مسابقه هک
Day Initiative براى نشان دادن مهارت هاى هکرها 

و محققان امنیتى و همچنین کشف آسیب پذیرى هاى 
روز صفر برگزار مى شود. در این مسابقه که هم اکنون 
در تورنتو، کانادا در حال برگزارى است، هکرها موفق 
شده اند تا نقص هاى حیاتى «روز صفر» دستگاه هایى 
 Western و حتــى HP ،NETGEAR ،TP-Link از

Digital را شناسایى کنند.

 گوشى پرچمدار سامسونگ گالکسى S۲۲ نیز توسط 
بسیارى از هکرها در جریان این مسابقه مورد استفاده 
قرار گرفت و نقص هاى زیادى از این دستگاه شناسایى 
 STAR Labs شد. دو نقص مهم این گوشى توسط تیم

و تیم Chim فاش شدند.

 در اولین روز Pwn۲Own، هکرها موفق شــدند تا به 
 Pentest گوشى دسترسى کامل پیدا کنند. تیمى به نام

Limited نیز موفق شد در روز دوم این گوشى را به طور 

کامل هک کند.
با این حال، نکته قابل توجه در روز سوم رخ داد؛ زمانى 
که گلکســى S۲۲ در کمتر از 55 ثانیه با موفقیت هک 
شد که این امر نشــان مى دهد آسیب پذیرى روز صفر 
پرچمدار سامسونگ ممکن است در کمتر از یک دقیقه 
 Pentest مورد استفاده قرار بگیرد. کارشناسان امنیتى
Limited ادعا مى کنند که آن ها با حمله به سیســتم 

«اعتبارسنجى ورودى نامناسب»، به دستگاه دسترسى 
پیدا کرده اند.

الزم به ذکر اســت که مطابق با قوانین مسابقه، 
جدیدترین نسخه سیســتم عامل اندروید و 
همچنین آخرین بروزرســانى دســتگاه 
 Pentest دریافت شــده بــود. تیــم
Limited بــراى تحقیقــات خــود و 

شناسایى نقص مهم گلکسى S۲۲ مبلغ 
25 هزار دالر جایزه (50 درصد کل جایزه) 
و همچنین پنج امتیاز دریافت کرد. این امر عالوه 
بر توانایى هکرها، نشان مى دهد که حتى قدرتمندترین 

گوشى ها نیز داراى نقص هاى امنیتى خاصى هستند.

عکس به دســت آمده از گوشــى اوپو فایند ایکس 6 نشان 
مى دهد احتماًال طراحى جزیره اى دوربین در پنل پشــتى 

بازمى گردد.
گوشى اوپو فایند ایکس 5 پرو براساس طراحى نسل پیشین 
خود ساخته شد و مشخصه ى طراحى آن یعنى، گوشى فایند 
ایکس 3 پرو (یادآورى: مدل X۴ وجود نــدارد)، برآمدگى 
دوربین در پنل پشــتى بود که برخالف ســاختار جزیره اى 
مرسوم به نظر مى رسید. مدل معمولى فایند ایکس 5 اما، در 
پنل پشتى برآمدگى دوربین اش کوچک تر و متفاوت تر بود تا 

با زبان طراحى کالس قیمتى خود در تناسب باشد.
بااین حال، به گــزارش GSMArena، با توجــه به ظاهر 
گوشى اوپو فایند X۶ در تصاویر افشاشده، مدل هاى فایند 

ایکس 3 و ایکس 5 و 5 پرو، احتماًال آخرین نمونه ها از زبان 
طراحى برآمدگى پنل پشتى در آن فرم باشند. البته هنوز هیچ 
اطالعات رســمى در این باره منتشر نشده است؛ اما، سابقه 
درخشان ایوان بلس مى تواند خود گویاى میزان اعتبار این 

تصاویر فاش شده، خواهد بود.
براساس تصاویر فاش شــده از گوشــى اوپو فایند ایکس 
6، جزیره ى دوربین برجســته تر از همیشــه، به پنل پشتى 
بازگشته اســت. در زیر مى توانید مقایســه آن را با طراحى 
سرى گوشى هاى ایکس 5 ســال 2022 میالدى (1400 

خورشیدى) مشاهده کنید.
لوگوى هسل بالد (Hasselblad) کمى بزرگ تر شده است 
و نوشته کم رنگ «Co-engineered with» نیز در باالى 

آن وجود دارد تا مشخص شود اوپو همکارى برابرى در این 
 Powered» شراکت داشته اســت. عالوه براین، برچسب
by MariSilicon» نیــز در کنار لنز تازه وارد پریســکوپى 

دیده مى شود.
 مدل معمولى گوشــى اوپو فایند ایکــس 5 از لنز قدیمى 
تله فوتو با زوم دوبرابرى بهره برد؛ اما، ظاهراً براســاس این 
تصویر مى توان حدس زد که اوپو فایند ایکس 6 قرار است در 
این بخش شاهد ارتقاء باشد. هرچند، این موضوع باعث شده 
که عده اى بگویند این تصویر افشاشده مکن است مربوط 
به گوشى اوپو ایکس 6 پرو باشد؛ بااین حال اما، ایوان بلس 

نظر دیگرى دارد.
عالوه براین، طبق تصویر مى توان دکمه هاى فیزیکى تغییر 

حجم صدا را در لبه ى ســمت چپ دید و دکمه ى پاور را در 
لبه ى سمت راســت؛ همچنین، به نظر مى رسد قاب پشتى 
اندکى خمیدگى در محل نزدیک شــدن به لبه ها دارد. اما 
با توجه به زاویــه تصویر نمى توان مطمئن بــود که لبه ها 
به صورت تخت هســتند یا با انحناى اندکى پنل نمایشگر 

را احاطه مى کنند.
با فرض اینکه تصویر فاش شــده واقعًا متعلق به گوشــى 
ایکس 6 است و شایعات دیگر درســت باشد، احتماًال باید 
منتظر حسگر یک اینچى (50 مگاپیکسلى) در دوربین اصلى 
به همراه حســگر فوق عریض 50 مگاپیکسلى و به عالوه 
حسگر 32 مگاپیکسلى پشت لنز پریسکوپى در این گوشى 
باشــیم. همچنین، مدل پایه آن به پردازنده ى اسنپدراگون 

8 پالس نســل یک مجهز شــود، درحالى که مدل پرو با 
اسنپدراگون 8 نسل دوم عرضه شود.

بااین همه، هنوز هیچ داده ى رســمى درباره ى مشخصات 
فنى سرى گوشى اوپو ایکس 6 دردسترس نیست و به این 
زودى ها شاید اطالعات رسمى منتشــر نشوند. به هرحال، 
رویداد ســاالنه Oppo Inno Day در تاریخ 14 دســامبر 
2022 میالدى ساعت 16 بعداز ظهر به وقت چین، مصادف 
با 23 آذر 1401 خورشــیدى ســاعت 11:30 ظهر به وقت 

تهران برگزار شد.
اولین گوشى فایند N همچنین، در اواسط ماه دسامبر معرفى 
شد، درحالى که سرى گوشى هاى تاشو اوپو فایند ایکس 5 

در ماه فوریه معرفى شدند.

امکان نصب و راه اندازى یک اکانت واتساپ بر روى دو گوشى به 
تازگى  و با آپدیت بتاى 2.22.25.8 به این پیام رســان آمده است. 
در اینجا سعى داریم مراحل انجام این کار را به صورت گام به گام 

آموزش دهیم.
پس از مدت ها، سرانجام یکى از مهم ترین خواسته هاى کاربران 
واتساپ از این پیام رسان برآورده شد و امکان استفاده از یک اکانت 
واتساپ واحد روى دو دستگاه در اختیار کاربران قرار گرفت. البته 
در حال حاضر انجام این کار با کمى پیچیدگى همراه اســت؛ اما 

عملکردى ایده آل دارد.
واتساپ به تازگى در جدیدترین نســخه بتاى خود امکان نصب 
اکانت واتساپ روى دو گوشــى را فراهم کرده است. بنابراین در 
صورتى که نسخه 2.22.25.8 واتســاپ را بر روى گوشى و تبلت 
اندرویدى خود داشته باشید، مى توانید با اسکن کردن کد QR یکى 
از دستگاه ها توسط دیگرى، اکانت واتســاپ را بر روى هر دوى 

آن ها داشته باشید.
این کار عمال همانند استفاده از اکانت واتساپ روى ویندوز یا مک 
عمل کرده و گوشى شما همچنان به عنوان دستگاه اصلى شناخته 
خواهد شد. با این وجود گوشى یا تبلت دوم عملکردى مستقل تر 
داشته و حتى در صورت آفالین شدن دستگاه اصلى هم به فعالیتش 

ادامه خواهد داد.
قابلیت نصب اکانت واتســاپ بر روى دو دســتگاه اندرویدى در 
حال حاضر تنها بر روى یک گوشى اصلى و یک تبلت اندرویدى 
امکان پذیر است. با این حال مى توان با انجام برخى حقه ها گوشى 
دوم را به عنوان تبلت به دســتگاه اول معرفى کرد و از این طریق 

اکانت واتساپ را روى دو گوشى راه اندازى و استفاده کرد.
این روش همچنین عالوه بر دو دستگاه اندرویدى، بین یک گوشى 
اندروید و یک آیفون نیز امکان پذیر اســت. با ایــن وجود، در این 
شرایط باید حتما آیفون دستگاه اصلى باشــد و با تغییر رزولوشن 
دستگاه اندرویدى، نسخه تبلت واتساپ را بر روى آن دانلود کرده 

و اکانت را به اشتراك گذاشت.

چگونه یک اکانت واتساپ را روى دو گوشى نصب 
کنیم؟

روش نصب یک اکانت WhatsApp بر روى دو دستگاه به صورت 

زیر است:
گام اول: مطمئن شوید گوشى اصلى شما از نسخه 2.22.25.8 
بتاى واتساپ استفاده کرده، به آن وارد شده و از آن استفاده مى کند. 
همچنین در صورتى که از نســخه هاى قدیمى تر این برنامه روى 
گوشى خود اســتفاده مى کنید، مى توانید از این لینک فایل نصب 

نسخه 2.22.25.8 را دریافت کنید.
گام دوم: در گوشى اندروید دوم الزم اســت پیش از انجام هر 
کارى دسترسى به تنظیمات توسعه دهندگان را در اختیار کاربر قرار 
 About دهید. براى این کار وارد بخش تنظیمات شده و در قسمت
Phone چندین بار بر روى Build Number ضربه بزنید تا پیغام 

پاپ  آپ You are now a developer را مشاهده کنید.
گام سوم: در گوشى دوم، از بخش تنظیمات وارد بخش سیستم 
 ،(Developer Options) شده و در قسمت تنظیمات توسعه دهنده
گزینه کمترین عــرض (Smallest width) را انتخاب کنید. در 
صورتى که این گزینه را پیدا نکردید، مى توانید از بخش جستجو 

نیز کمک بگیرید.
در این قسمت، عدد نوشته شده را یادداشــت کنید و سپس آن را 

به 600 تغییر دهید. با انجام این کار، رابط کاربرى گوشى شما به 
یک تبلت تبدیل مى شــود و اندازه فونت ها و آیکون ها کوچک تر 
خواهند شــد. البته بعدا اندازه فونت ها و آیکون ها را به حالت اولیه 

بازمى گردانیم و نیازى به نگرانى در این خصوص نیست!
گام چهارم: اکنون نسخه 2,22,25,8 واتساپ را بر روى گوشى 
دوم هم نصب کنید. این کار در صورتى کــه در برنامه بتا ثبت نام 

کرده باشــید، از طریق گوگل 
پلى قابل انجــام خواهد بود. 
در غیر این صورت مى توانید 
فایل apk را به طور جداگانه 

دریافت نمایید.
گام پنجــم: بر روى گوشــى 
دوم، واتســاپ را اجرا کرده و 
زبان را انتخــاب کنید. در گام 
 Agree and بعدى، گزینــه

 Link with your را فشــار داده و ســپس در صفحه Continue

Phone کد مخصوص QR خود را مشاهده کنید.

اگر در این قسمت به جاى نمایش کد QR انحصارى صفحه ورود 
به کمک شماره موبایل را مشاهده کردید یعنى گوشى شما هنوز به 
عنوان تبلت تشخیص داده نشده است. در این صورت در قسمت 
Smallest Width عددى بزرگ تر را وارد کنید؛ هرچند که از لحاظ 

تئورى، عدد 600 کافى خواهد بود.
گام ششم: بار دیگر وارد واتساپ در گوشى اول شوید و کلید سه 
نقطه را فشار دهید. سپس در این قسمت گزینه Linked Device و 
سپس Link Device را انتخاب کنید. در این صورت صفحه مربوط 
به اسکنر کد QR نمایش داده مى شود و مى توانید از این طریق کد 
نمایش داده شده در گوشى دوم را اسکن کرده و اکانت واتساپ را 

بر روى هر دو گوشى داشته باشید!
گام هفتم: در صورتى که رابط کاربرى تبلــت و اندازه کوچک تر 
فونت ها و آیکون ها روى گوشــى دوم را دوست ندارید، مى توانید 
پس از به اتمام رسیدن مراحل کار، بار دیگر به گام سوم برگردید 
و تنظیمات Smallest Width را به مقدار اولیه برگردانید. این کار 

تاثیرى در استفاده از یک اکانت در هر دو گوشى نخواهد داشت.
با انجامموفقیت آمیز گام هاى گفته شده، اکانت بر روى هر دو گوشى 
قابل اســتفاده خواهد بود. به این ترتیب مى توانید از طریق هر دو 
دستگاه پیام ارسال کرده و تماس بگیرید. همچنین در صورتى که 
پیامى را بر روى یکى از دستگاه ها مطالعه کنید، در دستگاه دیگر 

نیز با عالمت Read براى آن روبرو خواهید شد.
البته باید دقت کرد که در این شرایط، گوشى اول به عنوان گوشى 
اصلى شناخته مى شود. به این ترتیب، گوشى اولى مى تواند اتصال 
دومین گوشى را قطع کند؛ در 
حالى که برعکس این قضیه 
صادق نیســت و گوشى دوم 
قادر به قطع دسترســى اولى 

نخواهد بود. 
البته هنوز مشخص نیست که 
آیا این دو دستگاه در دریافت 
پیام ها اختالف زمانى خواهند 
داشــت یا خیر! با این وجود، 
پیش بینى مى شود که شــاهد عملکردى بى نقص از سوى هر دو 

دستگاه باشیم.

روز گذشــته لو ویبینگ؛ رئیس Xiaomi Group China و مدیرکل برند ردمى 
تائید کرد که فروش گوشى هاى پرچم دار جدید شیائومى 13 و شیائومى 13 پرو در 

چین از روز چهارشنبه  (14 دسامبر/ 23 آذر ماه) آغاز شد.
جهت یادآورى بایستى خاطرنشــان کرد که بر اساس برنامه ریزى پیش تر انجام 
شده قرار بود گوشى هاى شیائومى 13 و شیائومى 13 پرو در روز 1 دسامبر (10 آذر 
ماه) معرفى شوند؛ اما درگذشت جیانگ زمین؛ رئیس جمهور سابق چین موجب به 

تعویق افتادن این رویداد شد.
 شــیائومى معموال رویدادهاى معرفى محصوالت جدید خود را در اواسط هفته 

برگزار مى کند؛ اما این بار کمپانى چینى روز یک شنبه 20 آذر ماه را به عنوان تاریخ 
معرفى تولیدات جدید خود در نظر گرفت. بدین ترتیب فاصله زمانى میان معرفى 

و عرضه پرچم داران جدید شیائومى به حداقل رسید.
لى جون؛ بنیان گذار و مدیرعامل شیائومى چند عکس دیگر را در صفحه شخصى 
خود در شــبکه اجتماعى Weibo منتشــر کرد. این تصاویر با استفاده از دوربین 

گوشى پرچم دار شیائومى 13 به ثبت رسیده اند.
 یک افشــاگر مشــهور با نــام Ice Universe که اطالعــات انحصارى خود 
پیرامون آخریــن تحوالت صنعت موبایل را به طور پیوســته بــا مخاطبان خود 

به اشــتراك مى گذارد؛ اخیرا رندرهاى زنده جدیدى از شــیائومى 13 را منتشر
 کرده است.

شیائومى 13 طى رویداد روز گذشته کمپانى معرفى شده و مجهز به یک نمایشگر 
اولد پیشرفته ساخت شرکت سامسونگ، تراشــه اسنپدراگون 8 نسل 2 کوالکام، 
دوربین الیکا با زوم اپتیــکال 3 برابرى، گواهى حفاظتى IP۶۸، پوشــش نانو و 

برچسب قیمتى 575 دالرى است. 
از سوى دیگر شــیائومى 13 پرو مجهز به یک نمایشگر خمیده با رزولوشن ۲K و 

دوربین الیکا با حسگر تصویربردارى 1 اینچى سونى است.

 iOS کاربران آیفون که اخیرا دستگاه هاى خود را به
16 به روز کرده اند، مى تواننــد مخاطبین تکرارى را 

راحت تر پیدا کنند.  
مى توانید با استفاده از برنامه مخاطبین آیفون یا زبانه 
مخاطبین در برنامــه تلفن به دفترچــه آدرس خود 

دسترسى پیدا کنید. 
به طور معمول، هر ورودى تکرارى در دفترچه آدرس 
آیفون شما به عنوان یک کارت قابل مشاهده درست 
در زیر ورودى اطالعات تماس شــما نمایش داده و 
تعداد مخاطبین تکــرارى را نمایــش مى دهد که با 
کلیک بر روى Show Duplicates مى توانید آن ها 

را بررسى کنید.
اگر اعالن تمــاس تکرارى دیگــر روى صفحه زیر 
کارت شما نمایش داده نمى شود، روش دیگرى براى 
مشــاهده وجود اعالن در دفترچه آدرس آیفون شما 

وجود دارد:
برنامه مخاطبین یا برنامه تلفن را اجرا کنید و سپس به 

برگه مخاطبین بروید.
به انتهاى لیســت مخاطبین خود بروید. براى اینکه 
ســریع تر به آنجا برســید، عالمت # را در اسکرول 

کنارى فشار دهید.

- اگر ورودى هاى تکرارى وجود داشــته باشد، باید 
تعداد موارد تکرارى پیدا شده را نشان دهد.

- اگر این اعالن را نمى بینیــد، احتماًال هیچ ورودى 
تکرارى ندارید یا در زمانى که بررســى کردید، هیچ 

ورودى را شناسایى نکرده است.

نحوه ادغام خودکار مخاطبین تکرارى 
آیفون

برنامه مخاطبین یا برنامه تلفن را اجرا کنید و سپس به 
برگه مخاطبین بروید.

- در اعالنى که ممکن اســت مستقیمًا در زیر کارت 
 Show Duplicates تماس شما ظاهر شود، روى

کلیک کنید.
- قبــل از ادغــام، روى هــر کارت 
تکرارى شناســایى شده ضربه بزنید 
تا جزئیات هر کدام را مرور کنید. توجه 

داشته باشید که معموال افراد مختلف در 
لیست مخاطبین شما یک نام دارند، 

بنابراین مطمئن شوید که همه 
کارت هاى شناســایى 

شــده متعلق به 

یک نفر است.
- هنگامى که مطمئن شدید که یک مخاطب خاص 
داراى چندین ورودى در دفترچه آدرس اســت، روى 
Merge کلیــک کنید. در غیر این صــورت، "نادیده 

گرفتن" را فشار دهید.
- همچنین اگر مى خواهید بدون مــرور هر مورد به 
مخاطبین بپیوندید، مى توانید روى «ادغام همه» در 
صفحه «موارد تکرارى» کلیک کنیــد. با این حال، 
اگر چندین نفر را با یک نام مى شناســید، این عمل 

توصیه نمى شود.
اگر به طــور تصادفــى روى «نادیده گرفتــن» روى 
مخاطبیــن آیفون با نام هاى مشــابه کلیــک کنید و 
بخواهید بعد از همــه آن ها را 
پیوند دهید، همچنان مى توانید 
از پیونــد تکــرارى در پایین 
فهرســت مخاطبین اصلى، در 
تب «قبًال نادیده گرفته شــده» 
به آن ها دسترســى داشته باشید. 
مى توانید روى «ادغــام» کلیک 
کنید تا کارت ها را به مخاطبین 

شناسایى شده پیوند دهید.

شیائومى به تازگى از یک قلم هوشمند جدید و جذاب از برند MIJIA رونمایى 
کرده که مى تواند متون را اسکن کرده و با دقت باال به زبان هاى مختلف ترجمه 

کند. این قلم هوشمند به اسکنر لیزرى، دوربین و میکروفون مجهز است.
 Xiaomi پس از رونمایى از سرى گوشى هاى فوق العاده شیائومى 13، کمپانى
از یک از محصول جدید از خانــواده MIJIA رونمایى کرد. این گجت جذاب و 
منحصربفرد، قلم دیکشنرى میجیا (MIJIA Dictionary Pen) نام دارد و در 
حال حاضر در حال جذب سرمایه براى تولید انبوه در آینده است. این دستگاه 
قابلیت هاى بســیار خاص و جالبى دارد که در ادامه به بررســى آن ها خواهیم 

پرداخت.

قلم هوشمند MIJIA چه قابلیت هایى دارد؟
بر اساس اطالعات رسمى منتشر شده از سوى شیائومى، این قلم هوشمند به 
یک اسکنر لیزرى مجهز است که به کمک آن مى تواند چندین خط یا پاراگراف 
از یک متن را اسکن کرده و به حافظه بسپرد. این متن هاى حفظ شده مى توانند 
در ادامه براى امور مختلفى نظیر ترجمه یا تبدیل متون به کار گرفته شوند. به 
لطف همین قابلیت منحصربفرد و جذاب، شیائومى در حال حاضر مشغول جذب 

سرمایه براى تولید قلم دیکشنرى میجیا در آینده است.
این قلم هوشمند شیائومى همچنین مى تواند محتواى ضبط شده را به دیگر 
اپلیکیشن ها منتقل کند تا ویرایش، به اشــتراك گذارى و چاپ کردن آن ها با 

سهولت بیشترى انجام شود.
در کنار این اسکنر لیزرى، قلم هوشمند میجیا همچنین به یک دوربین هم مجهز 
است و مى تواند از طریق آن تصاویرى از پاراگراف هاى مورد نظر کاربر را ثبت 
کرده و به حافظه بسپرد. این دوربین در یک سمت قلم مورد بحث قرار گرفته 
و در سمت دیگر، یک صفحه نمایش بلند و باریک قرار دارد که محتویات ثبت 
شده را نمایش مى دهد.بنا به ادعاى شیائومى، این قلم هوشمند قادر به تشخیص 
موفقیت آمیز 99 درصد متون انگلیسى و چینى اســت. عالوه بر این سیستم 
ترجمه آنالین/آفالین این دستگاه هم دقت بسیار باالیى داشته و براى همه 

انگلیسى زبان یا چینى زبان ها قابل درك خواهد بود.

تاریخ آغاز فروش پرچمداران سرى شیائومى 13

معرفى قلم هوشمند شیائومى با نصب اکانت واتساپ روى 2 گوشى
قابلیت اسکن و دیکشنرى همزمان
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 ویتامین هایى براى رفع اثرات آلودگى هوا

آلودگى هوا یکى از معضالتى اســت که در فصل سرما با 
آن مواجهه هســتیم. باید توجه کرد که یکى از مهم ترین 
راهکارهاى تقویت سیستم دفاعى بدن در برابر آلودگى هوا، 

مصرف برخى از مواد غذایى، آن هم به صورت منظم است.
 آلودگى هوا یک مشــکل جدى در جهان امروز اســت و 
نمى توان تبعات آن را نادیده گرفت. بنابراین، بهترین کارى 
که مى توان انجام داد خنثى کردن اثرات منفى تنفس مواد 
شیمیایى و سمى از بدن است که ناشى از آلودگى هوا وارد بدن 
مى شوند. در عین حال هر ساله با شروع فصل سرما با معضل 

آلودگى هوا به دلیل وارونگى هوا مواجه هستیم.
یافته هاى مطالعاتى حاکى از آن اســت که قرار گرفتن در 
معرض آلودگى هوا با طیف وســیعى از اثرات بر سیســتم 
تنفســى و قلبى عروقى و افزایش مرگ و میر همراه است. 
بسیارى از اجزاى ذرات معلق و سنگین هوا تحریک کننده 
و زمینه ساز سرطان به خصوص سرطان ریه، بیمارى هاى 
مزمن مانند آلرژى هاى دستگاه تنفسى، عفونت هاى تنفسى 

و بیمارى هاى قلبى عروقى محسوب مى شوند.
بر اساس اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در 
حین تنفس، ذرات معلق سمى هوا وارد بدن شده و به سطح 
ریه ها مى چسبند و به این وسیله التهاب را در بدن تحریک 

کرده و باعث کاهش آنتى اکســیدان هاى بدن به خصوص 
آنتى اکسیدان هاى مایع پوششى ریه مى شوند که به دنبال آن 
سلول هاى مختلف تخریب شده و خطر ابتال به سرطان به 

خصوص سرطان ریه افزایش پیدا مى کند.
بنابراین دریافت غذاها و  مــواد مغذى که التهاب را کاهش 
مى دهند، در کنار دریافت مقادیر باالى آنتى اکسیدان هاى 
غذایى مى توانند به کاهش اثرات مخرب ناشى از استنشاق 
ریزگردها کمک کنند.  باید توجه کرد که مى توان با مصرف 
مواد غذایى مناســب و متعادل بــدن را در برابر آالینده ها 

محافظت کرد.
باید توجه کــرد که آالینده هاى موجــود در هوا با حمله به 
سلول هاى بدن عوارض نامطلوبى را به جا مى گذارند. در حالت 
عادى، سیستم دفاعى بدن، سلول ها را از کلیه آسیب هاى 
بیرونى محافظت مى کند. اما عوامل مخرب محیطى مثل 
اشعه ماوراء بنفش و آلودگى هاى محیط باعث مى شوند بدن 
نتواند مبارزه کند در نتیجه ساختمان و عمل سلول هاى بدن 
توسط مخرب هایى نظیر رادیکال هاى آزاد تخریب مى شود. 
در مقابل آنتى اکسیدان ها مولکول هایى هستند که جلوى 
عمل رادیکال هاى آزاد را گرفته و مانع تخریب سلول هاى 
حیاتى بدن مى شوند. مصرف بیشتر آنتى اکسیدان ها زمینه اى 
را فراهم مى کنند که بدن به راحتى رادیکال هاى آزاد مضر 

را از بین ببرد.

E ویتامین
یکى از این آنتى اکسیدان ها ویتامین E است. عملکرد عمده 
ویتامین E نقش آنتى اکسیدانى آن است. این ویتامین نسبت 
به شرایط طبخ مقاومت بیشترى دارند روغن ها (غنى ترین) 
منبع این ویتامین اند که با پختن از بیــن نمى روند ولى با 
سرخ کردن تخریب مى شوند. منابع آن روغن سویا، روغن 

آفتابگردان، جوانه گندم و ســایر روغن هاى گیاهى است 
بنابراین سعى شــود در طبخ و فرآورى غذاها حتما از انواع 
روغن هاى خوراکى گیاهى استفاده شود. ضمن معرفى روغن 
ماهى، روغن زیتون و انواع مغزها به عنوان منابع خوب این 
ویتامین ولى نباید بیش از نیاز مصرف شوند. زیرا در صورت 
مصرف بیش از حد نیاز با تولید انرژى مى توانند منجر به اضافه 

وزن یا چاقى مى شوند.

C ویتامین
ویتامین C نیز یکى دیگر از آنتى اکســیدان هایى است که 
مى تواند به سیســتم ایمنى بدن کمک کند. عملکرد آن به 
دلیل وجود آنتى اکســیدان، افزایش مقاومت به عفونت ها 
وافزایش جذب آهن اســت. این ویتامین در ســبزى ها و 
میوهاى تازه موجود است. نســبت به حرارت، نور و محیط 
قلیایى بسیار حساس اســت. مثًال با افزودن جوش شیرین 
به غذا، ویتامین موجود در غذا غیر فعال مى شــود. بنابراین 
میوه و سبزیجات غنى از ویتامین C بخورید. پرتقال، لیمو 
ترش، نارنج، نارنگى، توت فرنگى، سیب، خربزه، طالبى، انار 
و سبزیجات سبز تیره همچون اسفناج و سبزى خوردن، انواع 
فلفل از جمله فلفل دلمه اى، شلغم، لبو و پیاز را در روزهاى 

آلودگى هوا مصرف کنید.

A ویتامین
بتاکاروتن نیز یکــى از کاروتنوئیدهاى مهم و پیش ســاز 
ویتامین A اســت که در بدن تبدیل به ویتامین A مى شود 
و شامل میوه و ســبزیجات زرد و نارنجى است که باید زیاد 
اســتفاده کنید. مصرف باالى هویج، کدو حلوایى، گوجه 
فرنگى، زردآلو، آلو، طالبى، موز، انبه توصیه مى شــود. این 
میوه ها و سبزى ها داراى بتاکاروتن باال (که در بدن تبدیل به 
ویتامین A مى شود) هستند که به بدن کمک مى کند تا اثرات 

مضر ناشى از ریزگردها کاهش یابد.
در عین حال براى عملکــرد آنزیم هایى در بدن که بتواند با 
شرایط بد محیطى و آسیب رسان مقابله کند، دریافت سلنیم 
ضرورى است که این ماده مغذى را مى توان از طریق  منابع 
غذایى آن مانند ماهى، گوشت قرمز، غالت، حبوبات، تخم 
مرغ، مرغ و سیر با تنظیم یک برنامه غذایى سالم دریافت کرد.

منیزیم
منیزیم در هواى آلوده موجب کاهش جذب فلزات سنگین 

مانند کادمیوم شده و دفع سرب را باال مى برد و از این طریق 
زمان تماس این ترکیبات زیانبار را در بدن به حداقل مى رساند 
و بنابراین مصرف انواع سبزى ها با رنگ سبز تیره که از این 
ماده مغذى غنى هستند، به همه افراد توصیه مى شود. منابع 
غذایى خوب منیزیم عبارتند از انجیر، لیمو، گریپ فروت، 
ذرت زرد، بادام، گردو، پسته، مغزها، آجیل، سبزیجات برگى 
شکل مثل کلم، اسفناج، جعفرى، کاهو، برگ چغندر، غالت 

سبوس دار و حبوبات مثل لوبیا و سویا و ... است.
همچنین مصرف جوانه ها و آجیل هاى گیاهى را در روزهاى 
آلودگى هوا در اولویت قرار دهیــد. انواع جوانه ها، مغزهاى 
آجیلى و تخم آفتابگردان حاوى ویتامین E  باالیى هستند 
که مى تواند به کاهش التهاب در بدن و مقابله با اثرات مضر 

آلودگى هوا بر سالمت کمک کند.

امگا 3
ماهى، گردو و خرفه بیشتر مصرف کنید. این مواد غذایى امگا 
3 خوبى دارند که مى تواند در حفظ سالمت ریه ها موثر باشند. 
باید توجه کرد که مصرف ماهى هاى روغنى که سرشار از 
اسیدهاى چرب امگا 3 هســتند، مى تواند در کاهش تنگى 
نفس و اثرات زیانبار ترکیبات التهاب آور مفید باشد. در عین 
حال توصیه مى شود که از سرخ کردن ماهى اجتناب کنید 
و آن را در صورت امکان بخار پــز، آب پز یا تنورى مصرف 
کنید. افزودن انواع چاشــنى ها (آب لیمو، آب نارنج، ..) به 

ماهى بخارپز و تنورى یا آب پــز موجب بهبود طعم و 
مزه آن مى شود.

توصیه هاى دیگر
از مصرف سبزیجات خانواه کلم غافل نشوید. کلم بروکلى، 
گل کلم و کلم برگ مــاده اى دارند کــه مى تواند به روند 
حذف سموم و پیشگیرى از سرطان کمک کند. یافته هاى 
تحقیقاتى حاکى از آن اســت که مصرف این ســبزیجات 
اثرات منفى سموم استنشاق شده بر ریه را تا حد چشمگیرى 

کاهش مى دهند. 
- پیاز و ســیر را در برنامه غذایى روزانه خود قرار دهید. این 
غذاها حاوى ماده اى هستند که به تقویت ریه ها و کاهش 

خلط در ریه کمک مى کنند.
- مکمل ویتامین دى مصــرف کنید. ویتامین D به عنوان 
تقویت کننده سیستم ایمنى نقش مهمى در مقابله با اثرات 
آلودگى هوا دارد. بنابراین از وضعیت ویتامین D بدن خود با 
یک آزمایش ساده خون آگاه شوید و در صورت کمبود حتما 
با مشورت با کارشناســان یا متخصصین تغذیه از مکمل  

ویتامین D استفاده کنید.
- در تهیه غذاهــاى خود حتما از زردچوبه اســتفاده کنید. 
این ادویه داراى کورکومین است که باعث بهبود عملکرد 

ریوى مى شود.
- شیر و لبنیات مصرف کنید. باید توجه کرد که مصرف روزانه 
شیر و مواد لبنى به مقدار کافى، عوارض ناشى از آلودگى هوا 

را بر دستگاه گوارش کاهش مى دهد.

مطالعه اخیر نشــان مى دهد که مصرف میان وعده 
بادام ممکن اســت باعــث بهبــود هورمون هاى 
تنظیم کننده اشتها در مقایسه با میان وعده هاى پر 

کربوهیدرات شود.
بادام به دلیل داشــتن پروتئین و چربى هاى ســالم 
فواید سالمتى شناخته اى دارد. بادام همچنین ممکن 
است موجب تقویت سیرى شود، که مى تواند به مهار 

گرسنگى و مدیریت سالم وزن کمک کند.
تحقیقات جدید در دانشگاه استرالیاى جنوبى نشان 
مى دهد افرادى که بادام مى خوردند در مقایســه با 
افرادى کــه میان وعده هاى غنــى از کربوهیدرات 
مصرف مى کردند، سطح هورمون هاى تنظیم کننده 

اشتهاى شأن بهبود یافته بود.
براى این مطالعه، محققان میــزان انرژى دریافتى 
شرکت کنندگان را بر حســب کیلوژول اندازه گیرى 

کردند- 1 کالرى معادل 4 کیلوژول است.
این مطالعه شامل 140 بزرگسال 25 تا 65 ساله مبتال 

به چاقى و اضافه وزن بود.
به شرکت کنندگان به طور تصادفى یک میان وعده 
اختصاص داده شد؛ 68 نفر بادام و 72 نفر دیگر یک 
میان وعده غنى از کربوهیدرات از نظر کالرى مشابه 

دریافت کردند.

پس از انــدازه گیــرى تغییرات هورمونى شــرکت 
کنندگان، محققان از افراد در مورد اشــتهاى شــأن 
30 دقیقه، 1 ساعت، 90 دقیقه و 2 ساعت پس از میان 

وعده هاى مربوطه سوال کردند.
این مطالعه نشــان مى دهد که میان وعــده بادام بر 

هورمون هاى مختلف گرسنگى تأثیر مى گذارد.
پاســخ پپتید C در گــروه بــادام 47 درصد کاهش 
یافت. این هورمون منعکس کننده ســطح انسولین 
تولید شده توسط لوزالمعده اســت و سطوح پایین تر 
ممکن است حساسیت به انســولین را افزایش دهد 
و احتمال ابتالء به دیابــت و بیمارى قلبى عروقى را 

کاهش دهد.
سایر هورمون هاى وابسته به گلوکز سرکوب کننده 

اشتها نیز براى بادام خواران افزایش یافت.
به عنوان مثال، ســطح گلوکاگون القا کننده سیرى 
39 درصــد افزایش یافت. پاســخ هاى پلى پپتیدى 
پانکراس که هضم را ُکند مى کند و در نتیجه مصرف 
غذا کاهــش مى یابد تا 45 درصــد افزایش یافت؛ و 
سطح پلى پپتید انسولینوتروپیک وابسته به گلوکز، که 
وزن و مصرف غذاى فرد را تنظیم مى کند، 18 درصد

 افزایش یافت.

روش هاى مختلفى براى تهیه معجون شــلغم 
و عســل وجود دارد. در این مطلب به ساده ترین 
و بهترین روش تهیه معجون عســل و شــلغم 

پرداخته ایم.
 شلغم یکى از انواع ســبزیجات ریشه دار است. 
شــلغم به رنگ هاى سفید، ســبز و بنفش دیده 
مى شود. شــلغم در سراســر جهان رشد مى کند 
و داراى طبیعتــى گرم و تر اســت. از شــناخته 
شــده ترین خواص شــلغم کمک بــه درمان 

سرماخوردگى است .
روش هاى مختلفى براى تهیه معجون شــلغم 
و عســل وجود دارد. در این مطلب به ساده ترین 
و بهترین روش تهیه معجون عســل و شــلغم 

پرداخته ایم.
روش تهیه معجون شلغم و عسل:

شلغم خام سفید اندازه متوسط  به تعداد دلخواه
نصف فنجان عسل خام براى هر شلغم

روش تهیه معجون شلغم و عسل: قسمت باالیى 
یا همان سر شلغم هاى خام را ببرید و داخل آن را 
با قاشق اسکوپ یا هر وسیله اى که در خانه دارید، 
بیرون بیاورید تا شــبیه یک کاسه کوچک شود. 
اگر شلغم خیلى بزرگ است مى توانید آن را وسط 

نصف کنید.
نکته: حفره ایجاد شده در شــلغم باید به اندازه 

کافى بزرگ باشــد تا بتواند عسل را در خود نگه 
دارد.

عسل را به داخل شلغم اضافه کنید و شلغم را در 
ظرف بزرگترى قرار دهید و در ظرف را بپوشانید. 
ظرف را در یخچال یا دماى اتاق بگذارید. شلغم 
را براى مدت 24 ساعت در ظرف بگذارید. البته 
توجه کنید که هرچه دماى اتاق گرم تر باشــید، 

معجون سریع تر آماده استفاده مى شود.
2 قاشق چاى خورى از معجون شلغم و عسل را 
3-4 بار در روز مصرف کنید. ممکن است الزم 
باشــد تا زمانى که عالئم سرماخوردگى دارید از 
این معجون استفاده کنید. البته توصیه مى شود در 
کنار این معجون از شلغم آب پز شده نیز استفاده 
کنید و حداقل سه روز تا یک هفته مصرف شلغم 

را ادامه دهید تا مشکل رفع شود.

داشتن دو یا ســه مورد از این موارد طبیعى است اما 
اگر بیشتر این نشــانه ها را دارید حتما با روانشناس 

صحبت کنید.
1- هر روز صبح یک صبحانه تکراى مى خورید 

2- ناخن هایتان را مى جوید 
3- براى هر کارى تشریفات خاصى دارید

4- کارهایى که باید انجام دهید را فهرست 
مى کنید 

5- متوجه گذشت زمان نمى شوید 
6- تمام شب را بیدار مى مانید 

7- قبل از زنگ خوردن ســاعت بیدار 
مى شوید 

8- کارهایتان را پشت گوش مى اندازید  
9- از دیگران راهنمایى مى گیرید 

10- درباره همه چیز تحقیق مى کنید 
11- همیشــه نزدیــک بــه در خروجى 

مى نشینید 
12- کمى از خانه دور مى شــوید دوباره به خانه 

برمى گردید تا دوباره همه چیز را چک کنید
داشتن دو سه مورد ازین موارد طبیعى است اما اگر 
بیشتر این نشــانه ها را دارید با روانشناس صحبت 

کنید.

بســیارى از افراد به مصرف روزانه انواع نان عادت دارند. نان هاى مختلف 
مى توانند منبع خوبى براى تامین بخشــى از فوالت، آهن و ویتامین هاى 
گروه B مورد نیاز بدن باشند. متاسفانه این روزها بعضى افراد به دلیل هراس 
از نقش کربوهیدرات ها در افزایش وزن، نان را به طور کلى از رژیم غذایى 

خودشان حذف مى کنند.
در ادامه این مطلب با این موضوع مهم آشــنا مى شویم که اگر هر روز نان 

بخوریم، چه اتفاقى در بدن ما مى افتد!؟ 

1. افزایش دریافت فیبر غذایى
دریافت روزانه فیبر غذایى مى تواند به تنظیم کلسترول، قند و فشار خون 
کمک کند و عالوه بر بهبودبخشى به عملکرد سیستم گوارشى، به ارتقاى 
سالمت سیستم قلبى ـ عروقى هم کمک مى رساند. تقریبا همه نان ها حاوى 
فیبر هستند و نان هاى سبوس دار حجم باالترى از فیبر غذایى را در خود جاى 
داده اند. فیبر موجود در نان هاى سبوس دار هم مى تواند به هضم غذا کمک 

کند و هم براى مدت طوالنى ترى شما را ســیر نگه دارد. در این صورت، 
احتمال ایجاد حس گرسنگى در طول روز، ریزه خوارى و افزایش وزن ناشى 
از آن کمتر خواهد شد. هر یک تکه نان سبوس دار حدود 2 گرم فیبر غذایى 
دارد و این مقدار از فیبر مى تواند 7 درصد از نیاز روزانه بدن به فیبر را تامین 
کند. به طور کلى، توصیه مى شود که تمامى افراد تقریبا روزى 25 تا 38 گرم 
فیبر غذایى از طریق مصرف انواع نان (مخصوصا نان هاى ســبوس دار)، 

حبوبات، میوه ها و سبزى ها دریافت کنند. 

2. افزایش دریافت آهن
تقریبا همه نان ها (ازجمله نان هاى سفید) مى توانند بخشى از آهن غیرِهم 
مورد نیاز بدن و گروهى از ویتامین هاى گــروه B (به جز ویتامین B۱۲) را 
تامین کنند. عالوه بر این، تمامى انــواع نان ها حاوى مقادیرى از پروتئین 
گیاهى، کلســیم، تیامین، منگنز، فوالت و روى هســتند. تحقیقات ثابت 
کرده اند خانم هایى که در دوران پیش از بــاردارى و باردارى، مصرف نان 

را محدود مى کنند یا به طور کلى کنار مى گذارند، 30 درصد بیشتر از سایر 
خانم ها با خطر به دنیا آوردن نوزادانى با نقص لوله عصبى مواجه هستند. 
از این رو، اگر خانم هاى باردار به هر دلیلى مجبور به محدود کردن مصرف 
نان ها در دوران باردارى هستند باید زیر نظر متخصص زنان یا متخصص 

تغذیه حتما استفاده از مکمل هاى فوالت را دنبال کنند. 

3. افزایش قند خون
هرچند که مصرف متعادل و روزانه نان (مخصوصا نان هاى 

سبوس دار) مى تواند به بهبود شرایط عمومى بدن 
کمک کند اما نان ها همچنان حاوى 

کربوهیدرات هستند، درحالى 
که زیاده روى در دریافت 
کربوهیدرات ها مى تواند 
باعث افزایــش قند خون 

شود. هنگامى که شما مواد غذایى حاوى کربوهیدرات را مصرف مى کنید، 
دســتگاه گوارش هم آن غذا را به قند تجزیه و ســپس وارد جریان خون 
مى کند. با افزایش سطح قند خون، بدن شروع به ترشح انسولین مى کند تا 
سلول هاى بدن بتوانند قند خون را براى تولید انرژى یا ذخیره سازى جذب 
کنند. حاال اگر فردى مبتال به پیش دیابت باشــد یا 
زمینه ابتال به دیابت نوع 2 را داشــته باشد، 
چرخه ترشح انسولین و اســتفاده از قند در 
بدن او با اختالل مواجه خواهد شد و در چنین 
شرایطى زیاده روى در مصرف کربوهیدرات ها 
مانند انواع نان مى تواند باعث افزایش سطح قند 

خون او شود.
 به همین دلیل هم توصیه مى شــود که تمامى افراد (مخصوصا 
افرادى که در معرض ابتال به دیابت نوع 1 و 2 هستند) حتما در مصرف 

نان رعایت اعتدال را جدى بگیرند.

بادام اشتهاى شما را تنظیم مى کند

معجزه معجون شلغم و عسل
براى سرماخوردگى

12 نشانه عجیب که ثابت مى کند
 دچار اضطراب پنهان هستید
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سنگ هاى صفراوى را مى توان تجمع مجموعه اى 
از مواد صفراوى در کیسه صفرا نامید؛ اما آیا مى دانید 
که اندازه آن ها مى تواند به اندازه یک ذره شن یا حتى 

به اندازه یک توپ بزرگ باشد؟
 گاهى اوقات این ســنگ ها مــى توانند عوارضى 
مانند عفونــت، یرقان، سپتیســمى، پانکراتیت و ... 

ایجاد کنند.
کیسه صفرا عضوى در بخش تحتانى کبد است که 
صفراى ترشح شده از کبد در آن تجمع یافته و هنگام 
نیاز از طریق مجراى صفراوى مشترك (CBD) به 

روده باریک ریخته مى شود.
دکتر نئتا مودى، یکى از متخصصان هندى در این 
باره گفت: سنگ کیســه صفرا فقط عالئم رایجى 
مانند اسیدیته شــدن بیش از حد، حالت تهوع و درد 
شکم را منجر مى شود با این حال، این سنگ ها بعداً 
مى توانند عوارض زیادى را ایجاد کنند. بهتر است 
به این عالئم توجه داشــته باشــید و فوراً با پزشک 

مشورت کنید.

علل ایجاد سنگ کیسه صفرا:
دکتر نئتا مودى توضیح داد: سنگ هاى صفراوى به 

دلیل عدم تعادل در ترکیب شیمیایى صفرا در داخل 
کیسه صفرا ایجاد مى شوند.

 بنابراین، کلسترول صفرا بیش از حد باال مى رود و 
کلسترول اضافى به سنگ تبدیل مى شود. اگر فردى 
اضافه وزن و دیابت داشته باشد و زیاد چربى مصرف 
کند، در معرض خطر بیشترى قرار دارد. در صورت 
مشــاهده عالئمى مانند درد مکرر در ناحیه شکم، 
اسیدیته شدن بیش از حد، حالت تهوع، استفراغ و ... 
به پزشک مراجعه کنید زیرا تاخیر در تشخیص مى 

تواند منجر به عوارض دیگرى شود.

تشخیص:
به گفته دکتر نئتا مودى، براى تایید تشخیص سنگ 
کیسه صفرا، جراح شــما را به طور کامل معاینه مى 

کند. 
وى همچنین افزود: پزشک در مورد سابقه بیمارى 
شما نیز سوال خواهد کرد. ســپس از شما خواسته 
مى شود که آزمایش خون و سونوگرافى انجام دهید. 
گاهى اوقات سى تى اسکن نیز مى تواند براى بیمار 

مفید باشد.
 پزشک پس از تاییِد تشخیص این عارضه، یک روند 

درمانى مناسب را به بیمار پیشنهاد خواهد کرد.

درمان:
به گزارش هندوستان تایمز، این متخصص توصیه 
کرد: فرد باید فقط دســتورالعمل هاى داده شــده 
توسط پزشــک را دنبال کند. اگر عالئمى مانند درد 
شکم، یرقان و حتى پانکراتیت دارید، جراحى "کوله 
سیستکتومى" براى برداشتن کیسه صفرا براى شما 
توصیه مى شود. با این حال جراحى "الپاراسکوپى" 
ترجیح داده مى شــود زیرا خطر کمتــر و بهبودى 
سریعتر دارد و ایمن اســت. پس از برداشتن کیسه 
صفرا، بیماران مى توانند با یک رژیم غذایى عادى، 

زندگى عادى خود را ادامه دهند.

چگونه بیمارى سنگ کیسه صفرا را تشخیص دهیم؟

گ 
ى 

ى 
ه 
د. 
ر 

د 

زندگى عادى خود را ادامه دهند.

براى این مطالعه، محققان میــزان انرژى دریافتى است موجب تقویت سیرى شود، که مى تواند به مهار 
شرکت کنندگان را بر حســب کیلوژول اندازه گیرى 

4 کالرى معادل4 کیلوژولاست. 1کردند- 1
5 تا 65 ساله مبتال  5 بزرگسال25 0اینمطالعه شامل140

به چاقى و اضافه وزن بود.
شرکت کنندگان به طور تصادفى یک میان وعده  به
دیگر یک بادام و 72 نفر 2 نفر 8اختصاص داده شد؛ 68

میان وعده غنى از کربوهیدرات از نظر کالرى مشابه 
دریافت کردند.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب 
ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006812 مورخ 1401/07/12 مجید زارعى فرزند کریم بشماره 
شناسنامه 4363 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287159559 در ششدانگ یکباب دامدارى احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1/2/3 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
9412/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/10/11- م الف: 1426393- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى/9/315

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7062 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 0611 مالکیت آقاى/ خانم على شریفى 
فروشانى به شناسنامه شماره 11014 کدملى 1140486276 صادره فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 114,76 مترمربع پالك شماره 7248 و 1270 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 142 و 130 و 145 و 133 دفتر 
180 و صفحه 388 دفتر 42 و صفحه 331 و 328 دفتر 125 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 7061 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 1166 مالکیت آقاى/ خانم بتول احمدى 
به شناسنامه شماره 382 کدملى 1141544113 صادره فرزند سید یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 114,76 مترمربع پالك شماره 7248 و 1270 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 142 و 130 و 145 و 133 دفتر 180 و صفحه 
388 دفتر 42 و صفحه 331 و 328 دفتر 125 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است.
برابر راى شماره 7059 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 0610 مالکیت آقاى/ خانم بتول احمدى 
به شناسنامه شماره 382 کدملى 1141544113 صادره فرزند سید یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 114,76 مترمربع پالك شماره 7248 و 1270 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 142 و 130 و 145 و 133 دفتر 180 و صفحه 
388 دفتر 42 و صفحه 331 و 328 دفتر 125 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است.
برابر راى شماره 7063 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 1167 مالکیت آقاى/ خانم على شریفى 
فروشانى به شناسنامه شماره 11014 کدملى 1140486276 صادره فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 114,76 مترمربع پالك شماره 7248 و 1270 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 142 و 130 و 145 و 133 دفتر 
180 و صفحه 388 دفتر 42 و صفحه 331 و 328 دفتر 125 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 7056 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 0470 مالکیت آقاى/ خانم نجمه شریفى 
فروشانى به شناســنامه شــماره 1130123669 کدملى 1130123669 صادره فرزند محمدعلى در 
ششدانگ یکباب انبارى به استثناى ثمنیه اعیانى به مساحت 68 مترمربع پالك شماره 59 فرعى از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 527 دفتر 350 و صفحه 

346 دفتر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/11- م الف: 1426120 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/9/317

آگهى تبصره 1ـ ماده 105ـ  آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602006009423-  تاریخ ارسال نامه: 1401/09/20- براساس تقاضاى آقاى 
نجمه شریفى فروشانى مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ پالك 72/59 واقع در خمینى شهر 
بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم فاطمه بیگم صرامى فرزند اسداله به 
شناسنامه 2175 همســرم مرحوم آقاى فتح اله صرامى که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت کارشناسى رسمى دادگسترى میزان بهاء ثمنیه اعیانى پالك فوق الذکر را به مبلغ 
35000000 ریال برآورد و اعالم نموده است و چون متقاضى مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانى است 
لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینفع 
جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر مراجعه نماید و در صورتى که مدعى 
تضییع حقى باشد مى تواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و 
گواهى طرح دعوى را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهى است در صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى سند 
مالکیت متقاضى بدون استثناء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/09/26- م الف: 
1426107- سید محمدحسن مصطفوى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – از طرف 

محمد عدیلى پور/9/319

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى جعفر سلیمانى باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهى شده است 
که سند مالکیت دودانگ مشاع از ششدانگ کارخانه به شماره 2 فرعى از 15 اصلى سفلى بخش هفده ثبت 
اصفهان که تحت دفتر امالك الکترونیکى 139620302021000793 بنام مدعى آقاى جعفر سلیمانى 
فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه یک ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالك معامله 
اى انجام نگردیده در اثر نامعلوم مفقود شده است 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 شده) 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 کتباً 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:1401/09/26-م الف :1427211- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت 

ملک زواره- خیراله عصارى /9/320

شوراى حل اختالف
شــعبه ششــم شــوراى حل اختالف شــاهین شــهر شــماره پرونده: 1400/ 266ش 1 شماره 
دادنامه:75-1401/02/21- تاریخ رسیدگى : 1401/02/21 مرجع رسیدگى : شعبه شش شوراى حل 
اختالف شاهین شــهر راى حقوقى خواهان : فرزاد هادیان جزى ، ف احمد بنشانى گز برخوار بلوارولى 
عصرك، ش. مردانیان پ 4 خوانده : مرتضى موالنى باش ساروق مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 
یکصد وپنجاه میلیون ریال باستناد یازده فقره فیش هاى پیوستى بانک تجارت بشماره هاى پیگیرى 
1444و338 و 353 و 1488 و 1477 و 359 و 387 و 377 و342و 1458و379 مــورخ 8و1400/7/9 به 
اتمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا وثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظرختم 
رسیدگى را اعالم و شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا .در خصوص دعوى خواهان 
فرزاد هادیان جزى ف احمد به طرفیت خوانده مرتضى موالیى باش ساروق به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال باستناد یازده فقره فیش هاى پیوستى بانک تجارت بشماره هاى پیگیرى 1444 و 
338 و 353 و 1488 و 1477 و 359 و 387 و 377 و 342 و 1458 و 379 مورخ 8و9 /1400/07 به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى یازده فقره فیش 
واریزى که همگى حکایت از اشغال ذمه خوانده نســبت به خوانان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى 
مطروحه دفاعى را بعمل نیاورده است و دلیلى به برائت خود اقامه نکرده است لذا شورا دعوى خواهان را 
ثابت تخصیص و مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 265 قانون مدنى 
حکم به حکومیت خواند به پرداخت میکند یکصد و چهل و دو مدنى به میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتصد و هفتادو پنج هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان را صادر 
واعالم مى دارد و نسبت به مابقى خواسته خواهان باستنادماده 197ق . آ.د.م. و در خواست خسارت تاخیر 
تادیه قرار رد و صادر مى کرد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل داخواهى در 
همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد.تاریخ 
انتشار:1401/09/26- م الف: 1426762-غالمرضاشکوهى قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شاهین  شهر/9/321

استاندار اصفهان گفت: امروز خانواده هاى قرآنى با این کتاب 
الهى انس دارند و فرسنگ ها با این دست ناهنجارى ها که 
در جامعه شاهد هستیم، فاصله دارند. بعضى ناهنجارى ها 
و اتفاقات در سبد مسائل و مشکالت این خانواده ها جایى 

ندارد.
ســید رضا مرتضوى اظهار کرد: در مباحث تربیتى به ویژه 
براى کودکان، نوجوانان و جوانان خوب عمل نکرده ایم و 
این خوب عمل نکردن با خوب عمل کردن دشمن همراه 

شده است.
وى خاطرنشان کرد: این مسائل به جابه جایى در ارزش هایى 
منجر شــد که در جامعه حاکم بود و بعضى مشــکالت و 

پدیده ها هر دغدغه مندى را نگران مى کند که چرا باید برخى 
از دانش آموزان و دانشجویان در نظام اسالمى رویکردها و 
رفتارهایى از این جنسى که در ناآرامى هاى اخیر شاهد بودیم 

را دنبال کنند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه امروز هــر حوزه اى که به 
نحوى در بحث تعلیم و تربیت نقش آفرینى مى کند به شدت 
نگران این مهم است، تصریح کرد: وقتى به آمار و ارقام نگاه 
مى کنیم، با وجود تعداد پرشمار جمعیت دانش آموز و دانشجو 
در کشور، شمار افرادى که این تحرکات زشت را رقم زدند 
قابل توجه نیست؛ اما اینکه در جامعه ما چنین اتفاقات تلخى 

مى افتد، حتى یک مورد آن هم خوب نبوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هــالل احمر اصفهان 
گفت: مجمــوع حوادث طبیعــى و غیرطبیعى در این 
استان از ابتداى سال تاکنون نســبت به مدت مشابه 

پارسال حدود 12 درصد افزایش یافته است.
داریوش کریمى افزود: از ابتداى سال تا به امروز حدود 
2 هزار و 700 مورد انواع حوادث در استان اصفهان رخ 
داده، اما در مدت مشابه ســال قبل این رقم بالغ بر 2 

هزار و 270 مورد بوده است.
وى اضافه کرد: بیشترین حوادث در این منطقه سوانح 
جاده اى است و پس از آن حوادث کارگاهى و صنعتى 

باالترین آمار را به خود اختصاص مى دهد.

معاون امداد و نجات جمعیت هــالل احمر اصفهان 
مجمــوع کل تیم هــاى عملیاتى اعزام شــده را به 
صحنه هاى حوادث استان در ســالجارى، سه هزار و 
282 مورد اعالم کرد و افزود: این رقم سال قبل 2 هزار 
و 662 مورد بود که نشان از افزایش امدادرسانى ها در 

سالجارى دارد.
کریمى خاطرنشــان کرد: میانگین زمــان حضور در 
صحنه عملیات حوادث جاده اى از اطالع تا حضور در 
صحنه در سال 1401، 11 دقیقه و 6 ثانیه و میانگین 
مدت زمان عملیات در حوادث جاده اى از آغاز تا پایان 

عملیات یک ساعت و 16 دقیقه و 16 ثانیه بوده است.

جشنواره ملى قرآن
در اصفهان راه اندازى شود

مجموع حوادث  در اصفهان 
 افزایش یافت

فرار مالیاتى
3/5 میلیاردى در اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادى اسـتان اصفهان از کشف 
فرار مالیاتى توسـط متصدى یک طالفروشى خبر داد. 
سـرهنگ کامران ریاحى گفت: ماموران پس از کسـب 
اطالعات الزم در راستاى ماده 181 قانون مالیات هاى 
مسـتقیم، از محل مغازه طالفروشـى بازدید کردند که 
با انجام اقدامات میدانى، بررسـى سیستم و جمع آورى 
اسناد مالى متهم و انتقال به امور مالیاتى استان مشخص 
شد، متصدى طالفروشـى مرتکب فرار مالیاتى به مبلغ 
36 میلیارد ریال شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادى 
فرماندهى انتظامى استان با بیان اینکه متهم در تحقیقات 
صورت گرفته فـرار مالیاتى توسـط خود را قبـول کرده 
اسـت، افزود: در این خصوص پرونده متهم تشـکیل و 

براى ادامه رسیدگى به مرجع قضائى ارسال شد.

کشف یک قالده شیر
در خمینى شهر

یک قالده شـیر ماده که به صورت غیرمجاز در یک باغ 
شخصى در خمینى شـهر نگهدارى مى شد کشف شد. 
فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر گفـت: این 
شـیر را یکى از عالقه مندان حیوانات وحشى به صورت 
غیرمجاز در یک باغ شخصى در خمینى شهر نگهدارى 
مى کرد. سرهنگ غالمرضا براتى افزود: با حضور تیمى 
متشکل از محیط زیست و کارشناسان استانى و با حضور 
تیم متخصص و زیر نظر پزشک با دو مرحله بیهوشى این 
یک قالده شیر به باغ وحش صفه منتقل شد. نگهدارى 

هرگونه حیوانات وحشى غیرمجاز است.

سامانه بارشى
تا فردا فعال است

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفت:فعالیت سامانه بارشى که از روز چهارشنبه در مناطق 
غربى استان شروع شده تا اوایل روز یکشنبه براى بیشتر 
مناطق اسـتان بارش باران و در مناطق سردسیر بارش 
برف را به همراه خواهد داشت. محمد رضا رفیعى اظهار 
داشت: این سامانه براى بیشتر مناطق استان بارش باران 
و در مناطق سردسیر بارش برف، مه آلودگى، کاهش دید 

و لغزندگى جاده به همراه آورده است.

توسعه شبکه فاضالب 
رئیس توسعه و بهره بردارى فاضالب آبفاى منطقه ورزنه 
از توسعه شبکه فاضالب خیابان شهید یزدى شهر ورزنه 
خبر داد . عبدالرضا آهکـى در ادامه افزود : در اجراى این 
عملیات از 24 متر لوله پلى اتیلن فاضالبى به قطر 200 
میلیمتر استفاده شد که هزینه اجرا ازمحل منابع جارى 

تامین مى شود.

خبر

مریم محسنى
سرمایه گذارى 40 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان 
براى احداث سرپناه افراد کارتن خواب، خبرى خوش 
در آستانه فصل سرد براى بى پناهانى بود که هر سال 
زمستان را در نبود سرپناه سر مى کردند و در این بین 

گاهى جان سالم به درنمى بردند.
بعد از تعطیلى تنها گرمخانه اصفهان در سال گذشته 
این بهترین خبــرى بود که شــهردار اصفهان از آن 
رونمایى کرد و امید تازه اى شــد براى کارتن خواب 
هایى که هر سال در سرماى زمستان ممکن بود جان 

سالم به درنبرند.
با این اوصاف زمســتان امســال دیگر براى کارتن 
خواب هــاى اصفهــان مثل قبــل ســرد و خزنده 
نیست و ســرما دیگر به جانشــان نمى زند. تکمیل 
ســرپناهى که به گفته شــهردار اصفهان به زودى با

 تفاهمنامه هاى امضا شده به دستگاه بهره بردار تقدیم 
مى شود، نقطه امیدى شده براى حدود هزار نفرى که 
تخمین زده مى شود در اصفهان بى سرپناه باشند و در 

کارتن مى خوابند.
قاســم زاده در خصوص جزییات این خبر همین چند 
روز پیش گفــت:کارى که بــراى کارتن خواب ها بر 
عهده شهردارى گذاشته شــد، فراهم کردن مکان و 
سرپناه براى آنها بود که شهردارى با 40 میلیارد تومان 
سرمایه گذارى، این سرپناه را که از گذشته احداث آن 
آغاز شده بود، تکمیل کرد و به زودى با تفاهمنامه اى که 
امضا شده است، به دستگاه بهره بردار تقدیم مى کنیم.

وى البته این نکته را هم تأکید کرد که ما هم از بعضى 
پدیده هاى اجتماعى رنج مــى بریم؛ اما قانون رفع آن 
را بر عهده شهردارى نگذاشته است و امکان مداخله 
نداریم. زیرا ضابط قانون نیستیم و باید دید در زنجیره 

خدمات اجتماعى رفع این آســیب ها بــه عهده کدام 
نهاد است.

طبق قانون  بسیارى از سازمان ها و ارگان ها مسئولیت 
ساماندهى کارتن خواب ها را دارند که شهردارى یکى 
از آنهاست. وظیفه مدیریت شــهرى اصفهان به طور 
مشخص این است که این افراد را از سطح شهر جذب 
کند و به مددســرا انتقال دهد اما تا بــه امروز با وجود 
اینکه بهزیســتى اصفهان مراکزى را براى معتادان 
و مددجویان در نظر گرفته اما مرکز مشــخصى براى 
کارتن خواب ها نبود و تنها یک مرکز به نام «امید» به 
شکل شخصى براى کارتن خواب هاى اصفهان وجود 

داشت که آنهم در سال گذشته تعطیل شد.
با وجود اینکه طى چند ســال اخیر شهردارى به طور 
مقطعى تعدادى از این کارتن خواب ها را جمع آورى 
مى کرد و به کمپ ها مى فرستاد اما باز هم جاى خالى 
یک مرکز معتبر و بســامان براى کارتن خواب هاى 

اصفهان به چشم مى آمد.
نبود این مرکز باعث شده بود که بسیارى از این کارتن 
خواب ها در کنارپل ها و آثار تاریخى و رودخانه خشک 
و یا در حاشیه شهر ساکن شوند و بالطبع آسیب هاى 
زیادى را هم به دنبال بیاورند. آسیب هایى که بخش 
عمده آن شامل زنانى مى شد که به شکل غیر رسمى 
گفته مى شود یک سوم از کارتن خواب هاى اصفهان را 
تشکیل مى دهند. زنان و دخترانى که به انواع بیمارى 
ها دچار مى شدند و به واسطه ماندن در خیابان همان 

چند روز اول دچار آسیب مى شدند.
مصطفى اقلیما، رئیس انجمن علمى مددکارى ایران در 
تشریح وضعیت زنان کارتن خواب مى گوید: در گذشته 
تصور ما از فرد بى خانمان تنها مردهاى مسن بود که از 
سوى خانواده طرد مى شدند. جوانانى هم که به دلیل 

اعتیاد جایى در خانه و خانواده نداشتند بخش دیگرى 
از کارتن خواب ها را تشکیل مى دادند. در حال حاضر 
اما شرایط کامًال تغییر کرده است؛ زنان و کودکان آواره 

امروز بخش دردناك آسیب هاى اجتماعى هستند.
وى ادامه مــى دهد: در مورد زنان هــم مانند مردان، 
اعتیاد دلیل اصلى کارتن خوابى را تشــکیل مى دهد 
اما موردى را داشــتیم که یک خانم به دلیل ابتال به 
ام اس از ســوى خانواده طرد شــد. در واقع، خانواده 

توان پرداخت هزینه هاى درمان بیمار را نداشــت و 
برادرها و خواهرها در شــرایطى که پدر و مادر فوت 
کرده بودند، این خانم را از خانــه بیرون کردند. موارد 
دیگرى هم بوده که خانم بعد از طالق از همســر به 
دلیل عدم پذیرش از سوى خانواده راهى خیابان شد. 
پرواضح است که مدت زمانى که این افراد مى توانند 
در خیابان بمانند و همچنان سالم زندگى کنند، بسیار

 کم است. 

حاال با باز شــدن درهاى اولین مرکــز کارتن خواب 
ها به شکل رســمى در اصفهان مى توان امیدوار بود 
که این قشــر از جامعه بعد از چندین ســال آوارگى 
ســاماندهى مى شــوند چرا که تا پیــش از این هیچ 
روزنــه امیدى براى زنــان و مردانى کــه هیچ جاى 
خوابــى نداشــتند در اصفهان نبــود اما بــه زودى 
کارتن خواب هــاى اصفهان مى توانند سرشــان را 

بر بالین گرم بگذارند.

با سرمایه گذارى 40 میلیارد تومانى شهردارى اتفاق مى افتد؛

خواب راحت کارتن خواب هاى اصفهان 

محسن جاورى باســتان شــناس گفت: آنچه تحت 
عنوان معدن کاوى در اندك فاصلــه با بخش جنوبى

 صخره هاى داراى نگارکندهاى ثبت شــده در منطقه 
گلپایگان رخ داده، مربوط به 2 سال پیش و بیانگر این 
است که این محوطه نیازمند توجه و نظارت بیشتر است.

جاورى افزود: در بخش جنوبى منطقه غرقاب شهرستان 
گلپایگان که نقوش اصلى نگارکندهاى ثبت ملى شده 
قرار دارند، تخریب هایى براى استخراج سنگ سیلیس 
انجام شده است ولى ارتباطى با نقوش اصلى گلپایگان 
ندارد. تخریب ها مربوط به 2 ســال پیش است که به 

تازگى مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
وى افزود: آنچــه که اهمیت ابعاد رســانه اى تهدید و 
تخریب آثار باســتانى گلپایگان دارد، این است که باید 
روى این منطقه حساسیت بیشتر باشد و براى نظارت 

آن دقت و برنامه ریزى هاى بیشتر داشت.
این باستان شــناس که پرونده ثبت ملى صخره هاى 
داراى نگارکند منطقــه غرقاب گلپایــگان را آماده و 
مقدمات ثبت ملى آن را در سال 76 فراهم کرده است، 

گفت: غرقاب و کوچرى در گلپایگان هستند که داراى 
نقوش صخره اى هستند.

وى افزود: متاسفانه بخشــى از منطقه کوچرى با سد 
کوچرى به زیر آب رفت و هیچ کجا هم واکنشــى به 
این موضوع نشــان ندادند و به این ترتیب این نقوش 

از بین رفت.
به گفته جاورى بخش اعظم نقوش غرقاب که به اشتباه 
تیمره گفته مى شود در اســتان اصفهان و شهرستان 
گلپایــگان و 2 درصد آن در تیمره خمیــن قرار دارد و 
پیگیرى این موضوع هم بر عهده مســووالن است که 

باید نگران باشند و پیگیرى کنند.
جاورى با اشــاره به هزاران نقش وآثــار پیش از تاریخ 
منطقه غرقــاب تا کتیبه هاى خطــوط پهلوى از دوره 

ساســانى و یک کتیبه دوره ســلجوقى گفت: در یک 
محدوده چند کیلومترى هــزاران نقش پراکنده وجود 
دارد که به نظارت دقیق نیــاز دارد، عالوه بر این براى 
بازدید گردشگران باید تبلیغ بیشترى روى این منطقه 

انجام شود.
 جاورى تخریب ها را در حاشیه محدوده اصلى غرقاب 
دانســت و گفت: تخریب ها در محدوده اصلى نبوده و 
آنچه در غرقاب وجود دارد بیشتر تخریب هاى محیطى، 

یخ زدگى، روند فرسایش و یادگارى نویسى است.
به گفته این باســتان شــناس، صخره هــاى داراى 
نگارکند منطقه غرقاب در امتداد یک خط مستقیم و در

 بخش هایى با چرخش به چپ و راســت است که به 
ثبت آثار ملى رسیده است و با کمى فاصله از آن نقوش 

پراکنده دیگرى هم وجود داد.
به گزارش ایرنا، نقوش قرقاب، انواع و اقســام نقوش 
حیوانات اعم از گرگ، پلنــگ، بز ، کل و میش و حیات 
وحش منطقه گلپایگان اســت. در این منطقه نقوش 

آیینى ، انسانى و همچنین تعدادى کتیبه وجود دارد.
در روزهــاى اخیر گــزارش چندرســانه اى مبنى بر 
خرد شــدن آثار باســتانى در گلپایگان منتشر شد که 
نگرانى ها از وضعیــت صخره هــاى داراى نگارکند 

گلپایگان را دوچندان کرد.
سنگ نگارهاى گلپایگان آثارى متعلق به پیش از تاریخ 
هستند و در ســال هاى اخیر و در برخى نقاط به دلیل 
عملیات معدن کاوى ونبود نظارت هاى کافى تهدید و 

دچار تخریب شده اند.

خرد شدن سنگ نگاره هاى تاریخى گلپایگان صحت دارد؟
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پس از حذف تیم ملى پرتغال از جام جهانى با شکست مقابل 
مراکش، کریستیانو رونالدو که اکنون تیمى ندارد به باشگاه 
رئال مادرید رفت. این بازیکن براى انجام تمرینات شخصى 
و آماده شدن براى مسابقات باشگاهى به زمین تمرینى رئال 
مادرید رفت و جداگانه تمرینات خود را شروع کرد.  او البته در 
زمینى جداگانه نسبت به بازیکنان اصلى رئال مادرید تمرین 
کرد و هیچ ارتباطى با آنها نداشت. رونالدو به دلیل ارتباط 
خوبى که با سران باشگاه رئال مادرید دارد تا اطالع ثانوى 
قرار اســت در آنجا تمرین کند تا بتواند مسیر بعدى خود را 
پیدا کند. این بازیکن پس از مصاحبه جنجالى علیه باشگاه 
منچســتریونایتد از این تیم اخراج شد و حاال باید به دنبال 

تیمى دیگر بگردد.

بازگشت رونالدو به رئال

02

درجریان دور برگشت مرحله یک هشتم نهایى مسابقات 
کاپ اروپا، تیم والیبال فنرباغچه به مصــاف تیم والیبال 
پیاچنزا نماینده ایتالیا رفت و با نتیجه 3 بر 1 شکست خورد.  
این بازى در چهار ســت و به ترتیب با نتایج 25 بر 25، 25 
بر 23، 26 بر 24 و 25 بر 19 به سود نماینده ایتالیا به اتمام 
رسید. در این بازى، ســعید معروف اسطوره ایرانى والیبال 
جهان که کاپیتان تیم فنرباغچه محسوب مى شود، غایب 
بزرگ این دیدار بود. پیش از شــروع این مســابقه، رسانه 
رسمى فنرباغچه نوشت که معروف به دلیل عفونت لوزه قادر 
به هراهى تیم نیست؛ به همین دلیل فنرباغچه بدون کاپیتان 
اصلى خود به مصاف نماینده ایتالیا رفت. در بازى رفت این 
رقابت، فنرباغچه با نتیجه مشابه 3 بر 1شکست خورد تا با 

شکست دوم از دور مسابقات حذف شود.

حذف فنرباغچه
 در غیاب معروف
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از اینکه سینا اسدبیگى به دلیل سرماخوردگى قبل از دیدار 
دوستانه پرسپولیس برابر سپاهان، اردوى سرخ پوشان را ترك 
کرد، برخى خبرها از بروز مشکل مشابه براى کمال کامیابى 
نیا خبر مى دهند و اعالم شده کاپیتان دوم پرسپولیس نیز با 
ویروس سرماخوردگى روبرو شده اســت تا او نیز به منظور 
بهبودى کامل از انجام تمرین معاف شــود. با توجه به این 
موضوع شیوع سرماخوردگى در اردوى پرسپولیس آن هم 
در آستانه دربى نمى تواند خبر خوشایندى براى یحیى گل 
محمدى و کادرفنى پرسپولیس باشد و تالش ها براى رفع 

این مشکل براى بازیکنان پرسپولیس ادامه دارد.

خبر بد
براى پرسپولیسى ها

در شــرایطى که بعد از عملکرد تیــم ملى در جام 
جهانى، انتقادها از کارلوس کى روش به اوج رسیده، 
سرمربى تیم ملى، هنوز مدافعانى در فوتبال ایران 

دارد.
یکى از مدافعان کى روش کســى نیست جز ژوزه 
مورایس هموطن او که در بخشى از مصاحبه  اش 
اینگونه از CQ دفاع مى کند: «کى  روش زمان کافى 
براى کار با تیم ملى را نداشت چرا که بازیکنان لژیونر 
او فقط یک هفته قبل از شروع جام جهانى به اردو 

اضافه شدند.»
مورایس که پیش از این پیش بینــى کرده بود تیم 
ملى با کسب 4 یا 6 امتیاز، مى تواند از گروهش صعود 
کند، درباره اینکه چرا ایران از صعود به مرحله حذفى 

باز ماند مى گوید:«اگر یکسرى جزئیات در بازى با 
آمریکا رعایت مى شد، تیم ملى به مرحله بعد صعود 

مى کرد.»
در حالى که از دید منتقدان کارلوس کى روش دوران 
حضور این مربى پرتغالى در فوتبال ایران تمام شده، 
سرمربى سپاهان عقیده دارد که فدراسیون فوتبال 
مى تواند باز هم به کــى روش فرصت دهد:« هیچ 
تیمى، یک مربى را براى 2 ماه اســتخدام نمى کند 
و بعد با او قطع همکارى کند.کى روش شخصیتى 
رقابتى دارد و با مســائل مربوط به سازماندهى به 
خوبى آشناست، اینکه او بماند یا برود را نباید من نظر 
دهم چون من فقط یک مربى هستم، اما به هر کسى 

سرمربى تیم ملى باشد، احترام مى گذارم.»

سرمربى سپاهان حامى کى روش در تیم ملى

ســپاهان به دنبال جذب مهاجم نیمکت نشــین 
پرسپولیس است و در تابستان هم حاضر بود حق 

فسخ 400 هزار دالرى او را پرداخت کند.
بازى دوســتانه روز سه شــنبه پرســپولیس و 
ســپاهان یک نکته خیلى مهم داشت و آن هم 
درخشش مهدى عبدى در این بازى بود. مهاجم 
نیمکت نشین پرسپولیس در هفته سپرى شده از 
لیگ در تعطیالت هم درخشــش قابل توجهى 
در بازى هاى دوستانه نداشــت تا اینکه در بازى 
با سپاهان در 35 دقیقه سوم به میدان آمد و روى 
دو گل تیمش نقش مستقیم داشت. او روى گل 
اول پرسپولیس توسط حامد پاکدل پاسخ خوبى را 

براى این بازیکن ساخته و پرداخته کرد.
گل دوم پرسپولیس که مانع شکست سرخپوشان 
در این بازى حیثیتى شــد هم روى پنالتى اى به 
دســت آمد که مهدى عبدى باعثش بود. مدافع 
سپاهان عبدى را در محوطه جریمه متوقف کرد و 
داور هم اعالم پنالتى کرد؛ هرچند طالیى پوشان 
اعتقاد داشــتند عبدى تمارض کرده است. به هر 
صورت عبدى حضور کامــال تاثیرگذارى در این 
بازى داشت و این اتفاق پیش چشمان مورایس رخ 
داد. این در حالى است که سپاهان به دنبال جذب 
عبدى است و در تابستان هم حاضر بود حق فسخ 
400 هزار دالرى او را پرداخت کند. در آن مقطع 
پاسخ عبدى منفى بود اما حاال شرایط فرق کرده و 
عبدى به خاطر ترافیک به وجودآمده در خط حمله 

سرخپوشان تمایل زیادى به جدایى دارد.
به خاطر همین هم او در بازى با سپاهان تا این حد 

پرتالش و باانگیزه ظاهر شد تا به نوعى توجه ژوزه 
مورایس را به خود جلب کند. البته پرسپولیس به 
این راحتى به عبــدى رضایت نامه نمى دهد و در 
بهترین حالت شاید او را به یکى از تیم هاى میانه 
یا انتهاى جدولى قرض دهد تا حداقل رقبایش را 
تقویت نکرده باشد. ســپاهان فقط یک راه براى 
جذب عبدى دارد و آن هم پرداخت 400 هزار دالر 
حق فسخ او اســت. اتفاقى که اگر رخ دهد شاید 
پرسپولیس هم از آن اســتقبال کند از این جهت 
که این تیم با مشکالت مالى زیادى دست وپنجه 
نرم مى کند و 400 هزار دالر مى تواند بخش قابل 
توجهى از مشکالت مالى سرخپوشان را حل کند. 
آن هر در شرایطى که این باشگاه باید در نیم فصل 
دریافتى 30 درصدى بازیکنان و مربیانش را به 50 
درصد برساند در غیر این صورت با اعتصاب آنها 

مواجه خواهد شد.

سپاهان به دنبال جذب ستاره پرسپولیس

یک کالم؛ 60 میلیون یورو، تمام. مهدى طارمى تا 
تابســتان 2024 با پورتو قرارداد دارد و هر تیمى او را 
مى خواهد باید اول رضایت باشگاه پرتغالى را به دست 
آورد. پورتو هم فعًال قصد ندارد کوتاه بیاید. این باشگاه 
تاکنون حاضر نشده به مشترى هاى مهاجم ایرانى 
خود تخفیف بدهد. اژدهایان حاضر نیستند طارمى را به 
این راحتى ها از دست بدهند و سنگ بزرگى پیش پاى 
خریداران او انداخته اند. مشترى هاى پرو پا قرص این 
ستاره بوشهرى افزودن طارمى به جمع مهاجمان تیم 
خود را به بعد از جام جهانى موکول کردند؛ اما قهرمان 
این جام هم فردا شب به دنیا معرفى مى شود درحالى 

که مقصد آینده طارمى همچنان نامعلوم است.
از مدتها قبل از شــروع تورنمنت جهانى قطر بحث 
کوچ طارمى از لیگ پرتغال و جدایــى اش از پورتو 
به مقصد لیگ ها و تیم هــاى معتبرتر مطرح بود اما 
تاکنون نه پورتو راضى شــده از قیمت تعیین شــده 
براى فسخ قرارداد مهاجم تأثیرگذارش کسر کند و نه 
خواستگاران معروفش حاضر شده اند براى به خدمت 
گرفتن این ستاره ایرانى دست به جیب شوند. جالب 
هم آنجاست که هر روز بر تعداد این خواستگاران که 
از سراسر اروپا هم هستند افزوده مى شود اما تاکنون 
هیچکدام به اندازه آرسنال براى بله گرفتن از اژدهایان 
سماجت به خرج نداده اند. شاید هم مهمترین دلیل 
مصمم نبودنشان سن و سال طارمى باشد. به هرحال 
این مهاجم ایرانى االن 30 ساله است و 60 میلیون 
یورو هزینه زیادى است براى عقد قرارداد با او. ضمن 
اینکه قیمت طارمى هم چندین ماه اســت در سایت 
ترانســفرمارکت روى همان 20 میلیون یورو قفل 
کرده است و کمتر تیمى حاضر مى شود 40 میلیون 
یورو باالتر از قیمت بازار براى خرید بازیکنى پرداخت 
کند که بخاطر پا به سن گذاشتنش نمى تواند روى او 

سرمایه گذارى الزم را داشته باشد. 
این درحالى اســت که قبل از شــروع جام جهانى با 
توجه به روند صعودى ارزش طارمى در جهان پیش 
بینى مى شد پس از سفر این مهاجم 30 ساله به قطر 
و درخششــش در خط حمله تیم کــى روش باز هم 
شاهد نجومى شــدن قیمت او در به روزرسانى هاى 

این سایت معتبر دنیاى فوتبال باشیم اما چنین نشد. 
طارمى عملکرد بدى در جام جهانى 2022 نداشت. او 
دو گل از چهار گل ملى پوشان ایرانى در این تورنمنت 
جهانى فوتبال را به ثمر رساند و با احتساب پاس گلى 

که در مصاف ایران با ولز داد مى توان گفت روى 75 
درصد از گل هاى ایران در این رقابت ها تأثیرگذار بود. 
پسر بوشهرى فوتبال ایران آمار خوبى هم در مالکیت 
توپ، پرسینگ حریف، دفع توپ و پاس کارى هاى 
کلیدى داشت؛ با این حال، مهدى طارمى در قطر با 
مهاجمى که در لیگ برتر پرتغــال و لیگ قهرمانان 
اروپا مى درخشید و توجه غول هاى انگلیسى را به خود 
جلب کرده بود فاصله داشت. او کمتر از حد انتظارها در 
جام جهانى حاضر شد. شاید هم براى همین است که 
تیم هاى خواهان او با اینکه خرید طارمى را همچون 

گذشــته در برنامه دارند اما هنوز براى پرداخت پول 
به ازاى به خدمت گرفتنش دســت به عصا حرکت 

مى کنند و تردید دارند. 
با این تفاسیر، هیچ بعید نیست اگر پورتو رقم فروش 
طارمى را کاهش ندهد  کم کم مشــترى هاى این 
ستاره ایرانى یکى یکى از صف خرید او خارج شوند. 
در این صورت احتماًال رؤیاى حضــور در لیگ برتر 
انگلیس براى پسر محبوب کى روش همچون رؤیاى 
صعود به مرحله یک هشتم نهایى جام جهانى نافرجام 

خواهد ماند.

نه پورتو تخفیف مى دهد، نه مشترى ها پول خرج مى کنند

زمستان رسید
فصل کوچ طارمى نرسید 

مرضیه غفاریان
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کریم بنزما قبل از آغاز جام جهانى مصدوم شد و به همین 
خاطر از فهرست تیم خط خورد. باوجود آنکه دیدیه دشان نام 
بنزما را خط زد اما بازیکنى را در فهرست جایگزین او نکرد 
و این باعث شد تا زمزمه بازگشت این بازیکن به فهرست 
وجود داشته باشد. بعد از برد فرانسه مقابل مراکش زمزمه 
بازگشت بنزما به فهرست فرانسه مطرح شد و حتى باشگاه 
رئال مادرید هم اعالم کرده است که مشکلى با سفر بنزما به 
قطر ندارد. دیدیه دشان به سوال کانال TF1 فرانسه درباره 
احتمال بازگشت بنزما به فهرســت تیم براى رویارویى با 
آرژانتین اینگونه پاســخ داد: دوست دارم به سوال دیگرى 
پرداخته شــود. این اظهار نظر کوتاه و ابهام آمیز سرمربى 
تیم ملى فوتبال فرانسه باعث شده است تا احتمال بازگشت 

بنزما به فهرست وجود داشته باشد.

بنزما برابر آرژانتین
 بازى مى کند؟

ســرمربى اســبق تیم ملى ایران درباره شایعات 
بازگشتش به ایران اعالم کرد پیشنهادات آسیایى 
زیادى دارم اما تا زمانى که با تیم ملى عمان قرارداد 

دارم به هیچ تیمى فکر نمى کنم.
سفر یکى از اعضاى هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
به کشور عمان و دیدار او با برانکو ایوانکوویچ کافى 
بود تا خیلى سریع شــایعاتى درباره بازگشت این 
سرمربى کروات به ایران و حضورش روى نیمکت 

تیم ملى مطرح شود.
بعد از آنکه میرشــاد ماجدى در مصاحبه اى شایعه 
مذاکره با برانکو بــراى هدایت تیم ملى را رد کرد، 
حاال نوبت به سرمربى تیم ملى عمان رسیده تا این 

موضوع را تکذیب کند.
او در بخشى از مصاحبه اش با یک روزنامه ورزشى، 
درباره شایعه بازگشتش به ایران گفته است:«من با 
تیم ملى عمان قرارداد دارم و به آن متعهد هستم. به 
هیچ تیمى در حال حاضر و تا زمان پایان قراردادم 
با عمان،  فکر نمى کنم. من چندین پیشنهاد از چند 
تیم ملى بزرگ آسیایى دارم اما هیچ کدام از آنها را 

قبول نکردم چون با عمان قرارداد دارم.»
این روزهــا در حالى نام برانکو بــه عنوان یکى از 
گزینه هاى جانشــینى کارلوس کى روش مطرح 
مى شود که این مربى پرتغالى بدون مذاکره جدى با 
فدراسیون فوتبال تهران را ترك کرد و در روزهاى 
گذشــته گمانه زنى هاى مختلفى درباره وضعیت 

نیمکت تیم ملى مطرح شده است.

برانکو: چند پیشنهاد
 از تیم هاى بزرگ 

آسیایى دارم

رح ى یم ی

مواجه خواهد شد.
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ساسان اکبرزاده
«خط قرمز همه ما ســالمتى مــردم بوده، 
ولى انتظار آن است که سازمان غذا و دارو و 

دیگر سازمان هاى مرتبط با تولیدات گیاهى، 
تولیدکننــدگان را در ادامــه فرآیند تولید 

محصول یارى دهند.» 

رئیس هیئت مدیره و مؤسس شرکت عصاره 
سبز هیوا تولید کننده عصاره گیاهان دارویى 
و روغن هــاى گیاهى طبــى در گفتگوى 
اختصاصى با «نصف جهــان» این مطلب 
را اعــالم کرد و گفــت: شــروع کار من و 
همکارم ریحانه کارگران که دانشجوى دوره 
کارشناسى صنایع غذایى است با همکارى 
دکتر سیدنظام الدین میرستارى و دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شــهرضا، تولید عصاره و 
اســانس هاى گیاهى بوده و از ابتداى سال 
جارى و امروز با ثبت شــرکت عصاره سبز 

هیوا، در این راستا گام برمى دارد. 
مینا ســلیمانى که در رشــته نانوشــیمى 
دانشــجوى کارشناسى ارشــد است، ادامه 
داد: امــروز در جامعه همه مــردم گیاهان 
دارویى را مى شناســند ولى کوشــش ما بر 
تولیــد محصوالت بــا کیفیت باالســت و 
براى دســتیابى به این مهم با شــرکت در 
نمایشگاه هاى صنایع غذایى و محصوالت 
مرتبط  همچون: نمایشــگاه هاى گیاهى، 
عصر امید و... متوجه شدیم محصول خوب، 
محصولى است که از کیفیت باال برخوردار 
باشــد و خوشــبختانه امروز محصول ما با 
کیفیت مناســبى تولید مى شــود و تالش 
داریم محصولى که به پزشک ارائه مى شود 
داراى دوز معینى باشــد تا پزشکان بتوانند 
با اطمینان آن را تجویــز نمایند. البته هنوز 
محصول ما در داروخانه ها و بازار ارائه نشده  
و امید داریم با مساعدت و همکارى سازمان 

غذا و دارو و اخذ مجوز هاى الزم محصول 
ما وارد بازار شود.

ســلیمانى اظهار امیــدوارى کرد محصول 
تولیدشده در شرکت عصاره سبز هیوا تا پایان 

سال جارى در کشور وارد بازار شود. 

مشــکل عمده تولید محصول 
ایرانى

رئیس هیئت مدیره شرکت سبز هیوا اضافه 
کرد: مشــکل عمده ما در تولید محصوالت 
با کیفیت ایرانى آن اســت که قبل از تولید، 
بایدگیاه با کیفیت کشت شود. براى این امر 
باید در امر کشت اصالحاتى صورت پذیرد 
که عالوه بر مصرف کــم آب، بازدهى باال 
نیز داشته باشــند. این مهم با آموزش هاى 
صحیح توسط جهاد کشاورزى به کشتکاران 
امکانپذیر است. بنابراین مى بینید این یک 
زنجیره بوده که به هم وصل مى باشد و باید 
روند خوبى را طى کند تــا گیاهان دارویى 
خوب و باکیفیت تولید و سپس فراورده هاى 

خوب از آنها استحصال گردد.
وى با بیان اینکه عصاره ها و اســانس هاى 
فراوانــى در بــازار وجــود دارد گفــت: ما 
تاکنون بیســت مــورد عصــاره و ده مورد 
اســانس بــا دســتگاهى کــه خودمــان 
ســاخته ایم تولید کرده ایم و ســعى داریم 
گیاهــان دارویى را کــه در بــازار کاربرد 
بیشــترى داشــته و داراى خواص زیادى 
اســت پوشــش دهیم و با کیفیت مطلوب

 عرضه کنیم. 

دانشگاه آزاد از هیچ کوششى 
دریغ نکرد

سلیمانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
را یک شریک خوب خواند و گفت: دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد شــهرضا براى معرفى 
ما کمک هاى فراوانى کــرده و از هیچ گونه 
کوششى دریغ نکرده اســت. ضمن اینکه 
دانشگاه هاى اصفهان و شرکت هاى وابسته، 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد ، ما 
را براى شــرکت در نمایشگاه هاى مختلف 

یارى داده اند. 
رئیــس هیئت مدیــره عصاره ســبز هیوا 
مى گوید: زمانى که عصاره و اســانس هاى 
گیاهى نیاز بازار بــود آن را تولید مى کردیم 
و امروز نیاز به روغن هاى گیاهى اســت و 
مى توانیم در مجموعه تولیــد نماییم. البته 
باید اذعان کرد که عصاره ها در بازار بســیار 
وســیع هســتند در صورتى کــه باکیفیت

 باشند. 

در صدد تولید محصول با کیفیت 
هستیم

ســلیمانى بخش تحقیق و توسعه در یک 
شــرکت تولیدى را از ضروریات برشمرد و 
گفت: ما سه ســال قبل از تأسیس شرکت، 
روى بخش هــاى اســتخراج، حالل هــا، 
بازار هــدف و... فعالیت خــود را آغاز کرده 

و امیدواریــم این مســیر موفقیت به خوبى 
طى شود. 

وى خاطرنشان کرد: در تولید یک محصول 
نقش و اهمیت آن، 95 درصد در گرو تحقیق 
بوده که باید در زمینه نیاز بازار صورت پذیرد 
و ما نیز درصدد هستیم تا محصولى باکیفیت 
تولید کنیم که قابل رقابــت با محصوالت 

مشابه باشد. 
وى با اشــاره به اینکه چالش ها براى تولید 
در ایران زیاد اســت بار دیگر یادآور شــد: 
ســالمت مردم خط قرمز همه ماســت و 
مسئوالن و دســت اندرکاران باید بدانند ما 
براى انجام کار و افزایــش تولید محصول 
در کشــور فعالیت کــرده و ســعى داریم 
محصوالتمان باکیفیت باشد. بنابراین باید 
با دید باز به فعالیت ما نگاه شــود و از سنگ 
اندازى هــاى ادارى در مســیر تولید هاى 
داخلى جلوگیرى شــود. البته این را هم باید 
گفت که ما کمک مالــى نمى خواهیم ولى 
ســخت گیرى هاى بیش از حــد هم باعث 
کاهش انگیزه و شــوق در تولید کنندگان 

ایرانى مى شود.

 شــرکت کارآفرین شناخته 
شده ایم

رئیس هیأت مدیره شرکت عصاره سبز هیوا 
صــادرات را از برنامه هاى این شــرکت در 
آینده خواند اما گفت: تــا زمانى که تولیدات 
ما در داخل کشور نیاز اســت ما تولیداتمان 

را در بازار کشور عرضه کرده و بعد از تأمین 
نیاز داخلى، افق صــادرات تولیدات مّدنظر 

خواهد بود. 
ســلیمانى گفــت: این شــرکت فعــًال در 
رده شــرکت هاى دانش بنیــان نبوده ولى 
فرآیند آن در حــال انجام مى باشــد. ولى 
امــروز شــرکت دانش بنیــان شــناخته

 نشده ایم. 
وى این را هم گفت که امروز ما یک شرکت 
کارآفرین شناخته شده ایم و در حال حاضر 
چهــار نفر را بــه کار گرفتیم کــه در آینده 
در صــورت تأمین منابع مالــى و نقدینگى 
مناســب این تعداد، بــه ده نفــر افزایش

 مى یابد. 

باید صبر و پشتکار داشت
ســلیمانى به جوانانى که این راه را انتخاب 
مى کنند توصیه کرد هر فــردى که راه ما را 
انتخاب مى کند باید صبر و پشــتکار داشته 
باشــد و بداند که این کارى است که سریع 
به نتیجه نمى رسد. ضمن اینکه باید داراى 
سطح علمى باال باشد تا بتواند کار علمى را 

خوب به نتیجه برساند. 
وى گفــت: براى افــراد کم صبــر توصیه 
نمى کنم این کار را دنبال کنند و الزم است 
کسانى که این کار را مدنظر دارند بدانند که 
باید به عنوان کار اول در نظر گرفته شــده 
و در جــوار آن کار دوم براى کســب درآمد 

انتخاب کنند. 

رئیس هیئت مدیره و مؤسس شرکت عصاره سبز هیوا در گفتگو با «نصف جهان» از محصول جدید تولیدشده توسط این شرکت مى گوید

بعد از تأمین نیاز داخل، افق  صادرات مدنظر است

 دانشکده دارو سازى 

محوطه و فضاى سبز

 ورودى دانشگاه آزاد  
  اسالمى واحد شهرضا 

 ورودى دانشگاه آزاد  
  اسالمى واحد شهرضا 


