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۳

حرکت الک پشتی یا 
پیست ماشین سواری!

سگ های ولگرد
در مرکز شهر

۳

بیماران بی دارو!

۳

       

 برای کاهش خطرات
آلودگی هوا

سیب بخورید

چرخ نساجى اصفهان تندتر مى چرخد
۳

مازوت؛ کانون 
اصرار و انکار

ایــن روزهــا مهمترین موضــوع مــورد بحث در 
رسانه هاى استان اصفهان، منشأ آلودگى هواست. 

آلوده بودن هواى چندین شهرستان در استان و از جمله 
کالنشهر اصفهان در پاییز و زمستان موضوع جدیدى 
نیست. اما چیزى که فعًال محل بحث جدى شده، لزوم 
اســتفاده یا عدم اســتفاده برخى صنایع از سوخت به 
شدت آالینده مازوت اســت. مازوت حاوى درصد 
باالیى از عنصر خطرناك و آالینده گوگرد است 
که باعث شده منتقدان اســتفاده از این سوخت 
معتقد باشــند ردپاى آلودگى هواى اصفهان را 

باید در ماجراى مازوت سوزى...

هیجان دوباره از فوالدشهر تا سن سیروسهیجان دوباره از فوالدشهر تا سن سیروس
جدال اصفهانی ها با «ارتش امیرکبیر» و «قوهای سپید انزلی» در هفته دوازدهم

۷

تثبیت اشتغال براى 2200 نفر در پلى اکریل

طلسم آزمون سرانجام
در آلمان شکست

مهاجم ایرانى لورکوزن که در جام جهانى قطر 
و به ویژه دیدار با ولز هرچه زد به در بسته خورد، 
سرانجام در نیمه دوم دیدار دوستانه برابر زوریخ 

پایش به گل باز شد. تیم فوتبال لورکوزن...

۳

در صفحه ۶ بخوانید

وقتی آلودگی هوای اصفهان وقتی آلودگی هوای اصفهان 

مدیران را مقابل هم قرار می دهدمدیران را مقابل هم قرار می دهد

  

معادن سیلیس 
بالی جان

سنگ نگاره های
۹۰۰۰ ساله

۵

آل کثیر حاضر به عقد آل کثیر حاضر به عقد 
قرارداد با پرسپولیس 
نیست

 منصور رضایى، سیب درختى را منبع غنى پکتین 
عنوان کرد که از دسته فیبرهاى محلول در آب 

و باعث تســهیل دفع سرب از بدن
 است. به گفته وى، از سایر منابع 
پکتین مى توان به مرکبات مثل ...

مسئوالن فقط تماشا می کنند
هر هر ۱۳۱۳ دقیقه بخاطر آلودگی هوا یک قربانی می دهیم دقیقه بخاطر آلودگی هوا یک قربانی می دهیم

۲

۷

تاکسی های فرسوده اصفهان تاکسی های فرسوده اصفهان 
۶نونوار می شوندنونوار می شوند

مبلغ عیدی امسال کارگران چقدر است؟ آمبوالنس حامل مصدومان تصادف، تصادف کردجهان نما تشخیص بیمارى با موبایل در ۱۰ ثانیهاستان حشره هاى داخل کیسه برنج را چگونه از بین ببریم؟تکنولوژی سالمت

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه درنظر دارد بوفه و رستوران  خود را 
جهت طبخ غذا واقع در مبارکه خیابان معلم -خیابان شهید اعتمادى 
از طریق مزایده عمومى به اشــخاص حقیقى یا حقوقى واجدشرایط 
مندرج در اسناد مزایده بفروش برساند .متقاضیان مى توانند از تاریخ 
درج آگهى به مدت 10 روز کارى جهت بازدید ودریافت اسناد مزایده به 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه مراجعه نمایند .
شماره تماس09906131367

- دانشگاه در ردیا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
- هزینه درج آگهى در روزنامه ها به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

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 دوم

دادگستری کل استان اصفهان
 م.الف:۱۴۲۷۰۸۵

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد تعداد 
2 پالك تجارى در شهرك مصطفى خمینى (ره) روستاى یزدل 
شهرستان آران و بیدگل را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند .
 اولویت با افراد بومى و ساکن روستا و داراى پروانه کسب مى باشد.
متقاضیــان بــراى کســب اطالعات بیشــتر مــى توانند 
از تاریــخ دو شــنبه  1401/9/28  بــه آدرس اینترنتــى

 www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
چاپ اول

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت مهندسى یگانه  نقش البرزـ  سهامى خاص 
دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که رأس ساعت 09:00 صبح مورخه 
1401/10/10 روز شــنبه به آدرس اصفهان، خیابان خانه اصفهان، خیابان سپاه، کوى 11، 
کوى ارکیده، کوى بهاران، بن بست بهار 12، پالك 10 به کدپستى 8194877625 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: مجمع عمومى فوق العاده ساعت 09:00 صبح مورخه 1401/10/10

ـ تغییر نشانى شرکت 
ـ اصالح ماده 23 اساسنامه 
ـ اصالح ماده 37 اساسنامه 

ـ افزایش سرمایه شرکت 
ـ و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد. 

آگهی دعوت شرکت مهندسی یگانه نقش البرز

سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۶۴۰

هیأت  مدیره شرکت 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانیمدیرعامل سازمان تاکسیرانی

تشریح کرد؛ تشریح کرد؛ 

۳

بع غنى پکتین 
لول در آب

ل ا الن آ

وررققرارداد با پرسپولیس  سسر سسپرپرسپو یسررر پو سسر پرسسپو با پدقرارداد با پرسپولیبد یا پرارا با قرارداد با پرسپولیسرارداد
تسینیستسستتیستیستنی تن نیستن

۷

ررررررحححححححححححححححححححححححححححححر
پیس
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طر قطامام جهانى قطر  قطرهانىجها م ج
د، بست در بسته خورد، ه خو در خورددر بس سته

یخ برابانه زورانه برابر زوریخ  ریخانه برابر ز
ن...کوزنورکوزن... زن.رکوور
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چرا قیمت خودرو
 افزایش یافته است؟ 

مبلغ عیدى امسال کارگران 
چقدر است؟

خبرخوان
مردم با مهران رجبى 

همراهند
برنامــه  تهیه کننــده    سینماپرس | 
«خودمونــى» بیان کرد که اجــراى ویژه برنامه 
شبکه 3 در شب «یلدا» را مهران رجبى برعهده 
دارد. حامد خانى بیان کرد: حواشــى براى آقاى 
رجبى، ایجاد کردند وگرنه خودش که زندگى اش را 
مى کرد. مهران رجبى چهره اى محبوب است. وى 
گفت: مردمى که به استودیوى برنامه «خودمونى» 
مى آیند خیلى نســبت به حضــور مهران رجبى 
مشتاق و همراه هستند. البته یکسرى از مردم هم 

احتماًال واکنش هایى در نقد حضور او داشته اند. 

موج مهاجرت روانشناسان 
  رکنا | احمدرضا فتوت، عضو سازمان نظام 
روانشناســى و مشــاوره و دبیر کانون کشورى 
روانشناسان و مشــاوران ایران گفت: این روزها 
شاهد مهاجرت تعداد زیادى از همکاران روانشناس 
خود به ترکیه، آلمان و سایر کشورها هستیم. این 
افراد باید هزار و یک ســختى در ایران را تحمل 
کنند تا شاید پروانه براى آنها ثبت شود اما معموًال 

پروانه ها به افراد خاصى تعلق مى گیرد.

سینماى ایران در 3 فصل
سینماى کشور در ســال جارى فراز    صبا|
و فرودهاى فراوانى را پشــت سر گذاشته است، 
اتفاقاتى که باعث شده است تا امروز گیشه سینما با 
افت محسوس فروش نسبت به سال هاى گذشته 
و حتى نسبت به سال هاى کرونایى سینما روبه رو 
باشد. سینماى کشور از ابتداى امسال تاکنون 310 
میلیارد تومان فروش داشــته است، این فروش 
حاصل خرید 10 میلیون بلیت بوده است، از این 
حیث سینماها نسبت به ســال گذشته 3 میلیون 

بیشتر بلیت فروخته اند.

باستان شناس هاى خارجى 
رفتند 

  ایلنا | رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى 
و گردشــگرى از خروج بیشتر هیئت هاى خارجى 
باستان شناســان از ایران خبر داد. مصیب امیرى 
گفت: بعد از شیوع کرونا و با توجه به شرایط موجود، 
بیشتر هیئت هاى کاوش توسط گروه هاى ایرانى 
اداره مى شوند. در حال حاضر جز دو محوطه از جمله 
شهر ســوخته و تل آجرى فارس که با همکارى 
گروه هاى ایتالیایــى کار انجام مى شــود، تمام 
هیئت هاى خارجى از ایران رفته اند و هیچ کاوش 

مشترکى در داخل ایران ندارند. 

پنج شنبه ها در کهگیلویه 
تعطیل شد

  تسنیم | معاون هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلى پنج 
شنبه ها در این اســتان و تغییر ســاعت کارى 
ادارات خبــر داد. کیامرث حاجى زاده این تصمیم 
را در راســتاى مدیریت مصرف گاز عنوان کرد 
و افزود: از امروز تا آخر اســفندماه پنج شنبه ها در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد تعطیل و ساعات 
کار دســتگاه هاى اجرایى از 9 صبح تا 13 و 30 

دقیقه است.

 «ایالن» به بابانوئل هم 
رحم نکرد!

  همشهرى آنالین |  در ادامه معضالت 
مربوط به بسته شــدن صفحات حساب کاربران 
توییتر، یکى از کاربران به بســته شدن صفحه 
یک بابانوئل اعتراض کرد! مشــخص نیســت 
که چرا صفحه ایــن بابانوئل بــه حالت تعلیق 
درآمده اســت و او چه تخلفى انجام داده اســت 
که رســانه اجتماعى «ایالن ماسک»  در آستانه 
فرارســیدن کریســمس، صفحــه او را تعطیل

 کرده است. 

عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس درباره 
وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمــت ها در این بازار، 
بیان کرد:  متأسفانه این روزها شــاهد افزایش قیمت 
خودرو هستیم و از کاهش قیمت ها نیز خبرى نیست. 
فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو نیز همچنان 
زیاد اســت. این ادعا که مطرح مى شــود میزان تولید 
خودرو افزایش پیدا کرده است، غلط است. خودروهایى 
که در کف پارکینــگ ها بود را وارد بــازار کردند، این 
به معناى افزایش تولید نیســت. ایــن نامردمى بودن 
خودروسازان را مى رساند که خودروها را در پارکینگ 
نگه داشته تا بعد از افزایش قیمت وارد بازار کنند. حال 

که قیمت ها بــاال رفته خودروها را وارد بــازار کردند. 
اتفاق خاصى رخ نداده اســت. قیمت خودرو باال رفته 
و خودروســازان نیز خودرو را از پارکینگ ها وارد بازار

 کردند.
لطف ا... سیاهکلى تصریح کرد: مافیاى خودرو کار خود 
را بلد است. این حرف درست نیست که وزیر مى گوید 
چون قیمت ارز افزایش پیدا کــرده، قیمت خودرو نیز 
باال رفته اســت. مگر نمى گویند تولید خودرو داخلى 
است. شــاید 20 درصد آن به قیمت ارز وابسته باشد. 
چطور مى شــود کل قیمت خودرو را متأ ثــر از نرخ ارز

 دانست. 

بر اساس قانون کار، حداقل عیدى پرداختى به کارگران 
در سال 1401 بین هشت میلیون و 359 هزار تومان تا 
12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان اســت.  بر اساس 
ماده واحده قانون کار عیدى کارگران براى یکسال کار 
حداقل معادل 60 روز و حداکثر 90 روز است. این مبلغ 
ربطى به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید 

پرداخت شود.
طبق این قانون تمام کارگاه هاى مشــمول قانون کار 
مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال 
کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدى و پاداش 

بپردازند.

نحوه محاسبه عیدى دســتمزد روزانه مصوب امسال 
ضرب در 60 روز اســت که دستمزد روزانه 139 هزار و 
325 تومان است از این رو حداقل عیدى که باید پرداخت 

شود هشت میلیون و 359 هزار تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده اســت که مبلغ پرداخت 
عیدى کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز 
کند؛ بر این اساس،  حداکثر عیدى که کارگران دریافت 
مى کنند هم 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان است. 
حداقل دستمزد ماهانه چهار میلیون و 179 هزار و 750 
تومان و حداقل دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان 

اعالم شده است.

خورشید کیایى
ارز ترجیحى حذف شــده و نهاده ها گران است. در این 
بین دام ها گرسنه اند و دامداران هم از پس هزینه ها بر

نمى آیند. گرچه در این بین برخى هــم گرانى ها را به 
قاچاق دام نسبت مى دهند اما به گفته فعاالن این صنعت 
این ادعا درست نیست و توجیهى است براى عرضه کننده 

هاى نهایى تا گوشت را گران تر از نرخ عرف بفروشند.
گرسنگى دام ها از یک طرف و تولید دام مازاد به واسطه 
ممنوعیت صادرات از سویى دیگر دامداران را در چرخه 
پیچیده مشکالت اسیر کرده اســت. به گفته فعاالن با 
وجود این مشکالت قیمت گوشت در بازار هیچ ربطى به 
دامداران ندارد و آنها کمــاکان دام خود را با قیمت هاى 

پایین مى فروشند.
احمد مقدســى، از جمله فعاالن این صنعت اســت که 
جزییات بیشترى را مطرح مى کند و مى گوید: وقتى ارز 
4200 تومانى قطع شد جو و ذرت 1800 تومانى حدوداً 
6 برابر شــد و به 11 هزار و 300 تومان رسید و از سوى 
دیگر سویاى 3400 تومانى به 16 هزار تومان رسید. این 
گرانى بر شرایط فعلى اثر گذاشــت و گالیه دامداران از 

گرانى نهاده بجاست.
این مســائل باعث نوســانات قیمت در فروشگاه هاى 
مختلف شد. فقط کافى اســت در فروشگاه هاى عرضه 
پروتئین سرى بزنید تا متوجه شوید که  در فروشگاهى 
گوشــت کیلویى 288 هزار تومان عرضه مى شود و در 
چند مغازه باالتر همین گوشت کیلویى 300 هزار تومان 
قیمتگذارى شده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى 
دلیل این مسئله را توافق خریدار و فروشنده مى داند. به 
گفته على اصغر ملکى، قیمت یک شقه گوسفند بستگى 
به توافق فروشــنده و خریدار دارد. در حال حاضر درباره 
نرخ گوشت قرمز مصوبه اى وجود ندارد و عرضه و تقاضا 

تعیین کننده نرخ در بازار است.
او البته افزایش و کاهش دام زنده را نیز مسئله تأثیرگذار 
روى بازار گوشت مى داند و معتقد است که هر چه عرضه 
بیشتر باشــد به طور قطع قیمت ها پایین تر خواهد بود و 
فروشنده خواستار فروش گوشت اســت زیرا هر چه به 
گوشــت زمان بخورد بیات و خشــک مى شود و دیگر 

تازگى ندارد.

گرچه به اعتقاد رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفى 
گاوداران، مشــکالت دامداران و فعاالن این بخش به 
همینجا ختم نمى شــود چرا که از یکطرف واردات بى 
رویه گوشت باعث شده بازار کساد شود و از سوى دیگر 
حال که صادرات آزاد شده عوارض 16هزار و 700 تومانى 
بابت صادرات دام ســنگین مزیت صادرات دام را از ما 
گرفته اســت. به این ترتیب مى توان گفت ما دچار خود 

تحریمى شده ایم.
منصور پوریان، رئیس شوراى تأمین کنندگان دام کشور 
نیز در خصوص گرانى نهــاده ها مى گوید: همانطور که 
مى دانید نهاده ارتباط مستقیمى با تولید گوشت دارد؛ به 
طورى که قبل از آزادســازى قیمت ها دو نوع نهاده در 
کشــور موجود بود. یکى دولتى بود کــه با قیمت کامًال 
مشــخص و دولتى به دامدار داده مى شود و سبب شده 
بود هزینه تولید بسیار پایین تر از مقادیر فعلى باشد. بعد 
از آزادسازى قیمت ها و آزاد شــدن قیمت نهاده عمًال

 قیمت ها سرسام آور باال رفت به نحوى که قیمت نهاده 
باالتر از عرف خود شد و سبب شد هزینه تولید یک کیلو 
گوشت قرمز درحالى که تا پیش از این قیمت براى دامدار 
54 تا55هزار تومان مى شد به یکباره به 120 هزار تومان 
برسد! به عبارت دیگر افزایش نهاده تأثیر 100درصدى 

بر گرانى گوشت داشت.
وى با بیان اینکه ما از مخالفان سرســخت آزادســازى 
قیمت در بخش نهــاده بودیم چون ایــن روزها را مى 
دیدیم، افزود: در زمانى کــه ارز 4200 تومانى مى دادند 
قیمت هر کیلوگرم گوشت مشخص بود اما با آزادسازى 
قیمت نهاده االن قیمت هر کیلو گوشت مشخص نیست.

در حــال حاضر80 درصــد هزینه هاى تولیــد مربوط 
به نهاده و علوفه اســت و همین باعث شــده که سیلى

 قیمت ها بر صورت گوشت قرمز بخورد.
کمتر از یک ماه و نیم پیش معاون بازرگانى داخلى شرکت 
پشتیبانى امور دام کشــور به حمایت از دامداران اشاره 

کرده بود و در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید 
قراردادى، گفته بود؛ خرید تضمینى دام سبک و سنگین 
از دامداران، یک خرید حمایتى به حســاب مى آید و در 

بیش از 15 استان انجام شده است.
در قالب این طرح حمایتى، شــرکت پشتیبانى امور دام 
تا امروز در راســتاى حمایت از تولید حدود 20 هزار تن 
گوشت منجمد 5 تکه دام ســبک و سنگین از دامداران 
کشور خریدارى کرده اســت. اما همچنان فعاالن این 
صنعت مى گویند مشکل فعلى تولید عدم شفافیت است؛ 
زمانى که قرار شــد یارانه نهاده ها را حذف کنند بنا شد 
یارانه حذف شــده در خود بخش هزینه شود که اینگونه 
نشد و در واقع زمانى باید ارز حذف مى شد که نیاز نهاده 
اى مرغداران و دامدارى ها را حداقل براى 6ماه تأمین 
مى کردند یا حداقــل پیش از حذف تأ میــن نقدینگى 
مى کردند اما چنین نشــد و دامداران در دام مشکالت

 افتادند.

نهاده ها گران، دام ها گرسنه 

دامداران در دام مشکالت  خبر عجیب 
درباره خرید برنج

  برترین ها |«تجارت نیــوز» در گزارشــى 
خبر داد که توانایى مردم بــراى خرید برنج به «نیم 
کیلو» کاهش یافته است! در بخشى از این گزارش 
مى خوانیم: تا همین چند ســال پیــش خرید برنج 
همواره جــزو خریدهاى ســاالنه و عمــده خانوار 
محسوب مى شــد. طورى که بسیارى از خانوار برنج 
مورد نیاز خود را به طور ساالنه خریدارى مى کردند. 
اما با توجه به افزایش شــدید قیمت برنج به ویژه در 
یکسال اخیر و از ســمت دیگر کاهش قدرت خرید 
مردم، عرضه برنج در بســته هاى نیم کیلویى رواج 
پیدا کرده اســت. در فروشــگاه ها، فروش برنج در 
شیشــه هاى کوچک 500 گرمى که بیشــتر شبیه 
شیشه هاى مرباست، توجه بســیارى از مردم را به 

خود جلب مى کند.

قیمت دالر واقعى است؟ 
  خبرآنالین| بررســى روند بــازار ارز حاکى از 
آن اســت که قیمت دالر در طول یک ماه گذشته، 
رشد 11/3 درصدى را تجربه کرده است؛ به طورى 
که بازار شــاهد گرانى 3 هزار و 940 تومانى قیمت 
دالر بوده اســت. برخى از نمایندگان مجلس، این 
رشــد را غیرعادى تلقى مى کنند؛ با این حال، على 
صالح آبــادى، رئیــس کل بانک مرکــزى اعتقاد 
دارد: در گذشــته در مقاطعى نرخ ارز جهش داشت 
و مجــدداً کمى کاهــش پیدا مى کــرد. وى تأکید 
مى کند: افزایش نرخ در این بازار واقعى نیست و حتمًا 
تعدیل خواهد شــد و ما به عنوان بازارساز براى آن 

برنامه داریم.

قانون حجاب را باید 
اجرا کنیم 

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمى    انتخاب |
موضع خود درباره  مبحث  حجــاب را چنین تعریف 
کرد: جامعه ایرانى، یک جامعه عمیقًا عفیف اســت 
و من مى توانــم این را با عدد نشــان دهم؛ اما دچار 
یک فراز و نشــیب هایى در نحــوه  رعایت حجاب 
هستیم و اختالف نظرهایى در شــیوه هاى اجراى 
آن وجود دارد. محمدمهدى اســماعیلى ادامه داد: 
امروز عفــاف و حجاب یــک امر قانونــى در کنار 
امر شرعى شــده اســت و باید آن را در کشور اجرا

 کنیم.

به من مربوط نیست
  ایلنا |وزیر ارتباطــات و فنــاورى اطالعات 
درباره سرنوشت بازگشــت پلتفرم اینســتاگرام و 
یا عدم بازگشــت آن به حالت عــادى گفت: بنده 
دخــل و تصرفــى در این مــورد ندارم، شــوراى 
امنیت کشــور تصمیــم گرفتــه و اگر قــرارى بر 
بازگشــت باشــد آنجا باید تجدیدنظر کند. عیسى 
زارع پور تأکید کــرد: من تصمیم گیر نیســتم، من 
حتى عضو شــوراى امنیت کشــور هم نیستم. وى 
درباره اینکه شــوراى عالى فضاى مجازى در این 
خصوص تصمیمى ندارد، گفت: شوراى عالى فضاى 
مجازى تصمیمى نگرفته اســت، تصمیم با شوراى 
امنیت کشور است و این شــورا باید تصمیم گیرى

 کند.

حکایت مدیران ما
   روزنامه جمهورى اسالمى |    مدیر در 
جامعه ما به عنوان یک سازمان بزرگ از یک کلیت 
و قانون تبعیت مى کند. مدیر نه خلق مى شود و نه از 
بین مى رود، بلکه از شکلى به شکل دیگر در مى آید. 
آنها به  قول مــردم کبوتران حرم هســتند، از اینجا 
کیش کنى کمى آن طرف تر مى نشــینند و همیشه 
جایى براى نشســتن دارند. از خصوصیات این حلقه 
بسته طبیعى اســت که صاحبان اصلى قدرت یعنى 
مردم همواره به چشم رعایاى مدیر دیده مى شوند؛ 
چون هیچ قدرت مردمى توانایى کنــدن آنان را از  

صندلى هاى تیره شان ندارد. 

الدن ایرانمنش
آلودگى مى تازد و مسئوالن در خواب خوش آمدن باد 
و باران هستند. این تکرارى بر مکررات هر سال پاییز 
و زمستان اســت. قانون هواى پاك بیش از پنج سال 
است که روى کاغذ مانده و هیچ برنامه و اقدام عملى از 
متولیان و مدیران 18 نهاد مسئول براى حل این معضل 

و نجات جان مردم شهرهاى مختلف دیده نمى شود.
آلودگى هوا چهارمین علت مرگ زودرس در دنیا، بعد 
از فشار خون باال، مصرف دخانیات و سوء تغذیه است 
و آمار مرگ به علت ســرطان ریه، سکته هاى مغزى، 
ســکته هاى قلبى، عفونت هاى حاد دستگاه تنفسى را 
نیز افزایش مى دهد. آمارها مى گوید هر 13 دقیقه یک 

نفر به دلیل آلودگى هوا کشته مى شود. 
این در حالى است که آلودگى هواى شهرهاى ایران، 
شش برابر میانگین جهانى است و به مرز هشدار رسیده 
اســت؛آلودگى که ناشــى از تردد خودروها، صنایع و 
خشکسالى است و گره کور آن هر روز کورتر مى شود. 
به گفته عباس شاهســونى، رئیس گروه سالمت هوا 

و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت، میانگین غلظت ذرات 
معلق طى ســال 1399، در شــهرهاى تهران، اهواز، 
مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایالم، سنندج، یاسوج، 
همدان، خرم آباد، اراك، کرج، کرمانشاه، آبادان، زنجان، 
یزد، ارومیه، کرمان، بیرجند، قم، زابل، بجنورد، دزفول 
و اردبیل با جمعیت تقریبى 32میلیون نفر شــش برابر 

رهنمود سازمان جهانى بهداشت بوده است.
عضو هیئت علمى گروه مهندســى بهداشت محیط 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، با اشاره به تأثیر 
آلودگى بر ســالمت مردم با مواجهه طوالنى مدت با 
ذرات معلق در کشور مى گوید: آلودگى هوا ساالنه 41 
هزار و 700 مورد مرگ زودرس را رقم مى زند که از این 
تعداد تقریباً معادل 10 درصد کل موارد فوتى هاى کشور 
است. یعنى به ازاى هر 100 هزار نفر جعیت 63/1 نفر 

بر اثر آلودگى هوا جان مى سپارند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال گذشته در 27 
شهر آلوده کشور با 35 میلیون جمعیت مرگ و میرهاى 
منتســب به آلودگى هوا 11میلیــارد دالر هزینه را به 

کشور وارد کرده است.
این در حالى است که به نظر مى رسد کاهش آلودگى 
هوا در اولویت هیچکس نیســت، بنابراین نمى توان 
انتظار هــواى بهترى داشــت و حتى اگر ســوخت و 
خودروها در کشور استاندارد شود باز هم وضعیت هوا 
به طور کامل بهتر نمى شود چون 94 درصد تولید انرژى 

کشور بر پایه سوخت هاى فسیلى است.
تنها راهکارى که اکنون به فکر مســئوالن رســیده 
تعطیل کردن مدارس است اما آیا این مى تواند کاهش 

آلودگى هوا را در پى داشته باشد؟
داریوش گل علیــزاده، رئیس مرکز ملــى هوا و تغییر 
اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیست چندى پیش در 
نامه اى با اشــاره به قانون هواى پاك نوشته بود که 
این قانون 33 ماده دارد. براى 176 تکلیف دســتگاه 
احصا شده است. در 10 ســازمان اصلى و همچنین با 
23 دستگاه همکارى دارد. اما براى کاهش آلودگى هوا 
در کشور باید به سمت استفاده از نیروگاه هاى با انرژى 
تجدیدپذیر برویم، شــدت مصرف انرژى در ایران سه 

برابر دیگر نقاط جهان است.
وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازى، سازمان حفاظت 
محیط زیســت، وزارت نفــت، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت نیــرو، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى، سازمان ملى استاندارد، پلیس راهور 
نیروى انتظامى، وزارت جهاد کشــاورزى، ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى، ســازمان هواشناسى، 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، ســازمان انرژى 
اتمى، ســازمان شــهردارى ها و دهیارى ها، سازمان 
بهینه ســازى مصــرف ســوخت، معاونــت علمى و 
فناورى ریاســت جمهورى و صدا و سیما، سازمان ها 
و دســتگاه هایى هســتند کــه قانون هــواى پاك، 
مســئولیت هایى را برعهده آنها گذاشــته و وظایف 
مشخصى را برایشــان تعیین کرده اســت اما به نظر 
مى رسد بیشتر تماشاچى هســتند و همین باعث شده 
که شهرهاى کشــور به مرز خفگى برســند و با این 
حال همه دست روى دســت بگذارند و کارى از پیش 

 نبرند.

هر 13 دقیقه بخاطر آلودگى هوا یک قربانى مى دهیم

مسئوالن فقط تماشا مى کنند

نام پسر 20 ساله بوکانى به عنوان کوتاه قدترین مرد زنده 
دنیا شناخته و نام وى در کتاب گینس ثبت شد.

افشــین(محمد) قادرزاده، اهل روســتایى دورافتاده در 
شهرستان بوکان است و قد او 65/24 سانتیمتر و وزن او 
فقط 6/5 کیلوگرم است. افشین که مى تواند به دو زبان 
کردى و فارسى صحبت کند تنها آرزویش کمک به پدر و 
مادرش است. وى در این باره گفت: حاال که نامم در کتاب 
جهانى گینس ثبت شده امیدوارم این شناخت جهانى به 

من کمک کند تا به رؤیایم برسم.
کوتاهى قد افشین به این معناســت که او نمى تواند راه 

پدرش اســماعیل قادرزاده را به عنوان کارگر ساختمانى 
ادامه دهد. وى که نتوانســته درس بخواند و سواد ندارد 
از طریق تلفن همراهى که دوســتش به او داده اســت 
ســعى کرده اطالعات و آگاهى پیدا کند، هرچند به طور 
کلى استفاده از تلفن همراه براى مدت طوالنى به  دلیل 

سنگین بودن آن براى افشین دشوار است.
افشین پس از دریافت رکورد گینس در دوبى، احساس 
مى کرد یک رؤیاست و زمانى که در دوبى بود، از اینکه 
پیش خیاط و آرایشــگر رفت و از بــرج خلیفه بلندترین 

ساختمان جهان دیدن کرد، بسیار خوشحال بود.

«کریگ گلندى»، ســردبیر رکورد هاى جهانى گینس 
گفت: «دیدار با افشین و خانواده اش و تأیید او به عنوان 

کوتاه قدترین مرد بالغ جهان، افتخارى بود.»
افشــین چهارمین مرد کوتاه قدى اســت کــه تاکنون 
توســط رکورد هاى جهانى گینس تأیید شــده اســت. 
او زمانى که در دوبى بود ســه بار در طول 24 ســاعت 
اندازه گیرى  شد و اکنون «ادوارد نینو هرناندز»  را از صدر 
جدول کوتاه ترین مرد جهان حذف کرده است. هرناندز 
36 ساله، اهل بوگوتا در کلمبیاســت و 72/1 سانتیمتر

 قد دارد.

پسر 20 ساله بوکانى کوتاه قدترین مرد جهان شد
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4 مصدوم بر اثر سوختگى 
جان باختند

معاون درمان بیمارســتان سوانح ســوختگى امام 
موســى کاظم(ع) اصفهان با بیان اینکه سه مصدوم 
دیگر حریق مینى بوس در محور نقنه بر اثر شــدت 
سوختگى جان باختند، گفت: ســه نفر از مصدومان 
در آى ســى یو بســترى هســتند که حال عمومى 
مناسبى ندارند. حسین بدیعى نژاد تصریح کرد: سایر 
مصدومان حریق مینى بوس در محور نقنه به سمت 
دهاقان که در بیمارســتان سوانح سوختگى بسترى 
هســتند، وضعیت خوبى ندارند. بیشتر مصدومان از 
ناحیه سر، صورت و دســت ها دچار سوختگى شدید 
هستند؛ ســوختگى صورت آن ها درجه سه است که 
باید پیوند پوســت انجام شود. ســاعت 06:30 روز 
دوشــنبه بیســت ویکم آذرماه وقوع آتش سوزى در 
مینى بوس در محور نقنه به ســمت دهاقان به مرکز 
فرماندهى عملیات اورژانس اســتان گزارش شد. در 
این حادثه 9 نفر مصدوم شدند که هشت نفر آن ها زن 

و یک نفر مرد بود.

هوا در اصفهان 
سردتر مى شود

کارشناس پیش بینى وضعیت آب و هواى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان گفت: کمینه دماى هوا 
بین 2 تا 3 درجه کاهش خواهد داشت و دماى هواى 
اصفهان در گرمترین ساعات 12 درجه و کمترین دما 
منفى یک درجه خواهد بود و گرمترین شهر استان 
خوروبیابانک با دماى16 درجه و بویین میاندشت با 
منفى چهار درجه ســردترین شهر استان پیش بینى 
مى شــود. مینا معتمدى گفت: تا پایــان هفته روند 

تدریجى کاهش دما مورد انتظار است.

محکومیت 
یک واحد صنفى 

یک واحــد صنفــى در شــهر اصفهان بــه دلیل 
گرانفروشــى به جزاى نقــدى ده میلیــارد و 657 
میلیونى محکوم شــد. مدیرکل تعزیرات حکومتى 
اســتان اصفهان گفت: با گزارش بازرسان یکى از 
اتحادیه هاى صنفى در شهر اصفهان مرتکب تخلف 
گرانفروشى شــده بود که پرونده تشکیل و به شعبه 
چهارم بــدوى تعزیرات حکومتى ارجاع شــد. على 
اکبر مختارى افزود: تخلف انتسابى به متهم محرز 
تشــخیص داده و بر این اســاس به پرداخت جزاى 
نقدى به میزان ده میلیارد و 657 میلیون ریال در حق 

صندوق دولت محکوم شد.

جایگزینى چمن هاى اصفهان 
معاون محیط زیســت و خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان گفــت: 25 درصد چمن هاى شــهر را به 
چمن هاى ســازگار تغییر دادیم که سال آینده پنج 
درصد دیگر بــه این میزان اضافه مى شــود و طبق 
برنامه ریزى تا 10 ســال آینده، ایــن میزان به 95 
درصد مى رســد. مهدى بقایى توزیع آب در شهر را 
از چالش هاى این حوزه برشمرد و افزود: هم اکنون 
پساب تصفیه شده براى آبیارى با تانکر در شهر توزیع 
مى شود، پروژه رینگ انتقال آب در دست انجام است 

و 60 درصد پیشرفت داشته است.

پایان احداث پکیج 
تصفیه خانه فاضالب  

مدیر آبفــاى کوهپایه از پایان احــداث پکیج تصفیه 
خانه فاضالب تودشک شهر کوهپایه خبر داد. عباس 
رحیمى خاطرنشــان کرد: احداث پکیج تصفیه خانه 
فاضالب تودشک توسط پیمانکار و با هزینه اى بالغ بر 
40 میلیارد و 500 میلیون ریال شامل احداث ساختمان 
پکیج، خرید و نصب تجهیزات، حصار کشی و خرید و 
اجراي شبکه برق صورت گرفته است. وى با اشاره به 
این که براى تکمیل تصفیه خانه تودشک به اعتبارى 
بالغ بر 13 میلیارد تومان نیاز است، تصریح کرد: از 13 
کیلومتر شــبکه جمع آوري این پروژه، در حدود پنج 

کیلومتر اجرا شده است.

خبر

مدیرکل هنرهاى نمایشى کشور گفت: جشنواره خندستان 
توانایى ایجاد حال خوب را دارد و در این راستا هر کمکى  که  از 
اداره کل  هنرهاى نمایشى وزارت ارشاد و اداره کل فرهنگ  و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان بربیاید، کوتاهى نخواهند کرد.
کاظم نظرى اظهار کرد: هدفى که اداره کل هنرهاى نمایشى 
با همکارى انجمن نمایش هر استان دنبال مى کند، توسعه و 
کمک به گروه هاى نمایشى در جهت اجراى فعالیت هایشان 
در شهر و اســتان خود و حمایت در راســتاى اجراى آن در 
پایتخت اســت تا بتوانند گروه هاى نمایشى خود را بیشتر 

معرفى کنند و گامى مؤثر در جهت برندسازى خود بردارند.
وى افزود: مرکز هنرهاى نمایشى کشور پس از اجرا هم با 

پرداخت کمک هزینه هایى به پشتیبانى از گروه هاى نمایشى 
ادامه مى دهد.

مدیرکل هنرهاى نمایشى کشور با اشاره به اهمیت برگزارى 
جشنواره «خندستان» در اصفهان تصریح کرد: به نظر من 
جشنواره خندســتان به لحاظ ژانر و نوع کمدى و با توجه به 
شرایط شیوع کرونا و نیاز جامعه به حال خوب، مى تواند یکى 

از جشنواره هاى مهم کشور باشد.
وى ادامه داد: جشنواره خندستان توانایى ایجاد حال خوب 
را دارد و در این راســتا هر کمکى که از اداره کل هنرهاى 
نمایشى وزارت ارشاد و اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمى 

استان اصفهان بربیاید، کوتاهى نخواهند کرد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات استان اصفهان گفت: 
بازار میوه اصفهان شــرایط خوبى دارد، قیمت هاى بازار 
میوه تغییرى نکرده و نسبت به گذشــته افزاش قیمت 

نداشته ایم.
حمیدرضا مهدوى در خصوص افزایش قیمت احتمالى 
بازار میوه در روزهاى آینده، افزود: بازار میوه و سبزیجات 
قابل پیش بینى نیست، زیرا قیمت تره بار روزانه مشخص 
مى شود، اما با شرایط کنونى بازار، بعید است که در شب 

یلدا افزایش قیمت خاصى داشته باشیم.
وى اعالم کرد: بازرســى اتحادیه با همکارى بازرسى 
اتاق اصناف و صنعت و معدن اکیپ هاى گشت ویژه یلدا 

را تشکیل داده اند و صبح تا بعدازظهر بازار را تحت نظر 
دارند. تاکنون مشکل خاصى در این زمینه نداشته ایم و به 

همین دلیل اجازه هیچ گونه تخلفى را نمى دهیم.
مهدوى توضیح داد: مشــکالت اقتصادى همه بازار را 
تحت تأثیر قرار داده و بازار میوه و ســبزیجات نیز از این 
قاعده مستثنى نیست و نســبت به گذشته ضعیف شده 
است و متاسفانه مشکالت اقتصادى باعث کاهش قدرت 
خرید مردم شده و به همین دلیل بازار رونق الزم را ندارد. 
اما امیدواریم در شب یلدا بازار رونق سابق خود را باز یابد. 
در حال حاضر استقبال مردم رو به رشد است، اما در آستانه 

دو تا سه روز آینده، بازار جان مى گیرد.

بازار میوه در آستانه شب یلدا 
جان مى گیرد

حمایت وزارت ارشاد از 
جشنواره «خندستان» 

به نظر مى رسد هندى ها و ترك ها دست از سر بخشى از 
صنعت نساجى اصفهان برداشــته اند و این روزها صنعت 
نســاجى اصفهان از کما درآمده اســت. صنعت نساجى 
اصفهان که تا پیش از این با تعطیل شدن شرکت پلى اکریل 
به اغما رفته بود حاالبا احیاى دو خط تولیدى این کارخانه بار 

دیگر نفس تازه اى پیدا کرده است.
شرکت پلى اکریل اصفهان در45 کیلومترى جاده اصفهان 
- مبارکه قرار دارد ودر تاریخ 24 مرداد 1353تأسیس شد. 
این مجتمع  صنعتى تنها مجتمع تولید کننده الیاف اکریلیک 
ایران است که تولیداتش شامل انواع نخ و الیاف پلى استر، 
نوار، الیاف اکریلیک فرشــى، تاپس پلى اســتروچیپس 
پلى اســتروالیاف شیشه در صنایع ریســندگى، بافندگى، 
فرش، پوشاك، پتویى و فاستونى است. طى چند سال اخیر 
این شرکت به دالیل مختلف که اصلى ترین آنها بدقولى 
دولت وقت بود دچار مشــکالت عدیده شد و نتوانست به 
کار ادامه بدهد. این در حالــى بود که با وجود حجم عظیم 

فعالیت هایش چرخ تولیدش دیگر نچرخید و بى جان شد.
به گفته کارشناسان آنچه باعث شد این شرکت در سال هاى 
اخیر به این وضعیت بیافتد واردات محصوالت مشــابه از 
خارج و تأثیر حضوردست هاى پنهان پشت پرده و دالل ها 
بود که این مجتمــع را دچار بحران مالــى کرد و درهاى 
سالن هاى تولیدى این کارخانه عظیم یکى پس ازدیگرى 

قفل و زنجیر شد وعمًال سکان هدایت این کارخانه 50 ساله 
از دست تولید کنندگان خارج شد.

این اتفاق ضربه سنگینى به نســاجى اصفهان زد تا جایى 
که این صنعت در سراشیبى بحران قرار گرفت و ترك ها و 
هندى ها از این آب گل آلود ماهى گرفتند و به جاى تولید 

مجبور به واردات شدیم.
حاال پس از سال ها رکود و آشفتگى در شرکت پلى اکریل، 
به تازگى معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان از دمیده شدن نفس تازه و حل مشکالت شرکت 

پلى اکریل اصفهان خبر داده است.
به گفته امیررضا نقش، بسیارى از موارد توقیف شده شرکت 
پلى اکریل توسط بانک ها رفع توقیف شده و این شرکت 
با جدیت فعالیت خود را دنبــال مى کند. جهت احیاى این 
واحد هاى تولیدى همکارى هاى خوبى انجام شده و این 
شرکت هم اکنون فعال است و توانسته بدهى هاى خود را 
تعیین تکلیف کند و با 2200 کارگر فعالیت خود را با جدیت 

دنبال مى کند.
معاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
همچنین اعالم کــرده که این شــرکت دیگر هیچگونه 
معوقه حقوق و دستمزد ندارد و خط اکریلیک این کارخانه 
فعال شده و خط پلى استر نیز 100 در صد افزایش ظرفیت 

داشته است.
خبر نوید بخشى که نقش داده این است که طى مصوباتى 

که براى بانک هــاى عامل طرف قرارداد و تســهیالت 
شرکت پلى اکریل و شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعى 
DMT انجام شده تکلیف و تقسیط بدهى هاى این شرکت 

مشخص شده و بسیارى از موارد توقیف شده شرکت پلى 
اکریل توسط بانک ها رفع توقیف شده است. عاملى که به 
گفته معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
تثبیت اشــتغال براى 2200 نفر در این شرکت را رقم زده 
است و نفســى تازه به نســاجى اصفهان بخشیده است. 
مقدمه اى که حاال به گفته کارشناســان مى تواند نقطه 
امیدى براى زنده شدن دوباره نساجى اصفهان و بازگشت 

به دوران طالیى و شکوفاى این صنعت داشته باشد.
به گفته یک کارشــناس، این موضوع همزمان با کاهش 
قاچاق محصوالت نساجى، باعث مى شــود که تولید در 
داخل به صرفه تر شود چون مصرف کنندگان از محصوالت 
نساجى تولید داخل اســتفاده مى کنند و فروش واحدهاى 

نساجى افزایشى مى شود.
به نظر حقگــو، در حال حاضر کیفیت تولیدات نســاجى 
داخلى افزایش یافته است و براى تداوم این وضعیت باید 
فضاى کسب وکار در داخل بهبود پیدا کند و بار مالیاتى از 
روى دوش بنگاه هاى کوچک و متوسط برداشته شود چرا 
که با افزایش تولید، بسیارى از واحدهاى نساجى غیرفعال، 
راه اندازى شــدند؛ چون در این شــرایط دخل وخرجشان 

هماهنگ شده و تولید براى واحدها به صرفه است.

تثبیت اشتغال براى 2200 نفر در پلى اکریل

چرخ نساجى اصفهان 
تندتر مى چرخد

سگ هاى ولگرد در مرکز شهر
نصف جهان   این روزها جوالن ســگ هاى ولگرد 
در برخى محالت و کوچه پس کوچه هاى اصفهان 
موجب ترس و وحشت مردم و از بین بردن آرامش 
زندگى آنها شده و گالیه هاى بسیارى را از عملکرد 

مسئوالن در این ارتباط برانگیخته است.
تا پیــش از این ســگ هــاى ولگرد معمــوًال در
 مکان هایى مثل صفه و مناطق حاشــیه اى شهر 
تردد مى کردند اما این سگ ها به دلیل سرد شدن 

هوا و کاهش مواد غذایى  به مرکز شهر هم راه پیدا 
کرده اند و شاهد پرسه زنى سگ هاى ولگرد این بار 

در خیابان شیخ بهایى بودیم.
حضور ســگ هاى ولگرد در مرکز شهر مسئله اى 
است که اکنون در حال تبدیل شدن به یک معضل 
بزرگ اســت با توجه به اینکه گفته مى شــود این
 سگ ها ممکن است بیمارى هارى هم داشته باشند 
و با حمله به شهروندان حوادث ناگوارى را رقم بزنند.

مریم محسنى
حرکت الك پشــتى اتوبوس ها را باور کنیم یا اشــتباه 
گرفتنشان با پیست ماشین ســوارى را؟ تضاد و تناقضى 
که این روزهــا در رفتار راننــدگان اتوبــوس زیاد دیده 
مى شــود؛ برخى از رانندگان به قدرى آهسته حرکت مى 
کنند که یک مسیر طوالنى به اندازه یک مسافرت کوتاه 
بین شــهرى به طول مى انجامد! برخى دیگر از آنها نیز 
چنان با سرعت حرکت مى کنند که باعث ترس و وحشت 

مسافران مى شوند.
ناوگان حمل و نقل عمومى و بــه خصوص اتوبوس ها از 

جمله بزرگ ترین خدمات دهندگان به مردم در طول روز به 
شمار مى روند و بنابراین، اینکه نوع رفتارشان به چه شکل 
باشــد امر مهمى محسوب مى شــود؛ بنابراین، بردبارى 
و صبر و آموزش مهارت ها به راننــدگان اتوبوس نه تنها 
مى تواند به افزایش خدمات رسانى مناسب تر کمک کند 
بلکه نقش اثرگذارى در آرامش شهروندان خواهد داشت.  در 
این رابطه سازمان اتوبوسرانى اصفهان و حومه مى تواند با 
آموزش هاى مهارتى به شکل متناوب یا دوره اى نه تنها به 
کاهش استرس و ذهن مشغولى رانندگان کمک کند بلکه 

نوع خدمات رسانى این شبکه شهرى را ارتقا خواهد داد.

حرکت الك پشتى یا پیست ماشین سوارى!

بیماران بى دارو!
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 27 
آذرماه خود در گزارشى با عنوان «تراژدى غمگین 
بیماران بى دارو» به مشکالت بیماران مبتال به «اس 
ام اى» در اصفهان پرداخته و نوشته 50 بیمار مبتال 
به «اس ام اى» در اصفهان حضور دارند؛ بیمارانى 
که عدم دسترسى به دارو مرگ آنها را جلو مى اندازد. 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «سال 
گذشته بود که رئیس جمهور به میان این بیماران که 
در مقابل مجلس دست به اعتراض زده بودند، آمد و 
دســتور داد داروى مورد نیاز بیماران در اسرع وقت 

براى یک دوره زمانــى میان مدت و بلندمدت تهیه 
شود و با سازوکار مناسب در اختیار خانواده بیماران 
قرار گیرد و همزمان مراکز دانشگاهى و دانش بنیان 
نیز، اثربخشى آن را مورد بررســى قرار دهند تا بعد 
از اتمام این دوره، تصمیم هــاى الزم در این زمینه 
اتخاذ شود. مردادماه گذشته نیز سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد اولین محموله داروى بیماران "اس ام اى" 
به کشور وارد شده است، دارویى که البته نتوانست 
پاسخگوى نیاز بیماران مبتال به این عارضه باشد و 

تنها در اختیار برخى از آنها قرار گرفت.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

فعالیت پنهانى معادن سیلیس منطقه غرقاب گلپایگان 
موجب تخریب سنگ نگاره ها با قدمت 9 هزار ساله در 

این منطقه شده است.
به گزارش خبرگزارى صــدا و ســیما، دبیر انجمن 
دوستداران تیمره گلپایگان با اشاره به تخریب تعدادى 
از سنگ نگاره هاى گلپایگان منطقه غرقاب گلپایگان 
گفت: به دلیل فعالیت معادن سیلیس در منطقه غرقاب 
شهرســتان گلپایگان تعدادى از ســنگ نگاره هاى 

تاریخى این شهرستان تخریب شده است.
رسول مجیدى افزود: سال گذشته فعالیت معادن منطقه 
غرقاب گلپایگان با حکم قضایى متوقف شد، اما این 
معادن به صورت پنهانى به فعالیت خود ادامه مى دهند 
و این امر تخریــب بیش از پیش ســنگ نگاره هاى 

گلپایگان را به دنبال خواهد داشت.
وى گفــت: ســنگ نگاره هاى غرقاب شهرســتان 
گلپایگان بیش از 9 هزار سال قدمت دارند و قرار است 
یونسکو این منطقه را به عنوان ژئوپارك در آثار جهانى 

ثبت کند. رئیس اداره میراث فرهنگى؛ صنایع دستى 
و گردشــگرى گلپایگان هم با اشاره به فیلم تخریب 
سنگ نگاره هاى منطقه غرقاب گلپایگان گفت: معادن 
سیلیس منطقه غرقاب گلپایگان در سال 1380 بدون 
اخذ استعالم از اداره میراث فرهنگى استان و شهرستان 
در این منطقه شــروع به حفارى و تخریب تعدادى از 

سنگ نگاره ها در محوطه معدن کرده اند.
مصطفى قانونى با اشــاره به شــکایت اداره میراث 
فرهنگى شهرســتان گلپایگان در سال 1396 از این 
معادن افزود: بنا بر دستور دادستان شهرستان گلپایگان 
در تابستان سال گذشته از فعالیت این معادن در منطقه 

غرقاب جلوگیرى شد.
وى گفت: در ســفر اســتاندار اصفهان به شهرستان 
گلپایگان هم مقرر شد اداره کل میراث فرهنگى صنایع 
دستى و گردشگرى استان؛ محدوده فعالیت معدنى در 
منطقه غرقاب مشخص کند و این موضوع به اداره کل 

صمت استان ابالغ شده است.

معادن سیلیس
بالى جان سنگ نگاره هاى 9000 ساله

جاده سالمت سمیرم تا پایان سال افتتاح مى شود
نصف جهان    شهردار ســمیرم گفت: بودجه امسال 
شهردارى ســمیرم بر مبناى رقم 300 میلیارد ریال 
بوده که تا پایان شش ماهه نخست سال جارى 90 

درصد آن محقق شده است.
محمدامین علیخانى با اشاره به تخصیص 110 تن 
قیر رایگان به شهردارى گفت: در سال جارى 40 هزار 
مترمربع از معابر سطح شهر با تخصیص قیر رایگان 

و از محل اعتبارات شهردارى آسفالت شده است.
وى در بخش دیگرى از سخنانش به اجراى هشت 
پروژه عمرانى در دســت اجراى شــهردارى اشاره 
کرد و افــزود: این پروژه ها شــامل طراحى خیابان 

رایى زاده، جاده ســالمت، اورهال کارخانه آسفالت، 
پارك شهداى گمنام، بهســازى کانال قلعه، جاده 
خیابان شهید، جانمایى زمین محل دفن زباله، مسیر 
منتهى به مسیر آبشار و طرح جامع شهرسازى شهر 

سمیرم است.
شهردار سمیرم با بیان اینکه این پروژه ها از ابتداى 
سال جارى اجرا شده و تاکنون 90 درصد پیشرفت 
داشته است، اظهار کرد: متأسفانه 30 هزار مترمربع 
از پروژه جاده سالمت به دلیل طوالنى بودن مسیر 
باقى مانده است که تا پایان ســال جارى تکمیل و 

افتتاح خواهد شد.

ناوگان حمل ونقل نجف آباد جوانسازى مى شود
نصف جهــان   شهردار نجف آباد گفت: 600 میلیارد 
ریال اعتبار براى نوســازى و جوان سازى ناوگان 

حمل ونقل شهر نجف آباد تخصیص یافته است.
عبدالرسول امامى اضافه کرد: با توجه به فرسودگى 
ناوگان حمل ونقل عمومى و به منظور ســاماندهى 
و برون رفت از این شرایط، برنامه ریزى الزم براى 
تقویت حوزه حمل ونقل درون شــهرى انجام شده 

است.
وى تصریح کرد: تعداد 20 دستگاه اتوبوس کولردار 

به مبلــغ 257 میلیارد و 900 میلیون ریال توســط 
شهردارى خریدارى شده اســت که به زودى مورد 

بهره بردارى قرار خواهند گرفت.
شــهردار نجف آباد با بیان اینکــه در حال پیگیرى 
براى خرید تعداد 10 دســتگاه اتوبــوس دیگر هم 
هســتیم، افزود: خرید تعداد 62 دستگاه خودروى 
ون بــا 266 میلیــارد و 900 میلیون ریــال و 50 
دســتگاه مینى بوس دو درب توســط شهردارى 

در حال پیگیرى است.

اضافه شدن 9 دستگاه اتوبوس به ناوگان بهارستان
نصف جهان    9 دســتگاه از 30 دســتگاه اتوبوس 
خریدارى شده به ناوگان حمل و نقل عمومى شهر 

بهارستان اضافه شد.
شهردار بهارستان با بیان این مطلب گفت: 75 درصد 
از مبلغ هزار و 530 میلیارد ریالى خرید این اتوبوس ها 
را دولت و 25 درصد باقیمانده را شهردارى بهارستان 

و شرکت عمران شهر بهارستان پرداخت کرده اند.
محمد شــبانى ادامه داد: با توجه به پرداخت کامل 

براى خرید 30 دســتگاه اتوبوس به شرکت ایران 
خودرو دیزل، قرار است به مرور 21 دستگاه اتوبوس 

دیگر، تحویل شهردارى بهارستان شود.
وى گفت: با توجه به اضافه شدن این اتوبوس ها به 
ناوگان حمل و نقل عمومى بهارســتان، سرفاصله 
انتظار بــراى اتوبوس در شــهر بهارســتان از 30 
دقیقه به  20 دقیقــه و در آینده نیز بــه 10 دقیقه 

خواهد رسید.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان از برنامه ریزى به منظور اجــراى رویدادهاى متنوع 
فرهنگى با همکارى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 

در نوروز 1402 خبر داد.
علیرضا ایزدى در حاشیه نشست مشترك با مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان با اعالم این مطلب گفت: خوشبختانه 
با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شــده با اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان، در نوروز سال آینده، عالوه بر همکارى 
و تعامل با دستگاه هاى عضو در ســتاد اجرایى خدمات سفر 
استان، از همکارى و تعامل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

نیز بهره مند خواهیم شد.
وى ادامــه داد: با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شــده، این 
همکارى ها شــامل اجراى رویدادهــاى فرهنگى متفاوت 
و متنوع تــر از ســال هاى گذشــته در قالــب نــوروزگاه، 
برگزارى تئاتر خیابانى، نمایشــگاه هاى نــوروزى و اجراى 
موســیقى ســنتى در ســطح شــهر در ایام نــوروز 1402 

خواهد بود.

نوروز 1402 با رویدادهاى 
فرهنگى متنوع در اصفهان
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 Vivo X) گوشى تلفن هوشــمند ویوو ایکس فولد
Fold) در اواخر ســپتامبر وارد بازار شد، اما سازنده 

احتماال یک گوشى تاشو دیگر را در آینده نزدیک 
معرفى مى کند.

 تلفن همراه هوشمند  Vivo X Flip در حال توسعه 
 Snapdragon» است و در گوشى جدید از چیپست

Gen +۸ 1» استفاده مى شود. 

 Galaxy» هدف این دســتگاه تاشــو رقابت بــا
Z Flip»، ســرى «Huawei P Pocket» و 

دستگاه هاى «Moto Razr» خواهد بود.
بنابر شایعات متعدد و اطالعات افشاشده از منابع 
 «Flip Oppo N۲» مختلف، یک گوشى هوشمند

نیز در راه است. 
 «X Flip» منابع چیز زیــادى دربــاره گوشــى
نگفته اند. فقط مى توانیم امیدوار باشــیم که این 
گوشى تاشوى جدید انتخاب هاى بیشترى براى 
طرفداران تلفن هاى تاشــو عمودى بــه ارمغان

 بیاورد.

سرى گوشى هاى شایئومى 13 هنوز به بازار نیامده، 
ادعاهاى بزرگى را در پس خود دارد!

 در یکــى از این ادعاهــا، این شــرکت مى گوید، 
شــیائومى 13 به هنگام بازى کردن، بهتر از آیفون 
14 اپل کار مى کند، چرا کــه در این هنگام کمتر 

داغ مى شود!
آلوین تسه مدیرعامل شــیائومى در هندوستان، در 
حساب توییتر خودش تصویرى به اشتراك گذاشت 
و اعالم کرد سرى شیائومى 13 موقع اجراى بازى 

مى تواند تا 8٫2 درجه  سانتى گراد نسبت به آیفون 14 
خنک تر باشد!

 درحالى که آمار دقیقى بــراى چنین ادعایى وجود 
ندارد، اما نتایج مقایسه  پرچم داران کنونى شیائومى 
و اپل نشــان مى دهد که برند چینــى در مدیریت 
گرما بهتر از رقیب آمریکایى اش عمل کرده است. 
با این حال مشخص نیســت که این آزمایش با چه 
معیارهایى انجام شده باشــد و به طور حتم باید در 

انتظار پاسخ هایى از سوى اپل نیز بود.

 بارها گفته شده هنگامى که با شما تماس تلفنى گرفته 
مى شــود و مثال وعده ى جایزه و هدیه مى دهند، از شما 
اطالعات کارت بانکى تان را مى خواهند و یا مواردى از 
این دست، باید دقت کنید که على رغم جذاب بودن این 
پیشنهادها، احتمال این که در آســتانه ى فریب خوردن 

توسط کالهبرداران قرار گرفته باشید، زیاد است.
وقتــى در تماس هاى تلفنى به شــما مى گویند برنده ى 
جایزه اى فوق العاده از یک مســابقه شده اید که احتماًال 
شــما هیچ گاه در آن مسابقه شــرکت نکرده اید؛ زمانى 
که مى گویند براى دریافت جایــزه باید مبلغى پرداخت 
کنید و یا از شــما مى خواهند، اطالعات کامًال شخصى 
و محرمانه ى مالى خــود را در اختیارشــان قرار دهید، 
مشخص است که باید محتاط باشید، زیرا سیستم هاى 
تجارى مطمئن و قانونى، هیچ گاه نیاز بر جزئیات حساب 
مالى شما ندارند و حتى اگر قرار باشد پولى یا جایزه اى را 
به شما بدهند، نیاز به رمز عبور کارت شما را ندارند و دادن 

شماره حساب یا شماره کارت کفایت مى کند.
نکته مهم این است شما حق دارید درباره هر شخصى که 
تلفنى با شما تماس مى گیرد و به شما پیشنهاد مى دهد، 
بررســى هاى الزم را انجام دهید، با نامه نگارى از آن ها 
اطالعات کارى بخواهید، تماس بگیرید، مرجع هاى آن ها 
را استعالم کنید و زمانى براى فکر کردن و تصمیم گیرى 
در مورد پیشــنهاد آن ها داشته باشــید؛ زیرا افرادى که 
به طور قانونى و به دور از هرگونه کالهبردارى به صورت 
تلفنى بازاریابى انجــام مى دهنــد، از این که اطالعات 
فعالیت معقول و منطقى خود را در اختیار شما قرار دهند، 

خوشحال مى شوند.
یکى از انــواع کالهبردارى هاى تلفنى اینگونه اســت 
که کالهبرداران ابتــدا یک تماس کوتاه با مشــترك 
برقرار کرده و به ســرعت قطع مى کنند اما تعداد زیادى 
از مشــترکان تلفن همراه عادت دارند پس از هر تماس 
ناموفق، به برقرارى تماس با فــرد تماس گیرنده اقدام 
کننــد؛ معموًال بــه دلیل آن کــه این تماس ها از ســر 
شماره هاى بین المللى برقرار مى شود، به محض تماس 
هزینه هاى سنگینى به مشترك ایرانى تحمیل مى شود.

پس از شــیوع ایــن روش کالهبردارى، وزیر ســابق 
ارتباطات و فناورى اطالعات در دولت گذشته تاکید کرده 

بود «قانون بقاى کالهبردار و قاچاقچى از بین نمى روند 
بلکه از شکلى به شــکل دیگر تغییر ابزار مى دهند. یک 
روز پیامک کالهبردارى، ایــن روزها Missed Call و 
انتظار تماس و شارژ مشترك تلفن همراه.» پس از این 
هشدار، به تمام مشترکان تلفن همراه توصیه شد که پس 
از برقرارى هر تماس ناآشــنا و بین المللى و قطع آن، از 
پاسخگویى مجدد خوددارى کنند که متحمل هزینه هاى 

سنگین نشوند.
درخواست پول براى یکسان سازى تعرفه هاى اپراتور از 
دیگر انواع کالهبردارى هاست. در حالى که یکسان سازى 
تعرفه ها و تک نرخى شــدن تماس هاى درون شبکه یا 
برون شبکه براى اپراتورهاى اول و دوم، هزینه اى براى 
مشترکان ندارد و جزو خدماتى است که توسط اپراتورها 
ارائه شده، اما برخى اقدام به ســودجویى از این موضوع 
کرده و تماس هایى با آن ها گرفته و بابت یکسان سازى 
تعرفه ها درخواست هزینه کرده اند؛ البته اپراتورها اعالم 
کردند که این درخواســت ها کالهبردارى بوده و نباید 

هزینه اى بابت این خدمات پرداخت شود.
طبق این گزارش در کالهبردارى تماس تلفنى ناخواسته 
 (wangiri) با خارج از کشور که به آن تماس و قطع تماس
گفته مى شــود، کالهبــرداران یک تماس بى پاســخ 
(missed call) و یــا یــک لینک اینترنتى به گوشــى 
تلفن مشــترکان ارســال مى کنند. مشــترکان معموال 
پس از مشاهده تماس از دســت رفته روى گوشى خود، 
با شــماره درج شــده تماس مى گیرند که این تماس ها 
عمومًا به مقصد کشــورهاى خارجى (اغلب کشورهاى 

آفریقایى) است.
 Call) در صورتى که قربانى به برقــرارى تماس مجدد
Back) با مهاجم اقدام کند، یک پیام ضبط  شــده براى 

وى پخش شــده و بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر 
قبوض باال مى شود؛ اغلب مهاجمان  سعى مى کنند با طرح 
موضوعات جذاب مانند برنده شدن مشترى در التارى و 
غیره قربانى را جهت صحبت بیش تــر ترغیب و هزینه 

بیش ترى را به وى تحمیل کنند.
مشــترکان الزم اســت درصــورت مشــاهده تماس 
ازدست رفته به کدهاى تماس دقت کنند و در صورتیکه 
در زمان تماس روى صفحه گوشى به جز کدهاى 0098 

یا 98+ ، کد کشورهاى دیگر نمایش داده شد، بالفاصله 
تماس را قطع کرده و شماره را بررسى کنند. عالوه بر این، 
مشترکان توجه داشته باشند که  روى لینک هایى که به 
شماره گیرى منجر مى شــود، کلیک نکنند و درصورت 

برقرارى تماس خارجى، فوراً تماس خود را قطع کنند.
در همین این راستا، پیمان قره داغى -مدیرکل حفاظت 
از حقــوق مصرف کننــده رگوالتورى- با بیــان اینکه 
مدیریت تماس هاى بین الملل بــا الزام رگوالتورى و به 
منظور جلوگیرى از کالهبردارى تماس تلفنى ناخواسته 
با خارج از کشــور و تحمیل هزینه اضافى به مشترکان، 
فراهم شده اســت، گفته بود: از این پس تمام مشترکان 
اپراتورهاى تلفن همراه مى توانند با شماره گیرى کدهاى 
دستورى #2922*10* در همراه اول و 8#*1*555* 
در ایرانسل، تماس  هاى بین المللى خود را مدیریت کنند.

وى با اشــاره به انجام این نوع کالهبردارى ها از طریق 
شماره هاى ویژه، بیان کرد: با توجه به اینکه شماره هاى 
ویژه بسیار پرهزینه هستند، پس از تماس با این شماره ها، 
براى مشترك قبض هاى سنگینى صادر شده و یا شارژ 
مشترك به یکباره تمام مى شود، بنابراین مشترکان تلفن 
همراه باید مراقب تماس با شماره هاى ناشناس و کلیک 

روى لینک هاى ناشناس باشند.
همچنین مشترکان مخابراتى نیز درصورت تمایل و عدم 
نیاز به تماس بین المللى مى توانند براى جلوگیرى از این 
مشکل، با مراجعه به بخش مخابرات من در پرتال شرکت 
مخابرات ایران به نشــانى www.tci.ir نسبت به بستن 
صفر دوم، اقدام کرده یا بدین منظور به مراکز مخابراتى 

منطقه خود مراجعه کنند.
چندى پى هم شرکت مخابرات ایران به مشترکان خود 
درباره کالهبردارى با تلفن ثابت هشدار داد. گزارش هایى 
درمورد برخى از تماس هاى تلفنى کالهبرداران از طریق 
خطوط تلفن ثابت به بهانه عملیات کابل برگردان و ارائه 
خدمات ارتباطى ارائه شده اســت که شرکت مخابرات 
ایران اعالم کرده این تماس ها جنبه کالهبردارى داشته 
و ارتباط شرکت مخابرات ایران با مشــتریان از طریق 

درگاه هاى رسمى انجام مى شود.
طبق اعالم این شرکت، الزم اســت هموطنان گرامى 
ضمن آگاهى از این امر درصورت هرگونه تماس تلفنى 

با خطوط شخصى و پیام رسان ها به بهانه انجام عملیات 
کابل برگردان و جلوگیرى از قطــع خطوط تلفن ثابت، 
از واگذارى کد رمز قرائت شــده از بستر خط تلفن ثابت 
منزل به افراد غیر خوددارى کنند. همچنین مشــترکان 
مى تواننــد این گونــه کالهبردارى ها و موارد مشــابه 
احتمالى را با سامانه پاسخگویى 2021 شرکت مخابرات 

ایران مطرح کنند.
افــراد ســودجو در تماس خود بــا شــهروندان از آنان 
درخواســت مى کنند که مثال کدهاى ارســال شده در 
پیامک یا تماس هاى صوتى را در اختیار آنان قرار دهند 
تا از قطع تلفنشان جلوگیرى شود  و ... . این موارد همگى 
کالهبردارى محسوب شده و شهروندان باید توجه داشته 
باشند که به هیچ عنوان کدهاى دریافتى از تلفن ثابت یا 

تلفن همراه خود را براى هیچ کس قرائت نکنند.
اعالم چنین کدهایى مى تواند منجر به دسترسى غیرمجاز 
به حساب افراد، سوءاســتفاده از اطالعات شخصى و ... 
شود. اصل مهم همان اســت که هیچ یک از دستگاه ها، 
شــرکت ها، نهادها و ... در تماس با شــهروندان از آنان 
درخواست کد و وجه نقد و ... نمى کنند و اگر شهروندان با 
چنین تماس هایى مواجهه شدند حتما در اصالت آن شک 

کرده و با تماس گیرنده همکارى نکنند.
 بنابراین با توجه به این که این روزها بازار ســودجویى و 
دریافت هزینه هاى مازاد بر خدمات داغ شده است و هر 
یک از ســودجویان از راهى براى کالهبردارى و فریب 
کاربران استفاده مى کنند، کاربران باید دقت داشته باشند 
که هنــگام رویارویى با موارد این چنینــى، در مرحله ى 
ابتدایى هزینه اى را براى این افــراد واریز نکنند و پس 
از آن، موضوع را با اپراتور و مســؤوالن مربوطه در میان 

بگذارند.
همچنین هنگام مواجهه با موارد مشــکوك، هر جایى 
که کاربران احســاس کردند مورد متناقضى وجود دارد، 
یا هرگاه به فرد تماس گیرنده شک کردند، بهترین را این 
است که این تماس قطع کنند. این کار بسیار هوشمندانه 
اســت و به هیچ وجه بى احترامى محســوب نمى شود. 
کارشناســان مى گویند  کاربران در این موارد همیشه با 
افراد مورد اطمینان خود، اقوام و پلیس مشورت کنند و از 

آن ها دربارة این موارد پرس وجو و تحقیق کنند.

یک دستگاه جدید براى ردیابى ماالریا طراحى شده است. 
این دســتگاه با اتصال به تلفن همراه هوشمند، در 10 ثانیه 

تشخیص مى دهد که کاربر به ماالریا مبتال است یا نه.
در حالى که ردیابى عفونت ماالریا در جمعیت هاى در معرض 
خطر بسیار مهم است، گرفتن و تجزیه و تحلیل نمونه خون 
مى تواند مشکل ساز باشد. یک دستگاه جدید براى کمک به 
تشخیص این بیمارى طراحى شده است که با اتصال به تلفن 
همراه هوشمند با اســتفاده از نور و در عرض 10 ثانیه قادر 

است بیمارى را تشخیص دهد.
اما مگر چه اشکالى در تشخیص از طریق نمونه خون وجود 
دارد؟ ماالریا عمدتا در کشورهاى در حال توسعه رخ مى دهد، 
جایى که آزمایشــگاه هایى که نمونه هاى خون را پردازش 

مى کنند معموال بسیار اندك هستند. 
بنابراین آزمایش در این گونه جوامع مى تواند چالش برانگیز 
باشــد. حتى اگر نمونه ها در محل مــورد تجزیه و تحلیل 
قرار گیرند، انجــام این کار بــاز هم شــامل افزودن یک 
معرف شــیمیایى به هر یک و ســپس انتظار براى ارزیابى

 نتایج است.
عالوه بــر این، بســیارى از مردم دوســت ندارند آزمایش 
خوند بدهند و به همین دلیل، براى تشــخیص این بیمارى 
به آزمایشــگاه ها نمى آیند و یا حاضر نیستند در غربالگرى 

شرکت کنند.
 اینجاست که طیف سنج دستى کوچک وارد عمل مى شود. 
این دستگاه توسط تیمى از دانشــگاه کوئینزلند استرالیا به 

سرپرستى دکتر مگى لرد ساخته شده است.
افراد به ســادگى الله گوش یا نوك انگشــت خود را روى 
دستگاه قرار مى دهند، ســپس دکمه اى را فشار مى دهند تا 
دستگاه فعال شود. این دستگاه با تابش یک پرتور نور مادون 
قرمز بى ضرر به بافت زیرى پوست، به مدت 5 تا 10 ثانیه، 

مى تواند عامل بیمارى زا را تشخیص دهد.
نور مادون قرمز مى تواند از طریق پوست به جریان خون نفوذ 
کند، و نورى که منعکس مى شود، مى تواند چیزى را که در 

جریان خون وجود دارد نشان دهد.
 ماالریا ســلول هاى قرمز را آلوده مى کند و باعث تغییرات 
ساختارى و شیمیایى از جمله وجود پروتئین هاى اختصاصى 
انگل مى شود. این تغییرات، مى تواند فرد آلوده را از غیرآلوده 

جدا کند.
هنگامى که دستگاه، نور منعکس شده را پردازش کرد، داده ها 
را به صورت بى سیم به یک تلفن هوشمند متصل شده، منتقل 
مى کند. یک برنامه نصب شده  در آن تلفن، نتایج را بى درنگ 
نمایش مى دهد و اطالع مى دهد که آیا فرد به انگل ماالریا 

آلوده است یا خیر.
در شکل کنونى، ســاخت این طیف سنج تقریبا 2500 دالر 
آمریکا هزینه دارد، اما در صورت استفاده در دنیاى واقعى به 

سرعت هزینه خود ساخت خود را برمى گرداند.
 این دســتگاه مى توانــد بیمــارى 1000 نفــر در روز را 
تشخیص دهد و بســیار به صرفه تر از تکنیک هاى موجود

 است.

اپل قصد دارد یک دســتگاه تاشــو با نمایشگر 10 
اینچى را جایگزیــن تبلت هاى ســرى آیپد مینى

 کند.
اپل سال گذشته آیپد مینى 6 را با تغییرات اساسى در 
طراحى و ارتقاء سخت افزار داخلى عرضه کرد. این 
دستگاه اکنون حاشیه هاى نسبتًا باریک ترى دارد و 
از حسگر تاچ آى دى یک پارچه شده با دکمه ى پاور 

بهره مى برد. 
بااین حال، به نظر مى رســد غول فناورى مستقر در 
کوپرتینو برنامه هاى دیگرى براى کوچک ترین نسل 
تبلت هاى خود دارد. شاید اپل دستگاه تاشو جدیدى 
با ابعاد حدود 10 اینچ را جایگزین محصوالت سرى 

آیپد مینى کند.
آیپد مینى 6 دســتگاهى بســیار قدرتمند است 
که از تراشــه ى Bionic A۱۵ و سیستم دوربین 

بهبودیافته اســتفاده مى کند. خط تولید آیپد مینى از 
مدت ها قبل تاکنون ســبک طراحى مدل اصلى را 
حفظ کرده است و نســخه هاى جدید آن با تغییرات 

تدریجى عرضه مى شوند. 

بااین حال، جدیدترین نسل این محصول با تغییرات 
بسیار جذابى همراه بود و درواقع عناصرى از آیپد پرو 
و مجموعه ى جدید آیپد ایر در این دستگاه کوچک 

نیز ارائه شد.
 ،Wccftech به گزارش
اپل درحال ســاخت 
یک دســتگاه تاشو 
جدیــد اســت که 
مى تواند به عنوان 

جایگزین آیپد مینى روانه ى بازار شود.
شــنیده ها حاکى از آن اســت اپل یک سال پس از 
عرضه ى اولین آپید OLED خود در ســال 2024، 
از دستگاه تاشــو جدیدى رونمایى خواهد کرد. اگر 
این گزارش واقعیت داشته باشد، محصول تاشو این 
شرکت درسال 2025 جایگزین تبلت هاى سرى آیپد 

مینى خواهد شد.
 منبع این خبر همچنین اعالم کرده است 
ســازنده ى آیفون درحال ساخت یک 
صفحه نمایش 20 اینچى تاشــو جدید 
اســت که احتمــاًال از آن در مدل هاى 

آینده ى مک بوك استفاده خواهد کرد.
ازآنجاکه اپل هنوز خبر معرفى تبلت تاشو خود 
را تأیید نکرده اســت نمى توانیم با اطمینان خاطر 

درمورد آن صحبت کنیم. 
به هرحال اگر این موضوع واقعیت داشــته باشــد با 
نزدیک تر شدن به تاریخ معرفى محصول تاشو اپل، 
مطمئنــًا اطالعات و جزئیات بیشــترى درمورد آن 

دردسترس قرار خواهد گرفت.

شایعات جدید درباره گوشى تاشو Vivo X Foldبرترى شیائومى 13 بر آیفون 14 چیست؟
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 منصــور رضایى، ســیب درختــى را منبــع غنــى پکتین عنــوان کرد 
که از دســته فیبرهاى محلــول در آب و باعث تســهیل دفع ســرب از بدن

 است.
به گفته وى، از ســایر منابع پکتین مى توان به مرکبات مثل پرتقال، نارنگى، 
لیمو و گریپ فروت، تــوت فرنگى، هویج و غالت ســبوس دار اشــاره کرد 

که مصــرف روزانه میوه هــاى حاوى پکتین بــراى کاهش 
خطــرات آلودگى هــوا بســیار مهــم اســت و توصیه 
مى شــود حداقل یــک ســیب در طــول روز مصرف

 شود.
این دکترى تخصصــى علوم تغذیه 

افــزود: دریافت ســلنیوم براى 
بهبود عملکرد آنزیم هایى که 
بتواند با شــرایط بــد محیطى 
و آسیب رســان به سلول هاى 

بدن مقابله کند، ضرورى است و 
ماهى، گوشت قرمز کم چرب، غالت 

کامل، حبوبات، تخم مــرغ، مرغ، ســیر، زردچوبه و قارچ حاوى ســلنیوم
 است.

رئیس اداره تغذیه بیمارستان مسیح دانشورى، ریزمغذى «روى» را از مواد مؤثر 
در تقویت سیستم ایمنى بدن برشــمرد و گفت: انواع گوشت، غالت و حبوبات 
خیسانده شده و ترجیحًا جوانه زده به خصوص غالت سبوس دار، مصرف انواع 
فرآورده هــاى دریایى، نخود ســبز، عدس و جوانه گندم از منابع سرشــار 

«روى» هستند.
وى با بیان اینکه منیزیــم در هواى آلــوده موجب کاهش جذب 
فلزات سنگین مانند کادمیوم و افزایش دفع سرب 
مى شود، خاطرنشان کرد: انواع سبزى هاى 
با رنگ سبز تیره (کلروفیل دار)، لبنیات کم 
چرب، انجیر، لیمو، گریپ فــروت، ذرت زرد، 
بادام، گردو، پســته، مغزها، آجیل، سبزیجات 
برگى شکل مثل کلم، اسفناج، جعفرى، کاهو، برگ 
چغندر، غالت سبوس دار و حبوبات مثل لوبیا و سویا غنى از 

منیزیم هستند.

همه ما شنیده ایم که پا قلب دوم انسان است، اما معموال پا ها در زمستان سرد 
هستند.

 همه ما شنیده ایم که پا قلب دوم انسان اســت، اما معموال پا ها در زمستان سرد 
هســتند در حالى که در این فصل بدن ما گرم نگه داشــتن ارگان هاى حیاتى 
مانند قلب و ریه ها را در اولویت قــرار مى دهد که موجب کاهش جریان خون به 
دیگر اندام ها مانند دست و پا مى شــود. درادامه چند روش کاربردى را براى گرم 

نگه داشتن پاهایتان معرفى مى کنیم.
دو الیه جوراب بپوشید: 

براى گرم نگه داشتن پا هاى خود یک جفت جوراب عرق گیر پلى پروپیلن با یک 
جوراب پشمى روى آن بپوشید0

. این ترکیب براى گرم نگه داشتن انگشتان پا در زمستان مناسب است، اما مراقب 
باشید ترکیبى از جوراب ها را انتخاب نکنید که خیلى ضخیم باشند و براى پوشیدن 

کفش دچار مشکل شوید.
پا ها را در آب گرم قرار دهید: 

در صورت امکان، دوش آب گرم بگیرید یا در وان آب گرم غوطه ور شوید. این کار 
باعث گرم شدن کل بدن از جمله پا ها مى شود.

کفى حرارتى در کفش بگذارید: 
یک بسته کفى حرارتى یا بســته هاى گرمایشــى از داروخانه خریدارى کنید. 
هنگامى که پا هاى شــما ســرد اســت، یکى را فعال کنید و داخل جوراب خود 
بچسبانید. اگر در دســتورالعمل ها آمده اســت که کفى را در تماس مستقیم با 
پوســت قرار ندهید، آن را بین جوراب و کفش یا بین دو الیه جوراب اســتفاده

 کنید.
کاله بگذارید: 

شما گرماى زیادى را از سر خود از دست مى دهید و هرچه بدن شما سردتر شود، 
پا هاى شما هم سردتر خواهد شد. براى صرفه جویى در گرماى بدن و تشویق به 

گرم تر شدن پاها، کافى است یک کاله سرتان بگذارید.
تندتر قدم بردارید: 

همیشه باید هنگام پیاده روى ابتدا چند دقیقه آهســته گام بردارید، در روز هاى 
سرد باید با گام هاى تندتر ادامه دهید یا مســیرى را انتخاب کنید که در نزدیکى 
مسیر شروع، بلندى یا پله داشته باشــد تا خون تان به جریان بیفتد. جریان خون 
بیشترى که در نتیجه ضربان قلب تندتر ایجاد مى شود، به گرم نگه داشتن پا ها 

کمک مى کند.

بعضى از عادات غلط هستند که ممکن است در حال انجام آن ها باشید و 
به طور ناآگاه به ذهن خود آسیب بزنید.

اگر ســعى کنید که جلوى این رفتارهاى مخرب را بگیرید، با آثار مثبت 
بهبود فعالیت هاى ذهن خود مواجه خواهید شد. و به سالمت ذهن خود 

کمک شایانى کرده اید.

1) کم خوابى و عدم تجربه خواب مناسب
یکى از مواردى که باید به آن توجه کافى داشــته باشید، کیفیت مناسب 
خواب شما مى باشد. عدم خواب کافى مى تواند تاثیرات منفى فراوانى بر 
عملکرد مناسب مغز داشته باشد. بنابراین سعى کنید عوامل تاثیرگذار بر 
افزایش کیفیت خواب را رعایت کنید. و سعى کنید از انجام فعالیت هایى که 
باعث کم خوابى و بى خوابى شما مى شوند، پرهیز نمایید. به عنوان مثال 
توجه به ساعات منظم استراحت و خواب، عدم مصرف موادى که باعث 

از بین رفتن نظم خواب شما مى شوند و توجه به عواملى که باید در اتاق 
خواب شما رعایت شوند، از اهمیت باالیى برخوردار هستند.

2) تنهایى بیش از حد
همه ما دوست داریم در طول زندگى خود زمان هایى را تنها باشیم. و به این 
موضوع نیاز داریم. اما باید بدانیم که انسان براى زندگى اجتماعى آفریده 
شده است. و تنهایى بیش از حد مى تواند براى هر یک از ما مشکالتى را 
به وجود بیاورد. منظور از ارتباط، تنها ارتباطات اجتماعى موجود در فضاى 

مجازى نیست. 
بلکه نیاز به ارتباط چهره به چهره نیز در در انسان وجود دارد. افرادى که 
با دوستان زیادى ارتباط دارند، از وضعیت سالمت ذهن بهترى برخوردار 
خواهند بود. همچنین این افراد کمتر در معرض ابتال به بیمارى هایى مانند 

آلزایمر و زوال مغز قرار مى گیرند.

(junk food)3) خوردن زیاد خوراکى ها و تنقالت مضر
اگر به فکر سالمت ذهن خود هستید، باید تا جاى ممکن از مصرف تنقالت 
مضر خوددارى کنید. بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف زیاد غذاهاى 
مضر مانند چیپس و پفک و انواع فســت فودها تاثیــرات منفى زیادى 
بر حافظه و تمرکز و عملکر ذهن مى گذارند. در عوض شــما مى توانید 
خوراکى هاى مفید مانند انواع آجیل، میوه ها و سبزیجات و انواع اسموتى ها 

جایگزین خوراکى هاى مضر کنید.

4) گوش دادن به موسیقى با هدفون با صداى باال
یکى از کارهایى که تاثیرات منفى زیادى بر عملکرد بخش هاى مختلف 
ذهن مى گذارد، گوش دادن به موســیقى با صداى باال مى باشد. اگرچه 
موسیقى هاى شاد و مناسب مى توانند باعث افزایش تمرکز و خالقیت ذهن 
شوند. اما موسیقى هاى نامناسب نیز تاثیرات منفى از خود نشان مى دهند. 

عالوه بر اینکه بخواهید با هدفون و صداى زیاد به انجام این کار مشغول 
شــوید. این کار باعث از بین رفتن بافت هاى مغزى و همچنین ابتال به 
بیمارى هاى عصبى و الزایمر خواهد شد. بنابراین سعى کنید همیشه کمتر 
از 60 درصد میزان صداى هدفون را استفاده کنید. و همچنین هیچگاه 
بیشتر از دو ساعت به صورت مداوم با هدفون ها به موسیقى گوش ندهید.

5) تحرك کم براى آسیب به مغز
ورزش منظم و تحرك کافى از عوامل بسیار تعیین کننده در حفظ سالمت 
ذهن و جسم به شــمار مى رود. در صورتى که در طول روز تحرك کافى 
ندارید. پیشنهاد مى شود که هرچه ســریع تر ورزش منظم را به برنامه 
روزانه خود اضافه کنید. در غیر این صورت شما در معرض ابتال به انواع 
بیمارى ها از قبیل بیمارى هاى قلبى، الزایمر زودرس و همچنین دیابت و 

… قرار خواهید گرفت.

6) مصرف دخانیات مؤثر در سالمت ذهن
مصرف انواع مختلف دخانیات مانند ســیگار عــالوه بر عوارض جبران 
ناپذیرى که بر سالمت جسم شما دارد. باعث زوال مغز و عملکرد نامناسب 
آن نیز مى شود. مصرف سیگار همچنین مى تواند احتمال ابتال به آلزایمر و 
زوال مغز و وقوع سکته قلبى را تا دو برابر افزایش دهد. بنابراین اگر از افراد 
سیگارى محسوب مى شــوید و یا در خانواده شما فردى سیگارى وجود 
دارد. سعى کنید هر چه سریعتر براى ترك کردن آن اقدام کنید. تا بیشتر 

از سالمت ذهن شما به خطر نیفتاده است.

8) سپرى کردن زمان طوالنى در تاریکى
عدم دریافت نور طبیعى به مقدار کافى منجر به کند شدن عملکرد مغز 
و افسردگى خواهد شد. دانشمندان همچنین معتقدند که نور خورشید به 

عملکرد مناسب مغز و سالمت ذهن کمک زیادى مى کند.

حشره برنج یا شپشک برنج ، با نام علمى سیتوفیلوس اوریزائه ، آفت هاى 
ریزى هستند که به برخى محصوالت کشاورزى مانند برنج حمله مى کنند 

و از این محصوالت به عنوان غذاى خود استفاده مى کنند.
حشره برنج یا شپشک برنج، با نام علمى سیتوفیلوس اوریزائه، آفت هاى 
ریزى مى باشند که به برخى محصوالت کشــاورزى مانند برنج، گندم، 
غالت و ... حمله مى کنند و از این محصوالت به عنوان غذاى خود استفاده 
مى کنند. این حشرات از نظر پزشکى خطرناك نیستند و موجب عفونت 

نمى شوند، ولى به مواد غذایى آسیب مى رسانند.
یافتن این آفت ها در برنج مشکالتى براى پاك کردن برنج و درست کردن 

برنج به وجود مى آورد. 
اگر مقدار زیادى برنج خریدارى نموده اید و به آن شپشــک زده، نگران 
نباشید، با خواندن این مطلب مى توانید روش هایى براى رفع شپشک برنج، 

پیشگیرى از زدن این حشرات به برنج بیاموزید.

شپشک برنج چیست و چه شکلى دارد؟
شپشک برنج آفت ریزى است که اندازه آن ها 2 تا 3 میلى متر و رنگ آن ها 
قهوه اى مایل به سرخ تا سیاه است. الرو شپشک به رنگ سفید شیرى است 

و پا ندارد. شپشک برنج مى تواند پرواز کند و در تاریکى جذب نور مى شود.
این شپشک ها به غالت و برنج حمله کرده و سوراخ هاى ریزى را در آن ها 

به وجود مى آورند.
 شپشک بالغ با سرعت از جایى به جاى دیگر پرواز مى کند و حدود 30 روز 
زنده مى ماند. این حشره مى تواند روزى 4 تخم در مغز غالت مى گذارد که 

الرو ها پس از 3 روز از تخم ها خارج مى شوند.
یک شپشــک در طول عمرش مى تواند 300 تا 400 تخم بگذارد. الرو 
ابتدا به شــفیره و پس از 5 تا 16 روز به شپشک بالغ تبدیل مى شوند. این 
شپشک ها موجب ایجاد عفونت یا انتقال بیمارى نمى شوند و نیش نمى زند.

استفاده از تله هاى چسبناك
تله هاى چسبناك متنوعى در بازار وجود دارد. شپشک ها به علت اینکه 
جذب نور مى شوند با ریختن برنج در ســینى به اطراف پراکنده خواهند 
شد بنابراین در اطراف ظرف تله هاى چســبناك قرار دهید تا زمان فرار 
شپشک ها، آن ها به تله بچسبند و نتوانند خود را از تله رها کنند، چون این 

آفت ها، زیاد قوى نیستند که خودشان را از نوار جدا کنند بنابراین با چسبیدن 
به نوار ها مى میرند.

استفاده از آب جوش
براى از بین بردن شپشــک برنج در خانه مى توانید آب جوش روى برنج 
بریزید، زیرا آب جوش شپشک و تخم هاى آن ها را مى کشد. پس از مردن 
شپشک ها، آن ها در سطح آب شناور مى شوند و خیلى راحت مى توانید ب 
آن ها را جدا کنید. با حرارت دادن برنج هم مى توانید شپشک ها و تخم هاى 

شان را بکشید.

قرار دادن برنج در فریزر
براى از بین بردن شپشک برنج و تخم هاى آن، برنج چهار روز در فریزر 

بگذارید و پس از چند روز آن را در بیاورید و بسته بندى کنید.

استفاده از برگ بو یا چریش
یکى از بهترین راه ها براى از بین بردن شپشک برنج، قرار دادن برگ بو و 

برگ چریش در برنج است که حشرات را از برنج دور مى کند.

استفاده از میخک
براى دور کردن شپشک ها از برنج، کمى میخک درون ظرف برنج بگذارید 
تا حشرات از بین بروند و از ورود آن ها به ظرف جلوگیرى شود. گذاشتن 
کمى میخک در قفسه هاى نگه دارى غذا یا آشپزخانه اجازه ورود شپشک 

را نمى دهد.

استفاده از جعبه کبریت
براى از بین بردن شپشک برنج از یک جعبه کبریت داخل برنج بگذارید. 
گوگرد کبریت ها حشــرات را فرارى مى دهد، زیرا این حشرات از گوگرد 

متنفر هستند.

گذاشتن برنج در آفتاب
اگر برنج تان شپشک زده برنج را زیر نور آفتاب بگذارید، زیرا تابش آفتاب 
سبب دور شدن این حشرات مى شود. برنج شپشک زده را روى یک پارچه 
تمیز زیر نور آفتاب پهن کنید. شپشک آفتاب را دوست ندارد و دنبال جاى 

تاریک و مرطوب است بنابراین آفتاب سبب دور شدن شپشک مى شود.

استفاده از قرص سیر یا قرص ضد بید
یکى از روش هاى از بین بردن حشــره برنج استفاده از قرص سیر یا ضد 
بید است. این قرص را از داروخانه ها و عطارى ها تهیه کنید و درون برنج 

قرار دهید.

استفاده از قرص برنج ممنوع
قرص برنج یا فسفید آلومینیوم که بسیار سمى و کشنده است، قابلیت 

تصعید شدن دارد و موجب از بین رفتن شپشک برنج مى شود. بهتر 

است از روش هاى امن تر براى پیشگیرى از حشره زدن برنج استفاده کنید 
و از این روش خطرناك استفاده نکنید. عرضه و فروش قرص برنج در تمام 

داروخانه ها و سم فروشى هاى ممنوع اعالم شده است.

عوض کردن گونى برنج
شپشــک روى گونى برنج تخم گذارى مى کند بنابراین پس از نابودى 
حشرات دوباره برنج را در گونى قبلى نریزید، زیرا دوباره ممکن است در 

آن حشره رشد کند.

استفاده از سایر روش ها
براى از بین بردن حشــره برنج مى توانید درون ظرف برنج سنگ نمک، 

قرار دهید.زنجبیل، ســیر یا زرد چوبه 

اکثر افراد سالم با پوست روشن مى توانند ویتامین D مورد نیاز خود را در تابستان با قرار دادن روزانه صورت، دست ها و 
پا ها در معرض نور خورشید به مدت 5 تا 10 دقیقه تامین کنند.

 اگر به هر دلیلى نگران کمبود ویتامین D هستید، در معرض خطر پوکى استخوان قرار دارید یا شرایطى دارید که بر نحوه 
جذب مواد مغذى تأثیر مى گذارد مانند سبک زندگى یا بیمارى خاص، توصیه مى کنیم که با پزشک در مورد آزمایش 
سطح ویتامین D صحبت کنید.همچنین غذا هایى که بیشترین میزان ویتامین D را تامین مى کنند، شامل ماهى هاى 

چرب (مانند سالمون، ماهى تن و ساردین)، روغن کبد ماهى، جگر گاو، زرده تخم مرغ و برخى قارچ ها هستند.
از سوى دیگر تولیدکنندگان مواد غذایى سال هاست که مواد خوراکى را با ویتامین D غنى مى کنند. منابع خوب غذا هاى 
غنى شده با ویتامین D عبارتند از: شیر گاو، شیر سویا، غالت و آب پرتقال. با این حال به خاطر داشته باشید که همه 

محصوالت با ویتامین D غنى شده نیستند، بنابراین حتما برچسب غذایى آن ها را بررسى کنید.

هنگامى که موز به تنهایى براى صبحانه مصرف مى شود میزان زیادى اسید و قند تولید مى کند که باعث بروز مشکالت 
گوارشى یا تحریک معده مى شود.

هنگامى که موز به تنهایى براى صبحانه مصرف مى شود میزان زیادى اسید و قند تولید مى کند که باعث بروز مشکالت 
گوارشى یا تحریک معده مى شود.

مى توان موز را با دیگر مواد غذایى مصرف کرد. در این صورت میزان قند آن ثابت تر و هضم آن کندتر مى شود و به این 
ترتیب احساس سیرى طوالنى مدت ایجاد میکند.

شما مى توانید موز را به همراه مواد غذایى دیگرى مانند غالت یا به صورت اسموتى انرژى زا با مواد دیگر مانند تخم 
شربتى میل کنید.

موز را
 اول صبح

ورید! نخورید!

چگونه ویتامین D را 
بدون آفتاب 
دریافت کنیم؟

حشره هاى داخل کیسه برنج را چگونه از بین ببریم؟

برنج را در محلى خشک و خنک نگه دارى کنید، زیرا شپشک 
براى رشد و تولیدمثل به مکان تاریک، گرم و مرطوب نیاز دارد.

برنج را در یک قفســه که با زمین 20 ســانتى متر فاصله دارد، 
طورى قرار دهید که هوا در آن جریان داشته باشد.

گونى برنج را به دیوار تکیه ندهید، زیرا این گونه هوا در آن جریان 
نخواهد داشت.

گونى هاى برنج را روى پالت هاى پالستیکى قرار دهید.
تعداد زیادى گونى برنــج را روى هم نگذارید، زیرا گرما موجب 

رشد حشرات مى شود.
برنج را در جاى مرطوب و در آشپزخانه و اتاق هایى که در آن درب 

حمام قرار دارند، نگذارید.
گونى هاى برنج را در معرض باد مستقیم کولر قرار ندهید، زیرا باد 

موجب خورد شدن دانه هاى برنج هنگام پخت مى شود.
احتمال رشد حشرات در برنج هاى کهنه بیش از برنج تازه است 
بنابراین بهتر است برنج هاى تازه که براى آخرین سال زراعى 

هستند را بخرید.
مکان هاى نگه دارى برنج را هر سال بشویید و با حشره کش سم 
پاشى و ضد عفونى کنید. بعد از سم پاشى یک تا دو روز از انبار 

نباید استفاده شود.
حشره برنج نسبت به بوى سیر حساس است پس چند بوته سیر 

در البه الى برنج قرار دهید.
هنگام خرید برنج دقت کنید که برنج شپشک نداشته باشد.

شپشــک برنج هنگامى به وجود مى آید کــه از برنج معموال تا 
مدت ها استفاده نشود پس برنج را در اندازه کم بخرید.

پیشگیرى از شپشک برنج

سیر یا ضد 
ون برنج

بلیت 
تر 

یا زرد چوبه قرار دهید.زنجبیل، ســیر

ن
حح
دد
هه
شش
مم

عادت هایى که آسیب جدى به مغز مى زند

روش هایى براى جلوگیرى از
 سرد شدن پا

 براى کاهش خطرات
آلودگى هوا سیب بخورید

کامل، حبوبات، تخم مــرغ، مرغ، ســیر، زردچوبه و قارچ حاوى ســلنیوم

و ین ور ور ین چ ن و ى ر و
عملکرد مناسبمغز و سالمت ذهن کمک زیادى مى کند.

ســرب از بدن دفع حلــول در آب و باعث تســهیل

بع پکتین مى توان به مرکبات مثل پرتقال، نارنگى، 
ت فرنگى، هویج و غالت ســبوس دار اشــاره کرد 

هــاى حاوى پکتین بــراى کاهش 
ســیار مهــم اســت و توصیه
ســیب در طــول روز مصرف

علوم تغذیه 
 براى 
ى که 
یطى 
هاى 

ست و 
رب، غالت 

 است.
رئیس اداره تغذیه بیمارستان مسیح
در تقویت سیستم ایمنى بدن برشــ
خیسانده شده و ترجیحًا جوانه زده به
فرآورده هــاى دریایى، نخود سـ

«روى» هستند.
وى با بیان اینکه منیزیـ
فلزاتس
م
با

چرب
بادام
برگى شک
چغندر، غالت سب

منیزیم هستند.

ى و ر
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6241 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 1516 مالکیت آقاى/ خانم لیال 
خانى خوزانى به شناسنامه شماره 373 کدملى 1141172372 صادره خمینى شهر فرزند فتح 
اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 مترمربع پالك شماره 143 
فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
41260 مورخ 1400/8/19 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 6242 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 1517 مالکیت آقاى/ خانم 
جعفر حاج کرمى خوزانى به شناسنامه شــماره 507 کدملى 1141698307 صادره فرزند 
عزت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 مترمربع پالك شماره 
143 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
ســند 41260 مورخ 1400/8/19 دفتر 322 و مالحظه نقشــه 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/28- م الف: 1419510 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/225

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3976 مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 1886 مالکیت آقاى/ خانم 

محمدتقى لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 5379 کدملى 1142368521 صادره فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153 مترمربع پالك شماره 48 فرعى 
از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل طبق دفتر 53 

صفحه 324 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/28- م الف: 1419774 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/227

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابر راى شماره 6124 مورخ 1401/08/10 به شماره کالسه 0285 مالکیت آقاى / خانم 
سعید خانى خوزانى به شناســنامه شــماره 22581 کدملى 1140225383 صادره فرزند 
ابراهیم در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/07 مترمربع پالك 
شماره 295 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند 248139 مورخ 1401/02/26 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند انتقال 248140 
مورخ1401/02/26 (بابت سرقفلى ) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 6125 مورخ 1401/08/10 به شماره کالسه 287 مالکیت آقاى / خانم مریم 
سیامرد خوزانى به شناسنامه شماره 15509 کد ملى 1142369838 صادره فرزند فتح اله در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/07  متر مربع پالك 295فرعى از 85 

اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 248139 مورخ 
1401/2/26 دفترخانه 73 خمینى شهر و ســند انتقال 248140 مورخ 1401/2/26(بابت 

سرقفلى) 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار اول:1401/09/13-تاریخ انتشار دوم:09/28/ 1401-م الف 
:1419852-رییس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر -سید محمد حسن مصطفوى/9/229

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در راستاى افزایش تنوع و ترکیب رنگ در 
فضاى سبز موجود، کاشت انواع درخت و درختچه هاى 
زینتى بــرگ رنگــى، شــکوفه هاى جــذاب و انواع 
درختچه هاى گلدار زمستانه در دستور کار این سازمان قرار 
دارد. مجید عرفان منش با بیان اینکه باغ شهر اصفهان 
از دیرباز به عنوان یک شهر تفرجگاهى و سیاحتى مورد 
بازدید عام و خاص بوده اســت و از نظر سرانه و وسعت 
فضاى سبز شهرى در زمره برترین شهرهاى ایران است، 
اظهار کرد: تنوع گونه هاى درختى و درختچه اى موجود 
در شهر به حدى است که در فصول مختلف سال، انواع 

گونه هاى پهن برگ و سوزنى برگ موجود از نظر بصرى 
باعث ایجاد طیف رنگى متنوعى در فضاى سبز مى شوند 
و با خزان پاییزه طیف گسترده اى از رنگهاى سرد و گرم به 
ظهور مى رسند. وى خاطرنشان کرد: در راستاى افزایش 
تنوع و ترکیب رنگ در فضاى سبز موجود، کاشت انواع 
درختان و درختچه هــاى زینتى برگ رنگــى (آلوگل 
میروباالن، افرا ابلق، میخــک هندى ابلق، کاج طالیى 
و سدروس آبى)، و شکوفه هاى جذاب (گیالس زینتى، 
ذغال اخته و هلوگل) و انواع درختچه هاى گل دار زمستانه 
(گل یخ و مریم گلى درختى) در برنامه هاى آینده سازمان 

پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان از بازگشایى ســایت تاکسى هاى 
فرســوده از روز یکشــنبه خبر داد و گفت: تاکسیرانان 
مى توانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانى در طرح نوسازى 
خودروهاى فرسوده ثبت نام کنند. محمد پرورش اظهار 
کرد: سایت نوسازى خودروهاى فرسوده از ابتداى سال 
جارى مســدود بود و به دلیل نبود خــودروى جایگزین 
امکان ثبت نام رانندگان وجود نداشــت. وى افزود: پس 
از پیگیرى هاى بسیار از طریق اتحادیه تاکسیرانى کشور 
خودروى سمند سورن جایگزین خودروى سمند و پژو شد 

و از اداره استاندارد مجوز دریافت کرد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: همزمان طرح نوسازى 
در کل کشــور به صورت خرید نقدى آغاز شــده است. 
وى خاطرنشــان کــرد: در این طرح خودروى ســمند 
ســورن با قیمت دو میلیارد و 731 میلیون و 765 هزار 
و 607 ریال (2.731.765.607) در اختیار تاکســیرانان 
قرار خواهد گرفت. پرورش افــزود: یکى از اصلى ترین 
معضالت تاکسیرانان براى نوسازى تاکسى ها، تسهیالت 
ارزان قیمت است که هنوز شرایطى براى آنها ایجاد نشده 
است. گفتنى است از 9 هزار تاکسى موجود بیش از 7200 

تاکسى فرسوده است.

افزایش تنوع و ترکیب رنگ
در فضاى سبز اصفهان

تاکسى هاى فرسوده اصفهان 
نونوار مى شوند

آمبوالنس حامل مصدومان
تصادف، تصادف کرد

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از برخورد 
یک دستگاه تریلر و یک دستگاه آمبوالنس در محور 
انارك خبـر داد. عباس عابـدى اظهار داشـت: این 
حادثه صبح روز یکشنبه به مرکز فرماندهى عملیات 
اورژانس اسـتان اصفهان گزارش شـده است. وى 
افزود: در این حادثه یک دستگاه تریلر و یک دستگاه 
آمبوالنس در محور انارك به نائیـن 20 کیلومترى 
نائین برخورد کرده اند. وى اضافـه کرد: آمبوالنس 
کد انارك که در حـال انتقال مصدومـان مأموریت 
تصادف به بیمارسـتان حشـمتیه نائین بوده اسـت، 
دچار سانحه شد. در این حادثه یکى از تکنسین هاى 
آمبوالنـس 115 انارك جـان خود را از دسـت داد و 

تکنسین هاى دیگر به شدت مصدوم شدند.

بیشترین بارندگى
در دهاقان 

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: بیشـترین بارندگى اسـتان در دهاقان با 5/5 
میلى متـر ثبت و گـزارش شـده اسـت. محمد رضا 
رفیعى افـزود: پس از دهاقان، نجـف آباد 4/9 میلى 
متر و نطنز 4/2میلى متر داراى بیشـترین بارندگى 
بـود. وى ادامـه داد: بـراى شـهر اصفهان هم سـه 
میلى متر بارش در ایسـتگاه باران سنجى اداره کل 

هواشناسى به ثبت رسیده است.

اجرایى شدن دوره آموزشى
پلیس مدرسه

مسـئول امور آمـوزش و فرهنگ ترافیـک معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: دوره 
آموزشى «پلیس مدرسه» براى دانش آموزان مقاطع 
دوره دوم ابتدایى نواحى شش گانه آموزش و پرورش 
اصفهـان اجرا مى شـود. نرگس یالـوردى افزود: در 
این دوره آموزشـى، از هر مدرسـه چهار دانش آموز 
با عنوان «پلیـس مدرسـه» انتخـاب و در دوره اى 
آموزشـى به صورت تئورى و عملى بـا قوانین عبور 
و مرور، نکات ایمنى و وظایف پلیس مدرسـه آشـنا 
مى شـوند. وى گفت: در این طرح به هر مدرسه دو 
بسته تجهیزات کامل پلیس مدرسه شامل حمایل، 
تابلوى ایست، سـوت و کتاب آموزشى تحویل داده 
مى شـود. مسـئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک 
معاونت حمل ونقـل و ترافیک شـهردارى اصفهان 
افزود: در ایـن دوره، افراد منتخب به طـور کامل با 
وظایف «پلیس مدرسـه» براى عبـور و مرور ایمن 
دانش آموزان در هنگام عبـور از عرض خیابان هاى 
اصلى آشنا مى شـوند. یالوردى گفت: فرمان ایست 
«پلیـس مدرسـه» الزم االجرا اسـت و خودرو ها در 
صورت رعایت نکردن آن، مشمول جریمه مى شوند.

خبر

مانى مهدوى
ایــن روزهــا مهمتریــن موضــوع مــورد بحث در 

رسانه هاى استان اصفهان، منشأ آلودگى هواست. 
آلوده بودن هواى چندین شهرســتان در اســتان و از 
جمله کالنشــهر اصفهان در پاییز و زمستان موضوع 
جدیدى نیســت. اما چیزى که فعًال محل بحث جدى 
شده، لزوم اســتفاده یا عدم اســتفاده برخى صنایع از 

سوخت به شدت آالینده مازوت است.
مازوت حاوى درصــد باالیى از عنصــر خطرناك و 
آالینده گوگرد اســت که باعث شده منتقدان استفاده 
از این ســوخت معتقد باشــند ردپاى آلودگى هواى 
اصفهان را باید در ماجراى مازوت ســوزى صنایع و 

مشخصًا نیروگاه شهید محمد منتظرى جستجو کرد. 
این در حالى است که مسئوالن این نیروگاه مى گویند 
حداقل در ســال جارى مازوتى مصرف نکرده اند که 
حاال انگشت اتهام آلوده کردن هوا به سمت آنها نشانه 

گرفته شده است.
نیــروگاه شــهید منتظرى در شــمال غرب شــهر 
اصفهان جنب پاالیشــگاه فعالیــت مى کند و داراى 
هشــت واحد 200 مگاواتــى مجموعًا بــه ظرفیت 
تولیــد 1600 مگاوات برق در ســاعت اســت. این 
نیــروگاه 3 درصــد بــرق کشــور و 50 درصد برق 
دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیارى را تأمین 

مى کند. 

همزمــان بــا بــرودت هــوا کــه مصــرف گاز در 
کشــور رو به افزایش مى گذارد، سیاســت رســمى 
دولت ها همــواره این بوده که بــا اولویت قرار دادن 
مصارف خانگى، گازرســانى به بخــش صنعت را به 
حداقل مى رســانده اند. این موضوع درباره نیروگاه 
اصفهان باعث کاهــش ظرفیت تولید بــرق و طبعًا 
نگرانى از بروز بحرانى دیگر مى شده است. به همین 
دلیل هم سال گذشــته با مجوزهاى رســمى که از 
باالترین نهادهاى عالى کشــور صادر شــد، نیروگاه 
منتظرى بــراى مدت محدودى مجاز به اســتفاده از 
ســوخت مازوت براى تولید برق شــد تا اصفهان و 
چهارمحال با بحران کمبود برق مواجه نشوند. امسال 

اما هنوز مجوزى در این خصوص صادر نشــده است 
و متولیان نیروگاه نیز بر همین موضوع تأکید دارند.

مدیریت شــهرى اصفهان اما دیــدگاه دیگرى دارد. 
نمایندگان مردم در شــوراى شــهر معتقدند نیروگاه 
اصفهان از ســوخت مازوت اســتفاده مى کند و روز 
گذشته هم محمد نورصالحى، رئیس این شورا در نطق 
پیش از دستور خود در جلســه علنى صراحتًا خواستار 
توقف مازوت سوزى در نیروگاه منتظرى شد: «صنایع 
آالینده زیر شــعاع 50 کیلومترى از گذشته در اطراف 
اصفهان اســتقرار پیدا کرده اند. به همین علت میزان 
آلودگى بســیار باال مى رود و توجهى نیز وجود ندارد. 
نمى دانیم چه کســى باید مســائل قانونى را پیگیرى 
کند؟ نیروگاه با چه اجازه اى از مازوت به عنوان سوخت 
اصلى استفاده مى کند، این موضوع آلودگى را تشدید 
کرده و هزینه آن را مردم اصفهان پرداخت مى کنند.»

یک روز پیش تر هم عباس مقتدایى، نماینده کالنشهر 
اصفهان در مجلس در نامه اى خطاب به استاندار، از 
او توضیح خواسته بود که چرا در قبال استفاده صنایع 
از مازوت سکوت کرده است. استاندار هنوز پاسخى به 
نامه نداده اما یکى از مدیران ارشــد دولتى در استان، 
خواســتار توقف فعالیت نیروگاه منتظرى به مدت دو 

ماه شده است. 
احمدرضــا الهیجان زاده، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست اصفهان که گفتگوى او با خبرگزارى «مهر» 
روز گذشته منتشر شد، پیشــنهاد کرده است چون به 
قول او «نیروگاه هاى کشــور مازاد ظرفیت تولید برق 
دارند» اگر نیروگاه منتظــرى به مدت دو ماه یعنى در 
روزهاى سرد زمستان که احتمال وارونگى دما وجود 
دارد تعطیل شــود آنها مى توانند تأمین برق را جبران 
کنند. به عبارتى الهیجان زاده اعتقاد دارد وزارت نیرو 
باید با ورود به این معضل قدیمى،  از طریق شــبکه 
سراســرى برق مورد نیاز اصفهان را جایگزین کند تا 
مشعل هاى نیروگاه منتظرى به طور موقت خاموش 
شــده و بار بخش عمده اى از آالینــده ها که هواى 
اصفهــان را غیر قابل تنفس کرده اند از دوش شــهر 

برداشته شود.

همه اینها در حالى اســت که گرداننــدگان نیروگاه 
همچنان زیر بار اتهام اســتفاده از ســوخت مازوت 

نمى روند.

این هم بگذرد تا بعد!    
آنطور که مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
در هفته گذشته هشدار داد، با پایدار شدن شرایط جوى 
از همین امروز دوشنبه، شدت گرفتن آلودگى هوا در 
اصفهان اجتناب ناپذیر خواهد بود. بــه گفته منصور 
شیشــه فروش، داده هاى هواشناسى نشان مى دهد 
که غلبه ذرات آالینده احتماًال به جایى خواهد رســید 
که کار به تعطیلى دوباره واحدهاى آموزشى در پایان 
هفته بکشد. استاندارى اما همچنان در قبال واقعیت 
سوزاندن یا نسوزاندن مازوت توسط صنایع اصفهان 
پاسخ روشنى نداده اســت و در میانه کشمکش بر سر 
این موضوع، راحت ترین شــکل پاك کردن صورت 
مسئله آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان یعنى تعطیلى 
مدارس و الزام مقامات بهداشتى به انتشار توصیه هاى 

ایمنى را پیگیرى مى کند.
به نظر مى رسد امســال هم در آســتانه فرا رسیدن 
روز هواى پاك در دى ماه و در حالى که شــهروندان 
اصفهانى در سال جارى از داشتن حداقل روزهایى با 
هواى «پاك» یا «ســالم» برخوردار بــوده اند، روال 
مقابله با آلودگى هوا بــر همین تعطیل کردن مدارس 
و دانشــگاه ها بگذرد بدون آنکه تدبیر مشــخصى به 
منظور نقطه پایان گذاشــتن بر چرخه تکرارى «گاز- 

مازوت – برق» اندیشیده شود.
بر همین مبنا، ظاهراً باید زمســتان امســال هم مثل 
ســال هاى قبل با بگو مگوى مدیریتى بر سر آلودگى 
هوا و طعم وارونگى و مازوت ســپرى شــود غافل از 
آنکه با ورود به فصــل بهار و بعد هم تابســتان، این 
بار آالینده هایى از نوع گرد و خــاك جاى وارونگى 
دما و مازوت را خواهد گرفــت. چرخه تکرارى بزرگ 
ترى کــه با ســاکنان شهرســتان هاى زیــادى در 
استان اصفهان همزیستى غیرمســالمت آمیز برقرار 

کرده است.

وقتى آلودگى هواى اصفهان مدیران را مقابل هم قرار مى دهد 

مازوت؛ کانون اصرار و انکار

طرح تشــدید نظارت بر بازار اقالم پر مصرف شــب یلدا با حضور 
بازرسان مدیریت بازرسى و نظارت اتاق اصناف در استان اصفهان 

آغاز شد.
بازرس مدیریت بازرسى و نظارت اصناف استان گفت: این طرح با 
نظارت 30 تیم دو نفره از بازرسان اصناف به همراه 60 نفر از ناظران 

افتخارى تا یکم دى اجرا مى شود.
امیر حســین ابراهیم پــور، قیمت مصوب آجیل بــراى فروش در 
واحد هاى صنفى آجیل و خشکبار استان را براى نوع درجه 1 از 320 
هزار تا 450 هزار تومان و نوع درجــه 2 را از 220 هزار تا 300 هزار 

تومان اعالم کرد.
وى افزود: اصناف مکلف به درج قیمت و صدور فاکتور به مشتریان 
و نیز ارائه فاکتور خرید به بازرســان براى کنترل قیمت ها هستند و 

در غیر این صورت به عنوان واحد متخلف بــه تعزیرات حکومتى 
معرفى خواهند شد.

ابراهیم پور با بیان اینکه گرانفروشــى و فروش اجبارى کاال، نزدن 
برچسب قیمت و کم فروشى از مهمترین تخلف صاحبان واحد هاى 
صنفى است گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع 
را از طریق تلفن هاى 32352012 – 32352013 مدیریت بازرسى 
و نظارت اصناف اســتان اصفهان یا 124 صمت یا 135 تعزیرات 

حکومتى گزارش کنند. 
مهدى منصورى یکى دیگر از بازرسان مدیریت بازرسى و نظارت 
اصناف استان اصفهان تداخل صنفى را یکى دیگر از تخلف صاحبان 
اصناف بیان کرد و گفت: فروش خشکبار و آجیل مثل گردو و بادام 

در میوه فروشى ها ممنوع است.

اجراى طرح تشدید 
نظارت بر بازار 
اقالم پر مصرف 
شب یلدا

تاسیس  
شرکت سهامى خاص شاهان ریس سپاهان درتاریخ 1401/08/23 به شماره ثبت 2258 به شناسه ملى 14011657474 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى تولیدى در حوزه نساجى بالخص ریسندگى نخ پلى استر و 
پلى استر-پنبه ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، خرید و فروش به خصوص در صنعت نساجى از جمله الیاف ، نخ و پارچه ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى و بین الملل ، اعطاى نمایندگى به سایر اشخاص حقیقى و حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزى، روستاى شهرك شیمیائى 
رازى، فاز 2، بلوار رازى ، کوچه ((فرعى 11))، خیابان ششم، پالك 251، طبقه همکف کدپستى 8639114186 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
30,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 300000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 30000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 961756 مورخ 1401/07/20 نزد بانک تجارت شعبه فلسطین با کد 6190 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیر حسین مهارت حسینى 
به شماره ملى 0056752954 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سهیل مهارت حسینى به شماره ملى 1272583090 به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نفیسه شماعى به شماره ملى 1282422553 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید محمد 
مشک فروش به شماره ملى 1290804044 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مهران هندى مرجان به شماره ملى 1292543991 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1427330)
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پس از تغییر مدیریتى در باشگاه مس رفسنجان، برکنارى 
مجید زین الدینى و مدیرعاملى حسین پورمحمدى به نظر 
مى رسد تغییرات بسیارى در مجموعه این باشگاه رخ خواهد 
داد. در همین راستا محمد ربیعى، سرمربى تیم فوتبال مس 
رفسنجان استعفاى خودش را به مدیرعامل جدید ارائه کرد. 
این در حالى اســت که مس رفســنجان در چارچوب هفته 
دوازدهم لیگ برتر در دربى کرمان باید به مصاف مس کرمان 
برود. همچنین على علیزاده معاون باشگاه مس رفسنجان نیز 

در پى این اتفاق استعفاى خودش را اعالم کرد. 

سرمربى مس رفسنجان 
استعفا کرد!

02

سرمربى تیم ملى کشورمان در صفحه توییتر خود با انتشار 
پیامى به «حلمى مشهور» عضو فدراسیون فوتبال مصر، 
نوشت: متأسفانه تا امروز على رغم وعده هایت هیچ پولى 
به من و دســتیارانم بابت مطالباتمان پرداخت نشده است. 
این اقدام نشــان دهنده بى احترامى فدراســیون مصر به 
تمام توافقات و تعهدهاست. این نوع رفتارها شخصیت تو و 
سایر اعضاى فدراسیون مصر را زیرسوال مى برد. کارلوس 
کى روش افزود: تالش کردم تا با فدراسیون فوتبال مصر 
با تسامح رفتار کنم اما شــما من را مجبور کردید تا به فیفا 

شکایت کنم و مطالباتم را دریافت کنم.

صبر کى روش لبریز شد

04

فدراسیون جهانى فوتبال درخواست رئیس جمهور کشور 
اوکراین براى پخش یک پیام از او در فینال جام جهانى قطر 
را رد کرد. ولودیمیر زلنسکى رئیس جمهور کشور اوکراین 
از فیفا درخواســت کرده بود که در حاشیه بازى فینال جام 
جهانى 2022 قطر، یک پیام ویدئویى از او با موضوع صلح 
در ورزشگاه لوسیل محل برگزارى بازى فینال پخش کند 

اما فدراسیون جهانى فوتبال این درخواست را قبول نکرد.

فیفا درخواست
 زلنسکى را رد کرد!

مهاجم ایرانى لورکوزن که در جام جهانى قطر و به ویژه 
دیدار با ولز هرچه زد به در بسته خورد، سرانجام در نیمه 

دوم دیدار دوستانه برابر زوریخ پایش به گل باز شد.
تیم فوتبــال لورکوزن که از تعطیــالت بوندس لیگا 
بهره برده و بازى هاى تدارکاتــى را برگزار مى کند، 

لریش در حضور سه هزار تماشــاگر در ورزشگاه  و ا
هابرلند به مصاف اف ســى زوریخ 
رفت و بــا نتیجه چهــار بر یک به 

پیروزى رسید.
جــاى در ابتداى نیمه دوم، ســردار آزمون به 

هلوژك وارد زمین شــد. در دقیقه 63 و پس از یک و 
دوى سردار با کالوم هادســون اودوى، مهاجم ایرانى 
لورکوزن صاحب فرصت بســیار خوبى شد که پس 

از یک حرکت بــدن زیبا و خارج 
کــردن کولین اردیــن، مدافع 
زوریخ از جریان بــازى، با یک 

شــلیک دیدنى، گل سوم 

لورکوزن را به ثمر رساند.
آزمون که در رقابت هاى 
جــام جهانــى فوق العاده 

بدشانس بود و 2 بار ضربات او به تیرك دروازه انگلیس 
و ولز برخورد کرده بودند، دقیقا مشابه فرصتى را که برابر 
یاران گرت بیل از دست داد، این بار مقابل زوریخ به گل 
تبدیل کرد. شباهت جالبى میان هر دو صحنه بود و تنها 
تفاوت آنها، بوسه زدن توپ به تور دروازه به جاى 
تیرك بود. رقابت هاى بوندس لیگا تا اوایل 
بهمن تعطیل خواهد بود. لورکوزن در 

تاریخ دوم بهمن ماه باید به مصاف 
مونشن گالدباخ برود.

طلسم آزمون سرانجام در آلمان شکست

گزینه هاى جدى فدراســیون فوتبال براى جانشینى 
احتمالى کى روش چه کسانى هســتند و چقدر براى 

نشستن روى نیمکت تیم ملى شانس دارند؟
تالش فدراســیون براى ادامه همکارى با کارلوس 
کــى روش را نمى تــوان منکــر شــد، خصوصا که 
صحبت هاى مهدى محمدنبــى در برنامه تلویزیونى 
ورزشگاه نشان داد به شــدت در تالش است تا افکار 

عمومى را براى پذیرش این موضوع مهیا کند.
 اما سوال مهم و پرسشى که مطرح مى شود این است 
که فدراســیون در صورت عدم همــکارى مجدد با 
کارلوس کى روش دنبال چه مربیانى براى جایگزینى 

این مربى پرتغالى خواهد بود.
در حالى که پیــش از این گفته مى شــد جواد نکونام 
مهمترین گزینه جانشــینى کارلوس کى روش براى 
نشستن روى نیمکت تیم ملى در جام ملت هاى آسیا 

خواهد بود اما اتفاقات رخ داده پیش از مســابقات جام 
جهانى 2022 باعث شد که برخى اعضاى هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال، دل خوشى از نکونام نداشته باشند و 
اخبار غیررسمى حاکى از آن است که حضور احتمالى 

نکونام در تیم ملى را باید منتفى دانست.
دومین گزینه احتمالى فدراســیون فوتبال که همواره 
در چند سال گذشته نام او به عنوان یکى از گزینه هاى 
نشســتن روى نیمکت تیم ملى مطرح شــد، برانکو 
ایوانکوویچ اســت. این مربى کروات که با فدراسیون 
فوتبال عمان قرارداد دارد، طى روزهاى گذشــته  و 
در واکنش به شایعه بازگشــتش به فوتبال ایران، به 
قراردادش با عمانى ها و تعهدى که به آن دارد، اشاره 

کرده است.
اما گزینه دیگرى که نامش به عنوان جانشین کى روش 
مطرح شده، کسى نیست جز فرهاد مجیدى که رئیس 

فدراسیون فوتبال از او به عنوان یک مربى قابل احترام 
نام برده است.

مجیــدى بعد از فصــل رویایى اش با اســتقالل، در 
حالى با اتحاد کلبا در رده هشــتم لیــگ امارات قرار 
دارد که بســیارى معتقد هســتند حضور مجیدى در 
مقطع کنونى شــاید به صالح این مربى جوان نباشد 
و سرنوشــت على دایــى و امیر قلعه نویــى براى او 

تکرار شود.
از طرف دیگر، مجیدى در مقطعى هدایت تیم امید را به 
عهده داشت که در نهایت و به خاطر اختالف با اعضاى 
وقت کمیته فنى فدراسیون، از سمت خود استعفا داد و 

خاطره خوبى از همکارى با فدراسیون فوتبال ندارد.
باید منتظــر ماند و دید فدراســیون فوتبال در نهایت 
چه تصمیمى براى آینــده نیمکت تیــم ملى اتخاذ 

خواهد کرد.

آل کثیر حاضر به عقد قرارداد با 
پرسپولیس نیست

مهاجم مورد نظر گل محمدى با وجود توافق اولیه حاضر به عقد قرارداد با پرســپولیس 
نیســت. باشــگاه پرســپولیس با درخواســت یحیى گل محمدى براى عقد قرارداد 
با عیســى آل کثیر اقدام کرد اما هنوز موفق به بســتن ایــن قرارداد 

نشده است.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که پس از پشت سر گذاشتن 
دوران مصدومیت خود همراه بــا این تیم تمرین مى کرد 
بارها خواهان عقد قرارداد با باشــگاه شــد اما مدیران 
پرســپولیس از آن ســر باز زدند. آل کثیر انتظار داشت 
قراردادش به عنوان بازیکن آزاد خیلى زودتر بسته شود 
تا بتواند دربى رفت مقابل استقالل را 
که 29 آذرماه برگزار مى شود را 

بازى کند.
با ایــن حــال باشــگاه 
پرسپولیس از این موضوع 
ســر باز زد تا آل کثیر با 
دلخــورى نســبت به 
آنها حاال ســراغ سایر 
گزینه هایــش بــرود. 
با ایــن حــال یحیى گل 
محمدى که عالقــه زیادى به 
شیوه بازى آ ل کثیر دارد تصمیم به مذاکره 
مستقیم با مهاجم آزاد فوتبال ایران گرفته 

تا او را در اردوگاه سرخ ها نگه دارد.
رضا درویش منتظر عقد قــرارداد با آل 
کثیر براى یک فصل و نیم اســت تا این 
بازیکن قراردادش را امضا کند اما حاضر 

به افزایش رقم این قرارداد ندارد.

جانشینان احتمالى کى روش چقدر شانس دارند؟
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بسیارى از رسانه هاى اسپانیایى و انگلیسى از احتمال توافق 
قریب الوقوع کریســتیانو رونالدو با باشــگاه النصر عربستان 
با دســتمزد باورنکردنى ســاالنه 200 میلیون یورو خبر داده 
بودند و ترك مادرید و پرواز به ســمت امارات این شــایعه را 
بیش از پیش جدى کرده اســت. امضاى این قرارداد به منزله 
این است که رونالدو قرار است به عنوان سفیر و چهره اصلى 
عربستان براى کسب میزبانى جام جهانى 2030 فعالیت کند 
و این موضوع ممکن است براى او دردسرساز شود. یکى دیگر 
از کشــورهایى که در تالش است تا 
میزبانى جام جهانى 2030 را به 
دســت آورد، پرتغال است که 
قصد دارد به همراه اســپانیا 
براى کسب این میزبانى مهم 
تالش کند و حضور رونالدو 
در عربستان ممکن است باعث 
ناکامى کشــورش در کسب این 

میزبانى شود.

دردسر رونالدو
 براى پرتغال و اسپانیا

کشــورهایى که در تالش است تا  از
میزبانى جام جهانى2030 را به

دســت آورد، پرتغال است که 
قصد دارد به همراه اســپانیا 
براى کسب این میزبانى مهم 
رونالدو تالش کند و حضور

در عربستان ممکن است باعث 
ناکامى کشــورش در کسب این 

میزبانى شود.
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برنتفورد که از سامان قدوس، لژیونر ایرانى و عضو تیم ملى 
فوتبال ایران در جام جهانى، در ترکیبش بهره مى برد، در یک 
بازى دوستانه مقابل وولفسبورگ متوقف شد. قدوس که در 
جام جهانى تنها یک بازى مقابل آمریکا در ترکیب ایران قرار 
گرفت، در بازگشت به تیم باشگاهى اش براى اولین بار در 
ترکیب قرار گرفت و 45 دقیقه دوم بازى را به عنوان جانشین 
راسموسن در ترکیب پشت ســر گذاشت. توماس فرانک، 
سرمربى دانمارکى «زنبورها»، در دو بازى دوستانه گذشته 
مقابل سلتاویگو و بوردو با نتایج 3بر یک و 2 بر یک شکست 
خورده بود و بعد از دو ناکامــى، حاال در حضور قدوس برابر 

وولفسبورگ به تساوى 2 بر 2 دست پیدا کرد.

توقف «زنبورها» 
در حضور سامان

امروز  یعنى یک روز بعد از آنکه «شیمون مارسینیاك»، داور 41 ساله لهستانى در سوت خود به نشانه پایان بیست و دومین دوره جام جهانى فوتبال در قطر دمید، سوت شروع دوباره لیگ برتر بیست و دوم در ایران به صدا درخواهد آمد. حاال فوتبالدوستان کشورمان پس از 52 روز تعطیلى باالترین سطح 
مسابقات فوتبال حرفه اى ایران و تماشاى رقابت هاى جذاب و نفسگیر بین قدرت هاى مطرح دنیاى فوتبال، از امروز شاهد جدال مهیج تیم هاى ایرانى در لیگ برتر خواهند بود. در این بین اگرچه دربى پایتخت براى اهالى فوتبال حساس ترین مصاف هفته دوازدهم خواهد بود اما اینجا در اصفهان  براى 

عالقه مندان به این رشته ورزشى پرطرفدار صف آرایى طالیى پوشان این دیار برابر «قوهاى سپید انزلى» و دوئل سربازان تارتار با «ارتش امیرکبیر» از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود.

جدال اصفهانى ها با «ارتش امیرکبیر» و «قوهاى سپید انزلى» در هفته دوازدهم

هیجان دوباره از فوالدشهر تا سن سیروس

شــاگردان «ژوزه مورایس» درحالى امروز و در هفته دوازدهم لیگ 
در انزلى مهمان ملوانان خواهند بود که براى عقب نماندن از کورس 
قهرمانى چاره اى ندارند جز آنکه دست پر از شمال به اصفهان برگردند. 
سپاهانى ها براى بهبود جایگاه خود در جدول رقابت ها نیم نگاهى هم 
به بازى سایر رقباى خود خواهند داشــت. اگر گل گهر و استقالل در 
برابر هوادار و پرسپولیس امتیاز از دست بدهند، طالیى پوشان اصفهان 
قادر خواهند بود با غلبه بر شاگردان مازیار زارع 23 امتیازى شده و با دو 
پله صعود در رده دوم جدول در یک قدمى پرسپولیِس صدرنشین قرار 
بگیرند. اما اگر یاران ژنرال و آبى پوشــان پایتخت موفق شوند از سد 
مهمانان خود بگذرند سپاهانى ها حتى با برترى بر میزبان قعرنشین 
خود باز هم پشت سر سرخپوشــان اما این بار در جایگاه چهارم باقى 

خواهند ماند.
اینکه رقباى باالنشین ســپاهان در برابر حریفانشان چه نتیجه اى به 
دست مى آورند نه قابل پیش بینى است و نه کارى از دست شاگردان 
مورایس براى تغییر نتایج آن دیدارها بر مى آید؛ با این حال، سرنوشت 
طالیى پوشان نصف جهان براى عقب نیافتادن از کورس با رقبا دست 
خودشان است. آنها براى تحقق این موضوع چاره اى ندارند جز آنکه 
نبرد با بندرنشینان را به ســود خود خاتمه دهند. ســرمربى پرتغالى 
سپاهانى ها براى به دست آوردن سوغات 3 امتیازى از انزلى همه ابزار 
مورد نیاز را در اختیار دارد. نقطه قوت تیم او در این دیدار هم خط آتش 
طالیى هاست. سپاهانى ها در الکالسیکوى دوستانه هفته گذشته خود 
در مصاف با مدافعان سرخپوش پایتخت نشان دادند به خوبى مى توانند 
با اســتفاده از ضعف حریف در دفاع، راهى براى نفوذ به سنگر آنها و 

گلزنى پیدا کنند. 
عملکرد سفیدپوشان ملوان هم در فاز دفاعى تا به اینجاى کار نشان 
از ضعف این تیم در حفاظت از چهارچوب دروازه خود در برابر حمالت 
حریفان دارد. انزلى چى ها تا پایان هفته یازدهم با 14 گل خورده پس از 

نفت مسجد سلیمان و در کنار صنعت نفت و تراکتور بدترین آمار دفاعى 
را از خود برجاى گذاشته اند. 

همه اینها نشان دهنده آن است که عبور از قوهاى سپید انزلى که پس 
از هفت سال دورى از لیگ برتر امســال دوباره پاى به این رقابت ها 
گذاشته اند و اکنون با 9 امتیاز در رده چهاردهم جدول جاخوش کرده اند 
نباید کار چندان دشوارى براى تیم مدعى سپاهان باشد؛ با وجود این، 
آنچه ذهن دوستداران این تیم اصفهانى را به خود مشغول کرده نتایج نه 
چندان راضى کننده اى است که سپاهانى ها در چهار دیدار گذشته خود 

برابر ملوان کسب کرده اند. 
طالیى پوشــان اصفهان پس از برترى 3 بر 2 برابر این تیم شمالى در 
بازى برگشت سیزدهمین دوره جام خلیج فارس در چهار مصاف بعدى 
برابر ملوان بندر انزلى رنگ برد به خود ندیده و 3 تساوى و یک شکست 
حاصل جدال آنها با قوهاى خزر در لیگ بوده اســت. جالب آنجاست 
بازیکنى که در آخرین دیدار بندرنشین ها با سپاهان در آخرین دقیقه 
وقت هاى تلف شده با شوت ســرکش خود از روى ضربه ایستگاهى 
دروازه رحمان احمدى را فروریخت تا در دقیقه 95 حسرت برد را به دل 
تیم میزبان بنشاند مازیار زارعى بود که امروز سکان هدایت انزلى چى ها 

در «سن سیروس» در دستان اوست.
شاگردان مورایس با برترى در دیدار امروز، هم مى توانند انتقام آن شلیک 
سهمگین زارع را بگیرند و تیم میزبان را در خانه اش زمینگیر کنند و هم 
مى توانند با امید به امتیاز از دســت دادن آبى پوشان سیرجان و تهران 
چشم به رده هاى باالتر جدول داشته باشند؛ با این حال، سپاهانى ها نباید 
قدرت مهمان خود را در انزلى دستکم بگیرند. ملوان در آخرین دیدارش 
در لیگ 22 موفق به شکست سنگین 3 بر یک فوالدى ها در استادیوم 
سیروس قایقران شد و حاال انگیزه مضاعفى براى آن دارد که با تکرار این 
نتیجه در هفته دوازدهم، هم خود را از قعر جدول باال بکشد و هم ثابت 

کند که برترى برابر حریف جنوبى اش تصادفى نبوده است.  

ذوب آهن که در هفته یازدهــم با به راه انداختن جشــنواره گل در 
فوالدشهر، موفق شده بود مهمان جنوبى خود نفت را دست خالى روانه 
مسجد سلیمان کند حاال پس از حدود دو ماه تعطیلى لیگ در هفته 
دوازدهم باید میزبان حریف اراکى باشد که در آخرین رویارویى با این 

تیم با 4 گل، آنها را در ورزشگاه خانگى خود ذوب کرده بود.
اما ســربازان مهدى تارتار مى دانند که مهمان امشب آنها نسبت به 
آلومینیومى که در هفته 22 فصل گذشته با آن روبه رو شدند تغییرات 
بسیارى کرده است؛ تحوالتى که از تغییر در کادر فنى این تیم اراکى 
درست پس از باخت سنگین به گاندوها شــروع و درنهایت به نایب 
قهرمانى این تیم در جام حذفى ختم شــد. حاال مهدى رحمتى که 
با ســکاندارى اش در آلومینیوم بزرگ ترین موفقیت تاریخ ورزشى 
این باشــگاه را رقم زده، عزمش را جزم کرده تا به همراه شاگردانش 
افتخارى دیگر در کارنامه خود و بــراى این تیم اراکى ثبت کند. تیم 
رحمتى در فصل جارى با نتایج درخشــانى که کسب کرده، در حد 
و اندازه مدعیان جام ظاهر شده اســت. نماینده شهر اراك در پایان 
هفته یازدهم موفق شــده با 16 امتیاز جایگاه پنجم لیگ 22 را از آن 
خود کند و این کار را براى ذوبى ها براى تکرار نتیجه دیدار برگشت 
فصل گذشته برابر این تیم سخت خواهد کرد. ضمن اینکه خط دفاع 
مستحکم«ایرالکو» دشــوارى گلزنى به این تیم را براى مهاجمان 
تیم تارتار چندبرابر خواهد کرد. مدافعــان آلومینیوم با 4 گل خورده 
تا به اینجاى رقابت ها پس از تیم صدرنشــین پرسپولیس و در کنار 
مدافعان مس رفســنجان بهترین آمار را در حفاظت از ســنگر خود 
برجاى گذاشته اند. عالوه بر این، خط آتش سبزو سفیدهاى اصفهانى 
با 9 گل زده که 5 تاى آن در دیدار آخر این تیم بوده نشان داده اند در فاز 

هجومى عملکرد چندان مناسبى در این فصل نداشته اند.
اما ماجرا به همینجا ختم نمى شود، نقطه قوت «ارتش امیرکبیر» در 
جدال امشب، عالوه بر دژ دفاعى نفوذناپذیرشان، حضور گلر جوانى در 

سنگر آنهاست که با 8 کلین شیت در 11 بازى، ثابت کرده فرو ریختن 
دروازه او کار هر مهاجمى نیست. حسین پورحمیدى حاضر نیست به 

این راحتى ها بازنده دوئل تصاحب دستکش طال به بیرانوند باشد.
همه اینها نشان دهنده آن است که ذوب آهن اگر مى خواهد امشب 
همچون زمستان 1400 رقیب خود را دست خالى روانه اراك کند 
باید با همان تکنیکى در برابر این تیم صف آرایى کند که موفق شد 
با آن نفتى ها را به آتش بکشــد. برگ برنده شاگردان تارتار در این 
دیدار هم عالوه بر امتیاز میزبانى آنها مى تواند حضور مهاجم جوانى 
باشد که با گلزنى در آخرین دیدار این دو تیم به اراکى ها نشان داده 
راه نفوذ به سنگر پورحمیدى را خوب بلد است. ضمن اینکه گاندوها 
با 6 تســاوى پى در پى در ابتداى لیگ نشــان داده اند اگرچه خط 
حمله این تیم آنچنان که باید و شاید در گلزنى موفق عمل نکرده 
اما سبزپوشــان اصفهانى به خوبى با راه و رسم شکست ناپذیرى 
آشــنایى دارند و به این راحتى ها در برابر رقبا پرچم تسلیم را باال 
نمى برند. سربازان تارتار هم در دفاع از سنگر خود کم از شاگردان 
رحمتى ندارند. آنها فقط 2 بار بیشتر از حریف اراکى شان گل خورده 
اند. جالب آنجاســت که خط آتش آلومینیوم هم در گلزنى عملکرد 
بهترى از رقیب اصفهانى خود ندارد. مهاجمــان تیم رحمتى 2 بار 
کمتر مهره هاى هجومى تارتار موفق به فروریختن سنگر حریفان 
شــده اند. 7 گل زده در 11 بازى که 3 تاى آن در آخرین دیدار این 
تیم اراکى در هفته یازدهم به ثمر رسیده مى تواند گاندوها را به گل 

نخوردن از این رقیب امیدوارتر کند.  
با این تفاســیر، مى توان پیش بینى کرد مصاف امشب ذوب آهن و 
آلومینیوم اراك به یکى از حساس ترین و مهیج ترین دیدارهاى هفته 
دوازدهم بدل شود. ضمن اینکه حضور میالد فخرالدینى، مدافع اسبق 
گاندوها و وحید محمدزاده، کاپیتان پیشــین ذوبى ها در قلب دفاع 

ایرالکو حساسیت این بازى را دوچندان خواهد کرد.

گاندوها و رؤیاى تکرار آخرین نتیجه سپاهان در اندیشه سبقت گیرى از حریفان

مرضیه غفاریان

ح 
د 

نیســت. باشــگاه پرســپولیس با درخواســت یحیى گل محمدى
با عیســى آل کثیر اقدام کرد اما هنوز موفق به بس

نشده است.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که پس
دوران مصدومیت خود همراه بــا این
بارها خواهان عقد قرارداد با باشــگ
پرســپولیس از آن ســر باز زدند. آل
قراردادش به عنوان بازیکن آزاد خی

رفت تا بتواند دربى
9که 29 آذرم
بازى کند
با ایــن
پرسپو
ســر
دلخ
آنها
گزی

ایــن با
محمدى که
شیوه بازى آ ل کثیر دا
مستقیم با مهاجم آزاد
او را در اردوگاه سرخ تا
رضا درویش منتظر
کثیر براى یک فصل
بازیکن قراردادش ر
به افزایش رقم این قر

ى 
ک 
ر 
ر 
ر 
ن 
ک، 
ه 
ت 
ر 

هانى قطر و به ویژه 
، سرانجام در نیمه 

به گل باز شد.
الت بوندس لیگا 
مى کند،   را برگزار

لریش زشگاه  و ا

جــاى  به 
63 و پس از یک و 
ى، مهاجم ایرانى 
خوبى شد که پس 

از یک حرکت بــدن زیبا و خارج 
کــردن کولین اردیــن، مدافع 
زوریخ از جریان بــازى، با یک 

شــلیک دیدنى، گل سوم 

لورکوزن را به ثمر رساند.
که در رقابت هاى  آزمون
جــام جهانــى فوق العاده 

2بدشانس بود و 2 بار ضربات او به تیرك دروازه انگ
و ولز برخورد کرده بودند، دقیقا مشابه فرصتى را ک
یاران گرت بیل از دست داد، این بار مقابل زوریخ
تبدیل کرد. شباهت جالبى میان هر دو صحنه بود
تفاوتآنها، بوسه زدن توپ به تور دروازه به
رقابت هاى بوندس لیگا تا رتیرك بود.
بهمن تعطیل خواهد بود. لورکو

تاریخ دوم بهمن ماه باید به مصاف 
مونشن گالدباخ برود.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نفــس خــود را در واداشــتن بــه عبــادت فریــب ده و بــا آن مــدارا کن و 
بــه زور و اکــراه بــر چیــزى مجبــورش نســاز و در وقــت فراغــت 
و نشــاط بــه کارش گیــر، جــز در آنچــه بــر تــو واجــب اســت و بایــد 
ــه  ــز از آنک ــا آورى، بپرهی ــه ج ــت خــاص خــودش ب آن را در وق
ــزان و  ــروردگارت گری ــى کــه از پ ــرا رســد در حال ــو ف مــرگ ت
در دنیاپرســتى غــرق باشــى. از همنشــینى بــا فاســقان بپرهیــز کــه 
شــر بــه شــر مــى پیونــدد، خــدا را گرامــى دار و دوســتان خــدا را 

موال على (ع)دوســت شــمار .
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مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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تلفن: 34452005                نمابر: 34452006
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تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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 مورخ  1401/08/24 و به موجب مجوز شماره 1400/166  مورخ 1400/08/04 شوراى محترم شهر ، شهردارى اصغرآباد در نظر دارد نسبت 
به خرید یک دســتگاه جاروب مکانیزه خیابانى با برگزارى مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت تحت شماره 
2001093149000002 سال اقدام نماید . متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى 
www.setadiran.ir   مراجعه و پیشنهادات خود را به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى مناقصه نوبت دوم در سامانه مذکور درج 

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

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

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

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم پیرو آگهی مناقصه شماره ۴۲۹۷ 

 م.الف:   ۱۴۲۵۱۸۱   

چاپ دوم

رضا غالمرضایی  -   شهردار اصغرآباد

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: با 
توجه به تنوع محصوالت تولیدى و ظرفیت هاى موجود، 

کنسرسیوم تخصصى صادراتى در حوزه هاى مختلف در 
شهرك هاى صنعتى استان راه اندازى مى شود.  

رسول سوارى افزود: کنسرســیوم هاى صادراتى سنگ، 
مواد غذایى، مصالح ساختمانى با هدف ساماندهى صادرات 
محصوالت واحدهاى تولیدى راه اندازى خواهد شــد و 

شرکت هاى مدیریت صادرات هم فعال مى شود.
وى با اشاره به سفر هیات تجارى و تعدادى از مسووالن 
دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان به شهرهاى مسکو 
و سن پترزبورگ روســیه، ادامه داد: بازار روسیه آماده و 
مســتعد صادرات محصوالت واحدهاى تولیدى استان 

اصفهان است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اظهار داشــت: امروز حدود هفت هزار واحد بهره بردار در 
شهرك هاى صنعتى استان وجود دارد که از توانمندى هاى 

باالیى براى تولید محصوالت مختلف برخوردارند.
سوارى خاطرنشان کرد: اســتان اصفهان در بسیارى از 
حوزه ها از جمله مصالح ساختمانى، صنایع غذایى، صنایع 
شیمیایى، نفت و پتروشــیمى، صنایع فلزى و پالستیکى 
و صنایع طال و قطعه ســازى و صنایع دستى حرف هاى 

زیادى براى گفتن دارد.
وى بیان کرد: امروز توانمندى تولید هر نوع محصول مورد 

نیاز کشور روسیه در استان اصفهان وجود دارد.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اصفهان 
تاکید کرد: براى حفظ بازار روســیه باید به صورت برنامه 
ریزى شده و ساماندهى شــده در حوزه صادرات به این 
کشور اقدام کنیم و صادرات ســازماندهى شده در قالب 
شرکت هاى مدیریت صادرات و کنسرسیوم ها انجام شود.

وى افــزود: صــادرات باید بــا تمرکز بــر محصوالت 
کــم حجــم و بــا ارزش افــزوده بــاال انجــام 

شود.
سوارى اظهار داشت: امروز مشکلى در زمینه لجستیک و 
حمل و نقل براى رفع نیازهاى داخلى وجود ندارد اما براى 

صادرات مشکالتى در این زمینه وجود دارد.
وى ادامه داد: امروز بیش از هزار واحد مستعد صادرات در 
این وجود دارد که واحدهاى دیگر مى توانند از این واحدها 

پشتیبانى کنند.

کنسرسیوم تخصصى صادراتى
 در شهرك هاى صنعتى ایجاد مى شود

مدیــر عامــل آبفــاى اســتان اصفهــان یکــى از رســالت هاى مهم 
روابط عمومى هاى آب و فاضالب کشــور را افزایش ســواد آبى در جامعه 

برشمرد.
حســین اکبریان در همایش مدیران روابط عمومى صنعت آب و فاضالب 
کشــور به میزبانى آبفاى اســتان اصفهان با بیان این کــه یکى از اهداف 
و رســالت هاى مهم روابط  عمومــى هاى این صنعت افزایش ســواد آبى 
در جامعه اســت، اظهار داشــت: آگاهى بخشــى چگونگــى فرآیندهاى 
تولید، اســتحصال و تصفیــه آب و همچنیــن تصفیه و دفع بهداشــتى 
فاضالب امر بســیار مهم و دشــوارى اســت که بایستى توســط دفاتر 
روابط عمومى شــرکت هاى آب و فاضــالب براى مــردم تبیین و ارزش 

گذارى شود.
وى افزود: در عصــر جدید روابط عمومى ها وظیفــه تجزیه و تحلیل افکار 
مخاطبین به ویژه در بخش آب که نیاز اصلى زندگى است را بر عهده دارند و 

آگاهى  بخشى صحیح در این زمینه افزایش سواد آبى را در پى دارد .
مدیر عامل آبفاى استان اصفهان با بیان این که آب و مشکالت کم آبى یک 
اتفاق جهانى است که کشــور ما نیز با توجه به اقلیم خشک درگیر آن شده 
است، اظهار داشت: آرمان هاى توسعه پایدار، دسترسى همگان به آب شرب 
سالم و پایدار و دفع بهداشتى فاضالب را مد نظر قرار داده است و ضرورى 
است که از سوى دفاتر روابط عمومى ارزش این اقدامات براى اقشار مختلف 

مردم تبیین شود.
وى همچنین توجه ویژه به فضاى مجازى با توجه به گستردگى این فضا و 
شرایط کنونى جامعه و برنامه ریزى بلند مدت بر پایه برنامه هاى دانش محور 
در عرصه روابط عمومى را از اولویت هاى مهم روابط عمومى هاى صنعت 

آب و فاضالب کشور بر شمرد.

افزایش سواد آبى، رسالت مهم روابط عمومى هاى آبفاست

افراد، سازمان ها و جوامع به میزانى که براى آینده 
برنامه ریزى مى کنند، از آینده بهره مى برند

على ذاکرى، رئیس اندیشکده آینده پژوهى و عضو 
هیئت علمى دانشــگاه اصفهان در نشســت علمى 
« جســتارى پیرامون روش هاى متــداول در آینده 
پژوهى» سهم افراد، ســازمان ها و جوامع از آینده را 
نابرابر دانست و گفت: آنها به میزانى که برنامه ریزى 
مى کنند و براى آینده آماده مى شوند به همان میزان از 

آینده بهره مى برند.
به گــزارش روابط 
عمومــى اداره کل 
ى  نه هــا بخا کتا
عمومــى اســتان 
اصفهان،  به مناسبت 
هفته  فرارســیدن 
پژوهش و به همت 
واحــد پژوهــش و 

آموزش اداره کل کتابخانــه هاى عمومى اصفهان، 
نشست تخصصى «جســتارى پیرامون روش هاى 
متداول در آینده پژوهى» با سخنرانى على ذاکرى، 
عضو هیئت علمى و رئیس اندیشکده آینده پژوهى 
دانشــگاه اصفهان و با حضور همــکاران اداره کل 
کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان در ســالن 

جلسات آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.
على ذاکرى رئیس اندیشــکده آینده پژوهى در این 
نشســت به تشــریح هدف آینده پژوهى و افزایش 
سهم از آینده پرداخت و گفت: بدیهى است که افراد، 
سازمان ها و جوامع سهم نابرابرى از آینده دارند. آنها 
به میزانى که برنامه ریزى مى کنند و براى آینده آماده 
مى شوند به همان میزان از آینده بهره مى برند. هدف 
آینده پژوهى این است که چطور مى توان سهم برى 

خود را از آینده افزایش داد.
وى در بیان ضرورت آینده پژوهى اظهار داشــت: در 
مواجهه با عدم قطعیت و ترس از آینده راحت ترین کار 
پیش بینى است. لیکن مصادیق فراوانى از شکست 

پیش بینى ها در تاریخ علم و فنــاورى وجود دارد که 
این امر را بیش از پیش آشکار مى کند که پیش بینى 
ها چندان قابل اتکا نیستند. آینده مسیرى خطى، قابل 
پیش بینى و قیاس پذیر با گذشته نیست و باید خود را 
براى اتفاقات پیش بینى نشده مهیا کنیم. بنابراین پیش 
بینى پیش فرضى نادرست نسبت به آینده است و الزم 
است براى افزایش سهم خود از آینده روش هاى علمى 

نوینى را برگزینیم.
این استاد آینده پژوهى 
ادامــه داد: در آینــده 
نگرى ما با ســواالت 
WHAT و  IF سروکار 

داریم. از سوى دیگر، 
آینــده پژوهى اقدامى 
فرارشته اى است یعنى 
گروهى از متخصصان رشته هاى مختلف و ذى نفعان 
باید در رقم زدن آینده نقش داشته باشند. اقدام اساسى 
در آینده پژوهى طراحى آینده هاى ممکن یا سناریوها 
است تا به ذینفعان کمک کنیم آینده مطلوب خود را 

بسازند.
ذاکرى در ادامه مراحل طراحى سناریوهاى آینده را 
مورد بحث قرار داد و گفــت: در ابتداى فرآیند آینده 
پژوهى الزم اســت عوامل تاثیر گذار بر آینده مساله 
مورد بررسى تعیین شــود و در مرحله بعد باید به این 
سوال پاسخ داد که از در هم کنش و برآیند این عوامل 
چه آینده هاى بدیل و ســناریوهایى قابل استخراج 
است.وى همچنین به تعریف دانش قرن 21 پرداخت 
و بازآموزى و گذر از آموخته هاى ســنتى را مهارتى 

ضرورى برشمرد.
در انتهاى نشست طرح پژوهشى طراحى سناریوهاى 
افق 1410 نهاد کتابخانه هاى عمومى توسط ذاکرى 
که همکار اصلى طرح بود، توصیف و نتایج گزارش 

شد.

شهردارى گرگاب به استناد مصوبه شماره 463 مورخ 1401/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربرى 
مسکونى با ابعاد 186 مترمربع و 200 مترمربع با قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى، به صورت نقدى و برابر مشخصات مندرج در اسناد آگهى تجدید 

مزایده عمومى اقدام نماید. 
مواعد زمانى: تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/28  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/08  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/15   زمان بازگشایى 

پاکت ها: 1401/10/17
نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شهر گرگاب انتهاى بلوار امام خمینى (ره)، خیابان شهردارى، ساختمان شهردارى گرگاب، واحد امالك، مسئول 
پاسخگو: آقاى بیدرام 

                             www.gorgab.ir :شماره تماس شهردارى: 45754545-031، داخلى 5       سایت شهردارى

آگهی مزایده عمومی (آگهی تجدید مزایده فروش)فراخوان نوبت سوم  چاپ اول 

روح اله شاه رجبیان – شهردار گرگاب

به شــماره فراخوان (2001091138000135) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53134062 

مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/10/01 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت  08:00  روز  یکشنبه تاریخ  1401/10/11 مى باشد.
•  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 00: 11 روز دو شنبه تاریخ 1401/10/12 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,050,000,000 ریال مى باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : 
آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- امور قراردادها و تلفن (داخلى 

031-38132 (3759
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

 فراخوان آگهـي تجدید مناقصه عمومي :  شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  : 

خرید ۱۰۰۰۰ عدد تی سرویس شماره تقاضا ۰۱۳۰۰۵۶

نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان

 م.الف:۱۴۲۶۰۳۰

  م.الف:۱۴۲۸۷۴۷


