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۳

محروم از اتوبوس
و تاکسی!

ثبت هوشمند تخلف
معاینه فنی

۳

سالمندان، داوطلبان شهر

       

ویتامینC بدن را در 
مقابل آلودگی هوا 

بیمه می کند

مقصر مازوت سوزى در اصفهان کیست؟
۳

جنگل هایی که 
دست بیابان را
از اصفهان

 کوتاه می کند
شیب تند بیابانزایى در اصفهان آنقدر زیاد است که هر 
سال بیابان هاى استان اصفهان 50 هزارهکتار رشد 
مى کند و به وسعت  کانون هاى بحرانى فرسایش بادى  
 در عرصه هاى بیابانى  اصفهان اضافه مى شود. حاال 
اگر مانعى براى این طوفان خانمانســوز نباشد معلوم 
نیست با این رشد پر سرعت تا چه اندازه اصفهان بتواند 
مقاومت کند. تنها راهکارى که در نظر گرفته شده و 
به نظر مى رسد که راهکار مؤثرى براى عبور از بحران 

بیابانزایى در اصفهان باشد گسترش...

شب بلند خاطره بازى
یلدا در قاب گذشته های نه چندان دوریلدا در قاب گذشته های نه چندان دور

۲

بگومگوى معاون استاندار با نماینده اصفهان در مجلس در مورد آلودگى هوا

تارتار: می توانیم به روزهای تارتار: می توانیم به روزهای 
خوب گذشته ذوب آهن بازگردیمخوب گذشته ذوب آهن بازگردیم

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کــرد: فکر مى کنم 
اگر کمى بیشــتر روى تیم هاى پایه و همچنین بزرگساالن 

سرمایه گذارى کنیم، مى توانیم به روزهاى...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

گل به خودی 
مهاجمان گل نزن

درد مشترک این روزهایدرد مشترک این روزهای

سپاهان و ذوب آهن سپاهان و ذوب آهن 

۵

جوش آوردن ستاره جوش آوردن ستاره 
سپاهان از دست 
خبرنگار!

هوا که آلوده مى شود، ریه ها بیشتر 
درگیر مى شــوند و الزم است براى 

مقابله با اثــرات مخرب آلودگى هوا، 
از مواد غذایى استفاده کنیم که به 

ایمنى ریه ها بیشتر کمک کند...

روایت حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان
تور بازدید خبرنگاران از ظرفیت های حمل ونقل شهرداریتور بازدید خبرنگاران از ظرفیت های حمل ونقل شهرداری

۸

۷

زمستان طالیی با جشنواره زمستان طالیی با جشنواره 
طالیی ابرسازه های تفریحی طالیی ابرسازه های تفریحی 

۶

نمی خواهم مادر و پدر باشم! رخ زرد تاکسی های اصفهان از نبود تسهیالت برای نوسازیجهان نما تاریخ رسمى حذف اینترنت اکسپلورر اعالم شداستان تشنگى بعد از خواب خطرناك استتکنولوژی سالمت

۳

شرکت جهاد خانه سازى استان اصفهان درنظر دارد خاکبردارى و اجراى سازه 
حدود 18000  متر مربع اسکلت بتنى  پروژه واقع در اصفهان، بهارستان ، خیابان 
الفت  را به صورت دستمزدى و با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومى واگذار 

نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: سپاهان شهر ، 
بلوار شاهد ، روبروى پارك مرکزى و یا با شماره تلفن 5-36500001-031 تماس 

حاصل نمایند .
مهلت دریافت و ارائه اسناد مناقصه حداکثر 7 روز پس از تاریخ چاپ آگهى است .

شرایط پرداخت به صورت تهاتر با ملک و بخشى نقدى است. 
متقاضیان مى توانند در زمان انجام مناقصه جهت بازدید از ملک در ساعات ادارى 

به واحد امالك شرکت مراجعه نمایند.

« آگهی مناقصه عمومی »

شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )
49,097,020,2691,672,910,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب و خدمات مشترکین منطقه سمیرم401-4-278

98,244,460,9653,147,333,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب و فاضالب منطقه چهار اصفهان401-4-279

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 
1401/10/10

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/10/11
دریافت اسناد : سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031 (  داخلی 334  )

۶

۳

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 

سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 

تشریح کرد؛تشریح کرد؛ تر 
ى 

هوا، 
ه 
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خوانیدخوانید
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خرید و فروش آیفون 14 اپل 
غیرقانونى است

طبابت کردن
 در ایران به صرفه نیست 

خبرخوان
 آغاز چانه زنى درباره 

دستمزد 1402 
  تسنیم |  نماینده کارگران در شــوراى 
عالى کار از آغاز بررسى ها درباره دستمزد سال 
1402 کارگران خبر داد. هادى ابوى گفت: مرکز 
پژوهش هاى تأمین اجتماعى نرخ دســتمزد 
و آثار تورمــى آن در جامعه را مورد بررســى و 
ارزیابى قرار مى دهد. ابوى با بیان اینکه افزایش 
57درصدى دســتمزد با افزایش قیمت کاالها 
خنثى شد، گفت: دستمزد کارگران حتى تا خط 
فقر هم فاصله زیادى دارد. افزایش 57درصدى 

دستمزد قطعًا براى 1402 تکرار نمى شود.

سرقت یک تن کابل!
  رکنا |2 کامیون حامل ضایعات با کشف 
انواع سیم و کابل ســرقتى در شهرستان هاى 
شهربابک و زرند در استان کرمان توقیف شد. 
با بررسى هاى انجام شده مشخص شد سارقان 
کابل هاى سرقتى را براى ذوب به استان هاى 
مرکزى انتقال مى دهنــد. در ادامه نیروهاى 
پلیس با افزایش تیم هاى ایســت بازرسى، از 
زیر بار ضایعات یک دســتگاه کامیون عبورى 
در  محــور اصلى این شهرســتان 1100کیلو 
انواع کابل مســى، 22 عدد کلکتور اتصاالت 
دستگاه هاى گرم کننده منازل و 17عدد قطعات 
مربوط به حمل و نقل ریلى و دیگر اموال سرقتى 
را کشــف کردند. کارشناسان ارزش این اقالم 
سرقتى را که توســط تعدادى مالخر خریدارى 

شده بود،30 میلیارد ریال برآورد کردند.

خشک ترین پاییز 
  تسنیم |معــاون بهره بــردارى آبفاى 
جنوب شرق تهران گفت:  از لحاظ بارش پاییز 
امسال، خشــک ترین پاییز 50 سال اخیر بود. 
پناهى گفت: کشــور در کمربند خشک جهانى 
قرار گرفته اســت و حدود یک ســوم متوسط 
جهانى بارندگى دارد که اصًال کافى نیســت. 
وى با اشــاره به موضوع مهم «ســازگارى با 
مدیریت آب» افزود: رژیم کشت در کشاورزى، 
شهردارى ها، صنعت، نظام مهندسى ساختمان 
و مبحث 16 و غیره باید با موضوع آب سازگار 

باشند.

ادعاى عجیب روبیکا و ایتا 
  گجت نیوز | در جلســه حمایــت از 
کسب وکارهاى دیجیتال در ســازمان فناورى 
اطالعات، نمایندگان دو پلتفرم داخلى روبیکا و 
ایتا ادعاهاى عجیب و بحث برانگیزى را مطرح 
کردند. نماینــده روبیکا در این جلســه مدعى 
شــد مجموع کاربرانى که در این پلتفرم بومى 
عضویت پیــدا کرده اند، در حــال حاضر چیزى 
نزدیک به تعداد جمعیت ایران شــده و به رقمى 
حدود 70 میلیون نفر رسیده است! نماینده ایتا هم 
با ادعایى عجیب و بحث برانگیز از ارقام میلیونى 
عبور کرد و مدعى شــد در حال حاضر بازدید از 
کانال هاى عمومى ایتا بــه بیش از یک میلیارد 

رسیده و با جمعیت کشور هند برابرى مى کند!

آمار باورنکردنى الیک
رکورد الیک اینســتاگرام    خبرآنالین |
(پیج متعلق به شــخص) توســط لیونل مسى 
شکسته شد. پســت قهرمانى لیونل مسى در 
جام جهانى 2022 تنها در طول 16 ساعت بیش 
از 44 میلیون الیک دریافت کرد تا این پســت 
با شکســت رکورد پست کریســتیانو رونالدو، 
بیشــترین تعداد الیک در شــبکه اجتماعى 
اینســتاگرام را به خود اختصاص دهد. این در 
حالى اســت که این پســت تنها در طول 39 
دقیقه به مرز 10 میلیون الیک رسید تا از این 
حیث نیز رکورددار شود. تا پیش از این، تصویر 
شطرنج مسى و رونالدو در صفحه کریستیانو با 
بیش از 41 میلیون الیک، رکورددار به حساب

 مى آمد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان صوتى و تصویرى، تلفن 
همراه و لوازم جانبى تهران گفت: خرید و فروش آیفون 
14 اپل ممنوع و غیرقانونى اســت.محمدرضا رمضان 
گفت: تاکنون دولت به کســى اجازه واردات رســمى 
گوشى آیفون 14 را نداده است، اما طى ماه هاى گذشته 
برخى از مســافران از طریق رویه مســافرى توانستند 
تعدادى آیفون 14 را به کشــور بیاورند که البته حقوق 

گمرکى آنها نیز پرداخت نشده است.
وى با اعالم اینکه ارزبرى آیفون 14 بســیار زیاد است 
گفت: ســخنگوى وزارت صمت نیز اخیراً اعالم کرد 
مجوزى براى واردات این کاال صادر نشده است. البته 

برخى در بازار بر این باورند که گوشــى هاى آیفون 14 
اپل داراى قابلیت اتصال به استارلینک هستند که البته 
ما به دلیل عدم اطــالع از این موضوع چنین خبرهایى 
را تایید یــا رد نمى کنیم.رمضان در ادامــه بیان کرد: 
امیدواریم دولت راهکارى را در نظر بگیرد تا مشکالت 
فروشندگان و هم افرادى که به شکل مسافرى آیفون 
14 را به ایــران آورند برطرف شــود. هم اکنون خرید 
و فروش آیفون 14 در ســایت ها انجام مى شــود. وى 
تأکید کرد:  دولت براى آن دسته از گوشى هاى آیفون 
14 که به شکل مسافرى وارد کشور شدند نیز به دنبال 
راهکارى است تا مالکان بتوانند آنها را رجیسترى کنند.

دبیر شــوراى هماهنگى نظام پزشکى اســتان اصفهان 
مى گوید: طبابت کردن در ایران براى پزشــکان به صرفه 
نیســت و امروز کمتر پزشــکى وجود دارد که به این فکر 
نکند خودش را از این وضعیت بد نجات دهد.یاسر صالحى 
نجف آبادى مى گوید: امروز پزشکان رضایت شغلى ندارند 
و موانع موجود سبب شده ورود به رشته هاى پزشکى کم 
شود. کاهش عالقه براى تحصیل در رشته هاى پزشکى 
در چند سال آینده سبب مى شود با کمبود نیروى متخصص 
و ماهر مواجه شویم؛ بنابراین، شاید امروز نیازى به آوردن 
پزشک به ایران یا خروج بیماران از کشور نداشته باشیم اما 
با همین روند در چند سال آینده به قطع و یقین این اتفاق 

خواهد افتاد.
وى مى گویــد: امــروز ســالطین زیبایى از پزشــکان 
درآمد بیشــترى دارند، وقتى یک پزشــک بعد از سال ها 
سرمایه گذارى درآمد خوبى ندارد سراغ انتخاب هاى بعدى 
مى رود ، یا مهاجرت مى کند، یا وارد شاخه زیبایى مى شود، یا 
شغل دیگرى را انتخاب مى کند.دبیر شوراى هماهنگى نظام 
پزشکى استان اصفهان ادامه مى دهد: یک پزشک عمومى 
9 سال، پزشک متخصص 15 سال و پزشک فوق تخصص 
19 سال زمان و عمر مى گذارد اما بعد از این سال ها تقریبًا 
درآمد ماهیانه 85 درصد پزشکان حدود 20 میلیون تومان 

است، لذا طبابت کردن در ایران به صرفه نیست.

دریا قدرتى پور
سرما که قشــون مى کشــید و تکه هاى یخ میان حوض 
شکسته مى شد، رنگ ســرخ و گلى انارها، نارنجى هاى 
خرمالوهاى روى کرسى را مى بلعیدند و به پسته هاى خندان 

روى مجمع چشمک مى زدند.
مغازه هاى میوه فروشى پر مى شد از میوه هاى برق انداخته. 
انارهایى که پوستشان ترکیده بود و بوى تازگى زمستان را 
مى داد. اینها وقتى بود که به گواه کاغذهاى کاهى تقویم، 
چله کوچیکه و چله بزرگه به جــان هم مى افتادند تا پیروز 

میدان طوالنى ترین شب سال باشند.
رنگ سرخ قرابه هاى بلورین بر طاقچه، نرگس هاى وحشى 
و پارچه باســمه روى کرســى، مجمع کنگره داِر جهیزیه 
مادربزرگ در آخرین کوچه آذِر هر سال تنها یک نوید مى 
داد؛ دور هم نشســتن زیر کرســى و گوش کردن به نغمه 

شاهنامه خوانى پدربزرگ.
یلدا از همان صبح روز آخرین شــب طوالنى سال شروع 
مى شد. آقاجون صبح زود براى پارو کردن برف هایى که 

حیاط خانه را سفیدپوش کرده بود آماده مى شد، مادرجون 
سماورآتیشــى را روشــن مى کرد و اســتکان هاى کمر 
باریک شاه عباسى را توى ســینى مى چید. دستى به سر 
و گوش اُُرسى مى کشید و کرســى بزرگ وسط اتاق را با 
مالفه هاى ســفید مرتب مى کرد؛ ترمه رنگ و رو پریده 
قدیمى، نوســتالژى هر ســاله ما بود از یلدا، بعد مى رسید 
به عطر انجیر و توت خشــک با بــوى پَرهلــو و زرد آلو 
و توت خشــک هایى که فضاى اُُرســى را پــر مى کرد و 
آجیل هاى زمســتانه همراه با دعاهاى خالص مادربزرگ 

گره مى خورد.
آقاجون بعــد از پارو کردن بــرف ها از پله هــاى باریک 
زیرزمین پایین مــى رفت تاچند تا از هندوانــه ها را براى 
بردن به مطبخ جدا کند. تابســتان هرســال آقاجون کف 
یکى از حجره هاى زیرزمین را با خــاك نرم پر مى کرد و
هندوانه هایى را که از مشــهدى عباس مى خرید با نظم 
خاصى روى خاك ها مى چید. این کار باعث مى شد هندوانه 

تا زمستان سالم بماند.

 ظرف گلى زیر کرسى که کلک گفته مى شد را براى روشن 
کردن آتیش از خاکه (زغال خورد شده ) پر مى کرد. بادستان 
پینه بسته یوشن ها (خارهاى بیابان) را براى پخت غذاى 
بلندترین شب سال به مطبخ مى برد تا بلندترین شب سال 

بهترین روزهاى برفى را تداعى کند.
نزدیک غروب که مى شــد تازه، بلندترین شب سال بود 
که لباس نو مى پوشــید و در ســفیدى برف مى درخشید. 
مجمع، روى کرسى پر مى شــد از گندم، شادونه، تخمه، 
انارهاى دانه شــده، آجیل هاى زمستانه، سیب و پرتقال و 

شیرینى هاى نان پنجره اى دستپخت مادرجون.
صداى کلون هم همیشــه یادآور مهمان تازه بود. آقاجون 
شــاهنامه باز مى کرد و حافظ مى خواند. بیــن ابیات پر 
طمطراق فردوسى و حافظ گم مى شدیم و اگرچه خیلى از 
مصرع ها برایمان نامفهوم بود اما مى دانستیم که قصه اى 

پس پرده دارد که دراز است؛ مثل طوالنى ترین شب سال.
بین کودکى هایمان که زود گذشــت؛ قصه شب یلدا چیز 
دیگرى بود، انگار هیچوقت از تاریــخ حافظه مان نرفت 

و نمــى رود. روزهایى که حکایت پســته هایــى بود که 
مى خندیدند و چله کوچیکه اى بود که کم کم بزرگ مى شد.

حاج نصرت، آجیل فروِش سر گذر، همیشه خوشحال بود؛ 
مرد بذله گویى که توى این شب ها ریســه مى رفت و از 
فرط خنده اشک مى ریخت. شاید او از معدود کسانى بود که 
دیده بودیم بعد از هر قهقهه، لب برمى چیند و از ته دل گریه 
سر مى دهد و به یاد همسرش مى افتد که سال ها پیش در 

همین شب یلدا از دستش داده بود.
 از خاطراتش مى گفت و براى ما هر سال یلدا قانونى نانوشته 
بود تا به همان سراى داالن دراز برویم و به خاطرات تکرارى 
اش گوش بدهیم و بعد با پول توجیبى هایمان کلى بادام و 

پسته و شکالت ِکشى بخریم. 
آن روزها شب هاى یلدا اینقدر ِکش مى آمد که انگار تا سال 

بعد ادامه داشت؛ هم شادى اش و هم خاطره بازى هایش.
شــاگرد الغراندام و ترکه اى حاج نصــرت از طاس هاى 
نقره اى که لبالــب پر بود از فندوق و پســته و بادام پاکت 
هاى نخودى رنــگ پاکت هاى کاغــذى را پر مى کرد و 
مى داد دســتمان، پر مى شــدیم از طعمى کــه هنوز در 

یادهایمان مانده است.
هیچوقت یادمان نمى رود حتى آن دفتر کهنه کنار چرتکه  
حاج نصرت را که پر مى شد از نسیه و نقد و این شب ها بود 
که او مهربان تر مى شــد و به روى خودش نمى آورد که 
آجیل ها را ســرپرتر مى ریزد تا کسى خجالت زن و بچه و 

فامیلش را نکشد.
یلداى قدیم یلداى معرفت بود که بین مردم تقســیم مى 
شد و بى هوا توى همه رسم و رسوم هاى این شب سرك 
مى کشید تا کسى در طوالنى ترین شب سال رنگ سیاهى 

را نبیند.
نوســتالژى هاى گذشــته اما با امــروز مثل شــب یلدا 
فاصلــه اش طوالنــى اســت؛ دیگــر نــه از آن قرابه 
ها خبرى هســت و نــه از کرســى و هیاهــوى کوچه 
پــس کوچه هــاى خاطره که ســاده بــود و به یــادگار 

مى ماند.
یلداى حاال پر شــده از کریستال و ســبدهاى تجملى و 
سینى هاى نقره و اســتیل هاى گرانقیمت. در شهر جایى 
براى نوستالژى بازى نیســت و میوه هاى رنگارنگ و انار 
روى پیشــخوان ها هم دیگر برق گذشــته را ندارد. انگار 
مهربانى هاى حاج نصرت هم توى همان ســال ها مانده. 
بلندترین شب سال خیلى وقت اســت دیگر رنگ و بویى 
از شاهنامه ندارد و شــاهنامه پدربزرگ روى طاقچه خاك 
مى خورد. حاال موبایل ها حکمرانى مى کنند. نه از گشودن 
کلون درها خبرى هســت و نه از آیین هایــى که در دل 
داالن هایى که بوى خشــت و گل مى داد نشــانى یافت 
مى شــود. یلداى قدیم با یلداى جدید، زمین تا آســمان 

فرق مى کند.

یلدا در قاب گذشته هاى نه چندان دور

شب بلند خاطره بازى چراغ سبز
 به افزایش نرخ سود

در حالى موضوع افزایش نرخ سود    تسنیم |
بانکى از سوى رئیس کل بانک مرکزى مطرح شده 
که خبر مى رســد، اکثریت اعضاى شــوراى پول و 
اعتبار با ضرورت افزایش نرخ ســود موافق هستند. 
در همین باره یک مقام مطلع خبــر داد که احتمال 
افزایش نرخ سود بانکى باالســت. این مقام مطلع 
گفت: موضوع بازنگرى در نرخ هاى سود بانکى در 
شــوراى پول و اعتبار مطرح شده و اکثریت اعضاى 
شــورا با ضرورت این کار موافقند، البته درباره کم و 
کیف و جزئیات آن مالحظات و دیدگاه هایى وجود 
دارد که در حال بررسى اســت. نرخ سود تسهیالت 
و ســپرده هاى بانکى از حدود پنج سال پیش تغییر 

جدى نداشته است.

تازه ترین سناریوى
 طرح حجاب 

  روزنامه همشهرى|حســین جاللــى، 
نماینده مجلس درباره جلسات 15روزه اى که براى 
اجراى قانون حجاب و عفاف برگزارشده است، گفت: 
قانون جاى خودش باقى است و باید اجرا شود. حاال 
مجرى هرگونه صالح دانست مى تواند شیوه اجراى 
قانون را تغییر دهدکــه از کاهش خدمات اجتماعى 
شــروع مى شــود؛ بنابراین، مجرى هرگونه صالح 
دانســت قانون را اجرا مى کنــد. هیچ گونه مواجهه 
فیزیکى در این طرح وجود نــدارد و تقابلى صورت 
نمى گیرد. تذکر شــفاهى هم داده نمى شــود. هیچ 
برخورد و دستگیرى هم صورت نمى گیرد. این کار از 
طریق مدیریت هوشمند انجام مى شود. ممکن است 
برخورد در یک رستوران و فروشــگاه با یک فرد در 
خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بى حجاب 

در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود.

باور جماعت
  روزنامه اطالعات | به ســخنان مقامات 
توجه کنید که چه آمارهایى ارائــه مى دهند. اینکه 
تورم را پایین آورده ایم. این میزان مسکن ساخته ایم. 
اســتقراض از بانک مرکزى را کاهــش دادیم. این 
میزان شغل ایجاد کرده ایم... اما مسئله این است که 
آنچه حضرات مى گویند در باور مردم که باید ببینند 
و اثر آن را در زندگى خویش حس کنند نمى نشیند... 
این رسم و عادت بدى است که کارى نداشته باشیم 
که مردم باور مى کنند یا به شوخى و یا خداى ناکرده 

به تمسخر مى گیرند. باور جماعت مهم است.

دچار اختاللیم
  ایلنا |وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: از 
هنرمندان اصیل کشور مى خواهم مسائل را با مردم 
با شــفافیت در میان بگذارند، گروه هاى فشارى که 
توسط شبکه هاى اجتماعى درســت شده اند اجازه 
فعالیت عــادى  به آنها را نمى دهنــد. محمدمهدى 
اســماعیلى ادامه داد: عده اى اقتصاد هنر و معیشت 
هنرمندان را به بازى هاى سیاسى شــان گره زده اند. 
برخى هنرمندان تا مى خواهند کار کنند یک لشــکر 
مجازى فراهم شده  مى ریزند در پیجشان و یا با تلفن 
آنها تماس مى گیرند و شــروع به دشنام و تخریب 
مى کنند و این ها مانع فعالیت هنرمندان شــده است. 
اسماعیلى یادآور شد: در بخش مخاطب آنجایى که 

نیاز به حضور تماشاگر داریم، دچار اختالل شده ایم.

پرواز قوى سفید اتمى!
  خبرآنالین |بمب افکــن اســتراتژیک اتمى 
توپولــف تــو 160 ام معــروف بــه قوى ســفید، 
به روزرســانى شــده و به پرواز در آمده است. این 
بمب افکن یکى از 50 قوى ســفیدى است که قرار 
اســت با دریافت به روزرسانى براى نبردهاى مدرن 
آماده شــوند. ارتقاى جدید در تجهیزات سیســتم 
هدایت و کنترل پرواز، موتورهــا و تجهیزات رادیو 
الکترونیک صورت گرفته اســت. نســخه ابتدایى 
بمب افکن تو 160 از ســال 1987 به خدمت نیروى 

هوایى شوروى سابق درآمد. 

الدن ایرانمنش
 تورم، مشکالت اقتصادى، فرهنگى که تغییر کرده و بسیارى از 
عوامل دیگر باعث شده که در سال هاى اخیر تمایل به فرزندآورى 
کاهش محسوس و نگران کننده اى داشته باشد تا جایى که حتى 
اعطاى مشوق هاى مالى به خانواده ها جهت افزایش آمار ازدواج 

و فرزندآورى هم نتوانسته به این مقوله کمک کند.
شاهد این مدعا الگوى سنى بارورى است که نشان دهنده کاهش 
میزان بارورى درهمه سنین در سال 1398 است. این تغییر بیانگر 
کاهش بارورى به ویژه در میان گروه سنى جوان است که به نوبه 
خود سهم بسزایى در کاهش میزان بارورى کشور داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران با مقایســه کل والدت هاى رخ داده در 
سال 1399 با سال 1398 نشان مى دهد که در سال 1399، 40 
درصد والدت ها مرتبه اول (فرزند اول)، 40/8 درصد والدت ها 
مرتبه دوم (فرزند دوم)، 14/2 درصد والدت ها مرتبه سوم (فرزند 
ســوم) و 4/3 درصد والدت ها مرتبه چهارم و بیشتر است؛ این 
درحالى است که در سال 1398، حدود 43 درصد والدت ها مرتبه 
اول (فرزند اول)، 40/5 والدت ها مرتبه دوم (فرزند دوم)، 12/5 
درصد والدت ها مرتبه سوم (فرزند سوم) و 3/2 درصد والدت ها 
مرتبه چهارم و بیشتر بوده است.بر این اساس میزان تولد فرزندان 
سوم، چهارم و بیشتر طى این دو ســال رشد داشته است. امرى 
که مى تواند تا حدودى نشــان دهنده تغییر رفتارهاى بارورى به 
سمت افزایش فرزند تلقى شود، بااین حال قضاوت در خصوص 

این مسئله براساس داده هاى دو سال بسیار 
دشوار بوده و نیازمند بررسى بیشتر و تحقیقات 

مستقل در این زمینه است.
امــا در مقابل تصــور خیلى ها که مســائل 
اقتصــادى را اولین عامل کاهــش آمار زاد 
و ولد در ایــران مى داننــد؛ ابراهیم نوروزى 
روان شناس اجتماعى است که نظرى خالف 
این موضوع داشته و مى گوید: برخالف تصور 
عمومى جامعه که گمان مى کنند مشکالت 
اقتصادى اصلى ترین و اولین مانع فرزندآورى 
است، پژوهش هاى بین المللى و ملى حاکى از 
آن است که اصلى ترین متغیر مؤثر در الگوى 
فرزندآورى خانواده ها، ســبک زندگى و نوع نگرش به خانواده 
است.اگرچه شرایط اقتصادى به ویژه در دهک هاى پایین درآمدى 
جامعه در تصمیم به فرزندآورى مؤثر است اما داده هاى آمارى و 
شواهد عینى موجود نشان دهنده تعریف عمومى اکثریت مردم 
جامعه از زندگى مطلوب و خانواده ایده آل بوده که منتهى به الگوى 
فرزندآورى مى شود و شرایط اقتصادى در حد ابزارى محسوس 

براى توجیه علت بى فرزندى و کم فرزندى است.
برخى دیگر از کارشناسان مى گویند راهکار افزایش فرزندآورى 
تنها تشــویق نیست و این موارد مســکن هاى موقتى است که 
نمى تواند راه حل مناسبى باشــد به عقیده آنها تضمین اشتغال 
و تحصیل زنان پس از زایمان و ایجاد بســترهاى مناسب جهت 
فرهنگ سازى براى ســهیم کردن پدران در تربیت و نگهدارى 
کودکان، در کنار حمایت ها و تشویق ها است که مى تواند نقش 
موثرى در از میان برداشتن برخى از مهمترین موانع فرزندآورى 

در شرایط کنونى جامعه باشد.
با توجه به بحران پیرى که تا چند سال دیگر گریبان کشورمان را 
مى گیرد؛ این سیاست گذارى ها و پیشنهادات، نیز تنها در صورتى 
موثر خواهد بود که دریک بسته جامع و با در نظر گرفتن شرایط 
و ویژگى هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى کشور و با پشتوانه 
نظرى و عملى همراه باشــد؛ در غیر این صورت عامل موثرى 

درتشویق زوجین به داشتن فرزند بیشتر نخواهد بود.

 نمى خواهم مادر و پدر باشم!

حواشى جام جهانى کمى از اصل بازى ها ندارد و اگرچه تمامى تمرکزها روى بازى هاى حساس و 
طاقت فرساى داخل زمین است، اما پیش مى آید لحظاتى که خارج از مستطیل سبز حوادثى رخ دهد. 
شاید کمتر کسى توجه کرده باشــد، اما حقیقت دارد که استودیوى بازى سازى EA Sports چهار 

مرتبه پیاپى قهرمان جام جهانى را به درستى حدس زده است!
براى کاربران و بینندگان مســابقات جام جهانى جاى تعجب اســت که این استودیو بازى سازى 
چگونه و با چه ابزارى چنین دقیق برنده هاى ادوار جام جهانــى را پیش بینى مى کند که مو الى 
درزش نمى رود. در واقع قبل از این که تورنمنت جام جهانى آغاز شود، این شرکت با کمک رنکینگ 
مخصوص به جام جهانى که در حالت هاى کیک آف و تورنمنت قرار دارند اقدام به پیش بینى کرده 

است.
البته EA اســپرت پیش بینى هاى دیگرى در خصوص کفش طال و سایر جایزه ها کرده که درست 
از آب درنیامده اند، اما مهمترین پیش بینى آنها قهرمان جام جهانى بوده که درست پیش بینى شده 
است. در دوره هاى قبل هم این استودیو اعالم کرده بود اسپانیا، آلمان و فرانسه برنده جام جهانى 

2010، 2014 و 2018 مى شوند و هر بار پیش بینى هایش صحیح بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز سود ســهام عدالت از روز چهارشنبه ( 30 آذرماه) به 
صورت على الحساب خبر داد.

مجید عشقى با اشاره به افزایش دو برابرى سود ســهام عدالت سال 1400 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن، اظهار کرد: شرکت ســپرده گذارى مرکزى از بامداد امروز (چهارشنبه 30 آذرماه 
جارى) به حســاب بیش از 43 میلیون و 740 هزار نفر از ســهامدار عدالت ســود على الحساب 

پرداخت خواهد کرد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بر اساس آخرین محاسبات شرکت سپرده گذارى 
مرکزى، سهامدارانى که پرتفوى سهام عدالت آنها 532 هزار تومان است مبلغ 600 هزار تومان و 
افرادى که پرتفوى یک میلیون تومانى در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و 128 هزار تومان ســود 

على الحساب دریافت مى کنند.
وى در مورد پرداخت مابقى سود سهام عدالت گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار رایزنى هاى خود 
را براى دریافت تمام سود مشموالن ســهام عدالت انجام خواهد داد و امیدواریم بتوانیم در اواخر 
اسفندماه امسال باقیمانده سود این گروه از ســهامداران را از طریق شرکت سپرده گذارى مرکزى 

پرداخت کنیم.

پیشگویى عجیب و درست 
یک شرکت بازى سازى 

واریز مرحله اول
 سود سهام عدالت از امروز 
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مصرف گاز صنایع بزرگ 
اصفهان محدود شد

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
گفت: بدنبال مشــکل تامین گاز، مصرف آن براى 
شــرکت هاى بــزرگ اصفهــان هماننــد فوالد، 
سیمان، نیروگاه و دیگر صنایع محدود شد. منصور 
شیشه فروش با تاکید بر تامین گاز خانه هاى مسکونى 
گفت: با محدودیت ایجاد شده براى صنایع استان، 
تالش مى شود که گازرســانى به بخش مسکونى 
استان در زمستان با مشکل مواجه نشود. وى اظهار 
داشــت: در این راستا شــرکت گاز بمنظور بررسى 
وضعیت رعایت استانداردهاى مصرف بهینه گاز از 10 
هزار واحد مسکونى در استان بازدید کرده است و در 
این بازدیدها یکهزار و 500 واحد مسکونى اخطاریه 
مصرف باال دریافت کردند و گاز 60 واحد مسکونى 
به دلیل ُپرمصرفــى و رعایت نکردن اصول مصرف 
بهینه قطع شد. شیشه فروش یادآور شد: اکنون 42 
درصد مصرف گاز استان در بخش صنعت، 32 درصد 
نیروگاه ها، 21 درصد خانگى و ادارى، ســه درصد 

حمل و نقل و 2 درصد تجارى صورت مى گیرد.

پایان مرمت یک چهارم گنبد 
مسجد شیخ لطف ا...

معاون میــراث فرهنگى اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه مرمت یک چهارم گنبد مســجد شیخ لطف ا... به 
پایان رسید گفت: وقتى مرمت ســه چهارم دیگر گنبد 
به پایان برسد وضع گنبد از شکل کنونى خارج مى شود. 
سیدمهدى موسوى موحد با بیان اینکه مرمت این دوره 
منطبق با مسائل سازه اى، محیطى و علمى است افزود: 
تاکنون بیش از 500 میلیــون تومان براى مرمت یک 
چهارم گنبد هزینه شده و براى کامل شدن مرمت گنبد 
بیش از 2میلیارد تومان اعتبارنیازاســت. دو سال پیش 
وقتى دونیم ترك اول گنبد مرمت شد این موضوع به 
سرخط خبر هاى میراثى آمد و افکارعمومى ایراد هایى 
به تغییر رنگ گنبد پس از مرمــت گرفتند که میراث 
علت تغییر رنگ را ترمیم شــکاف هاى ایجاد شده بین 

کاشى ها دانست.

افزایش تلفات حادثه 
مینى بوس 

تعداد جان باختگان حادثه آتش سوزى مینى بوس محور 
نقنه - بروجن با فوت 2 نفر دیگر از آنها در بیمارستان 
سوانح ســوختگى اصفهان، به پنج نفر رسید.  به دنبال 
وقوع حادثه آتش ســوزى مینى بــوس در محور نقنه 
- بروجن در اســتان چهارمحال و بختیــارى در روز 
دوشــنبه 21 آذر جارى، هشــت نفر از مصدومان این 
حادثه که همگى زن و بین 22 تا 44 سال سن داشتند 
در بیمارستان سوانح ســوختگى امام موسى کاظم(ع) 
اصفهان بسترى شدند. 2 نفر که روز دوشنبه فوت کردند 
زن 34 ساله با 35 درصد سوختگى و زن 46 ساله با 30 

درصد سوختگى بودند.

ساعات کارى ادارات
 شناور ماند

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندار اصفهان از 
تمدید طرح شناورسازى ساعات کارى ادارات تا پایان 
سال 1401، خبر داد. مهران زینلیان بیان کرد: باتوجه 
به ارائه گزارش درخصوص تأثیرات طرح شناورسازى 
ساعات کارى ادارات مقرر شد این طرح تا پایان سال به 

قوت خود باقى بماند.

زغال حادثه آفرین
مدیر روابط عمومى اورژانس و فوریت هاى پزشکى 
اصفهان از مسمومیت در پى استفاده از زغال براى 
گرم کردن اتــاق، خبر داد. عباس عابــدى ، اظهار 
کرد: ساعت 21:05 دوشــنبه بیست وهشتم آذرماه 
حادثه مسمومیت با گاز CO گزارش شد. این حادثه 
در کشــتارگاه مرغ جاده نائین رخ داد و یک مرد 30 
ساله در پى این حادثه مسموم و به بیمارستان فارابى 

منتقل شد.

خبر

رئیس بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى کاظم (ع) 
گفت: در سال گذشته بیش از 26 هزار نفر به بیمارستان 
امام موسى کاظم (ع) اصفهان به عنوان تنها بیمارستان 
تخصصى و فوق تخصصى درمان سوختگى مراجعه کردند 
که بالغ بر 60 درصد بیماران از استان اصفهان و 40 درصد 
از سایر استان ها از جمله لرستان، چهارمحال و بختیارى، 
خوزســتان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، 

مرکزى، هرمزگان، فارس، ایالم، کرمان و قم است.
على اکبر جنگجو اظهار داشت: بیشترین درصد سوختگى 
را به ترتیب در سنین بین 30 تا 40 سال و 20 تا 30 سال 
داریم که نشان از درگیر شدن نیروى کار است. وى ادامه 

داد: باالترین موارد سوختگى به ترتیب مربوط به انفجار گاز، 
مواد اشتعال زا، آب جوش، برق گرفتگى، آتش و خودسوزى 
است که باالترین نرخ مرگ و میر را در سوختگى حاصل 
از انفجار گاز و خودسوزى مشاهده مى کنیم. وى ادامه داد: 
در سال 1400، 23 مورد قطع عضو داشتیم و موارد بسیارى 

نقص عضو.
وى خاطرنشان کرد: چادگان نسبت به جمعیت باالترین 
آمارسوختگى را دارد و رتبه اول را در بین شهرستان هاى 
استان از آن خود کرده اســت و پس از آن نائین، برخوار، 
گلپایگان، فریدونشــهر، نجف آباد و لنجان و غیره قرار 

دارد.

معاون هماهنگــى امور عمرانــى اســتاندارى اصفهان 
گفت:گزارش هاى مراجع انتظامى بیانگر رشد آمار تصادفات 

جرحى و فوتى در استان است.
مهران زینلیان روز سه شنبه درنشست شوراى ترافیک استان 
اصفهان با استناد به گزارش پلیس راه و راهنمایى و رانندگى 
افزود: جان باختگان کودك و نوجــوان تصادفات بیش از 
بزرگساالن است و باتوجه به اهمیت این موضوع تصمیمات 
الزم اتخاذ شد و نقش محورى صداوسیما درباره فرهنگ 

سازى پیشگیرى از تصادفات مورد تأکید قرار گرفت.
زینلیان افزود: همچنین مقرر شــد مواردى که در شوراى 
ترافیک مطرح مى شود با برنامه زمانبندى خاص و مشخص 

در جلسات آینده پیگیرى شود.
پیش از این پزشکى قانونى استان اصفهان اعالم کرده بود 
از اول امسال تا پایان مهر متوفیات ناشى از حوادث ترافیکى 
ارجاعى به اداره کل پزشــکى قانونى استان 687 نفر بوده 
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل 6.8 درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش روابط عمومى اداره کل پزشــکى قانونى استان 
اصفهان از مجموع تلفات حوادث ترافیکى ســال جارى در 

استان اصفهان، 141نفر زن و 546 نفر مرد بوده اند.
وى همچنین بر کنترل ســرعت در بزرگراه ها و تسریع در 

ارسال پیامک جریمه براى افراد خاطى تاکید کرد.

سوانح رانندگى در اصفهان 
رو به افزایش است

چادگان باالترین آمارسوختگى 
در استان را دارد

شــیب تند بیابانزایى در اصفهان آنقدر زیاد است که هر 
سال بیابان هاى اســتان اصفهان 50 هزارهکتار رشد 
مى کند و به وسعت  کانون هاى بحرانى فرسایش بادى  

 در عرصه هاى بیابانى  اصفهان اضافه مى شود.
حاال اگر مانعى براى این طوفان خانمانسوز نباشد معلوم 
نیست با این رشد پر سرعت تا چه اندازه اصفهان بتواند 
مقاومت کند. تنها راهکارى که در نظر گرفته شده و به 
نظر مى رســد که راهکار مؤثرى براى عبور از بحران 
بیابانزایــى در اصفهان باشــد گســترش جنگل هاى 
دست کاشت است. جنگل هایى که مى تواند اصفهان 

را پایدار نگه دارد.
به گفته رئیس اداره امور بیابــان اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اصفهان در همین رابطه در یکســال اخیر 
2 هزار و 700هکتار مدیریت جنگل دســت کاشت در 
مناطــق بیابانى با هــدف مراقبت و نگهــدارى از این 

عرصه ها اجرا شده است.
مهدى عالیپور این امید را داده که بــا اجراى مدیریت 
جنگل دست کاشــت، آبیارى و مراقبت از عرصه ها و 

آفت زدایى از گونه هاى تاغ و قره داغ پوشش گیاهى در 
بیابان ها به حداکثر خود برسد تا در نهایت جلوگیرى از 
فرسایش خاك و کاهش انتشار ریزگرد و گرد و غبار را 

در پى داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، اجراى طرح یاد شده در نواحى 
شرقى و شــمال شرقى اصفهان انجام شــده؛ یعنى در 
مناطقى که بیشــتر از جاهاى دیگر اصفهان مورد تاراج 

ریزگردها قرار گرفته اند.
هم اکنــون 3/2 میلیــون هکتــار از اراضى اســتان 
اصفهان نواحى بیابانى اســت که 2/8میلیون هکتار از 
این اراضى تحت تأثیر بیابان قــرار دارد و 1/5 میلیون 
هکتــار از آن کانون هــاى بحرانى انتشــار ریزگرد را 
شــامل مى شــود که باید در اولویت اجراى طرح هاى

 بیابان زدایى باشد.
در همین رابطه چندى پیش هــم معاون فنى اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه هر دو درخت اکسیژن ساالنه یک انسان را تأمین 
مى کند، اعالم کرده بود که اداره منابع طبیعى اســتان 
در توسعه جنگل هاى دست کاشت و ایران- تورانى بر 

کاشت اســکوپاریا یا بادام کوهى سرمایه گذارى کرده 
که تاکنون در ســطح 44 هزار هکتار به ویژه در شرق 

اصفهان انجام شده است و برنامه توسعه دارد.
نریمانى همچنین به اهمیت وجود جنگل ها براى زمین 
و حیات بشر، اشــاره کرده بود و اعالم کرده بود که هر 

هکتار جنگل از 68 تن گردوغبار جلوگیرى مى کند.
وى، تغذیه منابع آب زیرزمینى، گردشگرى، تلطیف هوا 
و کاهش آلودگى صوتى، جلوگیرى از فرسایش خاك را 
به عنوان حیاتى ترین و قیمتى ترین عنصر در طبیعت، 

مهمترین ویژگى جنگل ها دانسته بود.
اکنون با توجــه به این موضــوع و با توجه بــه اینکه 
فرسایش خاك در استان اصفهان ساالنه 12 تا 15 تن 
در هکتار اســت و همچنین از 9 میلیون و 700 هکتار 
از عرصه هاى منابع طبیعى و ملى اصفهان حدود ســه 
میلیون و 200هکتار آن بیابان است و با خشکى زاینده 
رود و باتــالق گاوخونى، آهنگ بیابــان زایى از بیابان 
زدایى در اصفهان پیشى گرفته است به نظر مى رسد که

 جنگل هاى دست کاشت بهترین راهکار براى اصفهان 
باشد تا از این بحران بیرون بیاید.

جنگل هایى که دست بیابان را
 از اصفهان کوتاه مى کند

ثبت هوشمند تخلف معاینه فنى
نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
29 آذرماه خود در گزارشى با عنوان «ثبت هوشمند 
تخلف معاینه فنــى خودرو» به بودجــه 4 میلیارد 
تومانى عــوارض آالینده در شــهردارى اصفهان 
پرداخته و نوشته: «از آنجایى که آلودگى هوا یکى 
از معضالت بزرگ کالنشهر اصفهان به شمار مى 
رود مدیریت شــهرى در دوره هاى مختلف بخش 
اعظمى از بودجه خود را به توســعه و ارتقاى حمل 
و نقل عمومى اختصاص داده است در این دوره نیز 
بر تکمیل خط دو مترو ناوگان اتوبوسرانى به عنوان 
دو اولویت نخست شهردارى در زمینه حمل و نقل 
همگانى تأکید و هزینه زیادى صرف آن شده است 
که البته دولت در تأمین بخشى از هزینه ها به صورت 
مســتقیم یا عرضه اوراق مشــارکت با شهردارى 

همکارى مى کند.»
 در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «یکى 
از این بخش ها پرداخت عوارض آالیندگى است که 
از صنایع دریافت شــده و پس از تجمیع در سازمان 
برنامه و بودجه میان کالنشهرهایى که هواى آلوده 
دارند تقسیم مى شــود اگرچه محیط زیست معتقد 
اســت باید عوارض دریافتى از صنایع آلوده شهرها 
در اختیار این بخش قــرار گیرد اما با پیگیرى هایى 
که داشته است بنا شده این بودجه بر اساس روالى 
که گفته شد از صنایع دریافت شده و پس از تقسیم 
در اختیار شــهردارى ها قرار گیردبا این تفاوت که 
محیط زیســت نیز بر محل هزینه کرد آن توسط 
شهردارى نظارت کند که البته هنوز این روال برقرار 

نشده است.»

مریم محسنى
یکى از مشکالتى که در شهرك هاى حاشیه اصفهان 
وجود دارد بحث حمل و نقل و ناوگان عمومى است که 

متأسفانه این شهرك ها از وجود آنها محروم هستند.
شاهد این مدعا شــهرك شهید کشــورى در نزدیک 
اصفهان است که به عنوان یک شهرك سابقه دار مطرح 
است اما از وجود ناوگان حمل و نقل عمومى و امکانات 
تاکسیرانى مناسب برخوردار نیست و مردم این منطقه از 

این لحاظ دچار مشکالت زیادى هستند.
به گفته شهروندان ساکن این شهرك در زمان هاى رو 
به غروب و شب دیگر نه از اتوبوس و نه از تاکسى خبرى 
نیست در حالى که در این مواقع است که مردم نیازمند 

ناوگانى امن هستند.
این مسئله باعث گالیه ساکنان این نقطه از شهر شده و 
آنها از مسئوالن درخواست دارند که به این نکته توجه 

بیشترى بشود.

محروم از اتوبوس و تاکسى!

سالمندان، داوطلبان شهر
نصف جهان    اولین فراخوان جذب نیروى داوطلب 
سالمند و بازنشســته فعال در قالب طرح داوطلبان 
شــهر منتشــر شــد. در این طرح افراد به صورت 
داوطلبانه حضور پیدا مى کننــد و در رفع بحران و 
انجام فعالیت هاى داوطلبانــه به نیازمندان کمک 

مى کنند.
از اهداف این طرح استفاده از ظرفیت داوطلبان هم 
براى خود شــخص و هم جامعه است و مشارکت 

داوطلب مى تواند شادمانى ایجاد کند و در کمک به 
استرس و مبارزه با افسردگى و تحرك ذهنى براى 

درك شرایط جامعه مؤثر باشد.
مهلت ثبت نام در این طرح تا 30 بهمن امسال است 
وعالقه مندان مى توانند با حضور در باغ تجربه واقع 
در چهارراه عالمه امینى، کنار گذر صیاد شیرازى، 
بعد از نمایشــگاه دفاع مقدس، جنب پارکینگ باغ 
غدیر، دبیرخانه شهر دوستدار سالمند مراجعه کنند.

الدن ایرانمنش

نگاه روز

به دنبال محدودیت مصرف گاز صنایع، براى جلوگیرى از 
خاموشى در زمستان، مازوت ســوزى در نیروگاه منتظرى 
اصفهان آغاز شــد که این عامل آلودگى هوا در اصفهان را 
تشدید کرد، اما در حالى که مردم اصفهان از این آلودگى رنج 
مى برند، مسئوالن استان توپ را در زمین یکدیگر مى اندازند 

و همدیگر را مقصر مى دانند.
عباس مقتدایى، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى در گفت وگو با ایمنا مهم ترین راه 
کنترل آلودگى هواى اصفهان را توقف اســتفاده از 
سوخت مازوت مى داند و مى افزاید: استاندار اصفهان 
باید به مردم پاسخ دهد که در این زمینه چه اقداماتى 
را انجام داده است و آیا مذاکرات در سطوح ملى انجام 

شده یا خیر؟
نایب رئیس اول کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شــوراى اســالمى اظهار مى کند: 
واقعیت این است که چون این موضوع اجرایى است 
و اگر چه نمایندگان از ابعاد نظارتى به آن ورود پیدا 

کرده اند اما مســئوالن اجرایى و افراد مأمور در حوزه قوه 
مجریه باید پیش بینى ها و تمهیداتى را مى اندیشیدند که به 

نقطه کنونى نرسیم.
وى اضافه مى کند: ایــن موضوع باید اثبات شــود که آیا 
کم کارى و بى توجهى و عدم شایستگى موجب استفاده از 
سوخت مازوت شده اســت یا بى توجهى مقامات کشورى 
به پیگیرى هاى استاندار. مقتدایى تصریح کرد: در صورتى 

که مجریان و قوه مجریه به شــکل شایسته عمل نکنند 
ابعاد نظارتى نیز نمى تواند جوابگوى کار باشد و کسانى که 
نامه نگارى و رساندن صداى مردم را فرار رو به جلو مى دانند، 
همان هایى هستند که خواب بودند و اکنون بیدار شدند و از 
آنها مى خواهیم اکنون که از خواب بیدار شدید، تالش کنید.
مقتدایى از استاندار خواست که اقدامات انجام شده در زمینه 

کنترل آلودگى هواى اصفهان را به مردم اطالع رسانى کند 
و گفت: استاندار تاکنون در این زمینه گزارشى به نمایندگان 
مجلس ارائه نکرده اســت در حالى که اگر معتقد اســت 
نمایندگان مى توانند در زمینه کنترل آلودگى هواى اصفهان 
به او کمک کنند، چرا تاکنون این درخواست کمک انجام 

نشده است؟
در همین حال مهــران زینلیان، معاون عمرانى اســتاندار 

اصفهان در خصوص مازوت ســوزى در نیروگاه شــهید 
منتظرى اصفهان اظهــار مى کند: اســتاندارى اصفهان 
بیشترین پیگیرى را براى جلوگیرى از مازوت سوزى انجام 
داده است، استاندار و همه معاونان وى از دو ماه قبل از آغاز 
فصل ســرما و با احتمال تشــدید آلودگى هوا مکاتبات و 
جلسات متعددى در این زمینه انجام داده اند و رایزنى هایى 
با وزارت کشــور براى جلوگیرى از مصرف مازوت 

صورت گرفت.
وى با اشاره به مکاتبات متعدد استاندارى اصفهان 
براى جلوگیرى از هرگونه مازوت ســوزى و تشدید 
آلودگى کالنشــهر اصفهان اضافه مى کند: شوراى 
تأمین استان نیز مصوبه اى داشت که درباره احتمال 
مازوت سوزى نیروگاه برق شهید منتظرى هشدار داد 
و بر لزوم هماهنگى این اقدام با مدیریت استان تاکید 
کرد با وجود همه این مسائل دستور استفاده از مازوت 
از تهران و به شکل مستقیم از شوراى عالى امنیت 

کشور ابالغ مى شود.
وى از اعالم صریح و روشــن این خواسته استان اصفهان 
به مسئوالن ملى خبر مى دهد و تاکید مى کند: جلوگیرى 
از مازوت سوزى یک مطالبه مردمى است زیرا دود و سم آن 
وارد ریه هاى مردم مى شود و بارها مورد پیگیرى مدیریت 
ارشد استان بوده و اینکه برخى نمایندگان استاندار را به جاى 
برخى مدیران مرتبط در تهران مخاطب قرار مى دهند یک 

فرار رو به جلو و خالى از منطق است.

مقصر مازوت سوزى در اصفهان کیست؟

برگزارى جشنواره ملى شهر فرهنگ در بهارستان
نصف جهان   شهردار بهارستان گفت: جشنواره ملى 
فرهنگى- هنرى شهر فرهنگ با محوریت تولیدات 
فرهنگ شهروندى به میزبانى شهردارى بهارستان 

برگزار مى شود.
محمد شــبانى افزود: این جشــنواره در دو بخش 
شهردارى هاى سراسر کشــور و شهروندى برگزار 

مى شود و براى شرکت در این جشنواره باید آثار و 
تولیدات در زمینه فرهنگ شهروندى به دبیرخانه این 

جشنواره واقع در شهردارى بهارستان ارسال شود.
وى عنوان کرد: هموطنان و مدیران  شهردارى ها در 
سراسر کشور براى شرکت در این جشنواره تا تاریخ 
30 دى 1401 فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

اجراى تورهاِى«بافت گشت» 
در محله هاى تاریخى کاشان

نصف جهان    سرپرست سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى کاشــان از اجراى تور «بافت 
گشت» دانش آموزان در بناهاى تاریخى این شهر 

و تصویرسازى این آثار خبر داد.
محمدعلى فرجى اظهار کرد: تور بافت گشــت به  
منظور دانش افزایى و ارتقاى آگاهى دانش آموزان 
از میراث گذشتگان و تمدن منطقه فرهنگى کاشان 

اجرا مى شود.
وى افزود: آشنایى شهروندان به خصوص کودکان 
و نوجوانان بــا جاذبه هاى تاریخى و گردشــگرى 

باعــث  تقویت حــس مســئولیت پذیرى جامعه 
در حفظ و نگهــدارى میراث فرهنگى شــده و از 
ظهــور پدیده وندالیســم و تخریب آثــار تاریخى

 پیشگیرى مى کند. 
وى افــزود: برنامــه تور بافت گشــت، توســط 
فرهنگســراها و خانه هاى فرهنگ برگزار شــده و 
شهروندان با قدم زدن در بافت قدیم شهر کاشان، 
از خانه طباطبایى ها، حمام سلطان امیراحمد، کوچه 
آشتى کنان، آب انبار کوشک صفى، آب انبار خان و 

مسجد آقابزرگ دیدن مى کنند.

ترمیم ترانشه و لکه گیرى آسفالت
 بلوار رسالت ورزنه

نصف جهــان   شــهردار ورزنه از ترمیم ترانشــه و
 لکه گیرى آسفالت بلوار رسالت این شهر خبر داد.

حامد اخگر افزود: به منظور بهبــود عبور و مرور و 

ترمیم معابر بعد از حفر و لوله گذارى جهت خط لوله 
گاز، عملیات ترمیم ترانشه، لکه گیرى و آسفالت بلوار 

رسالت توسط شهردارى ورزنه انجام شد.
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اینستاگرام ویژگى Notes را معرفى کرد که بسیار شبیه برنامه 
توئیتر است، باید ببینیم که این شرکت مى تواند کاربران توئیتر 

را به دست آورد یا خیر. با ما همراه باشید.
 اینستاگرام در افزودن ویژگى هاى جدید به قابلیت هاى خود 
بسیار سریع است، حتى با در نظر گرفتن این نکته که هر ویژگى 

جدید اینستاگرام به آزمایش هاى بلند مدت نیاز دارد.
بالفاصله پس از اینکه ایالن ماسک برنامه هاى خود را براى 
افزایش سقف کاراکترى توییت ها به 4000 کاراکتر در توییتر 
اعالم کرد، اینستاگرام یک ویژگى مشابه با توییتر را معرفى 
کرد.این ویژگى جدید که Notes نام دارد، به کاربران اجازه 
مى دهد پیام هاى متنى را از طریق اینســتاگرام پست کنند، 
چیزى که بســیارى از از کاربران مدت هاست که خواستار 

آن بودند.
این ویژگى که Notes نام دارد، پست هاى کوتاهى با حداکثر 
60 کاراکتر هستند که فقط از متن و ایموجى شامل مى شوند. 
این محدودیت 60 کاراکترى بسیار کمتر از حداکثر محدودیت 

240 کاراکترى (حال حاضر) توییتر است.
به هر حال، اگر کاربر اینستاگرام هستید، در اینجا نحوه استفاده 

از ویژگى جدید آورده شده است:
ابتدا باید به باالى صندوق ورودى (Inbox) خود بروید.

یکى از لیست ها (دنبال کنندگان یا دوستان نزدیک) را انتخاب 
کنید.گزینه ”Leave a Note“ را انتخاب کنید و پیام خود را 

تایپ و ارسال کنید.
یادداشت شما باید به مدت 24 ساعت در باالى صندوق ورودى 
آن ها (مطابق تصویر زیر) ظاهر شود.این بیشتر یک اعالم 
وضعیت است تا جایگزین توییتر، اما حداقل مى توانید پاسخ 
دیگر کاربران به یادداشت ها را به صورت DM (پیام مستقیم) 
در صندوق ورودى خود دریافت کنید. ظاهراً این ویژگى جدید 
پس از اینکه اینستاگرام فهمید که مردم ترجیح مى دهند راهى 
آسان تر و راحت تر براى به اشتراك گذاشتن افکار خود داشته 

باشند، پیاده سازى شده است.
عالوه بر Notes، اینستاگرام اعالم کرد که در حال آزمایش 
ویژگى هاى جدید در استورى ها مانند Profiles Group و 
Candid Stories است. اولى به کاربران اینستاگرام اجازه 

مى دهد تا به اصطالح پروفایل هــاى گروهى را ایجاد کرده 
و به آن ها بپیوندند تا پست ها و استورى ها را در یک پروفایل 
اختصاصى و مشــترك با یک گروه خاص از دوســتان به 

اشتراك بگذارند.
ویژگى دوم کــه Candid Stories نــام دارد، راه جدیدى 
براى ثبت و به اشتراك گذارى لحظات زنده در یک استورى 
اســت که فقط براى کسانى قابل مشــاهده خواهد بود که 
آن ها هم استورى هاى خود را به اشتراك مى گذارند.آخرین 
 Collaborative ،ویژگى جدید نام برده توسط اینســتاگرام
Collections اســت که فعال در مراحل آزمایشى قرار دارد. 

این ویژگى به کاربران اجازه مى دهد تا با دوســتان خود بر 
مشترك خود ارتباط برقرار کنند. اساس عالیق 

کاربران گاهى هنگام اســتفاده از گوشى شیائومى خود با 
مشکالتى روبرو مى شــوند که با دانستن برخى راهکارها 

مى توانند آن ها را رفع کنند.
بســیارى از افرادى که از گوشى هاى شــیائومى استفاده 
مى کنند معموال بیشتر از برندهایى چون اپل و سامسونگ، با 
مشکالتى در زمینه هاى مختلف مواجه هستند. اگر گوشى 
شیائومى دارید و به هر دلیلى در برخى از موارد استفاده از آن 
به مشکل خورده اید مى توانید از راهکارهایى که در ادامه ذکر 

مى شود استفاده کنید.

مشکل خالى شدن سریع باترى
براى اینکه مشکل مربوط به باترى را حل کنید، یکى از راه 

حل هاى زیر مى تواند موثر باشد:
 Show به تنظیمات بروید و در بخش باترى، روى گزینه ى
full device usage کلیک کنید تا ببینید چقدر گوشــى 

روشن بوده است. با این کار مى توانید روى مصرف انرژى 
گوشى مدیریت کنید.

قابلیت روشنایى خودکار را از طریق تنظیمات غیرفعال کنید.
تنظیمات را باز کرده و در بخش اپلیکیشن ها، تیک گزینه ى 
Show Notification را بــراى یک ســرى از اپ هاى 

بالاســتفاده بردارید تا با نمایش مکرر اعالنات، از شــارژ 
باترى نکاهند.

واى فاى، بلوتوث، GPS و یا هات اسپات را در زمان هایى که 
اصال نیازى به آن ها ندارید خاموش کنید.

مدت زمان روشــن مانــدن خودکار صفحــه را از طریق 
صفحه ى تنظیمات به 1 دقیقه یا کمتــر کاهش دهید تا 
گوشى در زمان هایى که فراموش مى کنید آن را قفل کنید به 

صورت خودکار خاموش شود.
چک کنید ببینید آیا آپدیتى براى گوشى شما منتشر شده 
یا خیر چون گاهى اوقات آپدیت هاى جدید با خود مصرف 

بهینه را هم به دنبال دارند.
گوشى را بیش از حد شارژ نکنید.

قابلیــت Face Unlock یا همان بازگشــایى از طریق 
شناسایى چهره را غیرفعال کنید.

وارد تنظیمات شده و در بخش اپلیکیشن ها (Apps) و سپس 
مدیریت اپ ها (Manage Apps)، به صورت مجزا قابلیت 
AutoStart On Apps را براى اپ هایى که اســتفاده ى 

زیادى از آن ها ندارید غیرفعال کنید.
(خصوصا زمان هایى که گوشى جدیدى خریده اید) باترى را 
یک بار به صورت کامل تخلیه کنید به گونه اى که گوشى 
خاموش شود، سپس آن را زیر شارژ قرار دهید و بگذارید تا 
100٪ شارژ شود. کمى به آن زمان بدهید و سپس گوشى را 
از زیر شارژ بکشید. این کار را دوبار انجام دهید اما از دفعات 

بعد سعى کنید شارژ باترى را بین 30 تا 85٪ نگه دارید.

هنگ کردن نمایشگر و کار نکردن تاچ
این مشکل مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد. نخست 
اینکه شاید گوشى را انداخته باشید. در این صورت ممکن 
است محصول به صورت سخت افزارى صدمه دیده باشد 
و اینکه نمایشــگر هم گاهى اوقات از کار مى افتد دقیقا به 
همین خاطر است. اگر مشــکل همین باشد، باید حتما به 
مراکز تعمیراتى رفته و گوشــى خود را تعمیر کنید. اما اگر 

گوشى آسیب ندیده و ناگهان چنین مشکلى برایش پیش 
آمده، پیشنهاد مى شود قبل از مراجعه به مراکز تعمیراتى، 

مراحل زیر را دنبال کنید.
گوشى را یک بار ریستارت کنید.

اگر از برچسب محافظ استفاده مى کنید، آن را جدا کرده و 
ببینید آیا باز هم این مشکل پیش مى آید یا خیر.

گاهى اوقات اگر گوشى برچسب هم نداشته باشد ممکن 
است به کنش لمسى واکنشى نشان ندهد. در نتیجه اگر از 
برچسب محافظ استفاده نمى کنید، یکى روى گوشى نصب 

و نتیجه را ببینید.
اپ هایى که بعد از نصب آن ها مشــکل یادشده به وجود 

آمده پاك کنید.
نگذارید گوشى خیلى داغ شود.گوشى را ویروس کشى کنید.

مى توانید گوشى را در حالت Safe Mode اجرا کنید و ببینید 
آیا مشکل همچنان پابرجاست یا رفع مى شود. اگر رفع شد 
ایراد نرم افزارى است در غیر این صورت به احتمال خیلى زیاد 

سخت افزار درگیر است.
اپلیکیشــن Display Tester را جهت بررسى سالمت 

نمایشگر نصب و مراحل مختلف آن را دنبال کنید.
گوشى را یک بار به تنظیمات کارخانه برگردانید و ببینید آیا 

وضعیت خوب مى شود یا خیر.

هنگ کردن گوشــى در 
صفحه بوت

یکى از ایــرادات غیر معمول و نه 
چندان پر بســامد گوشى هاى 
شیائومى این اســت که وقتى 
مى خواهید آن ها را روشن کنید، 
روى صفحه ى بــوت هنگ 
مى کنند و گوشــى دیگر به 
صورت کامل روشن نمى شود. 
این مشکل معموال یا به دلیل 
وجود باگ و یا فعال شدن بوت 
لودر پیش مى آیــد. اگر بوت 
لودر به شــکل درست فعال 
نشود، مشــکل گیر کردن در 

صفحه ى بوت به وجود 
مى آید و یک شخص 
متخصص و حرفه اى 
باید به شما کمک کند. 
اگر شــما چنین کارى 
انجام نداده اید و گوشى 
بدون هیچ دلیل خاصى با 

چنین مشکلى مواجه شده 
است مى توانید کارهاى زیر 

را براى رفع آن انجام دهید.
کلید پــاور و افزایش صــدا را به 

صورت همزمان فشار دهید تا گوشى 
خاموش شود. حاال آن را مجددا روشن 

کنید.
گوشى را در حالت Safe Mode بوت کنید.

گوشى را به محض بوت شدن آپدیت کنید (در صورت وجود 

آپدیت). پارتیشن کش گوشى را پاك کنید.
گوشى را هارد ریست کنید. براى هارد ریست کردن باید به 
صورت همزمان کلید کاهش صدا و پاور را فشار دهید. توجه 
داشته باشید اگر نمى خواهید اطالعات تان پاك شود، همیشه 

یک نسخه ى پشتیبان از آن ها تهیه کنید.
به مراکز تعمیر گوشى شیائومى مراجعه کنید.

مشکل خالى شدن سریع باترى
مشکل داغى بیش از حد گوشى هاى شیائومى

مشــکل داغى بیش از حد لزوما ربطى به شرکت سازنده 
ندارد و معموال به پردازنده مربوط است. البته یک شرکت 
با طراحى خنک کننده ى خــوب و حرفه اى مى تواند تا حد 
زیادى از بروز این مشکل جلوگیرى کند اما شیائومى در این 
زمینه کار خود را به خوبى انجام مى دهد. البته شیائومى 12 
و 12 پرو به خاطر پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 1 عملکرد 
خیلى خوبى در این زمینه ندارد و در نتیجه ممکن است با این 

مشکل مواجه شوید.
اجازه ندهید گوشى بیش از اندازه شارژ شود.از شارژر اصلى 

شیائومى استفاده کنید.گوشى را یک بار ریستارت کنید.
واى فاى، GPS، بلوتوث و سرویس هاى مشابه را غیرفعال 
کرده و در هر حالت تســت کنید ببینید آیا داغى برطرف 

مى شود یا خیر.
تمام اپلیکیشــن هاى غیر ضرورى فعال در پس زمینه را 

ببندید.
ببینید آیا آپدیت نرم افزارى براى گوشى شما در دسترس 

هست یا خیر.
قاب پشتى گوشى را از آن جدا کنید.

با گوشــى کمتر بازى کنید و ببینید آیا در حالت عادى هم 
داغ مى شود یا خیر.

اگر بعد از دریافت آپدیت اندروید چنین مشــکلى به وجود 
آمده، گوشى را یک بار به تنظیمات کارخانه برگردانید.

اگر بعد از نصب یک اپلیکیشن خاص چنین مشکلى به وجود 
آمده، آن اپلیکیشن را پاك کنید.

اگر مشکل داغى بیش از حد گوشى به اندازه اى است که 
دستتان مى سوزد، کامال غیر طبیعى است و باید با شرکت 
گارانتى کننده تماس بگیرید. اما اگر این داغ شدن هنگام 
انجام کارهاى سنگین نظیر بازى کردن به وجود مى آید و 
در سایر زمان ها همه چیز عادى است، طبیعى است و نباید 

نگران باشید.

مشکل در اتصال به واى فاى
مشــکل اتصال به واى فاى هم یکى از مشــکالت رایج 
گوشى هاى شیائومى است. براى مثال یا شبکه واى فاى 
پیدا نمى شود، یا در صورت پیدا شدن به آن متصل نمى شود 
و یا در صورت اتصال، دائما قطع یا وصل مى شود. براى حل 

این مشکل مراحل زیر را انجام دهید.
گوشى را یک بار ریستارت کنید.

مودم خود را ریستارت کنید.

شبکه را فراموش کرده و مجددا به آن وصل شوید.
با ســرویس دهنده اینترنت تماس گرفته و مشــکل را با 

کارشناسان آن در میان بگذارید.
تنظیمات شبکه را به صورت کلى ریست کنید.

 View More  به تنظیمات واى فاى بروید و با فشردن گزینه
(مشاهده بیشتر)، IP را از حالت DHCP روى Static قرار 
دهید و ببینید آیا وضعیت بهتر مى شــود یا خیر. این براى 
زمانى است که گوشى به واى فاى وصل مى شود اما اتصال 

پایدار نیست و قطع و وصل مى شود.
توجه داشــته باشــید اگر واى فاى و بلوتوث هر دو از کار 
افتاده باشند، معموال مشکل سخت افزارى است و باید نزد 
متخصص بروید. اما اگر مشکل فقط یکى از آن هاست، 
پیشــنهاد مى شــود فلش کردن گوشــى یا بازگشت به 
تنظیمات کارخانه را بعد از طــى کردن موارد باال امتحان 

کنید.
اگر هم مشکل مربوط به شــبکه ى اینترنت باشد و نت 
همراه شما هم قطع شده، کافى است عالوه بر مراحل باال، 

کارهاى زیر را هم انجام دهید.
سیم کارت را از گوشى خارج و دوباره وارد کنید.

گوشــى را در حالت Safe Mode بــوت کنید تا اپ هاى 
شخص ثالث مزاحمتى ایجاد نکنند.

 Network & Internetوارد تنظیمات شــده و در بخش
(شبکه و اینترنت) و ســپس Mobile Network (شبکه 
موبایل)، روى سربرگ Advanced (پیشرفته) کلیک کنید.

گزینــه  Automatically select network (انتخــاب 
خودکار شبکه) را فعال کنید.

حالت رومینگ را غیر فعال کنید.

مشکل بلوتوث
اگر بلوتوث گوشى شما عملکرد پایدار و خوبى ندارد یا 
کار نمى کند، مراحل زیر را دنبال کنید.یک بار بلوتوث را 

خاموش و روشن کنید.
گوشى را روى حالت هواپیما قرار داده و از روى آن بردارید 

و ببینید وضعیت چه تغییرى مى کند.
گوشى را ریستارت کنید.گوشــى را Unpair و سپس 

مجددا به دنبال دستگاه جدید باشید.
 به تنظیمات رفتــه و در بخش اپلیکیشــن و اپ هاى 
سیستمى، حافظه ى کش بلوتوث را پاك کنید.چک کنید 
ببینید آیا دستگاهى که قصد دارید آن را به گوشى خود 

متصل کنید اصال با دستگاه شما سازگار هست یا خیر.
سعى کنید گوشى خود را به یک محصول بلوتوثى دیگر 
نظیر گوشى یا گجت هوشمند متصل کنید و ببینید آیا باز 

هم مشکل وجود دارد یا خیر. 
تنظیمات شبکه را ریست کنید.

 Developer) در قسمت گزینه هاى توســعه دهنده
 Bluetooth A۲DP Hardware  گزینه (Options

Offload را غیرفعال کنید. (وارد تنظیمات شوید و روى 

Build Number یا همان شــماره ساخت، 7 بار ضربه 

بزنید تا گزینه هاى توسعه دهنده فعال شود).
گوشى را در صورت وجود آپدیت، بروزرسانى کنید.

اگر واى فاى هم همزمان با مشــکل مواجه شده است، 
پیشنهاد مى شود گوشى را نزد یک متخصص ببرید.

 Notes اینستاگرام
معرفى شد

یکى از موسسان توئیتر گفت: این شرکت مشکالت قابل توجهى در زمان حضور 
وى داشته است و همچنان دارد.

جک دورســى، یکى از موسســان توئیتر در اظهاراتــى، اذعان کرد پــس از ورود 
سرمایه گذاران به این شرکت، از تالش براى پیشبرد تغییراتى که در  شبکه اجتماعى  
توئیتر مى خواست، دست کشیده اســت. او از ایالن ماسک نام نبرد، اما در اظهاراتش 
روشن کرد که این شرکت مشکالت قابل توجهى در زمان حضور وى داشته و همچنان 

دارد.
دورسى گفت: نظراتش پیرامون فایل هاى توئیتر که ماســک اخیرا منتشر کرد تا از 
ادعاهایش درباره غرض ورزى مدیریت قبلى توئیتر نسبت به محافظه کاران در نظارت 

بر محتوا را ثابت کند، را اضافه مى کند.
جک دورسى در ابتداى پست خود نوشت: به سه اصل معتقد است. شبکه اجتماعى باید 
در برابر کنترل شرکتى و دولتى ایستادگى کند. نویسنده تنها شخصى است که مى تواند 
محتوایى که تولید مى کند را حذف کند و نظارت بهتر است که با انتخاب الگوریتمى 
اجرا شود. توئیترى که من آن زمان مدیریت کردم و توئیتر امروزى، هیچ کدام از این 

سه اصل را ندارند.
ایالن ماسک که خرید 44 میلیارد دالرى توییتر را اواخر اکتبر نهایى کرد، تغییرات زیادى 
در این شبکه اجتماعى صورت داده و حساب کاربرى دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا که در زمان دورسى و پس از حمله به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه، به 

طور دائمى مسدود شده بود را برگردانده است.
دورسى انتقاد خاصى نسبت به ماسک مطرح نکرد. وى گفت: پس از این که شرکت 
الیوت، به عنوان یک سرمایه گذار کنشگر وارد توئیتر شد، تالش براى هدایت این شرکت 

شبکه اجتماعى در مسیر درست را رها کرد.
موسس سابق توئیتر نوشت: این تقصیر من بود. وقتى یک سرمایه گذار کنشگر در سال 
2020 سهام این شــبکه اجتماعى را خرید، من کامال از تالش براى پیشبرد تغییرات 

دست کشیدم.
درباره تصمیم توئیتر براى تعلیق حساب ترامپ، دورسى نوشت: معتقد است که هیچ نیت 
سوء یا اهداف پنهانى وجود نداشته و همه مطابق با بهترین اطالعاتى که در آن زمان 
داشتند، عمل کردند. با این حال، اشتباهاتى صورت گرفت و اگر توییتر به جاى تمرکز 
به ابزار هایى براى خودش، به ابزار هاى بیشتر براى افرادى که از این سرویس استفاده 
مى کردند تمرکز مى کرد، این شرکت در وضعیت فعلى قرار نمى گرفت. پلتفرم هاى شبکه 
اجتماعى نباید محتوا را حذف کرده یا حساب ها را تعلیق کنند، زیرا چنین اقدامى زمینه 

مهم، یادگیرى و اجراى فعالیت غیرقانونى را پیچیده مى کند.
بر اساس گزارش ها، دورسى به پروژه هاى بلو اسکاى، ماستودون و ماتریکس اشاره 
کرد که مى توانند دیدگاهى که او از پروتکل شبکه اجتماعى رایگان و آزاد دارد را محقق 
مى کنند. وى گفت: به پروژه هاى امیدبخــش کمک مالى فراهم خواهد کرد و از یک 

میلیون دالر کمک براى پلتفرم پیام رسان رمزنگارى شده سیگنال آغاز مى کند.

گوگل به دنبال نزدیک شدن به پایان سال 2022 بهترین اکستنشن یا افزونه هاى 
مرورگر کروم را مشخص کرده است. در ادامه شاهد لیست کامل باشید.

کاربران گوگل کروم که محبوب ترین و همچنین آسیب پذیرترین مرورگر حال حاضر 
است، با استفاده از اکستنشن هاى فراوان موجود تجربه خود از وب گردى را هرچه 
کامل تر، سفارشى تر و راحت تر مى کنند. انتخاب بهترین گزینه بین این اکستنشن 
ها که روز به روز به تعدادشان اضافه مى شود، شاید راحت نباشد. حاال درحالى که به 
پایان سال 2022 نزدیک مى شویم، گوگل بهترین افزونه هاى کروم از نظر خود را 
در چندین دسته اعالم کرده است. این دسته ها عبارت اند از «بهره ورى»، «تمرکز»، 

«بازى»، «مشاهده» و «یادگیرى».
گذشته از این، اخیراً پرجســتجوترین کلمات گوگل در سال گذشته مشخص شد. 
پیش تر هم لیست دیگرى از بهترین اکستنشن هاى برنامه Chrome در سال 2022 
با کاربردهاى گوناگون منتشر شده بود؛ از اصالح امالى کلمات تا تعیین تایمر براى 

مراجعه به برخى از لینک ها.

لیست بهترین افزونه هاى مرورگر گوگل کروم در 2022
دسته «بهره ورى»

Tango: تولید خودکار راهنما هنگام انجام یک فرآیند

SwiftRead: کمک به افزایش سرعت خواندن تا 3 برابر

Liner: پررنگ، ذخیره و سازمان دهى کردن متن ها و دریافت پیشنهاد

Compose AI: نوشتن متن به وسیله هوش مصنوعى

Visbug: ایجاد تغییر در متن ها و تصاویر موجود در وب سایت ها براى طراحان

Check US Visa Slots: مشــاهده جایگاه هاى خالى براى ویزاى ایاالت متحده 

آمریکا
دسته «تمرکز»

Workona Tab Manager: مدیریت و سازمان دهى تب هاى مرورگر

CrXMouse Chrome Gestures: ساخت میان برهاى سفارشى با حرکت موس

بهترین افزونه هاى مرورگر گوگل کروم در سال 2022
دسته «بازى»

Roblox افزودن قابلیت هاى منحصر به فرد به بازى :RoPro

دسته «مشاهده» بهترین افزونه هاى مرورگر کروم
eJoy: تماشاى ویدئو و فیلم ســینمایى با دو زیرنویس به زبان هاى متفاوت جهت 

یادگیرى زبان
دسته «یادگیرى»

Equatio: دستیار دیجیتال حل مسائل ریاضى

MyBib: Free Citation Generator: آماده ســازى ارجاعــات براى مقاله هاى 

دانشگاهى

مشکالت توییتر
 همچنان ادامه دارند

بهترین افزونه هاى مرورگر کروم 
در سال 2022 از نگاه گوگل

تاریخ رسمى حذف اینترنت اکسپلورر اعالم شد

اگر با گوشى شیائومى خود مشکل دارید بخوانید

مایکروسافت تاریخ رسمى حذف مرورگر «اینترنت اکسپلورر» براى همیشه از 
رایانه ها را تعیین کرده است.

 این شــرکت فناورى، اینترنت اکســپلورر 11 را از 15 ژوئن ســال جارى کنار 
گذاشته، اما اکنون پس از حدود 30 سال اجرا، پایان آن در راه  است.

مایکروسافت در اعالمیه اى عنوان کرد: «برنامه دســکتاپ اینترنت اکسپلورر 
11 (IE۱۱) بدون پشتیبانى، قرار است براى همیشــه در نسخه هاى خاصى از 

دستگاه هاى ویندوز 10 در 14 فوریه 2023 از طریق به روزرسانى مایکروسافت 
اج غیرفعال شــود، نه ویندوز. به روزرســانى همانطور که قبال اطالع رســانى

 شد.»
تمام دستگاه هاى باقى مانده که قبًال از IE۱۱ به مایکروسافت اج هدایت نشده اند، 
قرار است با به روزرسانى مایکروسافت اج که براى 14 فوریه 2023 برنامه ریزى 

شده، هدایت شوند.

تغییر اســتفاده از به روزرسانى مایکروســافت اج براى غیرفعال کردن اینترنت 
اکسپلورر به منظور ارائه تجربه کاربرى بهتر و کمک به سازمان ها براى انتقال 

آخرین کاربران IE۱۱ خود به Microsoft Edge است.
این شــرکت همچنین به ســازمان هایى که قبًال از IE۱۱ به مایکروسافت اج 
منتقل شــده اند اعالم کرده  اســت که در 14 فوریه تحت تأثیر قرار نخواهند 

گرفت.
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ر دهید تا گوشى 
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Safe Mod بوت کنید.

ت شدن آپدیت کنید (در صورت وجود 

مى شود یا خیر.
تمام اپلیکیشــن هاى غیر ضرورىفعال درپس زمینه را

و یا در صورت اتصال، دائما قطع یا وصل مى شود. براى حل 
این مشکلمراحل زیر را انجام دهید.

گوشى رایک بار ریستارت کنید.
مودم خود را ریستارت کنید.
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یشنهاد مى شود گوشى را نزد یک متخصص ببرید.

ررنگ، ذخیره و سازمان دهى کردن متن ها و دریافت پیشنهاد
ن ش له ه ت شت ن Comp

پیش

م ر ی و مبر ی ىج ژ
Collections اســت که فعال در مراحل آزمایشى قرار دارد. 

ربران اجازه مى دهد تا با دوســتان خود بر  اینویژگى به کار
ممشترك خود ارتباط برقرار کنند. اساس عالیق

است محصول به صورت سخت افزارى صدمه
و اینکه نمایشــگر هم گاهى اوقات از کار مى اف
همین خاطر است. اگر مشــکل همین باشد، ب
مراکز تعمیراتى رفته و گوشــى خود را تعمیر ک
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دالیلى که دیسک کمر بیرون مى زند ویتامینC بدن را در مقابل آلودگى هوا بیمه مى کند

چگونه از خشکى شدید پوست در سرما جلوگیرى کنیم؟

هوا که آلوده مى شود، ریه ها بیشتر درگیر مى شوند و 
الزم است براى مقابله با اثرات مخرب آلودگى هوا، 
از مواد غذایى استفاده کنیم که به ایمنى ریه ها بیشتر 

کمک کند.
 در روزهایى که هوا به شــدت آلوده است، احساس 
خستگى و بى حالى، بیشتر ســراغ آدم مى آید. زیرا، 
ذرات معلق در هوا باعث مى شــود ریه ها بیشتر کار 
کننــد و همین موضوع مى تواند منجر به خســتگى 
و بى حالى افراد شــود. لذا الزم است در روزهایى که 
هوا آلوده است، توجه ویژه اى به نوع تغذیه خودمان 

داشته باشیم.
متخصصیــن تغذیه بــراى روزهــاى آلودگى هوا، 
توصیه هایى دارنــد که اگر بتوانیم انجــام دهیم، تا 
حدود زیادى از آســیب هاى آلودگى هــوا در امان 

خواهیم ماند.
بر همین اســاس، اســتفاده از مــواد غذایى داراى 
آنتى اکســیدان مانند ویتامین C توصیه مى شــود. 
این ویتامین در مرکبات از جملــه پرتقال، نارنگى، 
لیموشــیرین، لیموترش، گریپ فروت و سبزى ها، 

گوچه فرنگى و سیب زمینى وجود دارد.

استفاده از انواع سوپ و آش نیز که مملو از سبزى ها 
هستند، بسیار مناسب است.

نتایج بررســى ها بر روى بیماران ریوى نشان داده 
افرادى که ویتامین C کمترى دریافت مى کردند در 
روزهاى آلودگى هوا، مشکالت تنفسى آنها تشدید 

مى شود.
مصرف مواد غذایى حاوى ویتامین C به دلیل وجود 
آنتى اکســیدان، بدن را در مقابل اثرات آلودگى هوا 

بیمه مى کند.
 بنابراین ترکیب خوراکى هــاى داراى این ویتامین 
که یــک آنتى اکســیدان قــوى اســت، باعث 
حفاظت بــدن در برابر آســیب رادیکال هاى آزاد

 مى شود.
مصرف شــیر در روزهاى آلوده مفید است، زیرا شیر 
داراى فســفر و منیزیم اســت و مصرف آن بدن را 
از مسمومیت هاى ناشــى از قرار گرفتن در معرض 

آالینده هاى هوا مصون نگه مى دارد.
ماست و دوغ هم ترکیب مشابهى دارند. اگر کسى 
نمى تواند شیر بنوشــد براى جلوگیرى از ترکیب 

آالینده هاى خطرناك در بدن روزانه دست کم سه 

فنجان ماست استفاده کند.
مصرف لبنیات پروبیوتیک تأثیر بسزایى در جلوگیرى 
از ترکیب آالینده ها در بدن دارد. اســتفاده از گروه 
 C و E لبنیات و مــواد غذایى حــاوى ویتامین هاى
مى توانــد تأثیرات مثبتى بر تقویت سیســتم ایمنى 
بدن افراد داشــته و از تاثیر آلودگى ها پیشــگیرى

   مى کند.

وقتى صحبت از جلوگیرى از خشــکى پوســت در زمستان مى شود، 
نمى توان فایده اســتفاده از مرطوب کننده غلیظ بــا کیفیت خوب را 
دستکم گرفت. به جاى لوسیون ها، کرم ها را انتخاب کنید، زیرا براى 

زمستان مناسب تر هستند.
هــواى زمســتان ســرد و خشــک اســت و به 

همین دلیــل باید از تغییــرات اندکى که با تغییر فصل پوســتمان با 
آن روبرو مى شــود آگاه باشــیم چــرا که توجــه به موقــع به این 
تغییــرات به ما کمک مى کند تا پیش از تبدیل شــدن یک مشــکل 
کوچک به یــک عارضه جــدى بتوانیم از پوســت خــود مراقبت

کنیم.
خشکى پوســت، اگزما، بثورات و آلرژى در این آب و هوا شایع است 
و سالمندان و افرادى که به ســایر بیمارى ها مانند دیابت، اختالالت 
تیروئید و ... مبتال هستند، بیشتر با این مشکالت و عارضه هاى پوستى 

مواجه مى شوند.
نشریه هندوســتان تایمز به نقل از یک متخصص هندى در این باره 
آورده اســت: به منظور جلوگیرى از خشکى پوســت در فصل سرما 

توصیه هاى کاربردى و مفیدى وجــود دارد که در ادامه این مطلب به 
آن ها مى پردازیم:

از پاك کننده هاى مالیم و بدون صابون براى پوســت خود استفاده 
کنید، زیرا الیه چربى پوست را از بین نمى برند. صابون ها و مواد پاك 
کننده شیمیایى مى توانند پوســت را به خصوص در زمستان خشک 

کنند.
وقتى صحبت از جلوگیرى از خشــکى پوســت در زمستان مى شود، 
نمى توان فایده اســتفاده از مرطوب کننده غلیظ بــا کیفیت خوب را 
دستکم گرفت. به جاى لوسیون ها، کرم ها را انتخاب کنید، زیرا براى 

زمستان مناسب تر هستند.
 روغن ها همچنین به عنوان نرم کننده هــاى خوبى عمل مى کنند و 

انتخاب خوبى هستند. استفاده از روغن هاى گیاهى مى تواند به حفظ 
رطوبت، لطافت و هیدراته شدن پوست کمک کند.

 روغن نارگیل، روغن آووکادو و روغن دانــه کنجد نیز انتخاب هاى 
خوبى هستند.

از دوش گرفتن طوالنى مدت با آب گرم خوددارى کنید. در حالى که ما 
اغلب دوست داریم پس از گرفتن دوش آب گرم، استراحت کنیم، اما 
نباید فراموش کنیم که آب گرم، الیه چربى را حل مى کند و منجر به 

خشنى و خشکى پوست مى شود.
همچنین یک متخصص پوســت دیگر در این زمینه نکات مفیدى را 

ارائه کرده که عبارتند از:
براى جلوگیرى از ترك خوردن لب ها، پا ها و دست هایتان از وازلین و 

مرطوب کننده استفاده کنید.
استفاده از کرم ضد آفتاب با ضریب محافظت 15 یا بیشتر در صورتى 
که قصد دارید براى مدت طوالنى در خارج از منزل باشــید، ضرورى 

است.
با فرا رسیدن فصل زمستان، قرار گرفتن در معرض نور طبیعى خورشید 
کاهش مى یابد و این موضوع بر سطح ویتامین D شما تأثیر مى گذارد. 
مصرف مکمل هاى این ویتامین مى تواند به طرز شگفت انگیزى براى 

پوست شما مفید باشد.
محیط اطراف خود را مرطوب نگه دارید. هواى خشــک، رطوبت را از 
پوست شما خارج مى کند و در چنین مواقعى با دستگاه هاى رطوبت ساز 

و مرطوب کننده هوا مى توانید این کمبود را جبران کنید.

اگر تشــنگى بعد از خواب اتفاقى اســت که به طور مرتب هنگام 
بیدارشدن براى شــما رخ مى دهد، مى تواند نشانه مشکلى جدى  

در سالمتى شما باشد.
 دانشمندان در سال 2010 میالدى کشف کردند که ساعت درونى 
بدن، یا چرخه خواب، هنگامى که مشــغول استراحت هستید، به 
شدت میزان آبى را که بدن شما از دست مى دهد، کنترل کرده و از 

این که بدن شما هیدراته بماند اطمینان حاصل مى کند.
اما گاهى وقت ها در برخى از ما، این کنترل میزان آب بدن مختل 
مى شود و این نشــانه اى اســت مبنى بر به هم خوردن برخى از 

تنظیمات بدن.
شاید اشکال از هورمون ها باشد، یا نحوه خوابیدن، یا شاخص هاى 
سبک زندگى و یا بیمارى هاى پنهان؛ اما بیدار شدن بدون آب کافى 

در بدن به هر دلیلى که باشد باید اصالح شود.
عالئم دهیدراته شــدن در طول روز شــما را رهــا نخواهد کرد. 
کارشناسان مایوکلینیک توضیح مى دهند که تشنگى بعد از خواب 

مى تواند شما را گیج و سردرگم کند. همچنین مطالعه اى در سال 
2018 نشان داد که مقدار کمى دهیدراته شدن مى تواند تمرکز شما 

را تحت تاثیر قرار دهد.

شما در طول شب مایعات بدنتان را از دست مى دهید
نحوه خوابیدن شــما مى تواند روى دهیدراته شــدن بدنتان در 
طول شــب اثر گذار باشد. حتى اگر شــما در ابتداى شب بهترین 
وضعیت را داشته باشید، در طول خواب همراه با تنفس بخشى از 
مایعات بدنتان را به سادگى از دست مى دهید. با این حال، برخى 

از روش هاى تنفس بیشتر مستعد از دست دادن آب بدن هستند.

 شما در طول شب عرق مى کنید
عرق کردن در هنگام خواب به دلیل گرم شــدن زیاد یا شــرایط 
دیگرى از قبیل داشــتن عفونت اتفاق مى افتد، اما فارغ از این که 
دلیل آن چه باشد به هر حال بیدار شدن در نیمه شب در حالى که 

خیس عرق هستید بیش از همیشه موجب احساس تشنگى بعد از 
خواب در روز بعد خواهد بود.

علت عرق کردن در هنگام شب ممکن است لباس خواب نامناسب 
یا بستر خواب، تشــک و لحاف و ملحفه هاى نامناسب باشد و یا 
ممکن است علت آن داشــتن بیمارى هاى پنهانى در بدن باشد. 
براى رفع مشکل دهیدراته شدن ناشى از عرق کردن بیش از حد 
بدن باید علت آن را پیدا کرده و رفع کنید. بعضى وقت ها تعویض 
تشک یا لحافتان با کاالى خوابى که قابلیت تنفس بهترى داشته 

باشند مشکل شما را به سادگى رفع مى کند.

اتاق خواب شما خیلى گرم است
هنگامى که اتاق خوابتان خیلى گرم باشــد تشــنه خواهید بود. 
همچنین اتاق خوابى که هوایش خیلى خشک و بدون رطوبت باشد 
نیز مى تواند موجب دهیدراته شدن بدن در طول خواب شبانه شود.

اســتفاده از یک مرطوب کننده هوا (سیســتم تهویه مطبوع) در 

مى تواند در طول زمستان از شما در برابر خشکى هوا محافظت کند.
پژوهش هاى علمى نشان داده اند که دماى خنک تر در اتاق خواب 
براى داشــتن خوابى آرامش بخش تر بهتر است و استفاده از یک 
مرطوب کننده هوا مى تواند در طول زمستان از شما در برابر خشکى 

هوا محافظت کند.

 پایین بودن سطح استروژن
هنگامى که شما در بخشى از دوره قاعدگى هستید، استروژن بدن 
شما کاهش پیدا مى کند و شما حتى در زمان خواب نیز در معرض 
دهیدراته شدن قرار مى گیرید. این موضوع به این علت است که 
استروژن با توانایى بدن براى حفظ رطوبت ارتباط دارد و هنگامى 
که کاهش پیدا کند، هم در دوران قاعدگى و هم در زمان یائسگى 

خطر دهیدراته شدن بدن افزایش مى یابد.
استروژن و پروژسترون سطوح هیدراته بدن شما را تحت تاثیر قرار 
مى دهند و زمانى که این دو باال پائین مى شوند، شما براى هیدراته 

ماندن بدنتان نیاز به نوشیدن مایعات بیشترى دارید.

 شما دیروقت ورزش کرده اید
منشاء احتمالى بعدى تشنگى بعد از خواب ورزش و فعالیت بدنى 
شدید در انتهاى روز و بدون جذب آب کافى است. مشکالت ناشى 
از ورزش کردن در انتهاى روز و نزدیک بــه زمان خواب بیش از 
دهیدراته شدن بدن است و مى تواند به مختل شدن ساعت درونى 
بدن و چرخه خواب شما منجر شــده و باعث خستگى شما در روز 

بعد شود.

 شما تحت تأثیر عوارض دارویى هستید
بســیارى از دارو ها خطر دهیدراته شدن بدن را افزایش مى دهند. 
دارو هاى ضد افسردگى از این دسته هســتند. به عالوه نوشیدن 

الکل دیروقت شب نیز مى تواند باعث تشنگى بعد از خواب شود.
کارشناسان خواب توصیه مى کنند در صورتى که مشکل تشنگى 
بعد از خواب یا در بیدار شدن نا به هنگام از خواب به علت تشنگى 
زیاد دارید، پس از اطمینان یافتن از نداشــتن هــر گونه بیمارى، 

کاالى خواب خود را بررسى کنید. 
در بسیارى از مواقع اســتفاده از کاالى خوابى که قابلیت تنفس 
خوبى ندارند، باعث ایجاد مشکالتى از جمله دهیدراته شدن بدن 

در طول خواب مى شوند.

هوه راه لذیذى براى دریافت انرژى صبحگاهى 
یا جبــران افــت انــرژى عصرگاهى اســت و 
مى توان آن را به عنوان اکســیر ســالمتى نیز

 تعریف کرد.
 قهوه خطر ابتال به ســرطان پروستات، نارسایى 
قلبى و حتى از دســت دادن شــنوایى را کاهش

 مى دهد. 
اما اثرات منفى قهوه براى عده ى خاصى از افراد 

بیش از اثرات مثبت آن است. 

اما این افراد چه کسانى هستند: کسانى که سندروم 
روده ى تحریک پذیر دارند، کســانى که آب سیاه 
دارند، کسانى که مثانه  بیش فعال دارند، کسانى 
که مشــکالت قلبى نظیر آریتمى دارند،  کسانى 
که باردار هســتند، مادران شــیرده،  کسانى که 
اختالل خواب دارند، کســانى که اضطراب زیاد 
دارند، کسانى که اسهال دارند، کسانى که صرع 
دارند، کودکان زیر 12 سال و کسانى که رفالکس 

معده دارند.

خواب کافى، نوشیدن آب مناســب، ورزش کردن و 
پیاده روى سریع جلوى چاق شدن را مى گیرد.

هنگامى که تجمع غیر طبیعــى یا بیش از حد چربى 
وجود داشته باشــد عالوه بر اینکه فرد دچار چاقى یا 
اضافه وزن مى شود خطر ابتال به بیمارى هاى مختلف 

نیز در او افزایش پیدا مى کند.
بررسى ها نشــان مى دهد که مصرف غذاهاى غنى 
از فیبر به همراه مصرف کم تر شــکر و عدم خوردن 
شــیرین کننده هاى مصنوعى همچنین اجتناب از 

مصرف جربى هاى اشــباع جلوى چاق شدن را مى 
گیرد.

مطالعات نشان مى دهد که مصرف غذاهاى خانگى، 
اجتناب از مصرف غذاهاى فرآورى شده، استفاده از 
رژیم غذایى گیاهى و کاهش استرس کمک بزرگى 

به چاق نشدن خواهد کرد.
توجه به خواب کافى، نوشــیدن آب مناسب، ورزش 
کردن و پیــاده روى ســریع جلوى چاق شــدن را 

مى گیرد.

اگر در خانواده شما سابقه ابتال به بیرون زدگى دیسک 
کمر و به خصوص جراحى آن وجود دارد، شــما بیشتر 
از افراد دیگر نیاز بــه پرهیز از فشــارهاى فیزیکى و 

جلوگیرى از اضافه وزن دارید.
 سال هاســت که علت خشک شــدن دیسک کمر و 
دیسک گردن توسط محققین بررسى مى شود؛ چرا که 
بیمارى  بسیار شایعى در انسان بوده و به راحتى فرد را 
از روند زندگى عادى خارج مى کند. اما شاید تا مطالعه 
آخر این یادداشــت نتوانید حدس بزنید که مهم ترین 

علت آن چیست.
قطعا فشارهاى فیزیکى نقش بسزایى در این موضوع 
دارند؛ نشســتن طوالنى روى صندلى محــل کار یا 
اتومبیل خصوصا اگر صندلى هم نامناســب باشد، خم 
و راست شــدن مکرر ب ه ویژه براى بلند کردن اجسام 
سنگین، خوابیدن به شــکم در طول شب، اضافه وزن 
و کم تحرکى را مى توان به عنــوان مثال هایى از این 

فشارها ذکر کرد.

دیسک کمر چه کسانى بیرون مى زند؟
سن شایع ابتال به این بیمارى حدود 30 تا 50 سالگى 
است، زیرا در سن کمتر معموال دیسک ها هنوز خشک 

نشده اند و در ســن باالتر هم معموال حجم زیادى از 
دیســک از بین رفته و بیرون زدگى قابل توجهى رخ 

نخواهد داد. 
اما الزم است نوعى فشار فیزیکى که در سال هاى اخیر 
باعث ابتالى جوانان به این عارضه شده را مطرح کنیم: 
ورزش نامناسب که اغلب به علت بى احتیاطى در انجام 
حرکات و یا عدم وجود اطالعات کافى در مورد نحوه 
و شدت اجراى آنها در باشگاه هاى بدنسازى مى تواند 

آسیب رسان باشد.
کمى عجیب به نظر مى رسد اما مصرف سیگار در بروز 

این بیمارى هم اثر دارد و افراد سیگارى با فشار 
فیزیکى کمترى دچار بیــرون زدگى 

دیسک کمر مى شوند چرا که 
دیسک این افراد زودتر 

از دیگران آب خود را 
از دست مى دهد.

آقایان بیشــتر از خانم ها 
در معرض خطر بیرون زدگى دیســک 

کمر هســتند و فاکتور اثر بخش دیگر، هر 
نوع ضربه یا فشــار ناگهانى حاد روى ستون 

فقرات مثل سقوط از ارتفاع یا تصادف است، اما 

عامل خطرى که در سال هاى اخیر به عنوان مهم ترین 
علت ابتال به بیرون زدگى دیسک کمر شناخته شده، 
فاکتورى اســت که از بدو تولد با ماست: ژنتیک! گواه 
آن هم خانواده هایى هستند که احتماال شما نیز با آنها 
برخورد داشته اید و بیمارى هاى مرتبط با دیسک کمر، 
افراد زیادى را در این خانواده هــا درگیر و گرفتار خود 

کرده است.
این موضوع ممکن است سبب نگرانى شود، ولى بهتر 
است با اطالع از آن براى مراقبت از خود، پیشگیرى را 
مد نظر قرار دهیم؛ به این معنى که اگر در خانواده شما 
سابقه ابتال به بیرون زدگى دیسک کمر و به خصوص 
جراحى آن وجود دارد، شــما بیشــتر از 
افراد دیگر نیاز به پرهیز از فشــارهاى 
فیزیکى، اضافه وزن و سیگار دارید 
و ورزش صحیــح و منظم باید 
بخش جداناپذیر زندگى شــما 
باشد؛ و اگر خوشــبختانه این 
سابقه خانوادگى را ندارید بهتر 
است از این فرصت استفاده کنید 
و با رعایت موارد فوق، مانع گرفتار 

شدن خود با این بیمارى شوید.

بر اساس تحقیقات جدید، افزودن روزانه 28 گرم بادام زمینى یا حدود یک قاشق 
چایخورى گیاهان دارویى و ادویه ها به رژیم غذایى بر ترکیب باکترى هاى روده 

که نشانگر سالمت کلى است، تاثیر مى گذارد.
 میکروبیوم روده انسان مجموعه اى از هزاران میلیارد میکروارگانیزم است که در 
داخل مجراى روده زندگى مى کنند. باکترى هاى موجود در آن مى توانند تقریبًا 
بر تمام سیستم هاى بدن از جمله متابولیسم و ساخت و حفظ سیستم ایمنى بدن 

تأثیر بگذارند.
«پنى کریس اترتون»، اســتاد علوم تغذیه از دانشگاه ایالتى پنسیلوانیا، گفت: 
«تحقیقات نشان داده اســت افرادى که داراى میکروب هاى مختلف زیادى 
هستند، از سالمت و رژیم غذایى بهترى نسبت به افرادى که تنوع باکتریایى 

زیادى ندارند، برخوردارند».
براى مطالعه بادام زمینى، محققان اثرات مصرف 28 گرم بادام زمینى در روز را در 
مقابل یک میان وعده با کربوهیدرات باالتر مقایسه کردند. در پایان شش هفته، 
در شرکت کنندگانى که میان وعده بادام زمینى مصرف کردند، افزایش فراوانى 
Ruminococcaceae، گروهى از باکترى هاى مرتبط با متابولیسم سالم کبد و 

عملکرد سیستم ایمنى، مشاهده شد.
در مطالعه گیاهان و ادویه ها، دانشمندان تأثیر افزودن ترکیبى از گیاهان و ادویه ها 
مانند دارچین، زنجبیل، زیره، زردچوبه، رزمارى، پونه کوهى، ریحان و آویشن 
را به رژیم غذایى کنترل شده شــرکت کنندگان در معرض خطر بیمارى قلبى 

عروقى بررسى کردند.
این تیم سه دوز را مورد بررسى قرار دادند: حدود 1.8 قاشق چاى خورى در روز، 
کمى بیشتر از 3.4 قاشق چاى خورى در روز و حدود یک و نیم قاشق چاى خورى 
در روز. در پایان چهار هفته، در شرکت کنندگان افزایش تنوع باکترى هاى روده، 
از جمله افزایش Ruminococcaceae، به ویژه با دوزهاى متوسط و باالى 

گیاهان و ادویه ها مشاهده شد.
در هر دو مطالعه، افزایش در Ruminococcaceae و تنوع باکترى ها مثبت 
تلقى شد، زیرا دانشمندان همچنان در مورد ارتباط بین میکروبیوم هاى روده و 
طیفى از عوامل سالمت، از فشار خون گرفته تا وزن، اطالعات بیشترى کسب 
مى کنند. با این حال، محققان اشــاره مى کنند که براى درك همه مفاهیم به 

تحقیقات بیشترى نیاز است.

چند راه ساده براى چاق نشدن قهوه براى چه کسانى سم است!

تأثیر شگفت انگیز بادام زمینى 
بر سالمت روده
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وقتى صحبت از جلوگیرى از خشــکى پوســت در زمستان مى
نمى توان فایده اســتفاده از مرطوب کننده غلیظ بــا کیفیت خ
دستکم گرفت. به جاى لوسیون ها، کرم ها را انتخاب کنید، زیر

زمستان مناسب تر هستند.
هــواى زمســتان ســرد و خشــک اســت

گىهوا 

یتامین 
اعث
آزاد ى

شیر  یرا
 بدن را 
معرض

سى
یب

کم سه 

دارد و افراد سیگارى با فشار 
ىىىىىىىىىدگى چار بیــرون ز

وند چرا که 
ودتر
 را 

خانم ها 
کککــک رون زدگى دیس

گریگر، هر  ککتکتورور اثر بخش د
نر ناگهانى حاد روى ستون  ر

اا تصادددف است، اما  ارتفاع یا ز

زدگ بسابقه ابتال به بیرون
جراحى آن
دیگ افراد
فیزیک
و و
ب
ب
س

است
ر با و
شدن



0606استاناستان 4490 سال نوزدهمچهارشنبه  30  آذر  ماه   1401

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5231-1401/08/08 آقاى حمید بهمن پور نجف آبادى 
فرزند على ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140/15 متر مربع قسمتى از پالك شماره 259 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/15 
-م الف:1429611- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/334

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 9729 مورخ 1401/09/10 به شماره کالســه 1841 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه زهتاب خوزانى به شناســنامه شــماره 9601 کدملى 1140349309 صادره 
فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199مترمربع پالك شماره 766 فرعى 
از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب قرارداد 
واگذارى 92,4365 مورخ 92,3,6و اسناد91156 مورخ 92,3,16 و13886مورخ92,10,19 
و29364مورخ92,4,14 و14669مــورخ 92,12,19و13885مورخ92,10,19 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/15- م الف: 1429412 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/336

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9877 مورخ 1401/09/13 به شماره کالسه 1550 مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا پرنده به شناسنامه شماره 693 کدملى 1141690187 صادره فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 183,05مترمربع پالك شــماره 208 فرعى از 115 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند ازدواج 11334 مورخ 

1371,10,8 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/15- م الف: 1429524 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/338

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى جهانگیر تحقیقى احد از وراث آقاى رضا تحقیقى به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه 
مصدق که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت:  هشت 

سهم و پنج دانگ و سه ربع دانگ از ششدانگ یک سهم مشــاع از یکهزار و پنجاه سهم 
ششدانگ زمین مزروعى به شماره پالك 8 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبتى آران و بیدگل 
که در صفحه 565 دفتر متمم دوم کاشان امالك ذیل شماره 90 بنام علیمحمد تحقیقى 
ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است . ســپس برابر سند 1373 دفترخانه 9 
کاشان سه و نیم سهم مشاع به آقاى رضا تحقیقى و برابر سند 1538 مورخ 24/ 3 / 1325 
دفترخانه 9 کاشان مقدار سه سهم مشاع به خانم گیالن هوشمند منتقل گردیده است که به 
علت جابه جایى مفقود و  تاکنون پیدا نگردیده است و اینک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا 
هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/09/30-م الف:1429692- رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد 

فکریان-از طرف نوذرزاده آرانى/9/340

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى جهانگیر تحقیقى احد از وراث آقاى رضا تحقیقى به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه 
مصدق که هویت و امضا شهود رسما گواهى شــده است مدعى است سند مالکیت:  سه و 
نیم سهم مشاع از یکهزار و پنجاه سهم ششدانگ زمین مزروعى به شماره پالك 8 اصلى 
واقع در بخش 2 حوزه ثبتى آران و بیدگل که در صفحه 586 دفتر متمم دوم امالك ذیل 
شماره 90 بنام رضا تحقیقى ثبت و سند مالکیت دفترچه اى صادر و تسلیم گردیده است. 
سپس برابر سند 2386 مورخ 7/ 12/ 1328 دفتر 9 کاشان مقدار یکسهم مشاع از مالکیت 
نامبرده به میرزا تحقیقى نوش آبادى و مقدار یک و نیم ســهم مشاع از مالکیت نامبرده به 
آقاى علیمحمد تحقیقى منتقل گردیده است که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/09/30-م الف:1429691- رییس ثبت اسناد و امالك آران 

و بیدگل- حامد فکریان-از طرف نوذرزاده آرانى/9/341

آگهى فقدان سند مالکیت
مجتبى سمندگانى با تسلیم دوبرگ استشهاد شــهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره 323479 ه 98به شــماره دفتر الکترونیک 139920302035008313ششدانگ 
پالك 437/15762 بخش 16 ثبتى اصفهان صادر و تســلیم گردیده بدون رهن و بدون 
بازداشت و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى از بین رفته   چون درخواست 
صدور سند المثنى گردیده  طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى 
گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى 
تا 10روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .تاریخ 
انتشار:1401/09/30-م الف:1427990-سیدامیرحسین حسن زاده - سرپرست حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر-ازطرف زهره زرگرى/9/342

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003033-  تاریخ ارسال نامه: 1401/08/29- نظر به اینکه 
سند مالکیت نسبت به تمامیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 170 اصلى 
ثبت دفتر امالك شــماره 94 صفحه 197 بنام عزت خانم کیان ثبت و سند صادر گردیده 

است. نامبرده فوت کرده هم اکنون آقاى: رضا باقى فرزند حیدرعلى وکالتنا از طرف 
ورثه به استناد وکالت نامه شماره 165554 مورخ 1401/4/07 دفترخانه اسناد رسمى 
31 اصفهان و 29442 مورخ 1401/3/25 دفترخانه 438 اصفهان با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده 140121702008001787 مورخ 1401/08/09 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود ذیل شماره 9238 مورخ 1401/08/09 
توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 347 اصفهان گواهى امضاء گردیده است مدعى 
است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست 
ســند المثناى پالك فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند 
مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام 
به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شــد.تاریخ انتشار:1401/09/30- م الف: 
1415042- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا – مرتضى قدیرى از طرف 

محمدحسن صمصامى/9/343

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

شــماره: 140160302026014679- تاریخ: 1401/09/13- برابر راى شــماره 
140160302026012343 مورخ 1401/08/06 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى مرتضى 
کرباسى باب الدشتى به شناسنامه شماره 784 کدملى 1291055691 صادره فرزند 
اکبر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 183/82 مترمربع پالك شماره 
74 فرعى از 31 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مورد درخواست در صفحه 116 دفتر 522 مالك به نام متقاضى سابقه ثبت و صدور 

سند مالکیت مشاع دار
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30 - م الف: 1421406 –رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/245

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4183 مورخ 1401/06/08 به شماره کالسه 0378 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا قربانیان به شناسنامه شماره 1130563707 کدملى 1130563707 صادره 
خمینى شهر فرزند مرتضى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 99,10 مترمربع 
پالك شــماره 359 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند شــماره 24940 مورخ 99/7/12 دفترخانه 305 و مالحظه 
نقشه ملک گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15- تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1401/09/30- م الف: 1421103 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/247

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابر راى شــماره 5282 مورخ 1401/07/23 به شماره کالسه 0041 مالکیت آقاى 
/ خانم اعظم پریشانى فروشانى به شناســنامه شماره 1704 کدملى 1141116634 
صادره فرزند صادق در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124،20 
مترمربع پالك شماره1803فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل به موجب سند 121444 مورخ 79،5،4 دفترخانه 73و قولنامه 

عادى ومالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5283 مورخ 1401/7/23 به شماره کالسه 0108مالکیت آقاى / خانم 
رضا پیمانى  به شناسنامه شماره 126 کدملى 1141641054 صادره فرزند مرتضى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124،20 مترمربع پالك شماره 
1803فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
به موجب سند شماره 121444 مورخ 79،5،4 دفترخانه 73 و قولنامه عادى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15_ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30- م الف: 1420861 – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهرـ  سید محمد حسن مصطفوى /9/251

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

برابر آرا صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 
4589 و 4588 مــورخ 1401/07/18 آقاى جعفر آقا بهارلوئــى فرزند زین العابدین  
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم نرگس بهارلوئى یانچشــمه فرزند سیف اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به  مساحت 154/37 متر مربع قسمتى از 
پالك شماره 539 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15- تاریخ انتشار 
نوبت دوم:1401/09/30-م الف:1422254- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد- حجت اله کاظم زاده اردستانى- ازطرف آفرین میرعباسى/9/255

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: فروش هاى فوق العاده 
مخصوص یلــدا تا پایان هفتــه ادامه خواهد داشــت و با 
برنامه ریزى هاى انجام گرفته، سعى مى شود تا پایان سال 
هم تداوم داشته باشد. رسول جهانگیرى اظهار کرد: اصناف 
هنوز از ناخوشى هاى کرونا رها نشده بودند که شرایط اخیر 
هم ضربه اى دیگر بر آن ها وارد کــرد، هرچند با مدیریت 
انجام گرفته، آرامش بازارها در حال بازگشت است. وى در 
ارتباط با وضعیت بازارهاى یلدایى اظهار کرد: با کمبودى 
مواجه نیســتیم ولى خواه  ناخواه افزایــش نرخ ارز موجب 
بى ثباتى قیمت کاالها شده و این بى ثباتى بازارها را تحت 
تأثیر خود قرار داده است. رئیس اتاق اصناف اصفهان تصریح 

کرد: از طرفى هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به 
این دلیل درجهت رونق بخشى به بازارها توصیه هایى مانند 
فروش هاى فوق العاده به اصناف شــده است. جهانگیرى 
افزود: این چنین که کسبه از ســود خود کم کنند تا رونق 
بیشترى به فضاى کسب وکارشان وارد شود و این پیشنهاد 
مورد اســتقبال هم واقع شــد. به گفته وى، فروش هاى 
فوق العاده مخصوص یلدا تا پایان هفته ادامه خواهد داشت 
و با برنامه ریزى هاى انجام گرفته سعى مى شود تا پایان سال 
هم تداوم داشته باشــد. رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: 
به علل ناآرامى هــاى اخیر، امنیت بازارها بــر هم خورد و 

کسب وکارها تحت الشعاع قرارگرفته است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: جشنواره ویژه اى براى شب یلدا 
در تمام فروشگاه هاى کوثر، همراه با تخفیفات و جوایز 
ویژه از نوزدهم آذرماه سال  جارى آغاز شده است و تا دهم 
دى ماه ادامه خواهد داشت. امیرحسین ماه آورپور با اشاره 
به برگزارى جشنواره ویژه شــب یلدا در فروشگاه هاى 
کوثر اصفهان اظهار کرد: در این ایام نظارت هاى ویژه اى 
بر فعالیت مجموعه ها و بازارهاى شــهردارى از جمله 
فروشــگاه هاى کوثر و بازار گل و گیاه همدانیان انجام 
مى شود. وى ادامه داد: شــهروندان با خرید در جشنواره 
ویژه شــب یلدا، به ازاى هر 300 هزار تومان خرید یک 

شانس در قرعه کشى براى دریافت جوایز در نظر گرفته 
شــده از جمله یک دســتگاه خودروى کوئیک، 15 ربع 
سکه بهار آزادى، 15 دستگاه دوچرخه، 15 تخته فرش 
12 مترى، 15 دستگاه ماشــین لباسشویى، 15 دستگاه 
تلویزیون و 15 دستگاه اسپرسو از این فروشگاه ها خواهند 
داشت. وى افزود: در جشنواره ویژه یلدا بیش از 25 قلم 
کاالى دیگر تا 40 درصد تخفیف در اختیار شــهروندان 
قرار مى گیرد. وى با بیان اینکه با راه اندازى فروشــگاه 
کوثر در منطقه شهید کشورى تعداد این فروشگاه ها به 
16 مى رسد، اظهار کرد: در حال حاضر تصمیمى در ارتباط 

با افزایش تعداد فروشگاه هاى کوثر گرفته نشده است.

فروش فوق العاده یلدا
تا پایان هفته 

جشنواره ویژه یلدا
در فروشگاه هاى کوثر

کشف محصوالت غیرمجاز 
300 تن انـواع محصـوالت دارویى و غذایـى غیر مجاز 
در اصفهان کشـف و جمع آورى شد. با رصد کارشناسان 
بهداشت محیط استان، این میزان محصوالت دارویى و 
غذایى غیر مجاز در انبارى واقع در شـمال شهر اصفهان 
کشف و جمع آورى و  تمامى این محصوالت غیر بهداشتى 

معدوم شد.

آلودگى منابع آب را
اطالع دهید

مدیـر محیط زیسـت و کیفیـت منابـع آب شـرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: مردم استان اصفهان تخلفات 
کیفى آب را به سامانه 3848 اطالع دهند. مسعود سیدى 
پور اظهار داشت: سـامانه تلفنى 3848 به حفاظت کیفى 

منابع آب استان توسعه یافته است.

متقاضیان تسهیالت ازدواج 
مدیـرکل دفتـر امـور اجتماعـى و فرهنگى اسـتاندارى 
اصفهان گفت: بیش از 51 هزار نفر متقاضى تسـهیالت 
ازدواج هسـتند، 61 هزار و 983 میلیارد ریـال کل اعتبار 
تخصیص یافتـه به این تسـهیالت بـوده کـه تنها یک 
میلیـارد و 800 میلیـون تومـان از آن باقى مانده اسـت. 
مسـعود مهدویان فر خاطرنشـان کرد: اعتبار تسهیالت 
ازدواج اسـتان به پایان رسـیده و این در حالى است که تا 
پایان آبان ماه، 11 هزار و 570 نفر متقاضى در صف انتظار 

تسهیالت ازدواج بودند.

خبر

مریم محسنى
نام نویســى و آغاز ثبت نام در طرح نوســازى تاکسى هاى 
فرســوده در اصفهان در حالى از بیست و هشــتم آذرماه در 
سراسر کشور آغاز شده که هنوز در مورد موفقیت این طرح 
در اصفهان، تردیدهایى وجود دارد. با نگاهى دقیق به سیستم 
حمل ونقل شهرى و تاکسى هاى به کار گرفته شده در اصفهان 

درمى یابیم که بخشى از خودروهایى که باید در مراحل اولیه 
جایگزینى و طرح هاى بى شمار نوسازى به آهن پاره تبدیل 
مى شدند همچنان با مزین شدن به رنگ و لعابى تازه در حال 

گز کردن خیابان هاى شهر هستند.
گرچه همیشه در توجیه این موضوع این نکته گفته شده که 
تسهیالت داده شده به تاکسیران ها کفاف نوسازى ناوگان 

فرسوده تاکسى اصفهان را نداده و بخش خصوصى هم که 
همواره داعیه دار رقابت با دولت بوده آنچنان که باید و شاید 

نتوانسته از بدنه دولت جدا شود.
اما وجود 7 هزار و 200 تاکسى فرسوده از 9 هزار تاکسى موجود 
دراصفهان امرى نیســت که بتوان از آن چشم پوشى کرد؛ 
تاکسى هاى فرسوده اى که اگر تا به حال مشتریش شده باشید 
از صندلى هاى تو رفته و پست و بلندشان گرفته تا پنجره هاى 
بدقلقشان که با ضرب و زور دسته هاى کنده شده باال و پایین 
مى روند و درهایى که باید چند بار ببندید تا درست بسته شود 
تا روکش هاى تار و پود گسیخته شان چیز دیگرى در چنته 
ندارند و این تازه ظاهر قضیه است و معلوم نیست در باطنشان 
چه مى گذرد؛ تاکسى هایى که خیلى وقت پیش باید راهى 
قبرستان مى شــدند اما هنوز هم در خیابان هاى شهر تردد 
مى کنند و به مردگان متحرکى تبدیل شــده اند که نفس 

اصفهان را تنگ کرده اند.
اگر به گذشته برگردیم به خوبى متوجه خواهیم شد که داستان 
نوسازى تاکســى ها در اصفهان، فرازو نشیب هاى بسیارى 
داشته است. نمونه بارز آن طرح «کلید به کلید» درسال 94 
بود که در آن مقرر شد مبلغ 20 میلیون تومان تسهیالت ارزان 
قیمت به مالکان تاکسى هاى فرسوده، مبلغ پنج میلیون تومان 

براى دو گواهى اسقاط توسط گمرك به حساب خودروساز و 
مبلغ پنج میلیون ریال بابت الشه خودرو به عنوان آورده مالک 
تاکسى فرسوده پرداخت شود، اما پس از مدتى این طرح به 

دلیل اختالفات خودروساز و گمرك متوقف شد. 
با توقف روند نوسازى تاکسى هاى فرسوده در اصفهان، تالش 
زیادى انجام شد تا گره از این مهم باز شود تا اینکه طلسم توقف 
پس از گذشت چند ماه شکست و در آبان ماه سال 96 صدور 
پیش فاکتورها توسط شرکت خودروساز آغاز شد.در آن سال 
هم فرآیند نوسازى تاکسى هاى فرسوده مانند گذشته از سر 
گرفته شد، اما این روند نیز دوام زیادى نداشت چراکه بار دیگر 
این طرح در بهمن ماه سال 96 به دلیل مشکالتى که در تولید 

اتفاق افتاد، بار دیگر متوقف شد.
طى چند سال اخیر نوســازى ناوگان تاکســى با افزایش 
تالطم هاى بازار ارز و مشکالت اقتصادى با نوسانات زیادى 
روبه رو شد و گرچه مسکوت نماند و همواره به عنوان یک شعار 
دهان پرکن و یک ژست خوب و پسندیده تبلیغاتى به شمار 
مى رفت و از زبان مدیران وقت تاکسیرانى اصفهان اعالم مى 
شد که اصفهان در این زمینه سرآمد شهرهاى دیگر است، اما 
در واقعیت نمودار نوسازى این ناوگان رو به افول بود. نمودارى 
که نشان مى داد به شــکل جدى و درست ساماندهى وجود 

ندارد و تنها این شعار اســت که برگرده سازمان تاکسیرانى 
اصفهان سنجاق شده است.

حاال بعد از سال ها نگرانى از تزریق نشدن هواى تازه به ناوگان 
عمومى شهر، دوباره سایت نوسازى سازمان تاکسیرانى براى 
نامنویسى باز شده اما به نظر مى رســد که این اتفاق تکرار

 سال هاى گذشته باشد؛ چرا که مدیرعامل سازمان تاکسیرانى 
اصفهان این بار نیز به صراحت اعالم کرده که در این طرح 
خودروى سمند سورن با قیمت دو میلیارد و 731 میلیون و 765 
هزار و 607 ریال در اختیار تاکسیرانان قرار خواهد گرفت اما با 
توجه به افزایش قیمت خودرو، رانندگان تاکسى بدون دریافت 

تسهیالت قادر به نوسازى خودروى خود نیستند.
حاال اگر روى مثبت سکه نوسازى ناوگان تاکسیرانى اصفهان 
را در نظر بگیریم و به این نتیجه برسیم که تسهیالتى هم در 
کار است تا چه اندازه مى توان مطمئن بود که از 7 هزار و 200 
تاکسى فرسوده در اصفهان چه اندازه نوسازى خواهد شد و چه 
تعداد تاکسى تازه نفس به شهر تزریق مى شود؟ اینها همه در 
حالى است که ترکش هاى بى ثباتى بازارخودرو خیلى وقت 
است ناوگان تاکسیرانى اصفهان را نشانه گرفته و گویا همچنان 
باید با ماشین هاى مشدى ممدلى زرد رنگ که نه بوق دارند و 

نه صندلى بسازیم و بسوزیم.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و 
ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان گفت: همزمان با شب یلدا 
شهروندان اصفهانى و گردشگران مى توانند در فصل زمستان 
تا پایان دى  1401، به مدت یک ماه از طرح هاى تخفیفى ویژه 
ابرسازه هاى اصفهان، تله کابین صفه، تله سى یژ ناژوان و شهر 
رویاها بهره مند شوند.   سعید ساکت اظهارداشت: به موجب 
آنکه پهنه هاى عملکردى و ارائه خدمات شــرکت توسعه 

سیاحتى سپاهان در نقاط ویژه گردشگرى کالنشهر اصفهان 
همچون پارك جنگلى ناژوان، کوه صفه و شرق اصفهان واقع 
شده اســت به همین دلیل گردشگران زیادى عالقه مند به 
استفاده از ابرسازه هاى تفریحى اصفهان هستند.   وى با بیان 
آنکه این طرح تا پایان ماه دى، به مدت یک ماه تداوم خواهد 
داشت، اظهارداشت: شــهروندان اصفهانى و گردشگران 
مى توانند در سه شنبه ها و چهارشنبه هاى دى 1401 با مراجعه 

به تله کابین صفه و تله سى یژ ناژوان و شهر رویاها از تخفیف 
ویژه 50 درصدى بهره مند شــوند.   وى ادامه داد: همچنین 
عالقه مندان به استفاده از ظرفیت هاى تفریحى ابرسازه هاى 
تفریحى کالنشهر اصفهان مى توانند در روزهاى یکشنبه و 
دوشنبه هاى دى 1401 با مراجعه به تله کابین صفه و تله سى یژ 
ناژوان با خرید 2 بلیت از یک عدد بلیــت رایگان بهره مند 
شوند.   ساکت خاطرنشان کرد: تله کابین صفه، از شنبه الى 

چهارشنبه از ساعت 15 الى 22 و در روزهاى پنج شنبه و جمعه 
از ساعت 10 صبح الى 22 میزبان گردشگران است. همچنین 
شهروندان اصفهانى مى توانند از سه شنبه الى جمعه از ساعت 
10 صبح الى 21 با مراجعه به شهر رویاها از ظرفیت هاى تفریح 
و سرگرمى این مجموعه استفاده کنند. مجموعه تله سى یژ 
ناژوان نیز از یکشنبه الى جمعه از 10 صبح لغایت غروب آفتاب 

میزبان گردشگران عزیز است.  

رخ زرد تاکسى هاى اصفهان از نبود تسهیالت براى نوسازى 

زمستان طالیى با 
جشنواره طالیى 
ابرسازه هاى تفریحى  

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص بشیر پلیمر آرین به شناسه ملى 14010581808 و به شماره 
ثبت 69492 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، حسین آباد، کوچه شهید بیژن فتوحى [26-32]، خیابان 
محتشم کاشانى، پالك -94، مجتمع یاس 2، پالك قدیمى 66، طبقه 5، واحد 504 به 
کد پستى 8175973173 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1427320)
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کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال محمدحســین 
کنعانى زادگان را در پى شــکایت مدیــر برنامه هاى این 
بازیکن ملى پوش محکوم کرد. در پى شکایت امیرهوشنگ 
سعادتى از محمدحسین کنعانى زادگان، مدافع تیم ملى مبلغ 
70 هزار دالر بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى به 
ماخذ ارزش ریال در حق امیرهوشنگ سعادتى محکوم شد. 
کمیته وضعیت نســبت به دعوى خواهان نسبت به مابقى 
خواســته بابت مطالبه 250 هزار دالر و همچنین مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه قرار رد صادر کرد. همچنین نسبت 
به تخلفات احتمالى خواهان مبنى بر نقض ماده 9 مقررات 
ناظر بر فعالیت واسطه ها و نحوه همکارى با آنها مصوب 
1397، موضوع طى پرونده جداگانه اى در کمیته وضعیت 
مورد رسیدگى قرار خواهد گرفت. رأى صادره ظرف مدت 7 
روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل 

تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

کنعانى زادگان
 نقره داغ شد

جدول نهایى جــام جهانى 2022 قطر منتشــر 
شــد که بر اســاس آن، تیــم ملى ایــران با دو 
باخت و یــک پیروزى در رده بیســت و ششــم 

قرار گرفت.
آرژانتین، فرانسه، کرواسى، مراکش و هلند پنج تیم 
اول جام جهانى 2022 هستند. در قاره آسیا، ژاپن 
که تا مرحله یک هشتم نهایى پیش رفت، در رده 
نهم قرار گرفت و استرالیا یازدهم شد. کره جنوبى و 
عربستان هم باالتر از ایران و به ترتیب در رده هاى 

شانزدهم و بیست و پنجم جاى گرفتند.

قطر به عنــوان میزبان این دوره از مســابقات، با 
قبول ســه باخت بدترین تیم جــام لقب گرفت و 
در رده سى و دوم اســت. کانادا، ولز، صربستان و 
دانمارك هم دیگر تیم هایى هســتند که پایین تر 

از ایران قرار دارند.
با اتمام این رقابت ها باید در انتظار رده بندى نهایى 
فیفا در ماه دسامبر باشــیم. گفته مى شود ایران به 
واسطه عملکردش در جام جهانى چهار پله سقوط 
را نسبت به آخرین رنکینگ فیفا تجربه مى کند و در 

رده بیست و چهارم جهان قرار مى گیرد.

ایران در رده 26 جام 22 ایستاد

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن تأکیــد کرد: فکر 
مى کنــم اگر کمى بیشــتر روى تیم هــاى پایه و 
همچنین بزرگساالن سرمایه گذارى کنیم، مى توانیم 
به روزهاى خوب گذشته ذوب آهن بازگردیم، البته 

کمى محدودیت وجود دارد.
مهدى تارتار پــس از پیــروزى ذوب آهن مقابل 
آلومینیوم در نشست خبرى با اشــاره به برگزارى 
بازى بدون حضور تماشاگران گفت: جاى هواداران 
در ورزشگاه خالى بود. بازى مى توانست با تماشاگر 
برگزار شود. ما دیدیم که یکى دو مسابقه با تماشاگر 
برگزار شد. ما هم مى توانستیم این بازى را با حضور 
هواداران مان انجام بدهیم و نمى دانم که چرا حضور 

نداشــتند. اى کاش این مشکالت زودتر حل 
شود و هواداران بتوانند به ورزشگاه بیایند.
وى دربــاره مصدومــان تیمش اظهار 
داشــت: مصدومیت بخشى از فوتبال و 
البته اتفاق است. بازیکن به هوا بلند شده 
و روى پاى بازیکن حریــف افتاده و مچ 

پایش پیچیده است. نمى توان کارى کرد. به 
هر حال مصدومیت بخشى از 

فوتبال است. بازى ها 
به تعویق مى افتد 

و باید فشــار 
بدنســازى 
و  بیاوریم 
پس از آن 
به  باید 

مســابقات برگردیم و هر پنج روز یک بار به میدان 
برویم. امیدواریم که مصدومان تیم به ویژه آرمان 
اکوان که در این بازى مصدوم شد، برگردند، چون 
در خط دفاعى کمبود بازیکــن داریم. هر چند که 

مى توانیم از بازیکنان جوان نیز استفاده کنیم.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن ادامــه داد: امروز 
سه بازیکن از آکادمى باشــگاه حضور داشتند و به 
میدان رفتند. فکر مى کنم این مسئله در چند سال 
گذشته در باشگاه ذوب آهن بى سابقه بوده است. از 
این بابت خوشحالم و از مربیان تیم هاى پایه تشکر 
مى کنم که با تیم بزرگساالن هماهنگ هستند. فکر 
مى کنم اگر کمى بیشتر روى تیم هاى پایه و 
همچنین بزرگساالن سرمایه گذارى 
کنیم، مى توانیم به روزهاى خوب 
گذشته ذوب آهن بازگردیم، البته 
کمى محدودیت وجود دارد و از 
نظر بودجه خیلى معمولى و رو به 

پایین هستیم.
تارتار در پایان تأکید کرد: امیدوارم 
کار به جایى برسد که براى ذوب آهن 
سرمایه گذارى بیشترى صورت 
بگیرد و ایــن تیم مدعى 
باشد. حیف است این 
ســاختارى کــه در 
ذوب آهن وجود دارد 
و در کمتــر تیمى 
شاهد آن هستیم 
بــه موفقیــت 

منجر نشود.

تارتار: مى توانیم به روزهاى خوب گذشته 
ذوب آهن بازگردیم
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اتفاق عجیب هنگام رفتن لیونل مسى کاپیتان آرژانتینى ها 
روى سکو براى باال بردن جام قهرمانى، عبایى بود که امیر 
قطر، تن بهترین بازیکن جام کرد تا او با یک لباس خاص، 
با جام قهرمانى عکس یادگارى بگیرد. این عباى خاص از 
پشم شتر یا پشــم بز به همراه ورق طال تهیه مى شود. این 
لباس در جهان عرب توسط افراد سلطنتى، افراد عالى رتبه و 
همچنین دامادها در مناسبت هاى خاص مورد استفاده قرار 
مى گیرد. درباره قیمت این عباى خاص هم بد نیســت به 
گزارش سایت عرب نیوز اشاره کنیم که مدعى شده ارزش 
آن، تا 9 هزار دالر هم تخمین زده شــده است. با توجه به 
قیمت دالر در بازار امروز ایران  حدود 38800 تومان  عبایى 
که به مسى هدیه داده شد، حدود 350 میلیون تومان ارزش 
دارد. البته که، ارزش این عبا از زمانى که بر تن مسى رفته، 

قطعا چند برابر شده است.

عباى 350 میلیونى
 به مسى رسید
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هیات مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان، مدیرعامل این 
باشــگاه را تغییر داد. پس از شکست سنگین مقابل فوالد 
خوزستان و ادامه روند ناکامى هاى شاگردان رضا مهاجرى، 
با توجه به مشکالت و حواشى متعدد باشگاه نفت مسجد 
سلیمان و مسائل مالى این باشگاه که نارضایتى بازیکنان را 
بخاطر عدم پرداخت حق و حقوقشان در پى داشت، هدایت 
یزدى با تصمیم هیات مدیره این باشگاه برکنار شد. به این 
ترتیب ابوذر شجاعى بار دیگر سکان مدیریت باشگاه نفتى 

را بر عهده گرفت.

مدیرعامل، اولین قربانى
 باخت نفت

پورتو در این فصل توانسته است بهترین عملکرد خود از 
حیث گلزنى در قرن کنونى را به ثبت برساند.

روزنامه اوجوگو در شــماره اخیر خود به رکوردشکنى 
خط حمله پورتو و رسیدن به بهترین عملکرد قرن این 
باشگاه اشاره کرده است. آمارى که به لطف درخشش 
مهدى طارمى در خط حمله این تیم به دست آمده است.

در این گزارش آمده است:
خط حمله پورتو در یک ماه و نیم اخیر توانسته است گل 
هاى زیادى را به ثمر برساند. حتى غیبت مهدى طارمى 
به دلیل حضور در جام جهانى یا مصدومیت اوا نیلسون 

نیز مانع از روند خوب گلزنى آبى و سفیدها نشد.
اژدها در هفــت بازى اخیر خود حداقــل 2 گل به ثمر 

رسانده است و در این مرحله از فصل، بهترین میانگین 
گل باشگاه در این قرن را به ثبت رسانده اند.

پورتو با طارمى و تحت مربیگرى سرجیو کونسیسائو، 
میانگین 2.52 گل در هر بــازى را در فصل 2022 - 
2023 از خود به جا گذاشته و توانسته است از روند گلزنى 
اژدها تحت هدایت آندره ویالس بوآس با میانگین 2.50 
گل در فصل 2010 - 2011 پیشى بگیرد. همان فصلى 
که پورتو عالوه بر قهرمانى لیگ و جام حذفى پرتغال، 

عنوان قهرمانى لیگ اروپا را نیز به خود اختصاص داد.
الزم به ذکر است که بهترین رکورد پورتو با کونسیسائو 
تاکنون در اولین فصل حضور این مربى در دراگائو یعنى 
فصل 2017 - 2018 بوده که آبى و سفیدها میانگین 

2.28 گل در هر بازى را از خود به جا گذاشتند.
از زمان شکســت خانگى مقابل بنفیــکا در ماه اکتبر، 
پورتو تنها در یک بازى کمتر از 2 گل در هر مســابقه 
به ثمر رسانده است. از آن زمان تاکنون، گالنو با 4 گل 
و طارمى به همراه اوســتاکیو با 3 گل، بهترین گلزنان 

پورتو بوده اند.

رکوردشکنى پورتو با درخشش ستاره ایرانى

تیم فوتبال سپاهان در اولین بازى خود پس از تعطیالت 
طوالنى مدت در لیگ مقابل ملوان قرار گرفت و برابر 
این تیم با نتیجه تساوى بدون گل متوقف شد. یکى 
از بازیکنانى که در روز پرموقعیــت اما بدون گل خط 
حمله ســپاهان نمایش قابل قبولى داشــت، فرشاد 
احمدزاده، وینگر شماره 10 طالیى پوشان بود که بعد 
از بازى گفتگویى کوتاه اما پرحاشیه داشت که در ادامه 

مى خوانید:

با وجود موقعیت هاى زیاد موفق به 
پیروزى نشدید؟

یک مقدار بدشانسى آوردیم اما ان شاءا...در بازى هفته 
بعد جبران خواهیم کرد.

در یک صحنه بــا توپ جمع کن 
دچار مشکل شدید؟

جروبحث که نبود. نمى دانم یک توپ یا دو توپ نبود، 
ده تا توپ بود که بادش کم بود.

مگر داور چک نکرده بود؟
 بعد از چــک کردن کمک داور نمى شــود باد توپ 

کم شود؟
یعنى همه توپ ها دستکارى شده 

بود؟
یعنى همه راست مى گویند من دروغ مى گویم؟

نه جسارت نمى کنم.
از بازیکنان مــا و بازیکنان خود ملوان هم 

بپرسید مى گویند. مگر مى شود 
همه توپ ها کم باد باشند؟ 
داور هم راســت مى گوید. 
مى گوید من اول بازى چک 

مى کنم. بعدش که برود بیرون 

چه کسى باید پاسخگو باشد؟ شما مى توانید؟
نه ما که نمى توانیم نظر بدهیم.

شما نظر بدهید!
آره دیگر وقتى ده تا توپ یک دفعه 
کم باد مى شود، مطرح کردن این 
حرف عجیب است! مربى خود شما 
هم گفت در پایــان بازى باد توپ 
چک شد و مشــکلى نبود. (در این 
لحظه خبرنگار دیگرى متذکر شد 
که مورایــس چنین صحبتى 
نکــرده اســت. اتفاقى 
که باعث شــد خبرنگار 
اول صحبتــش را تغییر 
بدهد و بگوید مســئول 
ها  توپ جمع کن 
باد توپ ها را 
تأیید کرده 

است!)
در این لحظه 
احمــدزاده با 
تعجب از دفاع 
از  خبرنــگار 
وضعیت توپ ها 
بــا عصبانیــت 
گفــت: همیــن 
مى شود که ژاپن 
تا آنجا پیش مى رود 

و ما...

جوش آوردن ستاره سپاهان از دست خبرنگار!

تیم فوتبال سپاهان به دلیل مردود اعالم شدن گلى که در نیمه اول به ثمر رساند از 
پیروزى در انزلى باز ماند.

تیم فوتبال سپاهان در هفته دوازدهم لیگ برتر در انزلى به مصاف ملوان رفت و در 

پایان با تساوى بدون گل متوقف شد.
شــاگردان ژوزه مورایس بر خالف بازى مس رفســنجان، این بار موقعیت هاى 
پرشــمارى روى دروازه حریف ایجاد کردند و چندین بار تا آستانه باز کردن دروازه 
ایمان صادقى رفتند اما این دروازه بان با واکنش هاى خوبش و البته به یمن تیر دروازه 

توانست در این بازى کلین شیت کند.
البته سپاهانى ها یک بار توپ را از خط دروازه ملوان عبور دادند اما این کمک داور 

بازى بود که با باال بردن پرچم خود، اعالم آفساید کرد.

رامین رضاییان که در بازگشت از جام جهانى هم انگیزه زیادى از خودش در این بازى 
نشان داد، با ارسالى دقیق شهریار مغانلو را درون محوطه جریمه صاحب فرصت کرد 
که این مهاجم بلندقامت سپاهان با یک ضربه سر دروازه صادقى را باز کرد ولى در 
نهایت با مردود شدن این گل، فرصت طالیى سپاهان براى پیروزى در این بازى 

از بین رفت.
در تصاویر تلویزیونى نیز به نظر مى رسید که شهریار مغانلو تنها یک نیم بدن از مدافع 

ملوان جلوتر بود و به همین دلیل رضا سخندان در این صحنه پرچم زد.

طبق برنامه فدراســیون فوتبال، ابتدا ورزشگاه 
آزادى به سیســتم کمک داور ویدئویى مجهز 

مى شود.
هدایت ا...  ممبینــى، دربــاره آخرین وضعیت 
ورود سیســتم VAR به کشورمان گفت: با توجه 
به پروتکل هــاى فیفا باید کلیه ورزشــگاه ها را 
تجهیز کنیم ولــى به این دلیل که زیرســاخت  
برخى ورزشــگاه هاى ما ضعیف اســت و شاید 
برخى باشگاه ها، توان پرداخت هزینه ها را نداشته 
باشند، گفتیم در دو فاز کار را انجام بدهیم. در ابتدا 
باشگاه هایى که مشکالت مالى کمترى دارند و 
اعالم آمادگى کرده اند، در فــاز اول کار را انجام 
مى دهند. هم چنین سعى داریم آموزش داوران را 
هم در دو فاز اجرا کنیم. تالش مى کنیم فاز اول 
را در بهمن و فاز دوم را در خرداد سال آینده انجام 
دهیم تا داوران مدرك لیسانس بگیرند و بتوانند 

مسابقات را با VAR اجرا کنند. 
ممبینى در پایان گفت: ورزشــگاه آزادى به این 
دلیل که ملى است و مى تواند میزبان بازى هاى 
ملى ما باشــد، در اولویت اســت. ورزشگاه هاى 
فوالد خوزســتان، نقش جهان اصفهان، شهید 
سلیمانى سیرجان، باهنر کرمان، وطنى قائمشهر 
و یادگار امام تبریز جزو ورزشگاه هایى هستند که 
مى توانیم در فاز اول داشته باشیم اما تیم فنى ما 
و شرکت VAR در حال بررسى است تا گزارش 
کاملى به ما بدهد تا ببینیم اولویت مى تواند با کدام 

ورزشگاه باشد .

استادیوم آزادى
 اولین ورزشگاه داراى 

VAR ایران

فقدان مهاجم ششدانگ، کلیدواژه مشترك این روزهاى 
تیم هاى اصفهانى در لیگ برتر است. دو تیم همشهرى 
ســپاهان و ذوب آهن با عملکرد خود در استارت دوباره 
در باالترین ســطح حرفه اى فوتبال کشور نشان دادند 
همچنان از کمبود یک فوروارد چهارچوب شناس، تمام 

کننده و زهردار رنج مى برند. 
شاگردان مورایس و سربازان تارتار هر دو در هفته دوازدهم 
خوب بازى کردند و بررسى آمار نهایى مصاف این دو تیم  
با ملوانان و آلومینیوم نشان مى دهد هر دو نماینده شهر 
اصفهان در این رقابت ها فرصت هاى بســیارى روى 
دورازه حریفان شــمالى و اراکى خود ایجــاد کردند اما 
همچون دیدارهاى گذشته شان در زدن ضربات نهایى 

کم دقت بودند.
اگرچه ذوبى ها موفق شدند با یک گل از سد مهمان خود 
در فوالدشهر بگذرند و موقعیتشان را در جدول رقابت ها 
بهبود بخشــند اما هیچ بعید نبود اگر حریف آنها مجبور 
نمى شــد از دقیقه 60 به بعد 10 نفره بازى را ادامه دهد، 
ســوپرگل صادق بابا احمدى پرپر شود. همانطور که در 
آخرین دقایق بازى سنگر سبزپوشــان فروریخت ولى 
بازهم بخت با گاندوها یار بود که برخالف گذشته این بار 
به درستى داور بازى به نفع آنها سوت زد و با قبول نکردن 
گل حریف، 3 امتیاز این دیدار در سبد ذوبى ها باقى ماند. 

تیم تارتار از ابتداى فصل با دوندگى هاى بى امان در میانه 
میدان حریفان خود را آچمز کرده و دفاع منسجم این تیم 
هم کمتر در برابر رقبا تسلیم شده اما آنچه جلوى پیشرفت 
این ذوب آهن متحول شده نسبت به فصول اخیر را گرفته 
عدم حضور مهره کارآمد در خط آتش این تیم اصفهانى 

است. شــاید اگر سعید باقرپســند، مهاجم گلزن فصل 
گذشته سبزپوشان در ابتداى لیگ 22 مصدوم نمى شد 

حاال سربازان تارتار در رده هاى باالتر قرار داشتند. 
ذوب آهن خوب دفاع مى کنــد، خوب حمله مى کند 
و بهتر از آن موقعیت مى ســازد اما آنچه باعث شده 
تا پایان هفته دوازدهم تنها دو بــرد در کارنامه  این 

تیم ثبت شــود ناکامى مهاجمانــش در فروریختن 
سنگر حریفان بوده است. گاندوها در 12 بازى 10 بار 
موفق به گلزنى شــده اند یعنى میانگین کمتر از یک 
گل زده براى هر دیدار. جالب آنجاســت که 5 عدد از 
این گل ها هم طى یک مسابقه به ثمر رسیده که این 
سهم مهاجمان سبزو سفیدهاى اصفهان از گشودن 

دروازه رقیبانش طى 11 بازى دیگر را کمتر مى کند 
و فاجعه آنجاست که فقط 4 گل از 10 گل گاندوها را 

فورواردهاى این تیم به ثمر رسانده اند.
سپاهان هم در این زمینه وضعیت بهترى از تیم همشهرى 
خود ندارد. طالیى پوشان در حالى بدون موفقیت در ثبت 
گل و با یک امتیاز بندرانزلى را به سمت دیار زاینده رود 

ترك کردند که حداقل در فهرســت مهاجمان این تیم 
برخالف ذوب آهن، نام چندین مهره تأثیرگذار نامى به 
چشم مى خورد. شاگردان مورایس اگرچه با 15 گل در 
12 بازى و قرار گرفتن در رده هاى باالى جدول گلزنان 
لیگ عملکرد بهترى در فاز حمله نسبت به سربازان تارتار 
داشته اند اما نباید از این نکته غافل شد که آمارها حکایت 
از این دارد که توپ هایى که توسط طالیى پوشان روى 
دروازه حریفان ریخته مى شــود اما به هر دلیلى به تور 
نمى چسبد بیش از گل هایى است که این تیم اصفهانى 
در کارنامه خود ثبت کرده اســت. جالب آنجاســت که 
فورواردهاى طالیى پوش فقــط در 5 گل از 15 گل تیم 
خود نقش داشــته اند و بقیه گل ها توسط هافبک ها و 

مدافعان مورایس به هدف نشسته است.
اینها همه نشان دهنده آن است که اگرچه تیم مورایس 
5 بار بیشتر از تیم تارتار گل زده است اما مهاجمان او فقط 
یک بار بیشــتر از فورواردهاى جوان سبزپوشان توپ را 
در چهارچوب دروازه حریفان نشانده اند نه بیشتر. با این 
تفاسیر پربیراه نیست اگر مدعى شویم مهاجمان باتجربه 
و اسم و رسم دار طالیى پوش و مهره هاى هجومى بى 
تجربه و نه چندان نامى سبزپوش اصفهان همگى عملکرد 
ضعیفى در خط حمله تیم هاى خود داشته اند. ناکامى آنها 
در گل کردن موقعیت هاى ایجاد شده و حل نشدن این 
مشکل تکرارى که در فصل جارى تیم هاى باریشه نصف 
جهان به آن دچار شده اند در ادامه راه مى تواند گریبانگیر 
آنها باشد. این فرصت سوزى ها اگر بیش از این ادامه دار 
شود به هیچ بهانه اى قابل توجیه نیست و ممکن است دو 
نماینده شایسته اصفهان در لیگ برتر را با تنبیهات سخت 

و جبران ناپذیرى رو به رو کند.

گل شهریار پرپر شد، 3 امتیاز از 
دست سپاهان پرید

درد مشترك این روزهاى سپاهان و ذوب آهن 

گل به خودى مهاجمان گل نزن

03

یکى از پرونده هاى مهمى که باشگاه استقالل در فیفا دارد، 
پرداخت مطالبات یک میلیون و 600 هزار یورویى آندره آ 
استراماچونى سرمربى ایتالیایى پیشین آبى پوشان است. این 
پرونده با اعتراض باشگاه استقالل به دادگاه حکمیت ورزش 
(CAS) رفته بود، اما درخواست باشگاه رد شد. فرصتى که 
این دادگاه براى پرداخت مطالبات استراماچونى به استقالل 
داده بود، به پایان رسیده است. در چند روز گذشته، پس از 
اینکه مسئوالن اســتقالل توانسته اند منابعى براى ترزیق 
پول پیدا کنند، از اســتراماچونى درخواست شماره حساب 
کردند. قرار است مسئوالن اســتقالل در چند قسط پول 
سرمربى سابق آبى پوشــان را بدهند تا جریمه هاى بعدى 

را متحمل نشوند.

پرداخت مطالبات استرا
 در چند قسط

بو و ى و ر ی ج

هواداران مان انجام بدهیم و نمى دانم که چرا حضور 
نداشــتند. اى کاش این مشکالت زودتر حل 

شود و هواداران بتوانند به ورزشگاه بیایند.
وى دربــاره مصدومــان تیمش اظهار 
داشــت: مصدومیت بخشى از فوتبال و 
البته اتفاق است. بازیکن به هوا بلند شده 
و روى پاى بازیکن حریــف افتاده و مچ 

پایش پیچیده است. نمى توان کارى کرد. به 
هرحال مصدومیت بخشى از 

فوتبالاست. بازى ها 
به تعویقمى افتد 

باید فشــار  و
بدنســازى
و  بیاوریم 
پس از آن 
به  باید 

مى کنم اگر کمى بیشتر روى تیم هاى پا
همچنین بزرگساالن سرمایه گذ
مى توانیم به روزهاىخ کنیم،
گذشته ذوب آهن بازگردیم،
کمى محدودیت وجود دارد
ر نظر بودجه خیلى معمولىو

پایین هستیم.
تارتار در پایان تأکید کرد: امید
کار به جایى برسد که براى ذوب
سرمایه گذارىبیشترى صو
بگیرد و ایــن تیم مد
باشد. حیف است
ســاختارى کــ
ذوب آهن وجود
و در کمتــر ت
شاهد آن هس
بــه موفقیـ
منجر نشو

ت هاى زیاد موفق به 
د؟

ما ان شاءا...در بازى هفته

بــا توپ جمع کن
شدید؟

 یک توپ یا دو توپ نبود، 
ود.

 نکرده بود؟
باد توپ داور نمى شــود

پ ها دستکارى شده 

ن دروغ مى گویم؟
ى کنم.

خود ملوان هم
شود

رون 

رى ر ر
مورایــس چنین که
نکــرده اســت
که باعث شــد
اول صحبتــش
بدهد و بگوید
توپ جم
باد
تأ
اس
د
اح
تعج
خبر
وض
بــا
گفــ
مى ش
تا آنجا

و ما...

 بازى 
ت کرد 
ى در

 بازى 

مدافع 

مرضیه غفاریان
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ساسان اکبرزاده
همزمان با هفته  حمل   ونقل، تور رســانه اى خبرنگاران 
براساس برنامه پیش بینى شده اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهردارى اصفهان برگزار شد و خبرنگاران 
اصفهان از بخش هــاى مختلف مرکــز مانیتورینگ، 
مدیریت و کنترل نــاوگان اتوبوســرانى، مرکز پایش 
و کنترل کیفیت هوا، توقفگاه شــهید مهرابى شــرکت 
واحد اتوبوسرانى و ایســتگاه مترو کاوه بازدید کردند و 
با توضیحــات معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهان، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى و چند تن 
دیگر از مدیران در جریان روند فعالیت هاى انجام شــده 
و در حال انجام و مســائل و مشــکالت و راهکارهاى 

برون رفت از مشکالت قرار گرفتند. 
معاون حمل ونقــل ترافیک شــهردارى اصفهان طى 
این بازدید که بیش از چهار ســاعت به طول انجامید با 
تبریک هفته حمل ونقل گفت: اولویت ما در برنامه هاى 
حمل ونقل شــهرى در ســال آینــده، تکمیــل واحد 
اتوبوسرانى است به گونه اى که ما سال آینده باید 1400 
دستگاه اتوبوس فعال داشته باشــیم و توسعه توقفگاه 

شهید مهرابى مدنظر خواهد بود. 
حسین حق شــناس خرید اتوبوس و کاهش سرفاصله 
قطارهاى خط یک مترو از 11 به هشــت دقیقه، خرید 
دو رام قطار و استخدام راهبر جدید و توسعه حمل ونقل 
ترکیبى شامل ترکیب مترو، اتوبوس و مترو و دوچرخه 

را از دیگر برنامه هاى این حوزه در سال آینده دانست.
معاون حمل و نقل ترافیک شهردارى اصفهان مى گوید: 
مشــهد مقدس از نظر حمل ونقل نزدیک سیستم هاى 
بین المللى فعالیت مى کند لذا در اصفهان نیز مى توانیم به 
افق شهرهاى مدرن دنیا در سیستم حمل ونقل برسیم. در 
این راستا مطالعاتى را انجام دادیم که در زمینه خط یک 

و دو مترو و خطوط تندرو اتوبوسرانى بود. 

حق شناس از اتوبوسرانى گردشــگرى نیز سخن گفت 
و اینکه اتوبوسرانى گردشــگرى نیز در مطالعاتى که در 
سال 92 انجام شد مّدنظر قرار گرفته بود که خود داراى 
شکل خاصى است که در یک مسیر حلقوى حرکت کرده 
و روى نقاط گردشگرى فعالیت دارد و ما در نوروز امسال 
براى اولین بار به صورت آزمایشى این کار را در اصفهان 

اجرایى کرده و موفق بودیم. 
وى اضافه کرد: ُحسن اتوبوسرانى گردشگرى آن است 
که گردشــگران با حمل و نقل عمومى هــر کجا را که 
مى خواهند مى بینند و ما نیز سعى در گسترش آن داریم. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
ســهم عوارض آالیندگى تا شــهریور امســال براى 
شــهردارى اصفهان، چهار میلیارد تومان بود که فقط 
دو هفته فرصت داشتیم این رقم را در یک پروژه مرتبط 
با کاهش آالیندگى هوا هزینه کنیم وگرنه بازمى گشت 
که ما در شــهردارى اصفهان این اعتبــار را با یک کار 
جهادى در دو موضع معاینه فنى موتورسیکلت و کنترل 

خودروهاى مختلف هزینه کردیم. 
حق شناس معتقد اســت: 20 درصد خطوط اتوبوسرانى 
شهر اصفهان کم تقاضا هستند که در آنها از میدل باس 

و... استفاده شده که تاکنون خوب هم بوده است. 
 LEZ وى این را هم گفت که با یک نرم افــزار به طرح
هم اکنون عالوه بر جریمــه خودروها، خودروهاى عدم 

معاینه فنى هم جریمه شوند.
حق شناس گفت: ترمینال کاوه اصفهان در سطح کشور 
از نظر معمارى یک برند بوده و سعى شده است در بخش 
مســافرى با دارابودن شرکت هاى مســافربرى خوب، 

برند باشد. 
وى در جریان بازدید خبرنگاران از ایســتگاه مترو کاوه 
نیز گفت: ترمینــال کاوه در جوار ایســتگاه مترو، یک 
ایستگاه ترکیبى متشکل از پارکینگ خودرو به ظرفیت 

هزار خودرو و یکصد موتورســیکلت ایجاد کرده تا همه 
شهروندان به راحتى بتوانند به نقاط مختلف تردد کنند. 

وى خاطرنشان کرد: ایستگاه یک مترو در ترمینال کاوه 
داراى مانیتورینگ و تجهیزات، فروش بلیت تک نفره و... 
است و مسافر هم مى تواند به سمت جنوب و هم به سمت 
شمال جابه جا شــود که در برخى از ایستگاه ها این کار 

امکانپذیر نیست. 
■■■

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان هم به 
خبرنگاران گفت: در ســال 99، 395 دســتگاه اتوبوس 
فعال بود که باید در پســاکرونا افزایش مى یافت که در 
این راستا ما 45 دســتگاه اتوبوس 12 مترى خریدارى 
کردیم که وارد شهر شد، 185 دســتگاه سفارش تولید 
شده و 50 دستگاه اتوبوس هم خریدارى شده و قرار است 

وارد چرخه شود. 
عباس روحانى با بیان روند فعالیت براى خریدارى یک 
اتوبوس براى ورود به چرخــه فعالیت کارى گفت: اخیراً 
اتوبوس هایى وارد شهر شده که در بخش هاى مختلف 
شهر به عنوان اتوبوس هاى کمکى و با نام میدل باس از 

آنها استفاده مى شود. 
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان با بیان 
اینکه همه ایســتگاه هاى اتوبوس نیازمنــد تابلوهاى 
هوشمند نیســت افزود: امروز در 50 ایستگاه اتوبوس، 
تابلوى هوشمند نصب شده اســت که توانسته رضایت 

شهروندان را فراهم سازد. 
روحانى البتــه از کمبود راننده هم گفــت و اینکه امروز 
855 اتوبوس در شهر است ولى باتوجه به اینکه هر روز 
دو راننده در دو شــیفت فعالیت مى کند و هر روز باید دو 
راننده رزرو هم داشته باشیم ولى به دلیل عدم دارابودن 
راننده 700 اتوبوس فعالیت و 150 اتوبوس آماده، بدون 

راننده است. 

وى که در جریان بازدید خبرنگاران از توقفگاه شــهید 
مهرابى آنان را همراهى مى کرد هــم با بیان اینکه این 
توقفگاه در وســعت 250 هزار مترمربع وســعت براى 
تعمیرات و بازسازى اتوبوس ها در نظر گرفته شده گفت: 
بخشى از اتوبوس ها در این محل بازسازى و تعمیر و آماده 
فعالیت مى شــوند که تعمیرگاه هاى مختلف گیربکس، 
موتور و... را دربر دارد و ما آنها را مى سازیم و ما در حقیقت 
مى توانیم یک کارخانه تولید اتوبوس داشــته باشیم که 
اســتاندارد هم باشــد و گازوئیل این اتوبوس ها پاك با 
کمترین آلودگى است و در این محل ما تصفیه خانه آب 
داشته تا با توجه به کمبود آب، آب تصفیه شده را استفاده و 
براى شست وشوى اتوبوس ها از آب تصفیه شده استفاده 

مى کنیم تا بتوانیم در مصرف آب صرفه جویى نماییم. 
وى مى گوید: تعمیر هر اتوبوس سه ماه به طول انجامیده 
و تضمین ده ســاله براى اتوبوس هاى بازســازى شده 

داریم. 
روحانى سیکل هاى تعمیرات، بازسازى، خرید اتوبوس  
و استخدام رانندگان بازنشسته را از چالش ها برشمرد و 
گفت: اگر این ســیکل به هر دلیلى مرتب نباشد ما دچار 

چالش خواهیم بود. 
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: در 
بخش کارواش نیز اتوبوس ها براســاس نیاز در صورت 
بارندگــى، دو روز یکبار و در غیر ایــن صورت هر هفته  
یک بار شستشو و تمیز مى شــوند، البته رانندگان نیز با 
تجهیزات مختلفى که در اختیار دارند خود به تمیز نمودن 

اتوبوس خود اقدام مى کنند. 
■■■

نماینده کارگران شــرکت واحــد اتوبوســرانى نیز به 
مشکالت کارگران اشاره کرد و گفت: رانندگان اتوبوس 
براى سرویس دهى به شــهروندان 4 صبح توسط تیم 
پشــتیبانى به این توقفگاه مى آیند و کار خــود را آغاز 

مى کنند. 
سیدعلى موســوى افزود: برخوردهاى ناشایست، عدم 
رعایت رانندگى از سوى خودروها و... از مشکالتى است 
که رانندگان اتوبوس که بعضى اوقات در دو شیفت یعنى 
از 5/5 صبح تا 10/5 شــب فعالیت مى کنند با آن مواجه 
مى شوند. از دیگر ســو کمبود راننده براى اتوبوس ها از 

دیگر مشکالت به شمار مى رود. 
وى مى گوید: البته از سال قبل مشوق هایى براى جذب 
رانندگان بازنشسته در نظر گرفته شده و اگر از سال آینده 
با مشــکل کمبود راننده مواجه شویم با سونامى روبه رو 

خواهیم شد. 
■■■

کارشناس محیط زیست شهردارى اصفهان هم با بیان 
اینکه 9 ایستگاه پایش و کنترل کیفیت هواى شهردارى 
در اصفهان و دو مرکز در سپاهان شهر و دانشگاه صنعتى 
فعال اســت گفت: ما همواره آالیندگى هاى شهر را به 

صورت آنالین پایش و بررسى مى کنیم.
شــراره محمودى افزود: از میان مراکز پایش و کنترل 
کیفیت هواى موجود در شــهر اصفهان، پنج ایســتگاه 
شــهرى وجود دارد که لحظه به لحظه به صورت آنالین 

داده هاى خــود را که میزان تأثیر آلودگــى هوا بر مردم 
است، ارسال مى کنند. همچنین چهار ایستگاه ترافیکى 
وجود دارد که تأثیرات خودروها را بر شهر مورد سنجش 

قرار مى دهند.
محمودى مى گویــد: براى اولین بار ســنجش آلودگى 
صوتى در حال انجام است و با توجه به اینکه داده هاى ما 
هر روز به محیط زیست ارسال مى شود امید است براى 

رفع آلودگى صوتى اقداماتى صورت پذیرد. 
■■■

معاون بهره بردارى مترو کاوه هــم مترو را حمل و نقل 
پاك توصیف کرد و گفت: مترو از نظر هزینه و نگهدارى، 
پرهزینه و به لحاظ شهروندان ارزان ترین صنعت حمل و 

نقل به شمار مى رود. 
رحیم اســتکى افــزود: هــر ناوگانى باتوجــه به عمر 
مفید ســازنده و براســاس مدارك، مورد بهره بردارى 
قــرار مى گیرد کــه عمر هــر ایســتگاه صد ســال 
اســت که ما در خــط یــک در کاوه 30 دســت آن را 
ســاخته، ولى پنج ســال اســت از آن بهره بــردارى 
مى کنیم که البتــه نوع بهره بــردارى از مترو بســیار

 مهم است. 

تور بازدید خبرنگاران از ظرفیت هاى حمل ونقل شهردارى

روایت حمل و نقل عمومى در شهر اصفهان

نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامه معتبــر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
 www.setadiran. ir قرارداد، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس
امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهاي کاري با شــماره 

(031-36270820
مهلت دریافت اسناد: از ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/09/29 لغایت ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1401/10/08
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی مناقصه شماره 
4010/1019 که در روز یکشــنبه مورخ 1401/10/11 ساعت 10:00 صبح، محل ورودى پست 400کیلوولت 
چهلستون به آدرس اصفهان، جاده مبارکه-طالخونچه آغاز می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله 

انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی 
حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/19  در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 
بارگذاري و نســخه فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشــایی پاکات ارزیابی: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/10/20، سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir      http://iets.mporg.ir             www.tavanir.org.ir           www.erec.co.ir

آگهي مناقصات عمومي همزمان با ارزيابي کیفی (یکپارچه) 
شماره ۴۰۱۰/۱۰۱۸ (تجدید) و  شماره  ۴۰۱۰/۱۰۱۹ 

(شماره های ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۵۵ و ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۵۷ در سامانه ستاد)

 م.الف: ۱۴۲۹۹۵۴

نوبت اول

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

(ریال)
شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

4010/1018
(تجدید)

عملیات نگهداري و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع نیروي برق 
تحت بهره برداري شرکت برق منطقه اي اصفهان در سال1401-

1402
دارا بودن گواهینامه صالحیت 8,657,000,000

پیمانکاري با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه 

4010/1019
تامین استاب و احداث فونداسیون بخشى از خط 230 کیلوولت 

مبارکه-چهلستون
850,000,000

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان


