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تاخیر در تحویل!

سوز مازوت
در گلوی اصفهان

۳

فراخوان حمایت از
«۱۰۰ ثانیه ای»ها

عامل مسمومیت 
دانشجویان دانشگاه صنعتی 

هنوز معلوم نیست
۶

       

ماده غذایی سالم
که منجر به

سوءهاضمه می شود

معادله مجهول برنجکارى در اصفهان 
۳

تروری که تأیید شد 
و تروری که
تکذیب شد

دیروز دو خبر دربــاره دو اقدم به تــرور در اصفهان 
منتشــر شــد که یکى تایید و یکى  تکذیب شد.  بنا 
بر این گزارش معاون سیاســى امنیتــى و اجتماعى 
استاندارى اصفهان از اقدام مسلحانه علیه یک تن از 
کارکنان سپاه پاسداران در اصفهان خبر داد. به گزارش 
اداره کل روابط عمومى و امور بین الملل اســتاندارى 
اصفهان، محمدرضا جان نثارى معاون سیاسى، امنیتى 
و اجتماعى استاندارى اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
در ساعات ابتدایى صبح روز هفتم آذرماه در یک اقدام 
مسلحانه در شهر اصفهان یکى از همکاران رده هاى 
سپاه به نام رضا داستانى با سالح گرم مورد اصابت چند  

گلوله قرار گرفت...

کشت آب برى که براى کشاورز صرفه اقتصادى دارد

طارمی در رده دوم کلیدی ترین طارمی در رده دوم کلیدی ترین 
بازیکنان جام جهانیبازیکنان جام جهانی

مهاجم تیم ملى فوتبال ایــران در رده دوم بازیکنان جام جهانى 
از حیث خلق موقعیت قرار دارد. مهدى طارمى، ســتاره تیم ملى 
فوتبال ایران در دیدار نخســت دور گروهى جام جهانى 2022 

مقابل انگلیس با وجود باخت ...
۲

در صفحه ۶ بخوانید

ایران از تهدید 
ویروس قدیمی 
مصون نیست 

۵

تمجید رسانه ایتالیایی تمجید رسانه ایتالیایی 

هیچ کس نمى خواهــد روز خود را با 
سوزش سر دل شروع کند به 
همین دلیل است که اگر از 

سوء هاضمه مکرر رنج مى برید 
دورى از مرکبات مانند پرتقال و...

کاالبرگ؛ خوب، بد، زشت 
یارانه ای که تبدیل می شودیارانه ای که تبدیل می شود

۲

۷

مدیرعامل سازمان پارک ها و مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری:فضای سبز شهرداری:

درختان اصفهان آلودگی درختان اصفهان آلودگی 
صوتی را کاهش می دهندصوتی را کاهش می دهند

۳

خانم ها از فکر دوچرخه سواری بیرون بیایند چرا جمعیت گربه ها در اصفهان زیاد شده است؟جهان نما
استان

چگونه مودم واى فاى خود را آپدیت کنیم؟ مسواك برقى بهتر است یا دستى؟تکنولوژی سالمت

۳

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 
بیمارســتان جایگزین بیمارســتان دکتر شریعتى در 
مجموعه شهید کشورى اصفهان  با حضور آقاى دکتر 
موسوى مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعى و خانم 
دکتر شیخى نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس 

شوراى اسالمى کلنگ زنى شد.
دکتر محمد رجالى با اشــاره به اینکه  ادارات کل زیر 
مجموعه سازمان تأمین اجتماعى در استان ها شامل 
اداره کل تأمیــن اجتماعى و مدیریــت درمان تأمین 
اجتماعى است، اظهار داشت: در بخش درمان تأمین 
اجتماعى اســاس قانون مصوب الزام ، ارائه خدمات 
تشــخیصى و درمانى در مراکز درمانى ملکى (درمان 
مستقیم) و خرید خدمات تشخیصى و درمانى از مراکز 
طرف قرارداد(بخش درمان غیرمســتقیم) براى بیمه 
شدگان تحت پوشش سازمان صورت مى پذیرد که در 
بخش درمان مستقیم ، سطح بندى خدمات بر اساس 

تعداد جمعیت انجام مى شود.
وى با اشــاره به اینکه حوزه درمان مســتقیم شامل 
مراکزى اســت که ملکیت و نیروهــاى آن  از جمله 
مســتخدمین  تأمین اجتماعى هســتند گفت: ارائه 
خدمات در بخش درمان مســتقیم به شکل رایگان 
است که بالغ بر 380 مرکزدرمانى و بیمارستان در کل 

کشور را شامل مى شود.
مدیــر درمــان تأمیــن 
اجتماعى استان اصفهان 
با بیــان اینکه در اســتان 
اصفهان، ســه بیمارستان 
بــزرگ با مجمــوع 876 
تخت مصــوب و 28 پلى 
کلینیک و درمانگاه وجود 
دارد، بیــان کــرد: ما در 
حوزه درمان غیرمستقیم 
بزرگترین خریدار خدمات 
درمانى در کشور هستیم؛ 
سال 1400 حدود 3 هزار 
و 153 میلیــارد تومــان 
هزینــه بخــش درمان 

تأمین اجتماعى استان شده است که در حوزه درمان 
غیرمســتقیم حدود یک هــزار و 711 میلیارد تومان 
خدمات مورد نیاز بیمه شــدگان خریــدارى و تأمین 

شده است.

وى ادامه داد: در بخش درمان غیرمســتقیم با حدود 
چهار هزار و 100 مرکز تشــخیصى درمانى قرارداد 
داریم؛ امســال با افزایش هزینه هاى بخش درمان 
تأمین اجتماعى ، احتماال ایــن رقم به بیش از  3 هزار 

میلیارد تومان برسد.
دکتر رجالى با اشاره به عملکرد بخش درمان مستقیم 
در شش ماهه نخســت ســالجارى بیان کرد:  تعداد 
مراجعین به مراکز درمان مستقیم ما زیاد است و در این 
بازه زمانى حدود 2 میلیون و 353 هزار ویزیت سرپایى 
بیماران توسط پزشــکان و دندانپزشکان انجام شده 
است که در مقایسه با شش ماهه سال قبل 12 درصد 

رشد نشان مى دهد. 
وى اضافه کرد: در حوزه عملکــرد پاراکلینیک یعنى 
مجموعــه مراجعین بــه داروخانه ها، آزمایشــگاه ، 
پاتولوژى، فیزیوتراپى و غیره ، حدود 3 میلیون  و 800 
هزار مراجعه داشتیم که نسبت به سال قبل 17 درصد 
افزایش داشته اســت؛ همچنین در حوزه بسترى در 
شش ماهه اول سالجارى حدود 39 هزار بیمار بسترى 
داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد باالى 

27 درصد دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان ابراز کرد: 
سال گذشته بیشــترین تخت هاى بیمارستانى ما به 
بیماران مبتال به کرونا اختصــاص یافته بود و گفت: 

از سویى باید توجه کنیم که هزینه هاى سیستم هاى 
بیرونى براى درمان زیاد اســت به نوعى که متوسط 
هزینه یک عمل جراحى تخصــص ارولوژى (مانند 
عمل پروســتات) در بخش خصوصــى بیش از 10 

میلیون و متوسط هزینه عمل جراحى آپاندیس حدود 
4 تا 6 میلیون تومان مى باشد در حالى که این اعمال 
در بخش درمان مســتقیم تأمین اجتماعــى تقریبًا 

رایگان است.
وى در ارتباط با میزان نیاز به حمایت از سوى سازمان 
تأمین اجتماعى با توجه به رتبه دوم استان اصفهان از 
نظر تعداد  بیمه شدگان در کشــور اظهار کرد: استان 
اصفهان مهاجر پذیر است و نســبت جمعیت سالمند 
استان افزایش یافته است و با توجه به حدود 3 میلیون 
و 620 هزار بیمه شده اســتان و همچنین لحاظ تعداد 
بیمه شدگان ارجاعى از سایر استانهاى همجوار ، این 
جمعیت حداقل به حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر بیمه 
شده و مســتمرى بگیر اصلى و تبعى مى رسد که در 
بخش درمان استان اصفهان خدمات ارائه مى گردد و 
انتظار مى رود مسئولین محترم سازمان در تخصیص 
بودجه و نیز امکانات و تســهیالت بــه درمان تأمین 

اجتماعى استان ، نگاه ویژه اى داشته باشد. 
وى در ادامه با اشــاره به اینکه بیمارســتان حضرت 
فاطمه الزهرا(س) نجف آباد وابسته به سازمان تأمین 
اجتماعى ، تنها بیمارســتان ملکــى در منطقه غرب 
استان اصفهان است، گفت: این منطقه بیش از 800 
هزار نفر جمعیت دارد که بیش از 50 درصد جمعیت آن 
جزو بیمه شــدگان اجتماعى هستند و این بیمارستان 
تقریبا با ظرفیــت باالى 95 درصد 

فعالیت دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهــان تاکید کــرد: همچنین 
بیمارستان دکتر غرضى در شمال 
اصفهان با 256 تخــت و ظرفیت 
80 درصــد فعالیــت دارد و بخش 
اورژانس ایــن بیمارســتان جزو 
شلوغ ترین هاســت که بیشترین 
حــوادث ترافیکى بــه این بخش 
هدایت مى شــود، بــه نوعى که 
مراجعین سطح 1 و 2 تریاژ اورژانس 

در این بیمارستان بسیار زیاد است.
 وى اضافه کرد: خوشبختانه در هر 
سه بیمارستان دکتر شریعتى اصفهان ، دکتر غرضى 
اصفهان و حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد ، طرح 
ارتقاء هتلینگ انجام شده و در تعدادى از بخش هاى 
آنها نیز در سالجارى طرح مذکور در حال اجرا و تکمیل 

شدن است. 
دکتر رجالى بیان کرد: امید مى رود ســاختمان بخش 
جراحى قلب بیمارستان دکتر شــریعتى که عملیات 
آماده سازى ســاختار فیزیکى آن از حدود یک سال 
پیش آغاز شده تا بهمن ماه به اتمام برسد که تاکنون 
90 درصد پیشرفت داشته و سپس تجهیزات که مقدار 
قابل توجهى از آنها خریدارى شده است در آن مستقر 

مى شود.
مدیر درمان تأمیــن اجتماعى اصفهــان بیان کرد:  
امیدواریم تا پایان امسال ، بخش جراحى قلب با توجه 
به نیاز بیمه شدگان استان در بیمارستان دکتر شریعتى 
افتتاح شود چراکه یکى از عمل هایى است که هزینه 

هاى قابل توجهى براى مراجعه کنندگان دارد.
دکتر رجالى در ادامه  با اشاره به اینکه بیمارستان دکتر 
شریعتى قدمت 60 ساله دارد و براى بسیارى از مردم 
نوستالژیک اســت به نوعى که بسیارى از مردم آن را 
به نام بیمارستان هزار تختخوابى مى شناسند، گفت: 
« بیمارستان دکتر شریعتى» به عنوان بیمارستان رتبه 
اول از نظر عملکردى در بین بیمارســتانهاى تأمین 

اجتماعى شناخته مى شود و در اوایل دهه 90 با توجه به 
قدمت بیمارستان و رعایت نکات ایمنى، طرح بازسازى 
آن مد نظر گرفت و ابتدا پیشنهاد گردید که ساختمان 
فعلى بیمارستان بازسازى شود. ولى در نهایت تصمیم 
گرفته شد که بیمارســتان به فعالیت خود ادامه داده و 
بیمارســتان جایگزین با تهیه زمینى مناسب ساخته و 

سپس منتقل شود.
وى ادامه داد: اکنون در مجموعه شهید کشورى زمینى 
با مساحت 32 هزار متر به شکل تهاترى با شهردارى 
اصفهان خریدارى شده و قرار است بیمارستان 500 
تختخوابى با زیربناى حدود 84 هزار متر ساخته شود و 

تمامى بخش ها را در بر دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه براى بیمارستان دکتر شریعتى پس از پایان 
ســاخت تصمیم گیرى  مى شــود، گفت: بیمارستان 
شریعتى 486 تخت مصوب و حدود یک هزار و 200 
پرسنل دارد که با حداکثر ظرفیت براى ارائه خدمات به 

بیمه شدگان در حال فعالیت است.  
وى تاکید کرد: پس از هفت سال رایزنى درباره نحوه 

تأمین زمین مورد نیاز اجراى پروژه احداث بیمارستان 
، چهارشنبه دوم آذر ماه سالجارى با حضور آقاى دکتر 
موسوى مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى و معاونین 
ایشان و همچنین خانم دکتر شــیخى نماینده مردم 
شریف اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و  مسئولین 
استاندارى کلنگ زنى بیمارستان انجام شد و امید است 

به زودى وارد فاز عملیاتى شود.
وى اضافه کرد: به نظر مى رســد تا اواخر سال 1402 
مقدمات تمام شود و آغاز ساخت بیمارستان را شاهد 
باشیم؛ انتظار داریم با ســاخت این بیمارستان سطح 
خدمات به مردم افزایش یابد و نســبت به حجم زیاد 

بیمه شدگان تأمین اجتماعى پاسخگو باشیم، 
دکتر رجالى با بیان اینکه که پــس از مقدمات اولیه، 
دریافت مجوزها، تهیه نقشه که حداقل 6 ماه طول مى 
کشد؛ با انجام مناقصه ، فاز اجراى پروژه آغاز مى شود، 
گفت: پیش بینى مى شود اجراى این طرح حدود پنج 
ســال زمان ببرد و اعتبار اولیه  حدود 3 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته است و با پیشرفت پروژه اعتبارات 

مورد نیاز تکمیل پروژه تخصیص خواهد یافت.

 دکتر رجالى مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان خبر داد؛ 

کلنگ زنی بیمارستان تامین اجتماعی اصفهان (جایگزین بیمارستان دکتر شریعتی) در مجموعه  شهید کشوری
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بزرگ ترین معامله تاریخ 
خصوصى سازى نهایى شد

یارانه یلدا
 آخرین یارانه است؟

خبرخوان
تمایل زنان به موتور برقى

  انتخاب | ابوالفضــل حجــازى، رئیس 
انجمــن تولیدکنندگان دوچرخــه ایران گفت: 
گزارش هاى بازار نشان مى دهند خانم ها تمایل 
زیادى براى خرید موتور ســیکلت برقى از خود 
نشان داده اند و این مسئله نقش مهمى در آینده 
مصرف موتور هاى برقى در ایران خواهد داشت؛ 
در شهر هاى بزرگ موتورسوارى بانوان زیاد شده 
است و اگر موانع پیشروى این موضوع رفع شود 
و بازار موتور به سمت بانوان باز شود این صنعت 

رونق پیدا خواهد کرد.

آتش در جنگل هاى شمال
  جام جم آنالین |آتــش  در جنگل هاى 
شمال کشور جوالن مى دهد و مناطق گسترده اى 
در استان هاى گیالن و مازندران تاکنون طعمه 
حریق شده است . براى نمونه در استان گیالن 
حدود پنج روز اســت که آتــش در جنگل هاى 
رودبار زبانه مى کشد و  حدود 40 هکتار از اراضى 
منطقه طعمه حریق شده از استان مازندران نیز 
خبر مى رسد که   حدود 20 هکتار از مناطق جنگل 
عباس آباد دچار آتش سوزى شده است. به همین 
دلیل مى توان گفت تالش مسئوالن براى کنترل 
این حادثه تا زمان تنظیم این گزارش راه به جایى 
نبرده است. مســئله اى که ثابت مى کند  دست  
مســئوالن در این حوزه خالى است و آنها مانند 

حوادث گذشته دچار غافلگیرى شده اند. 

از عشاق بربرى!
  برترین ها |در حاشــیه یکى از بازى هاى 
جام جهانــى 2022 قطر، عکس هــوادار زن 
اسپانیایى با یک جمله فارسى که روى دست او 
خالکوبى شده است به شدت پر بازدید شده است. 
این دختر با جمله  «عاشق بربرى ام» عالقه  خود 
را به نان بربرى ایران نشــان داد. این توریست 
اسپانیایى پیش تر و در زمان اقامتش در ایران به 
بربرى عالقه مند شده  و این جمله را روى دستش 

خالکوبى کرده بود.

آمار درخواست 
دیوارپاك کنى 

  برترین ها |شــهردارى تهران با انتشــار 
لیســت تماس هاى شهروندان با ســامانه 137 
مهمتریــن درخواســت، گالیه و مشــکالت

 تهرانى ها در مهرماه امســال را اعالم کرد که از 
جهش 6000درصدى دیوار پاك کنى حکایت دارد!

آمریکا ویروس کشنده  
ساخت!

وزارت دفاع روســیه اعالم کرد که    مهر|
ایاالت متحده نوعى ویروس کرونا را ایجاد کرده 
است که باعث مرگ 80 درصد از حیواناتى مى 
شود که این ویروس بر روى آنها آزمایش شده 
است. گزارش وزارت دفاع روسیه یادآور مى شود 
که این اقدام در راستاى حفظ قدرت و نفوذ آمریکا 
در دیگر کشــورها صورت گرفته است. وزارت 
دفاع روســیه تأکید کرد گزارش هایى از سویه 
جدید کشنده کووید اومیکرون در دست است که 
باعث مرگ 80 درصد از حیوانات آزمایشگاهى 

در آزمایشگاه بوستون شده است.

وعده جدید
  مهر | رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: تا 
پایان آذر ماه مشکل اصلى کمبودهاى دارویى 
رفع خواهد شــد و مردم از اوایل دى ماه مشکل 
حادى در تأمیــن دارو نخواهند داشــت. حیدر 
محمدى افزود: همیشه در برخى اقالم با کمبود 
حداقلى مواجه هستیم که ممکن است به دالیل 
خاصى مانند تحریم و مشکالت ایجاد شده براى 
خطوط تولید باشــد و برآورد ما این است که تا 
پایان آذر ماه مشکل اصلى کمبودهاى دارویى 

رفع خواهد شد.

ادعاى طالبان درباره زنان
ســخنگوى وزارت خارجه طالبان در    شفقنا |
تازه ترین سخنان خود ادعا کرده است که افغانستان 
تحت تســلط طالبان براى زنان کشــور «امن تر» از 
آمریکاست. عبدالقهار بلخى بیان کرد که در آمریکا، 
از هر سه زن یک زن مورد تجاوز یا مورد ضرب و شتم 
قرار مى گیرد، در ســایر کشــورهاى دموکراتیک نیز 
وضعیت مشــابه وجود دارد. سخنگوى وزارت خارجه 
طالبان مى افزاید کــه «طالبان اینطور نیســتند، ما 
حکومت اسالمى هستیم، برعکس از زنان محافظت 

مى کنیم».

شاهکار جدید! 
  رویداد24|فیلمــى از فــرح عبــدى، کارمند 
وزارت ارشــاد که از آزادى زنان در ایران مى گفت در 
روزهاى گذشته سوژه کاربران شــده بود که چگونه 
مى شــود کارمند بخش رســانه هاى خارجى وزارت 
ارشــاد حتى ابتدایى ترین کلمات انگلیســى را نداند. 
حاال فیلم دیگرى منتشر شــده که یک زن به کمک 
مصاحبه شونده قبلى مى آید تا کار را جمع کند. جمالت 
عجیب و غریب او اما سوژه جدیدى شده است؛ از جمله 
اینکه واژه(solve) به معناى حل کردن را «اســالو» 
مى گوید و جمالت بى معنایى مى گوید که به زعم خود 

مشکل را حل کرده است! 

احتمال اعالم قرنطینه در چین
  ایرنا |کمیسیون بهداشت چین بامداد دوشنبه از 
شناسایى بیش از 40 هزار مبتالى جدید به کرونا در 24 
ساعت خبر داده است. در روزهاى اخیر ده ها ساختمان 
مسکونى محدود شده اند و شرکت ها در حال گسترش 
دورکارى هستند. مدارس، رستوران ها و کسب وکارها 
در پکن دوباره تعطیل شدند و احتمال اعالم قرنطینه در 
بخش بزرگى از پایتخت ساکنان را نگران کرده است.

پیام ترسناك «اون»
  گجت نیوز | «کیم جونــگ اون»، رهبر کره 
شمالى در تازه ترین ســخنرانى خود اعالم کرده که 
مى خواهد بزرگ تریــن ارتش هســته  اى جهان و 
بزرگ ترین نیروى مطلق بى ســابقه در قرن را بسازد. 
این دستور پس از پرتاب موشک بالستیکى جدید قاره 

پیما در روز 27 آبان توسط کره  شمالى صادر شد.
 

بذرپاش حتمى شد
  باشگاه خبرنگاران جوان |رستم قاسمى، 
وزیر 68 ساله دولت رئیسى که در دولت دهم نیز سابقه 
تصدى وزارت نفت را برعهده داشــت بــه دلیل آنچه 
سخنگوى دولت بیمارى زمینه اى وى خوانده بود با دولت 
سیزدهم خداحافظى کرد. مهرداد بذرپاش، على نیکزاد، 
سعید محمد، مسعود میرکاظمى و سیدمهدى هاشمى 
افرادى بودند که پس از استعفاى قاسمى نامشان بر سر 
زبان ها افتاد اما در نهایت ســیدمحمد حسینى، معاون 
پارلمانى رئیس جمهور در این باره اینگونه پاســخ داد 
که تا این لحظه آقاى «مهرداد بذرپاش» گزینه اصلى 
براى تصدى وزارت راه و شهرســازى است. عالوه بر 
این علیرضا خجسته پور شخصیت حزبى اصولگرا نیز 
در این باره گفته است: ان شاءا... آقاى بذر پاش معرفى

 مى شود.

چرا سکه گران شد؟
  اقتصادنیوز|  به باور ســکه بــازان هجوم 
نقدینگى سرگردان به بازار ســکه با هدف تبدیل 
ریال به دارایى امن باعث شــد تا بــا وجود صعود 
بهاى ســکه، حبــاب آن افزایش یابــد. برخى از 
فعاالن بازار معتقدنــد کاهش امیدها نســبت به 
احیاى توافــق برجام و افزایــش انتظارات تورمى 
موجــب شــد بانک مرکــزى نظارت شــدیدى 
بــر نــرخ دالر در بــازار آزاد داشــته باشــد، به 
عقیــده فعاالن بازار به نظر مى رســد بخشــى از 
بازیگران ارزى وارد بازار ســکه شــده اند و همین 
امر باعث شــده  ســکه ســوداى صعود نرخ را به 

خود بگیرد.

رئیس سازمان خصوصى ســازى با اعالم واریز بخش 
نقدى بزرگ ترین مزایده تاریخ یعنى بلوك 12 درصدى 
هلدینگ خلیج فارس، از نهایى شــدن این معامله خبر 
داد.حسین قربانزاده گفت: 32 هزار و 600 میلیارد تومان 
حصه نقدى بزرگ ترین معامله تاریخ خصوصى سازى 
توسط شرکت خریدار به حساب سپرده گذارى مرکزى 
واریز و بدین ترتیب معامله بلوك 12 درصدى شرکت 
هلدینگ پتروشیمى خلیج فارس قطعى شد. وى گفت: 
در این مزایده ابتدا اهلیت و صالحیت متقاضیان شرکت 
در مزایده یعنى پاالیشگاه نفت تهران و شرکت اهداف 
در کارگروه پایش اهلیت بررسى و مورد تأیید قرار گرفت 

و ضمنًا مالحظات بازار سرمایه نیز درنظر گرفته شد.
بر اساس این گزارش، دوشنبه 9 آبان سال جارى بلوك 
12 درصدى شرکت هلدینگ پتروشیمى خلیج فارس 
با قیمت پایه 1397 تومان به ازاى هر سهم، پس از سه 
روز رقابت نفسگیر و 270 مرتبه تغییر قیمت، نهایتًا در 
قیمت 1851 تومان به فروش رسید و ارزش کل شرکت 
از حدود 82 هزار میلیارد تومان بــه حدود 108 هزار و 
700 میلیارد تومان بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگ  ترین 
معامله تاریخ خصوصى ســازى کشور به ثبت رسید. در 
همین راســتا در مهلت 20 روز کارى، حصه نقدى این 

معامله واریز و معامله قطعى شد.

هشتمین یارانه نقدى دولت رئیسى در حالى قرار است 
واریز شود که اما و اگرهاى بســیارى درباره این یارانه 

یلدایى وجود دارد. 
در 7 ماه گذشته یارانه نقدى 300 و 400 هزار تومانى 20 
تا 22 هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود. 
در هفت ماه گذشــته  9 دهک درآمدى جامعه یارانه را 
به صورت نقدى دریافت کرده اند اما به نظر مى رســد 
این ماه روند پرداخت یارانه ها تغییراتى دارد و احتماًال 
یارانه برخى از افراد به صورت کاالیى پرداخت مى شود. 
هفته گذشته بود که وزیر اقتصاد و امور دارایى خبر داد 
زیرساخت هاى توزیع کاالبرگ فراهم شده و قرار است 

به زودى یارانه نقدى حــذف و کاالبرگ جایگزین آن 
شود. بر اســاس گفته وزیر طرح توزیع کاالبرگ تنها 
در یک استان اجرا مى شــود و از ماه آینده کل کشور را 
در بر مى گیرد.پس از آن بود که سخنگوى کمیسیون 
کشاورزى مجلس اعالم کرد یارانه استان هرمزگان از 
آذر ماه قطع مى شود. بر این اساس مى توان گفت یارانه 
یلدایى آذر ماه استان هرمزگان کالً قطع مى شود  و مردم 
کاالبرگ دریافت مى کنند. اما در دیگر استان ها یارانه 
نقدى همچنان واریز مى شود. اما اگر وعده وزیر اقتصاد 
درست باشد، آذر ماه آخرین ماهى است که مردم یارانه 

نقدى مى گیرند.

الدن ایرانمنش
صف هاى طوالنى و نوستالژى کوپن، از خاطر اقتصاد 
ایران نمى رود. کوپنى که حدود سه دهه ماند و رفت و 
باز دوباره حاال زمزمه آمدن آن به شــکلى دیگر این بار 
به صورت کارت هاى الکترونیکى شــنیده مى شــود. 
بازگشــتى که مخالفان و موافقان زیادى دارد و برخى 
از این بازگشــت به عنوان شکستى بزرگ براى اقتصاد 
ایران یاد مى کننــد و برخى هم اعتقــاد دارند که این 
موضوع براى دهک هاى پاییــن جامعه مى تواند نقطه 

روشنى تلقى شود.
پس از بیش از ده ســال دورى از کوپــن، همزمان با 
تصویب الیحه بودجه 1401 بود که مجلسى ها موافقت 
خود را با اصالح ارز ترجیحى مشروط به این دانستند که 
امسال قیمت کاالها همانند نرخ سال قبل به مردم ارائه 
شود؛ اتفاقى که باعث شد سناریوى کوپن الکترونیک باز 
دوباره روى میز دولت قرار گیرد. این اتفاق اما در حالى 
قرار است فعًال به صورت آزمایشى در چند شهر کشور 
به اجرا برسد که به گفته مخالفانش در شرایط فعلى نه 
سیستم آن آماده است و نه اقتضائات اقتصادى داخلى و 

جهانى با نرخ هاى سال1400 تناسبى دارد. 
طرح توزیع کوپن به جاى یارانه نقدى از اردیبهشــت 
ماه امسال و با پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانى 
در دستور کار قرار گرفت و اعالم شد اجراى آن به آماده 
شدن زیرســاخت ها بســتگى دارد. طرحى که با هدف 
تقسیم عادالنه کاالهاى اساسى رقم خورد اما اجراى آن 
با فراز و نشیب هاى فراوان روبه رو شد. در این طرح قرار 
است اعتبار واریزى صرفًا براى تأمین کاالى اساسى و 
ضرورى در نظر گرفته شــود و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کاال ها 
را براى مشموالن فراهم کند. طبق این طرح، همچنین 
خانوار هایى که سطح درآمدشــان کمتر از مبلغ حداقل 
دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوار هاى مشمول 
بهره مند مى  شوند و شناســایى این خانوار ها به عهده 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى است.
این طرح موافقــان و مخالفان زیادى داشــته و دارد. 
یکى از این مخالفان محمدرضــا میرتاج الدینى، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس است که چندى پیش 
به شکلى واضح مخالفت خود را با قضیه کاالبرگ اعالم 

کرد و گفت: با کاالبرگ به معناى سهمیه بندى موافق 
نیســتم به این خاطر که باید از کاالبرگ الکترونیک در 
شرایطى استفاده کرد که با کمبود کاال مواجه باشیم. اما 
در حال حاضر کمبود نداریم و به نظر من ضرورتى ندارد 
از کاالبرگ استفاده کنیم. باید یارانه در اختیار مردم قرار 

بگیرد و آنها انتخاب کنند که چه کاالیى را بخرند.
پیمان مولوى، کارشناس امور اقتصادى نیز همسو با این 
نماینده مجلس و از دیگر مخالفان این طرح است که در 
واکنش به اجراى طرح کاالبرگ گفته: بنده از روز اولى 
که پرداخت ارز 4200 تومانى بــراى واردات کاالهاى 
اساسى اعالم شد به پرداخت این نوع ارز انتقاد داشتم و 
همواره به حذف ارز 4200 تومانى تأکید مى کردم، حال 
که امروز پس از سال ها این رانت از بین رفته است، اما باز 
هم به برنامه دولت براى طرح کاالبرگ و یارانه نقدى و 
دهک بندى ها انتقاد دارم، چراکه دولت باید حداقل یک 
ماه پیش از حذف ارز 4200 تومانى این منابع را به عنوان 
درآمد پایه همگانى به حساب همه ایرانیان واریز مى کرد 

و اصًال نیازى به دهک بندى نبود. مولــوى با تأکید بر 
اینکه ارائه کاالبرگ سیاست درستى نیست به گفته این 
کارشــناس، هرگونه پرداخت کوپنى یا کاالبرگ منجر 
به بازار سیاه مى شــود همانطور که در اقتصاد ایران در 
دهه 60 نیز رخ داد و آنچه حائز اهمیت است، درآمد پایه 
همگانى است که امروز براى هر فرد و نه خانوار حداقل 
یک میلیون و 200هزار تومان مى شود، ضمن آنکه این 
اقدام دولت به هیچ وجه پوشــش 100 درصدى کاالى 
اساسى را نخواهد داد و باز هم این شکاف طبقاتى بیشتر 

خواهد شد و راهکار منطقى و درستى نیست.
در مقابل مخالفان اجراى این طرح برخى هم هستند که 
معتقدند در شرایط فعلى اقتصاد تنها راهکار همین است 
و چاره دیگرى نیســت. «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان 
و استاد دانشــگاه از جمله موافقانى است که درباره آثار 
اجراى طرح کاالبرگ الکترونیک معتقد است: به  دلیل 
مشکالت اقتصادى و در راســتاى جبران آسیب هاى 
حذف ارز 4200 تومانى طرح کاالبرگ مى تواند گزینه 

مناسبى باشــد. گرچه او با ذات پرداخت یارانه به  شکل 
کاال مخالف است و گفته در شأن ملت ایران نیست، اما 
به دنبال این سخن خود اضافه کرده که در شرایطى که 
تأمین منابع مالى اداره کشور با مشکل مواجه مى شود، 
اجراى سیاست هایى مانند طرح ســهمیه بندى کاال و 
کاالبرگ الکترونیک نیز در دســتور کار قرار مى گیرد؛ 
بنابراین، وقتى تنها گزینه موجود دولت ســهمیه بندى 
و اختصاص یارانه است بهتر اســت این یارانه در قالب 

کاال پرداخت شود.
 طرح اختصاص کاالبرگ الکترونیکى به مردم طى یکى 
دو سال اخیر بار ها از سوى برخى کارشناسان اقتصادى، 
فعاالن کارگرى و برخى نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى به منظور تأمین کاال هاى اساسى مورد نیاز مردم 
مطرح شــده و با اینکه اجراى آن 9 ماه پیش با تصویب 
طرح کاالبرگ الکترونیــک در مجلس رنگى جدى به 
خود گرفت اما به دلیل نبود زیرساخت ها، دولت همچنان 

در اجراى آن به شکل کامل ناتوان است.

یارانه اى که تبدیل مى شود

کاالبرگ؛ خوب ، بد ، زشت 

خورشید کیایى
در حالى که هنوز ســایه کرونا بر ســر جهان اســت و 
همچنان دنیا با این ویروس دست و پنجه نرم مى کند، 
سازمان بهداشــت جهانى از فاجعه اى جدید خبر داده 
است؛ شــیوع دوباره بیمارى قدیمى که نه نادر است و 
نه ناشناخته اما به دلیل غفلت هاى گذشته به تهدیدى 

جدى براى جهان تبدیل شده است.
بازگشت سرخک و میزان شــیوع باالى آن در برخى از 
کشورها نشان مى دهد که کشــور ما نیز از این مقوله 
مصون نخواهد بود. بیمارى که در ابتداى امســال چند 
شهر کشور از جمله اصفهان را درگیر کرده بود اما با تدابیر 
وزارت بهداشت فروکش کرد اما با شروع فصل سرد باز 
دوباره زنگ خطر آن به صدا درآمده است. ویروسى که به 
گفته سازمان بهداشت جهانى در لواى همه گیرى کرونا 
و کاهش واکسیناسیون کودکان اکنون جان 40 میلیون 

کودك در جهان را تهدید مى کند.
این سازمان و نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد 
(یونیسف) پیش تر در فروردین و اردیبهشت امسال نیز 
از این بیمــارى با عنوان فاجعه مطلق یــاد کرده بودند 

و هشــدار داده بودند که در صورت عدم رســیدگى به 
وضعیت و نیز تأخیر در واکسیناســیون کودکان به یک 
تهدید بزرگ تبدیل مى شود. تهدیدى که اکنون با باال 
رفتن میزان ســرایت آن در کشورهاى اروپایى نگرانى 
هاى تازه اى را ایجاد کرده و به یک تهدید قریب الوقوع 

براى کشور ما نیز تبدیل شده است.
رئیس اداره بیمارى هاى قابل پیشــگیرى با واکســن 
وزارت بهداشت همین یکى دو روز پیش درباره آخرین 
وضعیت شیوع سرخک در کشور اعالم کرد: از دى ماه 
1400 تا کنون، 202 مورد تأییدشــده آزمایشــگاهى 
سرخک در کشور داشــتیم که حدود 53 درصد آنها را 
اتباع تشــکیل مى دهند و تقریبًا مى توان گفت از این 
آمار 95 درصد مبتالیان، اتباع افغانستان بودند و 4 یا 5 
مورد مبتال به سرخک پاکستانى و یک مورد هم عراقى 

داشته ایم.
زهرایى در رابطه با آمار ابتال به ســرخک در ایران طى 
سال گذشته میالدى، اظهار کرد: در سال 2021، تعداد 
103 مورد تأییدشده آزمایشــگاهى سرخک در کشور 
داشتیم اما امســال با افزایش شــدت همه گیرى در 

افغانســتان، تعداد موارد تا کنون بــه 202 نفر افزایش 
یافته است.

به عبارتى در سال جارى تعداد مبتالیان به سرخک در 
کشور تقریبًا دو برابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس اداره بیمارى هاى قابل پیشــگیرى با واکســن 
وزارت بهداشــت با تأکید بر اینکه راه محافظت جامعه 
در مقابل سرخک، پوشــش حداکثرى واکسیناسیون 
است، بیان کرد: در کشــور ما واکسن در دو نوبت 12 و 
18 ماهگى به اطفال تزریق مى شود. درخصوص تزریق 
واکســن هیچ تفاوتى میان کودکان ایرانى و اتباع قائل 
نمى شویم و این واکسن به شــکل رایگان براى همه 

کودکان مشمول در شبکه بهداشتى تزریق مى شود.
این در حالى اســت که از ابتداى ســال تا کنون حدود 
650 هزار تبعه غیرایرانى به ویژه کســانى که جدیدتر 
وارد کشور شــده بودند، تحت تزریق واکسن سرخک 

قرار گرفته اند.
زهرایى از یک برنامه دیگر در دست اقدام نیز در رابطه 
با کنترل این بیمــارى خبر داده و اعــالم کرده که از 
ابتداى دى ماه قرار اســت مجدداً اتباع تحت پوشش 

واکسیناسیون قرار گیرند و در 27 دانشگاه علوم پزشکى 
که جمعیت اتباع باالترى را تحت پوشــش خود دارند، 
برنامه واکسیناسیون سرخک و فلج اطفال گروه سنى 

زیر 15 سال اتباع غیر ایرانى انجام شود.
ســرخک یکى از مســرى ترین ویروس هاى انسانى 
به شــمار مى آید، امــا تقریبًا به طور کامــل از طریق 
واکسیناسیون قابل پیشگیرى است؛ هرچند جلوگیرى 
از شیوع این بیمارى، به پوشــش 95 درصدى واکسن 
نیاز دارد. البته باید یادآور شد دریافت واکسن به معناى 
مصونیت 100 درصدى در برابر بیمارى نیســت، بلکه 
احتمال ابتال را بســیار کم مى کند، ضمن اینکه از بروز 

بیمارى در سطح شدید هم جلوگیرى مى کند.
هم اکنون بیش از 95 درصد از مرگ ومیرهاى مرتبط با 
بیمارى سرخک در کشورهاى در حال توسعه، خصوصًا 
در آفریقا و آســیا، رخ مى دهد؛  با این حال، هیچ درمان 
خاصى براى ســرخک وجود ندارد؛ امــا تزریق دو دوز 
واکسن حدود 97 درصد در پیشگیرى از ابتال به بیمارى 
در سطح شدید و مرگ ومیر ناشى از آن مؤثر است و مى 

تواند از فوران آتشفشان این بیمارى جلوگیرى کند. 

ایران از تهدید ویروس قدیمى مصون نیست 

حجت االســالم محمدتقى رهبر، امام جمعه موقت اصفهان و عضو جامعه 
روحانیت مبارز در گفتگو با «رویداد24» گفته است: اعتقاد من این است که 
روحانیت باید با نسل جوان و طیف هاى مختلف مردم بجوشد، من هر وقت 
جوان ها را مى بینم با آنها حرف مى زنم. مثًال در همین اعتراضات، در اطراف 
منزلمان با بچه هایى که از مدرســه مى آمدند صحبت کردم و گفتم چه خبر 
آقا زاده ها؟ کالس چندم هستید؟ ان شاءا... موفق باشید و... در واقع با همین 

مکالمه هاى ساده مى توانیم با مردم ارتباط بگیریم. 
عضو جامعه روحانیت مبارز در ادامه گفت: مردم از والدت تا وفات با روحانیت 
کار دارند. پس ما روحانیون نباید ســرمان را زیر بیاندازیم و برویم. بلکه باید 
بایستیم و با آنها حرف بزنیم. به نظر من ما تقصیر هایى داشتیم و این تقصیر ها 
را باید جبران کنیم که این خیلى در نزدیک تر شــدن جوان ها به اســالم و 

روحانیت مؤثر است. وقتى ما از جوانى اســتقبال کردیم و او دید که روحانى 
به عنوان نماینده دین با او گرم مى گیــرد و صحبت مى کند، نگاهش عوض 

مى شود. اما اگر غیر از این باشد چپ چپ نگاه مى کند و مى رود.
حجت االســالم رهبر مى گوید: اگر با خانم ها با منطق صحبت کنیم، دیگر 
براى روسرى با نظام معارضه نخواهد کرد.  وى درباره انتقادهایى که به حضور 
روحانیون در منصب هاى مدیریتى مى شود، مى گوید: چه کسى گفته است، 
روحانیون دستى در اداره امور دارند؟ روحانیت در حکومت و قدرت زیاد نیستند. 
شما ببینید، االن در دولت چند روحانى داریم، درباره مجلس باید توضیح بدهم، 
چون یک مکتب قانونگذارى است بهتر است که روحانیون در آنجا باشند، اما 
در آنجا هم روحانیون در اقلیت هســتند. زمانى که بنده عضو مجالس هفتم 
و هشــتم بودم، مجلس حدود 80 روحانى داشــت. اما االن تعداد روحانیون 

مجلس به 20 نفر هم نمى رسد. در دستگاه هاى حکومتى هم همینطور است. 
درباره ائمه جمعه هم که خب! امام جماعت منصبى حکومتى نیســت؛ با این 
حال، مردم روحانیون را مسبب اصلى مشکالت مى دانند. خود من هر وقت 
به خیابان و میان مردم مى روم، به من نق مى زنند و اعتراض مى کنند که این 

چه وضعیتى است؟
حجت االســالم رهبر در پایان گفت: بــه عنوان یک طلبــه از روحانیون، 
مخصوصــًا امامــان جماعــت تقاضــا دارم در اظهارنظر هایشــان دقت 
بیشــترى کنند تا بلکــه بتوانیم ذهنیــت منفــى جامعه بــه روحانیت را 
پاك کنیم. به خانم ها هم ســفارش مى کنــم، حجاب را جــدى بگیرند و 
از فکــر دوچرخه ســوارى و این کار ها بیــرون بیایند تا حرمت زنانه شــان

 حفظ شود.

خانم ها از فکر دوچرخه سوارى بیرون بیایند 
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آمار مبتالیان به ایدز 
در اصفهان

کارشناس برنامه ایدز، هپاتیت و بیمارى هاى رفتارى 
مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: در بیش از سه 
دهه گذشته حدود 830 بیمار مبتال به ایدز در این استان 
شناسایى شده اســت که 500 نفر آن ها در قید حیات 
هســتند. ابوالفضل حجارى ادامــه داد: تمام خدمات 
تشــخیصى، درمان و آزمایش هــاى دوره اى براى 
مبتالیان به HIV رایگان است، درحال حاضر امکانات 
تشخیصى با استفاده از تست هاى سریع HIV در کمتر 
از 20 دقیقه در سراسر اســتان در دسترس است. وى 
گفت: در بررسى افراد شناســایى شده مانند میانگین 
کشــورى عمده راه ابتالء در بیماران، اعتیاد تزریقى 
57 درصد، رابطه جنسى 34 درصد، خون یک درصد، 
از مادر به کودك دو درصد و نامشــخص شش درصد 

اعالم شده است.

استخدام راننده در 
اتوبوسرانى اصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
و حومه از استخدام راننده پایه یک درون شهرى براى 
این سازمان خبر داد. ســیدعباس روحانى با اشاره به 
شرایط جذب رانندگان اتوبوس تصریح کرد: از جمله 
این شرایط، حداکثر سن 42 سال، نداشتن سو پیشینه، 
نداشتن اعتیاد، حداقل تحصیالت دیپلم، حداقل سابقه 
گواهینامه پایه یک 2 سال یا سابقه ناوبرى اتوبوس، 
ساکن شهر اصفهان و شهرهاى اطراف، داشتن شرایط 
سالم جسمانى (بعد از گزینش اولیه مدارك طب کار 
نیاز است) است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى 
شهردارى اصفهان ادامه داد: افراد متأهل در اولویت 
جذب قرار خواهند گرفت و رانندگان اخراجى شرکت 

اتوبوسرانى تأیید صالحیت نمى شوند.

گالیه گلپایگانى ها 
از طعم بد آب 

طعم آب شرب شهر گلپایگان موجب نارضایتى بیشتر 
شهروندان شده است. آنان مى گویند آب شرب گلپایگان 
به شــدت بى کیفیت شــده، به نحوى که براى مردم 
مشکالت گوارشى ایجاد کرده است، آب با جوشاندن ته 
کترى و سماور رسوب مى گیرد در حالى که قرار بود پس 
از افتتاح تصفیه خانه شهر، کیفیت آب بهتر شود. یکى از 
بزرگترین مشکالت شهرســتان گلپایگان پایین بودن 
کیفیت آب آشامیدنى است در حالى که دو عدد از سدهاى 
خاکى کشور در باال دست این شهرستان قرار گرفته است 
و آب مصرفى شــهروندان و آب مورد نیاز براى بخش 

کشاورزى را تأمین مى کند.

نیروگاه، مازوت نمى سوزاند
ســخنگوى صنعت بــرق اســتان اصفهــان درباره 
مازوت ســوزى در نیروگاه هاى اصفهان، اظهار کرد: 
هنوز هیچ مازوت سوزى در نیروگاه هاى استان انجام 
نشــده و برنامه اى براى آن نداریم، مشکلى که منجر 
به دستور استفاده از مازوت شود نیز هنوز پیش نیامده 
است. سیدمحمدرضا نوحى افزود: سال گذشته مصرف 
گاز در بخش خانگى افزایش یافت که منجر به اعمال 
محدودیت مصرف گاز براى صنایع شد. با توجه به اینکه 
نیروگاه ها نیز شــامل این محدودیت شدند و امکان 
کاهش تولید را نداشــتند؛ برخى که قابلیت استفاده از 
سوخت مازوت را داشــتند با مجوز شوراى امنیت ملى 
کشور از این سوخت اســتفاده کردند. نیروگاه شهید 
منتظرى اصفهان نیز در سال گذشته به مدت 45 روز 
از سوخت مازوت استفاده کرد تا برق مورد نیاز مردم را 

تأمین کند.

انتقال آب دریا مناسب نیست
محمدتقى نقدعلى نماینده خمینى شهر در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به هزینه هاى سرسام آور 
شیرین ســازى آب و پمپاژ آن در یک مســیر 800 
تــا 900 کیلومترى بــه اصفهان افــزود: با چنین 
شــرایطى به طور حتم آب منتقل شــده از دریا به 
اصفهان براى مصارف کشــاورزى و شرب مناسب

 نخواهد بود.

خبر

رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان گفت: در یک سال اخیر آفت جوانه 
خوار بلوط به صورت پراکنده به حدود 50 هکتار از مناطق 

جنگلى این استان آسیب رساند.
امین حافظى افزود: در صورتى که این دربرگیرى آفت 
متمرکز و در یک منطقه بود شرایط حاد و چالش برانگیز 

مى شد که این موضوع رخ نداد.
وى اضافه کرد: این آفات به صورت پراکنده در طول سال 
در نواحى مختلف وجود دارد اما در زمان خشکسالى ها 
به تعداد آنها افزوده مى شود و ممکن است یک نقطه را 
شدیدتر آلوده کنند که در این حالت مبارزه با آن نیز بسیار 

سخت تر خواهد شد.
رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان درباره پروانه سفید برگ خوار دیگر 
آفت جنگل هــاى بلوط نیز تصریح کــرد: جنگل هاى 
استان به ویژه در یک سال اخیر با هدف پایش و مبارزه 
با این آفت رصد شد و هیچ منطقه آلوده اى از این حیث 

نداشتیم.
حافظى خاطرنشان کرد: در سال هاى گذشته عملیات 
محلول پاشــى با هدف کنترل آفات در بالغ بر 2 هزار 
هکتار از مناطق جنگلى این استان انجام گرفت که نقش 

ویژه اى در حفاظت از عرصه ها داشت.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه درختان پهن برگ نظیر چنار، نارون 
و افرا با جــذب انواع گردوغبــار و آالینده هایى همچون 
اکسیدهاى نیتروژن و گوگرد و سپس خزان برگ ها، نقش 
مهمى در تثبیت و دفع آلودگى ها ایفا مى کنند، خاطرنشان 
کرد: در یک خیابان بدون درخــت میزان آلودگى و ذرات 
گردوغبار معلق در هوا 10 تا 20 هزار ذره در یک لیتر هوا 
است، درحالى که در یک خیابان داراى حداقل 150 درخت 

بالغ، میزان آلودگى 300 ذره در هر لیتر هوا است.
مجید عرفان منش اظهــار کرد: در حاشــیه اتوبان ها و 
خیابان ها، وجود درختانى از جمله سرو ناز، سرو نقره اى و 

کاج مشهد سبب کاهش آلودگى صوتى مى شود، در واقع 
درختان و پرچین هاى سبز حاشیه پارك ها و خیابان ها قادر 
هســتند میزان صدا را به میزان 15 تا 42 درصد کاهش 

دهند.
وى خاطرنشــان کرد: درختان و درختچه هایى که سطح 
تولید اکسیژن باالیى دارند و نقش بسیار مؤثرى در جذب 
آالینده ها ایفا مى کنند نیز در حاشیه اتوبان ها و خیابان هاى 
شهر اصفهان کاشته شده اند. عرفان منش اظهار کرد: این 
درختان قادر هستند میزان صدا را به میزان 15 تا 42 درصد 
کاهش دهند، از این رو تأثیر بسزایى در جلوگیرى از آلودگى 

صوتى دارند.

درختان اصفهان آلودگى 
صوتى را کاهش مى دهند

حمله جوانه خوار بلوط به
 50 هکتار جنگل  در اصفهان 

کشــت برنج در اصفهان به یک پارادوکس جدى تبدیل 
شده است. در حالى که از کشت برنج به عنوان یک کشت 
آب بر نام برده مى شــود اما رئیس شوراى اسالمى شهر 
لنجان، به تازگى اعالم کرده کــه برنج لنجان کم آب بر 

است و کشت جایگزین ندارد. 
مجتبى ادیبى این گفتــه ها را چنــد روز پیش در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد. رئیس شوراى اسالمى شهر لنجان 
در تأکید گفته هایش این توجیه را داشت که به این خاطر 
که دشــت ســده لنجان حالت آبرفتى و جلگه اى دارد و 
زاینده رود از مرکز آن مى گذرد به همین دلیل زمین هاى 
این دشت به جز برنج، براى کاشــت محصوالت دیگر 

چندان مناسب نیست.
او در حالى از کم آب بر بودن کشــت برنج در این منطقه 
صحبت کرده که چندى پیش مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشاورزى درست برخالف نظر او کشت برنج را زراعتى 
آب بر معرفى کرده و گفته آنطور که تجربه نشان مى دهد 
هر هکتار برنج به حدود 14 تا 20 هزار متر مکعب آب نیاز 
دارد؛ البته این میزان آب بسته به بافت خاك و تهیه بستر 

از سوى کشاورزان متغیر است.
این رقم زمانى عجیب تر مى شود که بدانیم از هر هکتار 
از زمین هاى زراعى شهرســتان لنجان استان اصفهان، 
چیزى حدود 3 تا 4 تن برنج برداشت مى شود و این میزان 
نشــان مى دهد که بر اســاس گفته هاى مدیر زراعت 
سازمان جهاد کشاورزى در هر هکتار زمین که به کشت 
برنج اختصاص یافته است، چیزى حدود 24 میلیون لیتر 
آب مصرف مى شود اما با وجود این، کشاورزان همچنان 
به کشت هاى جایگزین رغبتى ندارند و ترجیح مى دهند 

همچنان برنج بکارند.
ماجرا از این قرار است که سودآورى باالى برنج حتى نسبت 
به محصوالتى مانند زعفران و بادام و پسته وموارد دیگر 
باعث شده که کشت هاى جایگزین اقبالى نداشته باشند 

اما سود به نسبت آبى که نیاز دارد چندان به صرفه نیست.
این همان موضوعى است که مدیر زراعت سازمان جهاد 

کشاورزى هم بر آن صحه گذاشته و گفته: درآمد کشت 
برنج براى کشاورزان بسیار زیاد است؛ بنابراین از کشت 
برنج به شــدت اســتقبال مى کنند، به این معنى که از 
هرهکتار شالیزار چهار تن محصول برداشت مى شود که 
120 میلیون تومان درآمد براى کشاورزان دارد و همین 

امر موجب شده برنجکاران کشت خود را تغییر ندهند.
فیروز نیا این را هم گفته که جهاد کشاورزى با روش هاى 
گوناگون سعى کرده کشــاورزان را به سمت کشت هاى 
جایگزین ترغیب کند و البته برخى تســهیالت را براى 
برنجــکاران در نظر نگیــرد. به عنوان مثــال کود هاى 
شیمیایى و بذر رایگانى که در اختیار سایر کشاورزان قرار 
مى گیرد، به برنجکاران اعطا نمى شود اما به این دلیل که 
در حال حاضر قانونى براى برخورد قهرى با برنجکاران 
وجود ندارد مسئوالن جهاد کشاورزى تنها مى توانند آنها 
را توجیه کنند و به همین خاطر اســت که فیروزنیا گفته: 
نمى توانیم مزرعه اى که کشت برنج کرده را شخم بزنیم.

دود از بى قانونى بلند مى شود؟
حدود چهارســال پیش قانون ممنوعیت کشت برنج در 
استان هاى کشور به جز دو اســتان مصوب و اعالم شد 
اما به این دلیل که اجراى آن نیازمند یکسرى اهرم هاى 
اجرایى بود، شــفافیتى براى اجراى آن اعمال نشد و به 
همین خاطر و به این علت که سودآورى کشت برنج زیاد 

بود همچنان در اصفهان برنج کاشت مى شود.
احمد شــوقى، کارشناس کشــاورزى تنها راهکار برون 
رفت از این مســئله را فراهم کردن زیرساخت ها براى 
کشــاورز مى داند. به گفته این کارشناس آنچه اهمیت 
دارد شرایط فعلى است که چگونه باید یک کشاورز خود را 
با آن هماهنگ کند. قبل از کشاورز، مسئوالن و متولیان 
مربوطه قرار دارند که باید زیرساخت ها و شرایط الزم را 
فراهم کرده باشند تا کشاورز بدون بهانه و ترس از آینده، 
کشت محصول آب بر را کنار بگذارد یا در حد امکان، کشت 
را محدود کند و محصولى را جایگزین سازد که احتیاج به 

آب کمترى دارد.

این کارشــناس تصریح مى کند: این گونه کشــاورز هم 
انگیزه الزم را براى تغییر الگوى کشت در خود مى بیند، 
به خصوص که از فروش محصول خود با نرخ مناسب هم 
اطمینان داشته باشد.این در حالى است که دراین زمینه 
فقط فعالیت هاى ترویجى صورت مى گیرد یا آب بهاى 
کشــت برنج با تعرفه بیشترى محاســبه مى شود، البته 
کشاورزان متخلف هم شناسایى شــده و به سازمان آب 

منطقه اى معرفى مى شوند و این کافى نیست.
اســتادیار گروه علوم زراعت و اصالح نباتات دانشکده 
کشــاورزى دانشــگاه صنعتى اصفهان هــم از جمله 
کارشناسان دیگرى اســت که راهکارى متفاوت را ارائه 
مى دهد و معتقد است: سازگارى الگوى کشت با محیط 
زیســت، قابل قبول بودن از نظر اقتصادى و شــناخت 
کشاورز با گیاه جایگزین ســه مؤلفه کشاورزى بر مبناى 

توسعه پایدار است.
حمیدرضا عشــقى زاده مشــخص شدن ســهم آب را 
مهمترین راهکار براى حل این موضوع دانسته و عنوان 
کرده که چاه هاى بدون مجوز باید مســدود و چاه هاى 
مجوزدار داراى کنتور شود تا میزان آب قابل استفاده براى 
تعیین نوع کشت مشخص شود و در استان اصفهان باید به 
جاى برنج به سمت تولید محصوالت علوفه اى، کم آب بر 
و زودرس برویم و براى کشاورزان حاشیه زاینده رود که 
برنج مى کارند، کاشت کنجد، حبوبات و گیاهان دارویى 
همچون سیاه دانه و ارقام زود بازده ذرت مناسب است و 

کشاورزان نباید به فکر سود هاى آنى باشند.
اکنون با اینکه صاحبنظران حوزه آب هشــدار مى دهند 
کشــت محصوالتى همچون برنــج در مناطقى که با 
بحران آب مواجه هستند هیچ توجیهى ندارد و با توجه به 
خشکسالى هاى پیاپى و کاهش سطح آب هاى زیرزمینى، 
برنامه الگوى کشت براى اصفهان نیاز اساسى است اما 
براساس اظهارات متولیان اســتان، این موضوع چندان 
مورد توجه کشاورزان قرار نمى گیرد؛ چون آنها صاحب 
زمین و امکانات هســتند و ملزم به تغییر الگوى کشت 

نیستند. 

کشت آب برى که براى کشاورز صرفه اقتصادى دارد

معادله مجهول برنجکارى
 در اصفهان

سوز مازوت در گلوى اصفهان
نصف جهان   تیتر اول روزنامه «اصفهان امروز» در 
7 آذرماه اختصاص داده شــده به گزارشى در زمینه 
مازوت سوزى در اصفهان با این عنوان که «مازوت 
بار دیگر گلوى اصفهان را سوزاند» به مشکالتى که 
به واسطه اســتفاده از مازوت ایجاد مى شود اشاره 

کرده است. 
در این گزارش آمده است: «مصرف مازوت با تولید 
گاز به شدت آالینده اکســید گوگرد شرایط را براى 
آلودگى شهرى که با واحدهاى صنعتى تا شعاع 50 
کیلومتر محاصره شده است و با جمعیت باالیى که 
مصرف خانگى اش در زمستان باید جوابگو باشد و 

حمل و نقل ناکارآمد نگران کننده تر مى کند.» 

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «آلودگى 
هوا یکى از چالش هاى اساسى کالنشهر اصفهان 
وشــهرهاى صنعتى اطراف آن اســت؛ بر اساس 
گزارش مرکز ملى تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست، اصفهان در بین سایر کالنشهرهاى 
ایران شــامل تهران، مشــهد، تبریز، کرج، اهواز، 
شیراز و اراك رتبه نخســت آلودگى هوا را دارد. در 
همین راســتا روز گذشته رئیس شــوراى اسالمى 
شهراصفهان در صحن علنى بیان داشته: مسئوالن 
اجازه استفاده ازسوخت مازوت (نفت کوره) در نیروگاه 
این کالنشهر را ندهند، زیرا در این صورت وضعیت 

آلودگى هوا روز به روز بدتر خواهدشد.»

مریم محسنى
یکى از شرکت هاى بزرگ لوازم خانگى در اصفهان، 
شرکت اسنواست که این روزها گالیه هاى زیادى از 
آن مى شود. بسیارى از شهروندان اصفهانى نسبت به 
این موضوع که این شــرکت در تحویل محصوالت 

تأخیر زیادى دارد اظهار گالیه مندى کرده اند.
این شرکت عالوه بر تولید لوازم خانگى، محصوالت 
صوتى و تصویرى را نیز به مشــتریان عرضه مى کند 

اما موضوع اینجاســت که با پیش فــروش کاالها با 
وجود اینکه تاریخ مشخصى براى آنها تعیین مى کند 
اما در بســیارى مواقع به قول هایــش عمل نکرده و 
محصوالت را دیرتر از زمانى که باید تحویل فروشگاه 

مى دهد.
در این رابطه مشــتریان این محصوالت این سئوال 
را دارند که چرا با توجه به اینکه براى تحویل کاالها 

زمان تعیین مى شود اما این تأخیر وجود دارد؟

تأخیر در تحویل!

فراخوان حمایت از «100 ثانیه اى»ها
نصف جهــان   حــوزه هنــرى اصفهــان از تولید 
فیلم هاى 100 ثانیه اى براى حضور در سیزدهمین 
دوره جشنواره بین المللى فیلم 100 حمایت مى کند.
این حمایت ها در راســتاى برگزارى جشنواره بین 
المللى «فیلم100» در کشــور است و بر اساس آن 
حوزه هنرى اصفهان نیز از فیلمســازان استانى در 

جهت شرکت در این جشنواره حمایت مى کند.
این جشنواره با موضوعات داستانى، پویانمایى ویژه 

کودکان و نوجوانان است و عالقه مندان مى توانند 
جهت شرکت در این طرح  فیلمنامه هاى خود را به 
دفتر واحد هنرهاى تصویرى حوزه هنرى اصفهان 
واقع در خیابان اســتاندارى،گذر ســعدى، عمارت 
تاریخى سعدى  ارسال نمایند تا در این راستا از تولید 
سه اثر برگزیده حمایت شــود. گفتنى است آخرین 
مهلت ارســال طرح و فیلمنامه هاى پیشنهادى 12 

آذرماه 1401است.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

معاون سالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان با 
اشاره به معضل جدید هارى در گربه هاى شهرى گفت: 
چهار مورد از ابتالى گربه به هارى در یکسال گذشته در 
استان اصفهان گزارش شده است که یک مورد متعلق به 
کاشان، یک مورد خوانســار، یک مورد فوالدشهر و یک 

مورد شهر اصفهان بوده است.
علیرضا ادیبان با بیان اینکه در چهار تا پنج سال اخیر، یک 
مورد ابتالى گربه به هارى گزارش شده بود، اما گزارش 

چهار ابتال در طول هفت یا هشــت مــاه، نگران کننده 
است، افزود: آمار مطرح شده، طبق گزارش هاى رسیده 
و نمونه گیرى هاى انجام شــده است و احتمال مى دهیم 

تعداد آنها بیشتر باشد. 
وى با بیان اینکه ممکن است ویروس هارى به راحتى در 
جمعیت گربه ها نفوذ کرده باشد و به علت نزدیکى گربه ها 
به انســان، با وضعیت خطرناکى روبه رو شویم، تصریح 
کرد: مطرح کردن این موضوع در واقع هشــدارى براى 

پیشگیرى است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه  الزم اســت براى کنترل جمعیت گربه ها 
برنامه ریزى مؤثرى داشته باشیم اضافه کرد: غذا دادن به 
گربه هاى بالصاحب توسط شهروندان منجر به افزایش 
جمعیت گربه ها شده است، لذا نهادهاى مسئول باید در 
خصوص کنترل جمعیت سگ ها و گربه هاى بالصاحب 

برنامه ریزى هایى داشته باشند.

چرا جمعیت گربه ها در اصفهان زیاد شده است؟

آغاز عملیات بهسازى بلوار واصف در آران و بیدگل
نصف جهــان   شهردار آران و بیدگل از آغاز عملیات 
بهسازى و اصالح بلوار واصف با اعتبارى بالغ بر 250 
میلیارد ریال در نیمه اول آذر ماه سال جارى خبر داد.

محســن صانعى با اشــاره به نیاز بلــوار واصف به 
بهســازى و اصالح به عنوان یکى از شاهراه هاى 
مواصالتى گفت: در همین راســتا مدیریت شهرى 
بهسازى این بلوار را در دســتور کار خود قرار داد و 
مراحل کارشناسى و برگزارى نشست هاى مختلف 

با ادارات خدماتى شهرستان را آغاز کرد.
وى با بیان اینکه براى اجراى پــروژه بلوار واصف 
اقدامات زیرســازى، بلوك فرش، احداث پیاده راه 
و جدولگذارى و مناسب شــهرى متناسب با بافت 
تاریخى را نیاز دارد، افزود: حجم عملیات این پروژه 
46 هزار و 500 مترمربع اســت و بیش از 20هزار 
متر مربع بلــوك فرش بلوار و پیــاده روها را انجام 

خواهیم داد.

فعالیت  مدارس سما به  صورت فرایندى شود
نصف جهان   معاون آموزش هاى عمومى و مهارتى 
دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: فعالیت  
مدارس ســما در همه زمینه ها بایــد به  صورت 

فرایندى برنامه ریزى شود.
حمیدرضا نظــرى اظهار کرد: با توجه به بســتر 
مناسب فضاى آموزشــى در این مدارس، الزم 
اســت که نگاه ویژه اى به مسائل کیفى شود که 
مى توان از جهت دهى و تکامل رشــد فرهنگى 

دانش آموزان نام برد.
وى افزود: در سال هاى اخیر مدارس سما داراى 

رشــد چشــمگیرى از لحاظ جمعیتى بــوده به
 گونه  اى که در سه سال اخیر جمعیت این مدارس 
به دو برابر افزایش یافته و این رشد، محصول ارائه 
خدمات مناســب و باکیفیت به دانش آموزان در 

مسائل آموزشى، فرهنگى و تربیتى است.
وى عنــوان کرد: فعالیت هاى مــدارس در همه 
زمینه هــا باید به  صورت فراینــدى برنامه ریزى 
شــود نه مقطعى؛ چرا که فعالیت هاى آموزشى، 
فرهنگى و اجتماعى به  صورت کلیشه اى موفق 

نخواهد بود.

کلنگزنى 3 پروژه شاخص شهرى در طالخونچه
نصــف جهــان    چند پروژه  شــاخص شــهردارى 

طالخونچه بهره  بردارى و کلنگزنى شد.
پروژه هاى میدان امام على(ع)، بوســتان نشاط  در 
محله خاراب و عملیات اجرایــى احداث حوضچه 
ذخیره آب هاى سطحى، سه پروژه شهرى است که 

کلنگزنى و بهره بردارى شد.
محمد زمانى، شــهردار طالخونچه در این مراسم 

گفت: بهره بــردارى و آغاز عملیــات اجرایى این 
ســه طرح عمرانى با 43 میلیارد ریال اعتبار شامل 
بهره بردارى از پروژه هاى میدان امام على(ع) با 22 
میلیارد ریال بودجه تخصیصى و بوستان نشاط  در 
محله خاراب با هزینه چهار میلیارد و 423 میلیون و 
700 هزار ریال در فضایى به مســاحت 1650 متر 

مربع است.
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شــاید فکر کنید آپدیت مودم واى فاى به اندازه ســایر 
قطعات کامپیوتر مهم نباشد. با این حال اگر قصد داشته 
باشید از حداکثر ســرعت و امنیت در استفاده از اینترنت 
برخوردار شــوید، چاره اى جز به روز رســانى مودم خود 

ندارید.
شاید برایتان عجیب باشــد؛ اما مودم واى فاى شما نیز 
همانند بسیارى دیگر از وسایل الکترونیکى منزل شما 
نیازمند رسیدگى رسیدگى و کنترل هاى دوره ایست. در 
صورتى که تا به حال فریمور مودم واى فاى خود را آپدیت 
نکرده اید، احتماال عملکرد شبکه اینترنت شما پایین تر از 
چیزى ست که باید باشد! بنابراین الزم است که هر چه 
سریع تر فریمور روتر واى فاى خود را به جدیدترین نسخه 
ارتقا دهید تا از این طریق هم از بیشترین سرعت ممکن 
شبکه خود بهره ببرید و هم خطرات امنیتى در کمین مودم 

خود را به حداقل برسانید.
به همین جهت امروز قصد داریم در گجت نیوز به بررسى 
بیشتر اهمیت آپدیت کردن مودم واى فاى و دالیل مهم 

بودن این به روز رسانى بپردازیم.
علیرغم این که هر مــدل از مودم هــاى واى فاى به 
مجموعه اى اقدامات متفــاوت براى آپدیت فریمور نیاز 
دارد، اما کابل اترنت و یک رایانه براى انجام این آپدیت 
در تمامى مودم ها (حتى پیشــرفته ترین آن ها) ضرورى 
است. بنابراین پیش از شروع فرآیند آپدیت مطمئن شوید 
کابل اترنت در اختیارتان قرار داشته و کامپیوترتان آماده 

کار است.
نکته مثبت پیرامون آپدیت نرم افزارى مودم واى فاى این 
است که کل فرآیند ارتقا تنها چند دقیقه زمان خواهد برد.

چگونه متوجه شویم مودم بى سیم ما نیاز 
به آپدیت دارد؟

به گزارش HP، به دلیل آن که هریک از تولیدکنندگان 
مودم هاى واى فاى از رابط مجزایى براى ارتباط با کاربر 
بهره مى برند، نمى توان نســخه واحدى را براى نحوه 
تشــخیص نیاز مودم به آپدیت فریمور ارائه داد. با این 
وجود در صورتى که با اتصال مودم واى فاى منزل خود به 
اینترنت مشکل دارید یا سرعت دانلود یا آپلود داده ها در 
آن بیش از حد پایین است، طبیعتا مى توانید حدس بزنید 

مودم شما به آپدیت نیاز دارد.
یکى دیگر از موارد حائز اهمیــت در این خصوص هم 
نزدیک شــدن به فصل خرید اســت که باعث افزایش 
نرخ تبــادل اطالعات از طریق فروشــگاه هاى آنالین 
و موارد مشابه مى شود. در این شــرایط با نصب آخرین 
نسخه از فریمور مودم واى فاى مى توانید حداکثر امنیت 
ممکن براى اطالعاتتان را کسب کنید. همان گونه که 
مستحضرید، مودم واى فاى شــما درگاه بزرگى براى 
تبادل داده هاى مهمى نظیر مشخصات فردى، اطالعات 
حساب بانکى، آدرس، پیام هاى مهم و موارد این چنینى به 
شمار مى رود. بنابراین در صورتى که ایمنى الزم را در این 

خصوص کسب نکنید، احتماال با مشکالت بزرگ ترى 
روبرو خواهید شد!

اگر شما جزو آن دســته افرادى هســتید که به امنیت 
اطالعات خود اهمیت زیادى مى دهید مى توانید روترهاى 
هوشمندى مانند TP-LINK را خریدارى کنید؛ چرا که 
برخى از این مودم ها قادر به ارتقاى خودکار فریمور دستگاه 
هستند و خیال شما را از بابت به روز بودن دستگاه راحت 
مى کنند.مدل هاى مختلفى از مــودم هاى واى فاى در 
بازار موجود هستند و ارائه راهنماى آپدیت تک تک آن ها 
بدون شک از توان این مقاله خارج است. بنابراین  در اینجا 
سعى داریم روش ارتقاى فریمور تعدادى از پرطرفدارترین 

مودم هاى دنیا را به شمار آموزش دهیم.

روش آپدیت مودم واى فاى ایسوس
در صورتى که روتر ایســوس در اختیار داشته باشید، دو 
روش کلى براى ارتقاى دستگاه وجود دارد که هر دو به 
WebGUI نیاز دارند. خود ایســوس روش اول را روش 

اتوماتیک مى نامد. براى استفاده از روش اتوماتیک مطابق 
زیر عمل کنید:

بر روى سیستمى که از طریق مودم واى فاى به اینترنت 
https://router. متصل است، مرورگر را باز کرده و آدرس

asus.com را تایپ کنید.

در صفحه ورود به این وبسایت، باید نام کاربرى و پسورد 
روتر خود را وارد کنید. در صورتى که هریک از این موارد 
را فراموش کرده اید، احتماال باید روتر خود را به تنظیمات 

کارخانه بازگردانید.
در صورتى که آپدیت جدیدى براى فریمور مودم واى فاى 
شما عرضه شده باشد، یک اعالن پاپ آپ در قسمت باال و 

سمت راست نمایش داده خواهد شد.
در این صفحه بر روى Firmware Update کلیک کنید 
و منتظر به اتمام رسیدن مراحل آپدیت بمانید. براى به 
پایان رسیدن آپدیت حدود پنج دقیقه زمان نیاز خواهد بود.

همچنین روش دوم براى آپدیت کردن روتر هم دانلود 
آپدیت جدیــد فریمور به صورت دســتى و آپلود کردن 
مجدد آن در WebGUI است. انجام این کار در صورتى 
پیشنهاد مى شود که به کمک روش اول نتوانید مودم را 

آپدیت کنید.
مراحل آپدیت دستى فریمور به صورت زیر خواهد بود:

مدل روتر خود را در بخش شبکه وبسایت ایسوس پیدا 
کرده و جدیدترین فریمور مخصوص دستگاهتان را دانلود 
کنید.پس از دانلود فریمور آن را از حالت فشرده درآورید 

(unzip کنید).
https://router. در مرورگر اینترنت خود وارد وبسایت
asus.com/ شــوید و نام کاربرى و پســورد خود را در 

صفحه الگین وارد کنید.
 (Advanced Settings) وارد قسمت تنظیمات پیشرفته

شده و سپس بر روى آپدیت فریمور کلیک کنید.
در این قســمت یک صفحه مرورگر فایل باز مى شود و 
شما باید با انتخاب محل فایل دانلود شده، آن را انتخاب 

و آپلود کنید.
خود ایسوس پیشنهاد مى کند که پس از آپدیت مودم از 
این طریق، دســتگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید. 
براى انجام این کار به بخــش Administration رفته 
 Restore/Save/Upload Settings و وارد قســمت
شوید. در گام بعدى بر روى Factory Defaults کلیک 

کرده و Restore را انتخاب کنید.

NETGEAR روش آپدیت مودم
نت گیر پیشــنهاد مى کند که براى آپدیت فریمور مودم 
از اپلیکیشــن Nighthawk این برند اســتفاده کنید. 
روش ارتقاى این مودم ها نســبتا آســان بوده و حتى از 
طریق گوشــى موبایل هم قابل انجام است؛ هرچند که 
همانند روش هاى مبتنى بر PC، در این روش هم باید 

دستگاهتان به واى فاى متصل باشد.
مراحل ارتقاى مودم NETGEAR به صورت زیر است:

گوشى خود را به مودم مربوطه متصل کنید.
اپلیکیشــن Nighthawk را باز کرده و نــام کاربرى و 
پسوورد خود را وارد کنید. در صورتى که هریک از این دو 
را فراموش کرده اید، باید پسوورد را بازیابى کرده و یا مودم 

خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.
در صفحه اصلى اپلیکیشن بر روى تصویر مودم خود کلید 
کنید/ضربه بزنید.در صفحه جدیدى که باز مى شود گزینه 

Check for Update را انتخاب کنید.

در صورتى که آپدیتى براى مودم شما عرضه شده باشد، 
مى توانید با فشردن کلید UPDATE آن را نصب کنید.

همچنین در صورتى که مودم NETGEAR شــما از 
اپلیکیشن Nighthawk پشــتیبانى نکند، مى توانید به 
صورت دستى به آپدیت دستگاه خود بپردازید. براى انجام 

این کار الزم است مراحل زیر را انجام دهید:
مودم خود را از طریق یک کابل اترنت به کامپیوتر متصل 
کنید.مرورگر اینترنت کامپیوترتان را باز کنید و وارد سایت 
routerlogin.net شــوید.نام کاربرى و پسوورد روتر 

خود را وارد کنید.بر اساس مدل دستگاه خود وارد بخش 
Advanced شده و به زیرمنوى Administration وارد 

 Firmware شوید.بر اســاس مدل مودم خود بر روى

Update یا Router Update کلیک کنید.

گزینه Check را انتخاب کنید تا آپدیت موجود براى مودم 
شما در صورت وجود، یافت شود!

در صورتى که آپدیت جدیدى براى دستگاه شما عرضه 
شده باشد، با کلیک بر روى گزینه Yes آن را نصب کنید.

پس از این که فرآیند آپدیت آغاز شــد، تا زمان به پایان 
رسیدن فرآیند از واى فاى دستگاه خود استفاده نکنید. 

آپدیت مودم تنها چند دقیقه زمان خواهد برد.

به روز رســانى فریمور مودم واى فاى 
Linksys

مودم هاى لینک سیس گزینه هاى متنوعى را براى آپدیت 
در اختیار کاربران قرار مى دهند. بهترین راه براى انجام این 
کار فعال سازى آپدیت اتوماتیک است که باعث مى شود به 
محض عرضه به روز رسانى جدید بتوانید به طور خودکار از 
آن بهره مند شوید. همچنین راه دوم نیز مشابه روش دستى 
در مودم هاى ایسوس است و در آن باید فایل آپدیت را به 

طور جداگانه دریافت کرده و بر روى سیستم نصب کنید.
به منظور فعال سازى آپدیت اتوماتیک مراحل زیر را دنبال 
کنید: وارد اکانت کالود Linksys شوید. در صورتى که 
اکانت ندارید، مى توانیــد http://myrouter.local یا 

168.1.1 را در نوار آدرس مرورگر خود وارد کنید.
پس از این که به اینترفیس روتر خود دسترسى پیدا کردید، 

بر روى Connectivity کلیک کنید.
در تب Firmware Update باکس مربوط به فعال سازى 
آپدیت خودکار را تیک بزنید و کلید Apply را فشار دهید.

به این ترتیب به محض این که آپدیت جدیدى براى مودم 
واى فاى شما عرضه شود، سیستم توسط یک اعالن این 

مساله را به شما اطالع خواهد داد.
البته حتى در صورت فعال بودن آپدیت خودکار هم نیاز 
است مراحلى را به صورت دســتى انجام دهید تا به روز 

رسانى دستگاهتان انجام شود.
همچنین به منظور آپدیت دســتى مودم هم مى توانید 
مراحل زیر را انجام دهید:مجددا وارد اکانت کالود لینک 
http://myrouter. سیس شــوید یا هریک از دو گزینه
local یا 168,1,1 را در نوار آدرس مرورگرتان وارد کنید. 

در صفحه ظاهر شده، وارد منوى Connectivity شوید.
 Check for بر روى گزینه Firmawre Update در تب
Updates کلیک کنید.در صورتى که آپدیت جدید براى 

 Click Here روتر شما پیدا شود، مى توانید با فشردن دکمه
مراحل به روز رسانى را آغاز کنید.صفحه پاپ آپى نمایش 
داده مى شود و نام آپدیت عرضه شده را نمایش مى دهد. 

در این صفحه، گزینه Yes را انتخاب کنید.
مراحل باقى مانده را پیگیرى کنید تا آپدیت به طور کامل 

بر روى دستگاه شما نصب شود.
دقت کنید کــه در حین انجام آپدیت هرگز دســتگاه را 
خاموش نکنید یا پنجره را نبندید تا با مشکالت عجیب و 

غریب روبرو نشوید!

جورج هاتز که قبًال پیشنهاد ماسک براى پیوستن به تســال را رد کرده بود، حاال 
پذیرفته که به توییتر در بهینه سازى قابلیت هاى آن کمک کند.

 «جورج هاتز»، هکر مشهور آیفون که در گذشته مدعى شده بود پیشنهاد استخدام 
تسال را رد کرده، حاال مى گوید براى یک «کارآموزى» 12 هفته اى در توییتر پذیرفته 
شده است. او مدعى است طبق صحبتى که با ایالن ماسک داشته، قرار است مشکل 
قابلیت جستجو و پاپ آپ الگین را که مانع از گشت و گذار بدون اکانت در این شبکه 

اجتماعى مى شود، برطرف کند.
هاتز ابتدا در توییتى از سیاســت جدید ایالن ماســک براى سخت گیرى نسبت 
به کارمندان توییتر اســتقبال کرد. او گفت چنین رویکردهایى اســت که باعث 
به وجود آمدن محصوالت شــگفت انگیز مى شــود و خودش هم حاضر است طى 

12 هفته با این شرکت همکارى کند. ماسک در پاسخ پذیرفت که با او حرف بزند.

اتز در ادامه اعالم کرد که قرار است کار در توییتر را شروع کند و تمرکز خود را روى 
بخش جستجو بگذارد. او قرار اســت تغییراتى ایجاد کند تا مؤلفه هاى جستجوى 
پیشرفته راحت تر در دسترس قرار بگیرند. به عالوه، تأکید بر جستجو روى کلمات 

دقیق کنار گذاشته مى شود.

هاتز به حل مشکل پاپ آپ الگین توییتر مشغول مى شود
این مهندس 33 ساله همچنین در توییت دیگرى اعالم کرد که پاپ آپ غیرقابل 
بستن را که از کاربر مى خواهد به توییتر وارد شود، حذف خواهد شد. او مى گوید حتى 
اگر فقط بتواند مشــکل پاپ آپ را برطرف کند، باز هم تالش خود را موفقیت آمیز 
تلقى خواهد کرد: «این اتفاق من را یاد آن آدمى مى اندازد که در اپل استخدام شد، 
سرویس کیف پول را تغییر داد تا کارت هاى پرواز منقضى شده به طور خودکار حذف 

شوند و یک هفته بعد از شرکت بیرون آمد.»
بلومبرگ در سال 2015 در گزارشى مدعى شد که هاتز قرار بود براى کار به تسال 
برود، اما ماســک چندین بار شــرایط قرارداد را تغییر داد و باعث انصراف او از این 
همکارى شد. این چهره جنجالى بعداً در پاسخ به ماسک نوشته بود: «دیگر دنبال کار 
نیستم. وقتى Mobileye را نابود کردم، خبرتان مى کنم.» Mobileye شرکتى بود 
که تا پیش از سال 2016 فناورى مورد استفاده در سیستم Autopilot تسال را تأمین 
مى کرد.خبر استخدام جورج هاتز در شرایطى اعالم شده که پیش تر در گزارشى به 
شما گفتیم ایالن ماســک پس از اخراج عده دیگرى از کارمندان اعالم کرده که 
آماده جذب نیروهاى جدید است. این شرکت از زمان ورود مالک جدید بسیارى از 

کارمندان خود را اخراج کرده یا آنها را از دست داده است.

هشدار براى مالکان گوشى هاى اندرویدى! هکر مشهور آیفون و مخالف ایالن ماسک به توییتر پیوست!

اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که شرکت سامسونگ به مناسبت 
جام  جهانى 2022، به روزرسانى نرم افزارى جدیدى براى ساعت هاى 

هوشمند گلکسى واچ پنج و گلکسى واچ پنج پرو منتشر کرده است.
 شرکت سامســونگ به مناســبت جام جهانى 2022 به روزرسانى 
نرم افزارى جدیدى براى ساعت هاى هوشــمند گلکسى واچ پنج و 
گلکسى واچ پنج پرو منتشــر کرده است. این به روزرسانى مربوط به 
صفحه نمایش محصوالت ذکر شده اســت و بیش از 500 مگابایت 

حجم دارد.
این نسخه از سیســتم عامل به کد AVK۷ ختم مى شود، پس از این 
که کاربران آن را بر ساعت هاى هوشمند گلکسى واچ پنج و گلکسى 
واچ پنج پرو نصب مى کنند؛ صفحه نمایش محصول به شکل توپ 
درمى آید. افراد مى توانند در برنامه Galaxy Wearable پرچم هاى 

کشورهاى شرکت کننده در جام جهانى 2022 را پیدا کنند.
به روزرسانى ذکر شــده با وصله امنیتى نوامبر 2022 همراه است و 
تغییرات اعمال شده نشان مى دهد که این آپدیت داراى کدهاى پایدار 
براى بهبود اعالن هاى ساعت هوشمند است. اگر هنوز آپدیت ارائه 
شده را دریافت نکرده اید به قسمت تنظیمات ساعت هوشمند مراجعه 
کنید و آن را به صورت دستى فعال کنید. البته این به روزرسانى در حال 
حاضر براى نسخه LTE مدل گلکسى واچ پنج پرو در دسترس نیست.

نسخه وب اسنپ چت هم اکنون در مرورگر ایج مایکروسافت کار مى کند.
شبکه اجتماعى اسنپ چت با اکوسیستم مبتنى بر ویندوز مایکروسافت 
پیچیده بوده است. در گذشته، اسنپ چت هر کارى انجام داده و حتى عینک 
واقعیت افزوده ساخته، اما از ویندوز یا ویندوز فون حمایت نکرده است. با 
عرضه اپلیکیشن اسنپ چت در فروشگاه مایکروسافت، به نظر مى رسد 

اوضاع تغییر کرده است.
عدم وجود اسنپ چت در گوشى هاى ویندوز، سال ها یک موضوع بحث داغ 
بود. اما مدت ها پس از این که پلتفرم ویندوز موبایل توسط مایکروسافت، 
تعطیل شد، اسنپ چت باالخره در فروشگاه مایکروسافت به عنوان یک 
اپلیکیشن پیشرونده تحت وب یا PWA ظاهر شد. این پلتفرم بر مبناى 
نسخه وب اسنپ چت که چند ماه پیش عرضه شد هم اکنون در مرورگر 
ایج مایکروسافت کار مى کند. با نصب اپلیکیشن 1.4 مگابایتى، اسنپ چت 
همیشه به روز خواهد بود و همان ویژگى هاى مشابه نسخه وب را خواهد 
داشت.از آنجا که این پلتفرم از طریق ایج مایکروسافت کار مى کند، ویندوز با 
آن مثل یک اپلیکیشن بومى برخورد مى کند که شامل یک آیکن اپلیکیشن 
در منوى استارت، پشــتیبانى از اعالنات و موارد دیگر است.کاربرانى که 
عالقمندند پیام ها یا استورى هاى اسنپ چت را از لپ تاپ ویندوز خود دنبال 
کرده یا عکس هاى اسنپ چت را در رایانه خود بگیرند، مى توانند اپلیکیشن 

PWA اسنپ چت را از فروشگاه مایکروسافت به رایگان دانلود کنند.

بر اساس گزارش شــیائومى، 2 گوشى و ســه تبلت این شرکت 
به روزرسانى جدید را دریافت مى کنند.

شرکت شیائومى در به روزرسانى هاى نرم افزارى از دیگر رقبا کندتر 
است، اما اخیرا این شرکت  2 گوشى و سه تبلت خود را به روزرسانى  

کرده است.
شیائومى على رغم فعال بودن در تولید و عرضه دستگاه هاى ارزنده، 
در عرضه به روزرسانى اندروید منفعل اســت و به بدقولى معروف 
است. البته این شرکت  هنوز به روزرســانى Android13 را براى 
تمام محصوالت خود ارائه نداده است، اما طبق گزارش شیائومى 
به زودى شاهد انتشــار به روزرســانى اندروید 13 براى 5 دستگاه 

شیائومى خواهیم بود.
شرکت شیائومى در اعالمى رسمى با اشاره به توقف انتشار آپدیت 
آزمایشــى MIUI مبتنى بر اندروید 12، آپدیت تست داخلى توسعه 

دهندگان MIUI را منتشر کرد. انتشــار آپدیت اندروید 13 براى 5 
دستگاه زیر در دسترس خواهد بود:

Mi MIX Fold 1. شیائومى
۵G 2.  شیائومى پد 5 پرو

3.  شیائومى پد 5 پرو
4.  شیائومى پد 5،

Mi۱۱Youth Vitality 5.  شیائومى
همان طور که مشاهده مى کنید این لیست شــامل 2 گوشى و 3 
تبلت است. این محصوالت پرفروش ترین محصوالت شیائومى 
نیســتند، بنابراین انتخاب آن ها براى نسخه آزمایشى هوشمندانه 

به نظر مى رسد. 
هنوز تاریخ دقیق انتشــار آپدیــت اندروید 13 شــیائومى براى 
محصوالت مختلف این شــرکت، مشــخص نیســت. اما طبق 

تجربه و درنظرگیــرى روال این برند در عرضــه آپدیت اندروید 
12، انتظار مى رود تــا قبل از نوروز 

1402 شــاهد عرضــه آپدیت
 مذکور براى دســتگاه هاى 

و  جدیــد  پرچمــدار 
محصــوالت میان رده 

کلیدى باشیم.

از جمله گوشى هایى که تحت تاثیر این آســیب پذیرى قرار مى گیرند مى توان به 
پیکسل 7، شیائومى 12 پرو و گلکسى S۱۰ سامسونگ اشاره کرد.

 محققان امنیت سایبرى تیم پروژه صفر (Project Zero) گوگل در مجموع پنج 
آسیب پذیرى را کشــف کرده اند که بر درایور پردازنده گرافیکى Arm Mali تأثیر 

مى گذارد. 
به همین دلیل میلیون ها دســتگاه اندرویدى در معرض خطر حمالت ســایبرى 
قرار دارند که دلیل آن فرایند آهسته و دشوار انتشار پچ هاى جدید است که پلتفرم 

غیرمتمرکز موبایل را دچار مشکل مى کند.
نقص ها در دو شناسه CVE-2022-33917 و CVE-202236449 دسته بندى 
شده اند و به هکرها اجازه مى دهند کارهاى بسیار زیادى، از دسترسى به بخش هاى 
حافظه آزاد گرفته تا نوشتن در خارج از محدوده حافظه موقت را انجام دهند. تمام 

این آسیب پذیرى ها نمره سختى «متوسط» را گرفته اند.
هرچند این نقص ها اکنون برطرف شــده اند، اما ســازندگان ســخت افزار هنوز 
وصله هاى مربوط به آن را در نقاط انتهایى خود اعمال نکرده اند. برخالف اپل که 
به تنهایى براى اکوسیستم موبایل آیفون ســخت افزار و نرم افزار تولید مى کند، 
گوگل تنها شرکتى نیست که نرم افزار و سخت افزار گوشى هاى اندروید را توسعه 

مى دهد.
عالوه بر گوگل با گوشى هاى پیکســل خود، تعداد نسبتًا زیادى از تولیدکنندگان 
مانند سامسونگ، ال جى، اوپو، شیائومى و موارد بسیار زیاد دیگر نیز گوشى هاى 
مجهز به سیستم عامل اندروید را توسعه مى دهند. تمام این شرکت ها نسخه هاى 

تغییر یافته اندروید و رویکرد خاص خود به سخت افزار را دارند.

گوشى هاى اندروید تحت تأثیر این نقص امنیت
مشکل اصلى این است که نقص ها بر درایورهاى گرافیکى Mali GPU شرکت 
Arm با نام هاى رمز Valhall، Bifrost، Midgard تاثیر مى گذارد و لیست طوالنى 

از گوشى ها مانند پیکسل 7، شیائومى 12 پرو، گلکسى S۱۰ سامسونگ، هواوى 
P۴۰ پرو و بســیارى دیگر را تحت تاثیــر قرار مى دهد که لیســت کامل آنها را 

مى توانید از BleepingComputer مشاهده کنید.
با توجه به این مســئله، گفته مى شــود زمانى که یک آســیب پذیرى کشــف 
مى شود، تمام ســازندگان تجهیزات اصلى (OEM) باید پچ هاى برطرف کننده 
را روى دســتگاه هاى خود اعمال کنند. این امر مى تواند زمان بر باشد، زیرا این 
پچ ها گاهى اوقات ممکن اســت با درایورهاى دســتگاه یا ســایر اجزاء مغایرت 

 داشته باشد.

چگونه مودم واى فاى خود را آپدیت کنیم؟
آپدیت جدید گلکسى واچ 5 

چه قابلیتى دارد؟

ورود اسنپ چت به 
مایکروسافت

گوشى و تبلت هاى 
شیائومى که 
آپدیت جدید 

دریافت کرده اند

وروز ز بل ىرو ر
14 شــاهد عرضــه آپدیت
کور براى دســتگاه هاى
و جدیــد  چمــدار 

صــوالت میان رده 
دى باشیم.
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 میوه ها و ســبزى ها به علت داشــتن ویتامین ها، مواد 
معدنى، آنتى اکسیدان ها و فیبر نقش مهمى در پیشگیرى 
و درمان انواع سرطان ها، بیمارى هاى قلبى - عروقى، 

سکته مغزى، پوکى استخوان، دیابت و چاقى دارند.
میوه ها و سبزى ها به علت داشــتن آنتى اکسیدان ها و 
فیبرها از رسوب چربى در دیواره رگ ها و گرفتگى عروق 

جلوگیرى مى کنند.

کم خونى:  
هویج، اسفناج، جعفرى، انگور.

درد مفاصل: 
هویج، تره فرنگى، گوجه فرنگى، موز، لیمو، توت فرنگى، 

گالبى، سیب، انگور.
آسم:  

هویج، پیاز، جعفرى، توت فرنگى، آویشن.

سوختگى:  
اســفناج، کاهو، پیاز، بادام، به، انجیــر، خربزه، هویج،

 هلو.
جوش صورت: 

کاهو، شلغم، گوجه فرنگى، هویج، پیاز.
براى پیشگیرى از سرطان: 

اسفناج، جعفرى، توت فرنگى.

ضعف قلب: 
 کاهو، کرفس، پیاز، آرتیشو.

قولنج کلیه:
 باقال، تره فرنگى، بادام، گیالس.

یبوست: 
اسفناج، کاهو، هویج، تره فرنگى، گوجه فرنگى، انجیر، 
توت فرنگى، انگور، زیتون، پرتقال، هلو، سیب، آلو، پیاز.

سیاه سرفه:
 تره فرنگى، ترب، انجیر، سیب، سیر.

دردپا و دست: 
آویشن.

رفع کندى رشد:
 اســفناج، جعفرى، پیاز، 

هویج، کلم.

طبق گفته کلینیک مایو ایــاالت  متحده عدم 
رعایت بهداشت دهان و دندان مى تواند بر سالمت 
کلى افراد تاثیر بگذارد. علت هم این است که دهان 
یک فرد منطقه ورودى مرکزى براى باکترى هاى 
محیطى است؛ بنابراین بهداشــت دندان معموال 
شامل مسواك زدن مناســب و نخ دندان کشیدن 

منظم مى شود.
مســواك زدن به جلوگیرى از رشــد باکترى ها و 
خطر عفونت هاى دهان کمــک مى کند. در واقع 
مسواك نکردن دندان هاى تان ممکن است منجر به 

تشکیل پالك و بیمارى لثه 
شود. عالوه بر مسواك 

زدن روزانه، استفاده 
از مسواك مناسب 
و پیــروى از 

تکنیک مناسب براى مســواك زدن نیز ضرورى 
اســت زیرا این موضوع موجب رسیدن مسواك به 
فضاهاى کوچک و خالص شدن از شر مواد غذایى 

و تجمع اسید مى شود.
در گزارش منتشر شده ســال 2022، 41 درصد از 
بزرگساالن از مسواك برقى و 58 درصد از مسواك 
دستى در یک دوره 6 ماهه استفاده کردند؛ اگرچه 
هر 2 عملکرد مســواك زدن را انجام مى دهند اما 
هزینه، ســهولت اســتفاده، ایمنى و اندازه آن در 
انتخاب مصرف کننده نقش داشت. همچنین اهداف 
شما در مورد بهداشت دندان نیز 
ممکن است روى نوع مسواك 
تاثیر بگذارد اما اگر با مســواك 
برقى دندان هــاى خود را 
تمیز مى کنید، این موارد را 

باید بدانید.
به دلیــل افزایــش کارایى 
مســواك هاى برقــى مى توانــد 
عملکرد بهترى براى برخــى افراد ایجاد 

کند. به هر حال این مسواك ها بسیار مالیم تر از 
مسواك هاى سنتى است؛ بنابراین خطر خونریزى 
لثه ها ناشى از مســواك زدن ســاینده را کاهش 
مى دهد. عالوه بر ایــن آن ها براى کســانى که 
بیمارى هاى استخوانى مانند آرتریت دارند، انتخاب 
خوبى اســت زیرا راحتى بیشتر و تالش کمترى را 

حین مسواك زدن خواهند داشت.
به گفته بنیاد بهداشت دهان نتایج مطالعات نشان 
داده که حتى مسواك هاى برقى به عنوان ابزارى 
کارآمدتر براى تمیز کردن دندان ها و لثه ها نسبت 
به مسواك دستى است. آنان نتایج شگفت انگیزى 
را در جلوگیرى از التهاب لثه و تشکیل پالك نشان 
داده اند. در واقع یک مطالعه در سال 2019 در نشریه 
پریودنتولوژى بالینى نشان داد کسانى که بیش از 
یک دهه از مسواك هاى برقى استفاده مى کردند، 
از ســالمت دهان و دندان به میزان قابل توجهى 

برخوردار بودند. 
به عنوان مثال آن ها خطر از دســت دادن دندان یا 

بیمارى لثه را کاهش دادند.

مشخص نیست که آیا نوشیدن شــیر گاو هایى 
که از شــاهدانه تغذیه مى کنند واقعًا منجر به اثرات 
روان گردان در انسان مى شــود یا خیر، اما محققان به 
وضوح نشان مى دهند که سطوح کانابینوئید هایى که 
آن ها شناسایى مى کنند قطعًا مى تواند در کودکان یا 

زنان شیرده مشکل ساز باشد.
تحقیقات جدیدى که در مجله Nature Food منتشر 
شده اســت در مورد عواقب تغذیه گاو هاى شیرى با 

شاهدانه گزارش شده است.
علیرغم اینکه محصول شاهدانه حاوى سطوح ناچیزى 

از THC روانگردان اســت، محققــان تغییرات 
رفتارى قابل توجهى را در حیوانات و ســطوح 
قابل اندازه گیرى THC در شیر گاو هاى تغذیه 

شده از شاهدانه تشخیص دادند.
یکــى از مــوارد اعتیــاد آور در دنیــاى 
امــروزى THC اســت. THC مخفــف 

تتراهیدروکانابینول است.
هدف اولیه در تحقیق بررسى این مطلب 
بود که آیا تغذیه دام با شــاهدانه براى 

حیوان و محصوالت حیوانى که به مصرف و برداشت 
انسان مى رسد، بى خطر است یا خیر.

 ،CBD طى چند سال گذشته با رشد سریع بازار روغن
کشت شاهدانه افزایش یافته است، اما کشاورزان اغلب 
پس از استخراج ترکیبات کانابینوئید، با حجم عظیمى 

از بیومس شاهدانه باقى مى مانند.
محققان در این مطالعه مى نویسند: به طور همزمان، 
تغییراتى در رفتار و ظاهر حیوانات مانند بازى با زبان، 
افزایش خمیازه، ترشح بزاق، تشکیل ترشحات بینى، 
افتادگى و قرمز شدن غشــاى تحریک کننده و 
ظاهر خواب آلود در حیوانات قابل مشهود 

بود.
گروهــى از دام که از بیشــترین حجم 
شاهدانه یا فرآورى هاى مشابه اش تغذیه 
شــدند، راه رفتن گهگاهى ناپایدار، ایستادن 
غیرعادى طوالنى و وضعیت غیرعادى نشان 

دادند.
محققان همچنین گزارش کردند که سطوح 
قابل اندازه گیرى کانابینوئید ها را مى توان 

در شیر گاو ها پس از تغذیه با شاهدانه مشاهده کرد.
مشخص نیست که آیا نوشیدن شــیر این گاو هایى 
که از شــاهدانه تغذیه مى کنند واقعًا منجر به اثرات 
روان گردان در انسان مى شود یا خیر، اما محققان به 
وضوح نشان مى دهند که سطوح کانابینوئید هایى که 
آن ها شناسایى مى کنند قطعًا مى تواند در کودکان یا 

زنان شیرده مشکل ساز باشد.
آزمایش ها همچنین نشــان داد که غلظت THC در 
شیر با حذف شــاهدانه از خوراك حیوانات به سرعت 

از بین مى رود.
این یافته احتمال اضافه شدن شاهدانه به رژیم غذایى 
برخى از دام ها را به عنوان راهى براى کاهش استرس 

حیوانات افزایش مى دهد.
مایکل کالینهنز از دانشــگاه ایالتى کانزاس چندین 
مطالعه اخیر را در مورد تغذیه گاو ها با شاهدانه انجام 
داده اســت و بر این باور اســت هر زمانى که شرایط 
تغذیه اى را بــراى حیوان بهتر کنیم، بــراى ما نتایج 
سودمندى به همراه خواهد داشت، اما باید مراقب بود 

که تنوع تغذیه اى دام ما را به اشتباه نیاندازد.

کارى که برنج با بدن ما مى کند

بیمارى هایى که با سبزى ها و میو ه ها درمان مى شوند

نوشیدن شیر هایى که شما را معتاد مى کندمسواك برقى بهتر است یا دستى؟

برنج انواع مختلفى دارد که شــناخت آن، مى تواند در 
انتخاب نوع سالم آن براى بدن کمک کند.

 زمانى که شــما به یک غذاى جانبى کامل نیاز دارید، 
شاید هیچ چیزى مانند برنج نباشد. برنج دانه اى است که 
مى تواند مکمل تقریبا هرچیزى باشد که به آن مى افزایید 
و بسته به نوع و تنوع برنج، مى تواند حاوى مقدار زیادى 
مواد مغذى تقویت کننده ســالمتى باشد که شما را در 

طول روز سر پا نگه مى دارد.
با وجود انواع مختلفى از برنج در بازار، آشنا شدن با انواع 
مختلف برنج و جزئیات آن هــا تا حدودى گیج کننده به 
نظر مى رسد. اگر شــما از طرفداران این غله هستید و 
مایلید بدانید زمانى که این غذاى شگفت را مى خورید، 
چه اتفاقــى براى بدن شــما مى افتد، ایــن گزارش را

 بخوانید.

 احتمال دچار التهاب شدن
التهاب مى تواند آســیب هایى را به سرعت به بدن شما 
وارد آورد. اگر شما عاشق برنج هستید، باید بدانید در حال 

پخت کدام نوع برنج هستید.
«تریســتا بســت» (Trista Best) کارشناس سالمت 
عمومى در آمریــکا در این باره مى گوید: برنج ســفید 
یک نسخه تقریبا فرآورى شــده از برنج قهوه اى است. 
این فرآورى سبب مى شــود تا برنج ســفید به عنوان 
یک کربوهیدرات ســاده در نظر گرفته شــود. این نوع 
کربوهیدرات به ســرعت تجزیه شــده و به ســرعت 
از ســوى بدن براى تأمین انرژى مورد اســتفاده قرار

 مى گیرد.
او در اامه مى افزاید: اگر شما دچار نفخ و یا التهاب باشید، 
ممکن است به این دلیل باشد که شما کربوهیدرات هاى 
تصفیه شــده فراوانى مصرف کرده اید. این به آن دلیل 
اســت که کربوهیدرات هاى تصفیه شــده سبب ایجاد 
نوعى التهاب در بدن مى شود و باعث مى شود تا بدن آب 

بیشترى به نسبت حالت عادى ذخیره کند.
براى کاهش التهاب مطمئن شــوید 

از برنــج قهــوه 

اســتفاده مى کنید. همچنین از نوع برنــج قهوه اى که 
برمیدارید، سعى کنید اطمینان حاصل کنید.

احساس گرسنگى نخواهید کرد
عجیب نیســت که برنج در وعده هــاى غذایى فراوانى 
مصرف مى شود؛ چراکه به لطف ساختار مغذى آن، این 
غله مى تواند احساس سیرى بیشترى در شما ایجاد کند.

«مگان سدیوى» (Meghan Sedivy) متخصص تغذیه 
در این باره مى گوید: برنج حاوى مقدار زیادى فیبر است 
که مى تواند احساس سیرى و رضایت براى مدت زمان 

بیشترى در شما ایجاد کند.
 برنج قهوه اى داراى مقدار بیشترى فیبر به نسبت برنج 
سفید است و زمانى که شما هر کدام از این ها را مصرف 
مى کنید، بدن شما از این فیبر براى آنکه سیستم گوارش 

شما را روان نگه دارد، استفاده مى کند.

احتمال افزایش قند خون
مــکان وانــگ (Megan Wong) متخصــص تغذیه 
مى گوید: اندکى پس از آنکه برنج مصرف مى کنید، قند 
خون شما افزایش خواهد یافت اما اینکه چه میزان و چقدر 
سریع این مسئله اتفاق بیافتد، بستگى به نوع برنجى دارد 

که مصرف مى کنید.
او مى افزاید: قند خون شما براى این افزایش مى یابد که 
برنج منبع کربوهیدرات اســت و تمامى کربوهیدرات ها 

سرانجام به قند تجزیه مى شوند.
این متخصص تغذیه ادامه مى دهد: بطور کلى برنج سفید 
دانه کوتاه، بیشترین و سریع ترین افزایش قند را به همراه 
دارد مانند برنج سوشــى، برنج جاسمین، برنج چسبناك 
(یا همان برنچ گلوتینوس) و برنج کالــروز. با این حال 
برنج دانه بلند هرچند ســفید باشد، براى حفظ قند خون 

شما بهتر است.
او گفته است برنج دانه بلند داراى آمیلوز بیشترى است 
که در حفظ ساختار خود بهتر از «آمیلوپکتین» است. برنج 
قهوه اى دانه بلند بهترین گزینه اى است که 
مى توانید از آن لذت ببرید؛ 

بدون آنه قند خون شما افزایش یابد. این بدان دلیل است 
که فیبر اضافى روند هضم غذا را کندتر مى کند.

غذاى مورد عالقه باکترى هاى روده
ما غالبا باکترى هاى خوبى را که در دستگاه گوارشمان 
هستند، فراموش مى کنیم اما خوشبختانه برنج مراقب 
موجودات میکروسکوپى بدن ما هست حتى اگر خود ما 

هم حواسمان نباشد.
«لیندســى آلن» (Lindsay Allen) متخصص تغذیه و 
رژیم غذایى اظهار کرد: اگر برنج پس از پخته شدن، سرد 

شود، نشاسته آن به نشاسته مقاوم بدل مى شود.
او افزود: بدن ما نمى تواند تمامى این نشاسته را جذب کند 
و به شکلى هضم نشده به داخل روده بزرگ مى رود و در 
آنجا باکترى هاى مفید ما از آن تغذیه کرده و آن را تجزیه 
مى کنند. نشاسته مقاوم همچنان قند خون شما را افزایش 
مى دهد اما به تدریج و بسیار آرامتر. این بدان معناست که 
ما براى مدت طوالنى ترى احســاس رضایت خواهیم 
داشت و عوارض جانبى قند خون باال و یا پایین را تجریه 

نخواهیم کرد.
همچنین افزودن ســرکه به برنج، روند جذب نشاسته 
را کندتر مى کند کــه نمونه اى از آن در برنج سوشــى 

است.

یبوست  
دیانا گاریگلیو (Diana Gariglio) از متخصصان تغذیه 
مى گوید: در برنج سفید با حذف سبوس، محتواى فیبرى 
و مواد مغذى آن کاهش یافته اســت. فیبر به باالبردن 
کارکرد منظــم روده کمک مى کنــد؛ بنابراین خوردن 
مقدار زیادى غالت کم فیبر مانند برنج ســفید منجر به 

یبوست مى شود.

  احتمال افزایش وزن
زمانى که ما غالت فــرآورى شــده را مى خوریم، باید 
اطمینان حاصل کنیم که در مصرف آن زیاده روى نکرده 

ایم وگرنه باید انتظار افزایش وزن را داشته باشیم.
«لیزا ریچارد» مشاور پرستار بالینى در این باره مى گوید: 
برنج سفید، سطحى از فرآورى را طى کرده که طى آن 
جوانه و سبوس از آن جدا شده است. این دو بخش جدا 
شده داراى ویتامین ها و مواد مغذى فراوانى هستند؛ به 
خصوص داراى ویتامین هاى E، B و فیبر هســتند. 
زمانى که برنج سفید مصرف مى کنید، بدن آن 
را سریع تر گوارش شــده و احساس رضایت 
کمترى فراهم مى آورد؛ بنابراین به شــکل 
مداوم نیاز دارید تا بیشتر و بیشتر بخورید. این 
زیاد خوردن ســبب مى شود تا شما افزایش 

وزن پیدا کنید.
اگر شــما خوردن برنج را دوســت دارید، اما 
نمى خواهید تا اضافه وزن پیدا کنید، نترســید. 
تنها کافى اســت به یاد داشته باشــید که به حد 
اعتدال بخورید و بدانید چه میــزان برنج را دارید وارد 

بدنتان مى کنید.

هیچ کس نمى خواهد روز خود را با سوزش سر دل شروع 
کند به همین دلیل است که اگر از سوء هاضمه مکرر رنج 
مى برید دورى از مرکبات مانند پرتقال و گریپ فروت ایده 

خوبى مى باشد.
 اگر اغلب با سوء هاضمه دست و پنجه نرم مى کنید مى دانید 
که برخى از مواد غذایى حتى سالم ترین آن نیز مى توانند 
اصطالحا باعث سوزش سردل شوند. در حالى که بسیارى از 
ما از این واقعیت آگاه هستیم که خوردن غذاهاى سرخ شده 
چرب مى توانند منجر به سوء هاضمه ناراحت کننده شوند 
(فارغ از آن که مى توانند طیف وسیعى از مشکالت دیگر 
براى سالمتى را ایجاد کنند) مواد غذایى سالم زیادى وجود 
دارند که مى توانند در روز شما را دچار سوء هاضمه کنند. 
یکى از این مواد که معموال از مواد تشکیل دهنده صبحانه 

است مرکبات مى باشد.
 هیچ کس نمى خواهد روز خود را با سوزش سر دل شروع 
کند به همین دلیل است که اگر از سوء هاضمه مکرر رنج 
مى برید دورى از مرکبات مانند پرتقال و گریپ فروت ایده 

خوبى مى باشد.

مرکبات مانند پرتقال
پرتقال و سایر مرکبات فواید زیادى براى سالمتى دارند. 
مرکبات مملو از ویتامین ث تقویت کننده سیستم ایمنى 
هستند و مى توانند به مبارزه با التهاب کمک کنند و حتى 
نشان داده شــده که از بیمارى هاى جدى مانند دیابت و 
ســرطان جلوگیرى مى کنند. با این وجود، تمام این مزایا 
اگر معموال با ســوء هاضمه دست و پنجه نرم مى کنید به 
خصوص در مورد سوزش ســر دل ممکن است بخواهید 
از افزودن این میوه خوش طعم به بشــقاب خود در صبح 

احتیاط کنید.
کسانى که از رفالکس معده به مرى رنج مى برند بهتر است 
از مرکبات یک ماده غذایى محرك رایج براى این مشکل 
اجتناب ورزند تا اســید معده به مرى باز نگردد. اسیدیته 
 (LES) مرکبات باعث شل شدن اسفنکتر تحتانى مرى
مى شود که منجر به جریان برگشت اسید معده به مرى شده 

و به سوزش سر دل مرتبط با سوء هاضمه منجر مى شود.
بسیارى اوقات افراد پرتقال را به تنهایى مى خورند یا آب 
آن را به اسموتى اضافه مى کنند و این مى تواند باعث سوء 
هاضمه شود. پرتقال یک مرکبات بسیار اسیدى است که 
مى تواند باعث شود معده شما بیش از حد اسید تولید کند و 

در نتیجه باعث سوء هاضمه شود.

جایگزین هاى مرکبات
البته، میوه هنوز بخش مهمى از یک رژیم غذایى ســالم 
است و یک مکمل فوق العاده براى صبحانه مى باشد. اگر 
براى جلوگیرى از سوء هاضمه از مصرف مرکبات اجتناب 
مى ورزید چندین میوه با اســیدیته پایین وجود دارند که 
مى توانید در نظر بگیرید از جمله موز، انواع توت ها، سیب، 

گالبى و هلو.

ماده غذایى سالم که 
منجر به سوءهاضمه مى شود

اســت که کربوهیدرا
ب نوعى التهاب در بدن مى شود و باعث مى شود تا بدن

بیشترى به نسبت حالت عادى ذخیره کند.
براى کاهش التهاب مطمئن شــوید

از برنــج قهــوه 

ه که در حفظ ساختار خود
قهوه اى دانه بلند بهترین گزینه اى است

رمىتوانید از آن لذت ببرید؛  انتظ ایموگرنه باید
«لیزا ریچارد» مشاور پرستار بالینى
ط برنج سفید، سطحى از فرآورى را
جوانه و سبوس از آن جدا شده اس
شده داراى ویتامین ها و مواد مغذ
ددددداص داراى ویتامین هاى خصو
زمانى که برنج سفید م
را سریع تر گوارشش
کمترى فراهم مى
مداوم نیاز داریدت
زیاد خوردن سـ
وزن پیدا کنید
اگر شــما خور
نمى خواهید تا اض
تنها کافى اســت
اعتدال بخورید و بدان

بدنتان مى کنید.

ب
سوء

ت که 
کند و 

ى ســالم
ى باشد. اگر 
ت اجتناب 
ود دارند که

ت ها، سیب، 

جلوگیرى مى کنند.

سیر. سیب،

ز، 

مصرف زیاد نمــک باعــث بیمارى هاى قلبى  
و عروقى مى شــود و ممکن اســت در ابتالء به 
بیمارى هــاى خودایمنى، برخى ســرطان ها و 
اختــالالت شــناختى موثر 

باشد.
 

نتایج یــک مطالعه جدید 
دانشگاه ادینبورگ انگلستان نشان داد مصرف 
بیش از حد مواد غذایى شــور مى تواند منجر به 

افزایش سطح استرس شود.
محققــان دریافتند زمانى کــه موش ها با رژیم  
غذایى پرنمک تغذیه مى شوند، سطح هورمون 

استرس 75 درصد افزایش مى یابد.
کارشناسان امیدوارند یافته هاى آن ها بازنگرى 
در سیاســت هاى بهداشــت عمومــى در مورد 
مصرف نمک را تشویق کند که در نهایت مى تواند 
تولیدکنندگان را به کاهش میزان سدیم در مواد 

غذایى فرآورى شده سوق دهد.
در حالــى کــه انجمن قلــب آمریــکا توصیه 
مى کند که بزرگســاالن باید کمتر از چهار گرم 

نمک در روز مصــرف کنند، اکثــر مردم بیش 
از 2 برابر ایــن مقدار را به  طــور منظم مصرف

 مى کنند.
محققــان افزودنــد: مصرف زیــاد نمک باعث 
بیمارى هاى قلبى  و عروقى مى شــود و ممکن 
اســت در ابتالء بــه بیمارى هــاى خودایمنى، 
برخى ســرطان ها و اختالالت شــناختى موثر

 باشد.
خطرات سالمتى ناشــى از مصرف بیش از حد 
نمک به خوبى ثابت شــده اما تاثیرات مهم آن 
بر رفتار افراد نامشخص باقى مانده است. براى 
بررســى کارشناســان روى موش هایى تمرکز 
کردند که از رژیم  غذایى پرنمک تغذیه مى شدند 
و با آنچه بیشتر انسان ها مصرف مى کنند، قابل 

مقایسه بود.
نتایج نشان داد رژیم  غذایى نمکى باعث افزایش 
ســطح هورمون اســترس در بین موش ها و 2 
برابر شــدن پاســخ هورمونى آن ها به استرس 
محیطى شــد. عالوه بر این مصرف زیاد نمک 
باعث افزایــش فعالیت ژن هایى مى شــود که 
پروتئین هایى در مغز تولید و نحوه واکنش بدن به 

استرس را کنترل مى کنند.
کارشناسان عنوان کردند که مطالعات بیشترى 
در حال انجام است تا بررســى شود که آیا نمک 
اضافى منجر به تغییــرات رفتارى دیگرى مانند 

اضطراب و پرخاشگرى مى شود یا خیر.
پروفســور متیو بیلى گفت: درك اینکه چگونه 
غذاى پرنمک سالمت روان ما را تغییر مى دهد 
گام مهمى براى بهبود سالمتى است. ما مى دانیم 
که خوردن نمک زیاد به قلب، رگ هاى خونى و 

کلیه هاى ما آسیب مى رساند.
این مطالعه اکنون به مــا مى گوید که نمک زیاد 
در غذاى مــا نحوه مدیریت اســترس مغز را نیز 

تغییر مى دهد.

شخصى که دچار دوربینى باشد، هنگام مشاهده 
اجسام نزدیک تصاویر مبهم خواهد بود.

دوربینى چشــم عالئمى داشــته کــه مى تواند 
تشخیص آن را آســان کند. اگر دچار هر یک از 
مشــکالت زیر هســتید، حتما به چشم پزشک 

مراجعه کنید.
تارى دید: اشیا نزدیک تار به نظر مى رسند.

مؤثرترین روش هاى طبیعى تقویت 
چشم

براى اینکه تصاویر وضوح داشته باشند، باید مدام 
پلک بزنید.

عالئم مربوط به خســتگى چشم مانند سوزش و 
درد در اطراف و داخل چشم دارید.

بعد از انجام کارهایى که نیاز به مشاهده نزدیک 

دارند، مانند مطالعه، نقاشــى یــا کار با کامپیوتر 
چشمان شما درد مى گیرد یا دچار سردرد مى شوید.

اگر بعد از انجام کارهایى مانند مطالعه چشم شما 
درد مى گیرد یا مشکالت بینایى در فعالیت هاى 
روزمره شما تاثیر مى گذارند، حتما به چشم پزشک 

مراجعه کنید.

بالیى که مصرف زیاد نمک 
سرتان مى آورد!

عالئم دوربینى چشم چیست؟

مسواك نکردن دندان هاى تان ممکن است منجر به 
ههههلثه تتشکیل پالك و بیمارى 

كواك شود. عالوه بر مس
روزانه، استفاده  ززدن
از مسواك مناسب
و پیــروى از 

ه انتخاب مصرف کننده نقش داشت.
شما در مورد بهد

ممکن است روى
تاثیر بگذارد اما ا
ببرقى دندان
تمیز مى کنی
باید بدانید.

به دلیــل افز
مســواك هاى برق
عملکرد بهترى براى برخـ

وى سطوح ناچیزى 
ــان تغییرات 
 و ســطوح 
 هاى تغذیه 

نیــاى 
خفــف

 مطلب 
 براى 

افتادگى و قر
ظاه
بود.
گرو
شاهد
شــدند
غیرعادى

دادند.
محققا
قابل
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027006472 مورخ 1401/07/02 حبیبه دهقانى خوراسگانى فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2865 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293393851 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9470 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/54 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23- 

م الف: 1416521- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/180

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8854 مورخ 1401/09/02 به شماره کالسه 1031 مالکیت آقاى/ خانم رحیم شمسى به 
شناسنامه شماره 1130193527 کدملى 1130193527 صادره فرزند على داد در ششدانگ یکباب خانه 
که سه دانگ به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد به مساحت 315 مترمربع پالك شماره 1376 فرعى از 
111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب اسناد الکترونیکى 863582 و 
448842 و سند تک برگى 448841 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23- م الف: 1416780 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/182

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

برابر راى شماره 140160302026013518 مورخ 1401/08/20 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى افشین نجف پور به شناسنامه شماره 1150176539 کدملى 
1150176539 صادره داران فرزند بهنام به صورت ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/92 
مترمربع از پالك شــماره 260 و 261 فرعى از 15179 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالک رسمى آقاى ســیدجعفر امامى نجفى دهکردى و عباس کریمى طبق سیستم 
جامع امالك دفتر امالك الکترونیــک 139620302026014790- 139620302026014791- 
ـ211 و 214ـ 217 دفتر  139620302026014792- 139620302026014795 مورد ثبت صفحه 208
222 امالك که مورد درخواست مع  الواسطه به موجب قولنامه و تفویض وکالت 38417ـ  1399/07/16 و 
38418ـ 1399/07/16 دفتر 235 اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 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: 1401/09/08 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/23 - م الف: 1417466 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/184

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003149- تاریخ ارسال نامه: 1401/09/06- نظر به اینکه سند مالکیت 
به شماره چاپى 707761 نسبت به تمامیت 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 3813 فرعى 

از 1 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 427 صفحه 588 بنام خانم پروین شاملى ثبت و سند صادر گردیده 
است هم اکنون خانم: پروین شاملى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008013099 
مورخ 1401/09/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 61123 مورخ 
1401/08/30 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 11 منظریه شهرضا گواهى امضاء گردیده است 
مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند 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 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 رسید اخذ کند تا در صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت 
به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/09/08 م الف: 1417892- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى قدیرى 

از طرف محمدحسن صمصامى/9/186

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 2718 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  خانم شهناز مال احمدى   فرزند حبعلى و غیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 
1401/10/01  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 

تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
    تاریخ انتشار: 1401/09/08-م الف:1415984-    اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراهللا 

علینقیان/9/187

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

شــماره: 140160302026013392- تاریــخ: 1401/08/19- برابــر راى شــماره 
139560302026007569 مورخ 1395/04/23 ســه 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 آقاى/ خانم فاطمه صغرى محسنى حبیب آبادى فرزند على اکبر 
بشماره شناسنامه 673 صادره اصفهان مالکیت خانم فاطمه صغرى محسنى حبیب آبادى به شناسنامه 
شماره 673 کدملى 1286601045 صادره اصفهان فرزند على اکبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 316/05 مترمربع پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان سند 114338 مورخ 1375/8/13 دفتر اسناد رسمى شماره 3 اصفهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08 - م الف: 1409327 – قائم مقام رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – علیرضا اخوان/8/293

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

شــماره: 140160302026013390- تاریــخ: 1401/08/19- برابــر راى شــماره 
139560302026007570 مــورخ 1395/04/23 هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى مســیب مرادى به شناسنامه شماره 101 کدملى 
6609744874 صادره دولت آباد فرزند محمد در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
316/05 مترمربع پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان سند 114338 مورخ 1375/8/13 دفتر اسناد رسمى شماره 3 اصفهان

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار 
دوم بعد از پل غدیرسمت راست خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/08 - م الف: 1409319 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – علیرضا اخوان/8/295

آگهى مزایده اموال منقول
شــماره آگهى:140103902141000037-تاریــخ آگهــى: 1401/09/01 شــماره پرونــده 
:139804017087000581 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9801041 باعنایت به محتویات 
پرونده اجرائى کالسه فوق ، چون مرحوم آقاى سیف اله تفنگچى فرزند محمد به کد ملى 1817549881 
از پرداخت دین و بدهى مهریه به اشرف ناکى در زمان حیات و پس از آن وراث وى امتناع نموده زوجه 
ى وى خانم اشرف ناکى نسبت به بازداشــت اموال زوج از جمله ششدانگ یک دستگاه خودرو سمند 
مدل 1388 بشماره 391د 26 ایران 43 اقدام و خودروى فوق در پارکینگگ شخصى ( خیابان مخابرات 
فرعى 6 غربى پالك 19 ) شاهین شــهر توقیف فیزیکى و تحویل امین اموال گردیده است . سپس 
زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده مورد بازداشت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى 
ارجاع که طبق گزارش مورخ 15 / 08 / 1401 به شــرح ذیل خودروى مزبور به رنگ سفید به شماره 
موتور 14788002602 و به شماره شاسى NAACgIgC7AF253903 مورد بازدید قرار گرفت که 
وضعیت اتاق از نظر ظاهرى سالم و خوب و بدون خسارت است موتور و بخارى بصورت خاموش بازدید 
گردید. همچنین کولر ، برف پاك کن و چراغ ها سالم ولى خاموش بازدید شد. آینه ها سالم ، صندلى و 
جلو داشبورد سالم و داراى 50 درصد آج الستیک است . زاپاس ندارد و قسمت جلو نیز تصادفى و داراى 
رنگ شدگى است و باترى خوابیده و بیمه نیزوفق اعالم بستانکار و گواهى کارشناس ندارد یا دردست 
نیست . على ایحال با توجه به مدل خودرو و نیز شیشه ها و دوآینه چپ و راست و دوچراغ جلو و دوچراغ 
خطر عقب و برف پاکن ها و جلو پنجره وصندلى ها و چهارحلقه الستیک قیمت پایه خودرو با توجه به 
مدل و نوع خودرو جهت فروش در مزایده بمبلغ 1/250/000/000 ریال معادل 125/000/000 میلیون 
تومان ارزیابى شده به طرفین پرونده ابالغ گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق مزایده مورد بازداشت از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه   مورخ 1401/09/28 ازمبلغ پایه 1/250/000/000 ریال ( معادل یکصدو 
بیست و پنج میلیون تومان ) در اداره ثبت اسنادو امالك شاهین شهر واحد اجرا از طریق مزایده برگزار و 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى ، بیمه ، هزینه پارکینگ ، خالفى ها ، هزینه تعویض پالك و نقل انتقال و غیره اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد    ضمنا این آگهى فقط 

یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 08/ 09 / 1401 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت 
10درصد از مبلغ پایه ى مزایده به حساب سپرده ى ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه 
مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارایه کارت شناسایى معتبر الزامى بوده و برنده ى مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر 
صورتى که ظرف مهلت مققر مانده فروش را به حساب ســپرده واریز نکند ده درصد واریز شده قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش به نفع بستانکار انجام 
مى گردد . تاریخ انتشار:1401/09/08 – م الف: 1416285 - رییس واحد اجراى اسناد رسمى شاهین 

شهر - رشید توکلى/9/188 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140160302035000155.  1401/8/4 هیات اول / 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتى اراضى ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى خوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى اقاى نوراهللا محمدى فرزند 
امان اهللا بشماره شناســنامه 10114 صادره از دریک باب خانه به مساحت 177/26 متر مربع پالك 
301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رســمى آقاى حسن ابدالى فرزند یداله 
محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول 
:1401/09/08-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23-م الف:  1417916 - رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر -  سید امیرحسین حسن زاده/9/189

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان از آزادسازى 86 
هکتار از اراضى دریاچه سد زاینده رود از دست ُمتصرفان 
در سالجارى خبر داد. حسن ساســانى افزود: این امر با 
حکم قضایى، تشکیل جلسه هاى آگاه سازى با دهیارها و 
شوراهاى روستاها، نمایندگان بهره برداران و کشاورزان و 
هماهنگى با دادستان و فرماندار شهرستان چادگان انجام 
گرفت. وى ادامه داد: با توجه به شناســایى مُتخلفان و 
ُمتصرفان بستر دریاچه سد زاینده رود، از سال 94 تاکنون 
67 فقره شــکایت انجام و به رفع تصرف اراضى بستر 
دریاچه سد ُمنجر شده اســت. مدیرعامل آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به آزادسازى بالغ بر 265 هکتار از اراضى 

دریاچه ســد زاینده رود در سال هاى اخیر گفت: تخلفات 
در اراضى دریاچه این ســد در مراجع قانونى پیگیرى و 
روال قضایى آن ســپرى و 150 هکتار بر اساس احکام 
قضایى و حدود 115 هکتار نیز بدون اخذ حکم قضایى 
و از طریق پیگیرى  واحد حفاظت مهندســان مشــاور 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان، به وضعیت سابق خود 

اعاده شده است.
ساسانى تصریح کرد: با آزادســازى اراضى تملیکى سد 
و جلوگیرى از انجام کشــت مجدد در این محدوده، از 
برداشت ســاالنه 3/3 میلیون مترمکعب آب از دریاچه 

سد در 6 سال اخیر جلوگیرى و صرفه جویى شده است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: رونق کارخانه هاى 
راکد مأموریت مهم اداره کل صمت با همکارى بین بخشى 
در استان اصفهان است. ســید مهدى میر محمدصادقى 
اظهار کرد: رونق تولید و تقویت واحدهاى صنعتى و خروج از 
رکود این مراکز جزو مأموریت هاى مهم وزارت صمت بوده 
که در استان اصفهان این مهم با مشارکت بخش هاى دیگر 
ادارى و خصوصى دنبال مى شود. وى افزود: فعال سازى و 
خروج از رکود نزدیک به 500 واحــد صنعتى جزو برنامه 
امسال استان اصفهان پیش بینى شــده که 40 درصد این 
مأموریت تاکنون محقق شده اســت. سرپرست معاونت 

توسعه مدیریت و منابع اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان ادامه داد: تقویــت نقدینگى، کمک به رفع موانع 
تولید و حمایت از طرح ها و پیشنهادهاى جدید صنایع راکد 
توانسته فرصت هاى خوبى را براى فعال سازى فراهم کند. 
وى تصریح کرد: تسهیل شرایط بانکى، همکارى نهادهاى 
ادارى و خدماتى و کمک نیروهاى جوان و با ایده موجب 
تقویت بخش اقتصادى خواهد بود. به گفته محمدصادقى، 
جلوگیرى از خام فروشى و توجه به فراورى محصوالت خام 
و کمک به رونق تولیدات جدید و تکمیل حلقه هاى تولید 
جزو مهم ترین وظایفى است که باید در حوزه صنعتى مورد 

توجه قرار گیرد.

86 هکتار از اراضى دریاچه 
سد زاینده رود آزاد شد

رونق کارخانه هاى راکد
با همکارى بین بخشى

انهدام 36 باند سرقت
در استان اصفهان

رئیس پلیـس آگاهى اسـتان اصفهان گفـت: از ابتداى 
سـال تاکنون در مجموع 36 باند سرقت خودرو و منزل 
شناسایى و متالشى شده است. سرهنگ حسین ترکیان 
از شناسـایى و انهدام 2 بانـد حرفه اى سـرقت خودرو و 
منازل در اصفهان خبر داده و اظهار داشت: سارقان این 
دو باند در مجموع مرتکب سرقت 23 خودرو و 25 منزل 
شده اند و اموال شـهروندان را به ارزش ریالى 8 میلیارد 
تومان را به سـرقت برده اند. وى افزود: با بیان اینکه در 
عملیات ماموران آگاهى 4 سارق منزل و 2 سارق خودرو 

دستگیر شده اند.

پیشگیرى از زمین خوارى
در نجف آباد

براى پیشـگیرى از زمین خوارى، سـند تک برگ 170 
هکتار اراضى داخل محدوده و حریم شهر هاى نجف آباد، 
دهق و علویجه به نام دولت و با نمایندگى سازمان ملى 
زمین و مسکن دریافت شد. رئیس اداره راه و شهرسازى 
شهرسـتان نجف آباد گفـت: 110 فقره اسـناد مالکیت 
تک برگ بنام دولت و با نمایندگى سـازمان ملى زمین 
و مسکن دریافت شد. مرتضى فوالدى افزود: با اجراى 
قانون کاداستر و سنددار شدن اراضى، اختالفات و دعاوى 
بین مردم و دستگاه هاى دولتى رفع مى شود، همچنین 
با دریافت اسـناد تک برگى به نام دولت، سـودجویى از 
اراضى ملى و سوء استفاده از اسنادى که ابهام دارند نیز 

به حداقل مى رسد.

خبر

دیروز دو خبر درباره دو اقدم به ترور در اصفهان منتشــر شد که 
یکى تأیید و یکى  تکذیب شد. 

بنا بر این گزارش معاون سیاســى امنیتى و اجتماعى استاندارى 
اصفهان از اقدام مسلحانه علیه یک تن از کارکنان سپاه پاسداران 
در اصفهان خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومى و امور بین 
الملل استاندارى اصفهان، محمدرضا جان نثارى معاون سیاسى، 
امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان با اعالم این خبر گفت: در 
ساعات ابتدایى صبح روز هفتم آذرماه در یک اقدام مسلحانه در 
شهر اصفهان یکى از همکاران رده هاى سپاه به نام رضا داستانى 

با سالح گرم مورد اصابت چند  گلوله قرار گرفت.
محمدرضا جان نثــارى ادامه داد: فــرد مذکــور بالفاصله به 

بیمارســتان منتقل شــد و مورد عمل جراحى قــرار گرفت که 
متاسفانه تالش پزشکان موثر واقع نشــد و ایشان جان به جان 

آفرین تسلیم نمود.
وى با اشــاره به اقدامات اطالعاتى صورت گرفته از ابتداى این 
واقعه به منظور شناسایى و دســتگیرى عوامل این اقدام، ارائه 
اطالعات تکمیلى در این خصوص را به ساعات آتى موکول کرد.

در همین حال ادعاى ترور فرمانده انتظامى شهرستان سمیرم که 
روز گذشته در شبکه هاى اجتماعى رسانه هاى معاند بازنشر شده 
بود، از سوى رییس مرکز اطالع  رسانى فرماندهى انتظامى استان 

اصفهان تکذیب شد. 
دیروز  (دوشنبه) خبرى در باره ترور ”سرهنگ سهراب قره قانى 

فرمانده انتظامى ســمیرم در شــبکه هاى اجتماعى وابسته به 
رسانه هاى معاند بازنشر شد. با این حال، سرهنگ مسعود ُطریفى 
در گفت و گو بــا ایرنا افزود: این خبر صحت ندارد و ســرهنگ 
قره قانى که اکنون محل خدمتشــان شهرضاست و در سمیرم 

نیستند، در صحت و سالمت کامل به سر مى برند.

ترورى که تأیید شد
و ترورى که تکذیب شد

مسئول بیمارى هاى واگیر شبکه بهداشت استان اصفهان پیرامون حادثه مسمومیت 
دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان، گفت: براى بررســى دالیل این اتفاق از آب 
دانشــگاه و بیماران نمونه بردارى کردیم و تاکنون میکروب خاصى شناسایى نشده 
است. سیدعلى محمد میبدى شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در توضیح دالیل 
مشکالت گوارشى به وجود آمده براى دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان، اظهار 
داشت: از شب چهارشنبه به همراه 2 نفر از معاونین دانشگاه در مرکز بهداشت دانشگاه 
به صورت تمام وقت حاضر شدیم و ســعى کردیم که همه تمهیدات و پروتکل هاى 
بهداشتى را در خوابگاه هاى دانشــجویى اعمال کرده و تالش مان را انجام دادیم تا 
دانشجویانى که دچار مسمومیت شده اند، ســالمتى خودشان را باز یابند. وى با بیان 
اینکه براى بررسى دالیل این اتفاق با دانشگاه علوم پزشکى و شبکه بهداشت اصفهان 
همکارى همه جانبه اى داشتیم، افزود: از آب و بخش هاى مختلف رستوران هاى موجود 
در دانشگاه نمونه بردارى به عمل آمده است، عالوه بر این از برخى از دانشجویان بیمار 
نیز نمونه هاى الزم تهیه شد. رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه 
سالمت آب دانشگاه به تایید رسیده و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان کشت هاى خاصى 
را به انجام داده که نتایج آن به زودى اعالم مى شود. وى یادآور شد: در این مدت وزیر 
علوم جویاى حال دانشجویان بیمار بودند و دستورات الزم براى پیگیرى این موضوع 

را صادر کردند.
 رضا فدایى، مسئول بیمارى هاى واگیر شبکه بهداشت استان هم در این رابطه گفت: 
براى بررسى دالیل این اتفاق از آب دانشگاه و بیماران نمونه بردارى کردیم و تاکنون 
میکروب خاصى که بتوان آن را عامل بیمارى در برخى از دانشجویان ذکر کرد، هنوز 
به دست نیامده اســت. وى افزود: براى بررسى هاى تکمیلى ویروسى نمونه هایى را 
به وزارت بهداشت فرستاده  و منتظر نتایج آن هستیم و عالوه بر این نمونه گیرى ها 
همچنان ادامه دارد. مسئول بیمارى هاى واگیر شبکه بهداشت استان تصریح کرد: آنچه 
مسلم است با همکارى دانشگاه صنعتى و بهبود شرایط بهداشتى در بین دانشجویان و 
رستوران هاى موجود در دانشگاه این مشکل رو به متوقف شدن است. وى خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه عالئم اکثر دانشجویان مبتال خفیف بوده و در برخى موارد به دلیل 
دقت بیشتر به درمانگاه هاى اطراف دانشــگاه اعزام شدند اما خوشبختانه حال همه 

دانشجوهاى بیمار خوب است.

عامل مسمومیت دانشجویان
دانشگاه صنعتى هنوز معلوم نیست 

تاسیس  
شرکت سهامى خاص رایان سپهر نقش جهان درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 72664 به شناسه ملى 14011668427 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و خرید و فروش مکملهاى ویتامینى و معدنى و پرمیکس دام و طیور ، تولید و خرید و فروش کنسانتره دام و طیور ، تولید و خرید 
و فروش مکمل و خوراك دام و طیور در تمامى سن ها و تمام حالتهاى فیزیولوژى ،تولید و خرید و فروش تمامى ریز مغذى هاى دام و طیور ، انجام کلیه امور پژوهشى ، تحقیقاتى و تحقیق و 
توسعه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ،انعقاد قرار داد در زمینه فعالیت هاى علمى ، پژوهشى و تحقیقاتى با مراکز علمى ، آموزشى و دانشگاهى ، برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت در 
زمینه فعالیت شرکت ، سمینار، همایش و کارگاه هاى آموزشى کوتاه مدت با همکارى مراکز علمى و دانشگاهى در راستاى فعالیت شرکت ، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، طامه، خیابان ابونعیم[شمالى9-]، کوچه مهران، پالك 24، طبقه همکف کدپستى 8196845611 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 110 مورخ 1401/08/18 
نزد بانک کشاورزى شعبه چهار راه رزمندگان با کد 5428 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید امیر مسعود میرصادقى به شماره ملى 1288349769 به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه سادات عمرانى به شماره ملى 1289685223 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم دل آرام بکتاش 
به شماره ملى 1289754209 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جمشید 
محمدطاهرى به شماره ملى 1199712752 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم رخشنده حیدرپور به شماره ملى 1199717959 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1415602)

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: حضور و مشاهده پلنگ ایرانى و اینکه بتوانیم 
جمعیت پویایى از پلنگ ایرانى در جغرافیاى شــمال و شمال شرق 

استان داشته باشیم، اتفاق ارزشمندى است.
حســین اکبرى افزود: حوزه کویر در جغرافیاى اســتان اصفهان، 
زیســتگاه هاى بکر و مناســبى اســت و مى تواند احتمال حضور 
گوشــتخوارهایى بزرگ جثه مثل پلنگ ایرانى در پى داشته باشد. 
وى یادآور شد: در پناهگاه هاى حیات وحش خارو در اردستان و کوه 
بزرگى در شهرستان نایین که هر دو از پناهگاه هاى حیات وحش نوپا 

هستند مى توان امیدوار به داشــتن پلنگ ایرانى بود. معاون محیط 
زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اظهار داشت: پناهگاه حیات وحش عباس آباد با 310 هکتار وسعت 
که بخش هاى زیادى از آن در شهرستان نایین و بخش هاى شرقى 
آن در خوروبیابانک قرار گرفته، زیستگاه بسیار ارزشمندى است که 
براى اولین بار و 8 سال پیش حضور پلنگ ایرانى هم در آن به همراه 
دیگر طعمه خواران ثبت شد. وى افزود: در زمان حاضر جمعیت پلنگ 
ایرانى در پناهگاه حیات وحش عباس آباد جمعیت زادآور دارد و بسیار 
ارزشمند است؛ در این منطفه پلنگ ایرانى با توله هایش چندین بار 

دیده و تصویر بردارى و فیلمبردارى شده است. به گفته اکبرى پلنگ 
ایرانى در منطقه حفاظت شــده قمصر و برزك نیز پس از ســال ها 
حفاظت، برقرارى امنیت، احیاى طعمه ها و زیستگاه، هم مستندسازى 
و عکس بردارى شده است. وى ثبت حضور پلنگ ایرانى را در مناطق 
یاد شــده، اتفاق مهمى در جهت حفظ تنوع زیستى دانست و افزود: 
حدود یک ماه پیش یک قالده پلنگ ایرانى هم در منطقه شــکار 
ممنوع کالته در خور و بیابانک مشاهد شد و این اتفاق با ارزشى است 
که بتوانیم پلنگ را در جغرافیاى شمال و شمال شرق استان و جمعیت 

پویایى از آنها داشته باشیم.

دیدن پلنگ در جغرافیاى اصفهان ارزشمند است

آگهى فقدان مدرك تحصیلى 
اصل مدرك تحصیلى کاردانى (دانشــنامه) اینجانب مهدى نیک آئین فرزند منصور 
بشناســنامه شــماره 628 متولد 1361/03/06 داراى کد ملــى 1289137897 
در مقطع کاردانى رشــته مدیریت کســب و کار صادره از مرکز آمــوزش علمى – 
کاربردى شرکت مهندسى آســانبر و پله برقى آسمان فراز چهلستون بشماره صادره 
93236126170030 مورخ 1398/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
است. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشانى خیابان وحید، کوچه ولیعصر،بن 

بست مهر،پالك آخرى با کدپستى:8175834581  ارسال نمایند.
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یکى از تفاوت هاى جام جهانى قطر با جام جهانى روسیه زمان 
وقت اضافه است که از سوى داوران اعالم مى شود. در این 
دوره چهار داور وقت اضافه را محاسبه مى کنند. داور ویدویى، 
به همراه داور چهارم و هم چنین داور وسط و یک داور دیگر 
در کنار زمین وقت هاى اضافه را محاسبه مى کنند و به داور 
گزارش مى دهند و در نهایت داور وسط تصمیم مى گیرد چند 
دقیقه وقت اضافه اعالم کند. این ایده به زودى به مسابقات 
باشگاهى هم راه پیدا خواهد کرد. البته به بازى هاى لیگ برتر 
ایران کمى دیرتر. به این خاطر که هنوز استادیوم  هاى ایران 

مجهز به کمک داور ویدئویى نشده اند. 

شیوه احتساب
 وقت هاى اضافه

02

گروهى از تماشــاچیان قطرى در بازى آلمان و اســپانیا 
به حرکت چند روز پیش بازیکنان آلمــان در اعتراض به 
میزبانى قطر واکنش نشــان داده و به بهانه نبود مســوت 
اوزیل به آلمان اعتراض کردند. این چند تماشاچى درحالیکه 
پوسترهاى اوزیل در حال چشمک زدن را به دست گرفته 
بودند دست شــان را روى دهان خود قرار دادند. اما علت 
اســتفاده این عده از هواداران قطرى حاضر در استادیوم از 
پوستر مسوت اوزیل و صورت او در حالى که چشمک مى زند 
مشخص نیست. فدراسیون فوتبال آلمان مسوت اوزیل را به 
دلیل انتقادش از دولت چین از تیم ملى آلمان کنار گذاشت.

انتقام قطرى ها از آلمان
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کیلیان امباپه جام جهانى 2022 را طوفانى شــروع کرده و 
در دو بازى ابتدایى فرانسه در مرحله گروهى سه گل به ثمر 
رسانده است. او با این شروع درخشان از همین حاال نام خود 
را به عنوان یکى از شانس هاى اصلى کفش طالى مسابقات 
مطرح کرده و خروس ها امیدوارند با درخشش ستاره خود 
بتوانند براى دومین بار متوالى قهرمان جام جهانى شوند. 
امباپه در میان مردم فرانسه هم از محبوبیت خاصى برخوردار 
اســت و پس از بازى با دانمارك به شــدت مورد استقبال 
هواداران فرانسوى حاضر در قطر قرار گرفت. این موضوع 
باعث شد صفحه اینستاگرام بلیچر ریپورت تصویر او را با 

تیتر «Man of the people» منتشر کند.

بازیکن قلب مردم

03

تحریم هاى اتحادیه فوتبال اروپا علیه روسیه به خاطر تجاوز 
به خاك اوکراین، این کشور را به فکر ترك فوتبال قاره سبز 
انداخته است. الکساندر دیوکوف رئیس اتحادیه فوتبال روسیه 
اعالم کرد که براى برگرداندن تیم ملى این کشور به نقشه 
فوتبال جهان، قصد دارد آن را از زیر سایه اتحادیه فوتبال اروپا 
(یوفا) خارج کند و تحت نظارت کنفدراســیون فوتبال آسیا 
(AFC) قرار بگیرد. دویوکوف افزود: من هنوز با نمایندگان 
فوتبال آسیا صحبت نکرده ام چون یوفا ما را به عنوان یک 
عضو از خانواده فوتبال اروپا مى داند. ما نمى خواهیم که با دور 

زدن یوفا با AFC وارد مذاکره شویم.

روسیه در فکر ورود 
به فوتبال آسیا!

مرضیه غفاریان

تیم فوتبال تراکتورسازى تبریز پس از برپایى اردوى 
2 هفتــه اى در آنتالیا که با جدایى قربــان بردیف از 
سرمربیگرى این تیم پایان یافت در بالتکلیفى به سر 
مى برد و برنامه این تیم براى تعطیالت لیگ برتر با 
اتفاقات روز پایانى اردوى تدارکاتى و جدایى بردیف 

به هم خورده است.
همه برنامه ها و اردوهاى تیم تراکتورسازى تبریز به 
بعد از انتخاب سرمربى جدید و البته کادر فنى جدید 
موکول شــده که البته زمانبر خواهد بود و به احتمال 
زیاد، تراکتورى ها به برنامه تمرینى و اردوى تدارکاتى 

داخلى بسنده کنند.
طبق برنامه، قرار بود کاروان تراکتور پس از بازگشت 
از اردوى آنتالیــا، با فاصله چنــد روز و حداکثر اواخر 
هفته جارى دوباره به ترکیه برود و در آنجا چند بازى 
تدارکاتى و دوستانه انجام دهد که این امر منتفى شده 
و بازیکنان این تیم منتظر اعالم برنامه جدید از سوى 

باشگاه هستند.
قربان بردیــف در آخرین روز اردوى تیــم در آنتالیا 
درخواست جدایى اش از تیم را رسانه اى کرد و برف 
تبریز را ندیده رفت و با نیمه تمام گذاشتن تمام کارها 
و برنامه هایش در تراکتور به بهانه هاى واهى، عازم 
شهر سوچى روسیه شــد و طبق شنیده ها با این تیم 

روسى قراردادى 2/5 ساله بسته است.
یکى از گزینه هــاى جایگزین بردیــف در تراکتور 
ارطغرول ساغالم مربى ترکیه اى است که در پیش از 
آغاز فصل نیز گزینه اصلى این تیم براى سرمربیگرى 
بود و به گفته مسئوالن باشگاه، به دلیل مبلغ باالیى 
که از سوى ســاغالم خواسته شده بود این همکارى 
به بن بست رسید، اما با رفتن بردیف، دوباره نام وى 
براى سرمربیگرى مطرح شده و ظاهراً احتمالش نیز 

بیشتر است.
این در حالى اســت که مدیرعامل باشــگاه تراکتور 
شایعه مذاکره مسئوالن این باشگاه با ساکت الهامى را 
تکذیب کرد. پیش تر باشگاه هوادار طى یک اطالعیه 
جالب اعالم کرد مدیران تراکتور با ســاکت الهامى 
وارد مذاکره شــده اند! هوادارى ها در اطالعیه خود 

مخالفتشان با جدایى ساکت الهامى را اعالم کردند.
ایوب بهتاج، مدیرعامل تراکتور در واکنش به بیانیه 
باشگاه هوادار گفته است اصًال چنین داستانى نیست. 

تمام این حرف ها براساس شنیده ها است.

بالتکلیفى تراکتور
کریستیانو رونالدو پس از جدایى از منچستریونایتد، 
پیشــنهاد 225 میلیون دالرى از باشــگاه «النصر» 
عربستان سعودى دریافت کرد. تیم معروف عربستان 
سعودى «النصر» آماده است که پس از جام جهانى تا 

40 سالگى رونالدو، قراردادى سه ساله با او ببندد.
رونالدو 37 ســاله براى اولین بــار در دوران 
حرفه اى خود بدون باشگاه مانده است. این 
مهاجم افســانه اى پــس از مصاحبه اش با 
پیرز مورگان، به قراردادش با شیاطین سرخ 

پایان داد. رونالدو حاال یک بازیکن آزاد است و 
مدت هاست که مورد توجه «النصر» و سایر

 باشگاه هاى خاورمیانه بوده است.
«النصر» امیدوار است که کریستیانو 

رونالدو پــس از این تورنمنت، 
مشــتاق باشــد که مسیر 

جدیــدى را انتخاب کند 
و پــس از گفتگوهاى 
گسترده با نمایندگان 
خود، منابع نزدیک به 

باشگاه مى گویند عالقه آنها بیشتر از همیشه است. 
شرایط پیشنهادى به رونالدو 75 میلیون دالر در سال 
است. این ستاره بى رقیب زمین هاى فوتبال ممکن 
است پس از پایان جام جهانى، نیازى به 

ترك خاورمیانه نداشته باشد.
پیشنهاد «النصر»، یک پیشنهاد 
وسوســه انگیز براى اســطوره 
فوتبالى اســت که در ماه فوریه 
38 ســاله مى شــود و اگر این 
پیشــنهاد را قبول کند، مى تواند 
تا 40 ســالگى به بازى ادامه دهد. 
«النصــر» قبًال مذاکــرات مفصلى با 
نمایندگان کریستیانو انجام داده است 
و مذاکــرات در حال حاضر پس 
از تمــاس اولیه در تابســتان 
در حال پیشــرفت است. اگر 
رونالدو این شرایط استثنایى 
را بپذیرد، قرارداد به سرعت 

تکمیل خواهد شد.

پیشنهاد سرسام آور عربستان براى جذب رونالدو

میالد عبادى پور با درخشــش در لیگ والیبال ایتالیا 
موفق شد ارزشمندترین بازیکن زمین نام بگیرد.

در جریان هفته نهم لیگ والیبال ایتالیا تیم میالنو با 
حضور میالد عبادى پور کاپیتان تیم ملى والیبال ایران 
به مصاف ترنتینو رفت و 3 بر 1 به پیروزى رسید. این 
بازى در چهار ست و به ترتیب با نتایج 25 بر 20، 21 بر 
25، 25 بر 15 و 25 بر 22 به سود میالنو به پایان یافت.
عبادى پور در این رقابت 17 امتیاز براى تیمش کسب 
کرد. ملى پوش والیبال ایــران 15 امتیاز از حمله و 2 
امتیاز از دفاع به دســت آورد. در این بازى عبادى پور 
توانست بدرخشــد و به عنوان ارزشمندترین بازیکن 
انتخاب شود؛ این اولین بارى اســت که عبادى پور 
موفق شده در لیگ والیبال ایتالیا این عنوان را کسب 

کند.
رســانه ایتالیایى sportiamoci دربــاره این بازى 
نوشــت: در مرکز زمین، عبادى پور شگفتى ساز بازى 

بود و توانست بهترین امتیازآور تیم و بازى نام بگیرد. 
ایشیکاوا ستاره ژاپنى والیبال جهان هم به عبادى پور 

کمک کرد تا حمالت میالنو قوى تر شود.

تمجید رسانه ایتالیایى از میالد عبادى پور

آمریکا در برابر خط حمله مخوف ایران امید زیادى به 
درخشش دروازه بان آرسنال دارد.

شاگردان کى روش که بعد از شکست مقابل انگلیس، 
نمایش بســیار خوبى مقابل ولز داشتند، در پى تکرار 
همین روند مقابل آمریکا به پشتوانه خط حمله قدرتمند 
خود هســتند؛ این باعث مى شود تا روز بسیار سختى 

براى گلر آرسنال متصور باشیم.
یکى از بزرگترین جاهاى خالى لیست تیم ملى آمریکا 

براى جام جهانى مربوط به زك استفن است. 
گلر سابق سیتى، از ســال 2020 به جایگاهى 
ثابت در تیم ملى کشــورش دســت یافت و 

ذخیره اى مطمئن براى ادرســون 
در ســیتى بود. او براى داشــتن 
فرصت بازى بیشتر در سال جام 
جهانى به صورت قرضى راهى 
میدلزبورو شــد. این اما کافى 
نبود و شاهد خط خوردن نام او 

از لیست نهایى برهالتر بودیم.
ســرمربى تیم ملى آمریکا 
با کشیدن خط قرمز روى 

یکى از شناخته شده ترین اعضاى تیمش ترجیح داد 
ترنر، جانسون و هوروات را به عنوان دروازه بان به قطر 
ببرد؛ انتخاب اول او مت ترنر بود؛ دروازه بان آرسنال در 
دو بازى نخست آمریکا نمایش خوبى داشته و توانسته 
یک کلین شیت ثبت کند. او طى یک ماه اخیر در چهار 
بازى آرسنال به میدان رفت اما در طول فصل هیچ گاه 
نتوانست جاى رمزدیل را به عنوان گلر یک بگیرد. او 
که جانشینى مورد اعتماد براى استفن به شمار مى رود 
در یک بازى یک گل خــورده و در بازى دیگر 

کلین شیت کرده است.
حاال ترنر در آستانه حضور در یکى از حساس ترین 
دیدارهاى عمر خود اســت. امریکایى ها حساب 
ویــژه اى روى او باز کرده انــد و امیدوار 
هســتند که این دروازه بان 28 ساله 
بتواند برخالف کیسى کلر (گلر 
امریــکا در تقابل 
بــا   1998
ایران)، دروازه 

ایران بســته آنهــا را مقابل 
نگه دارد.

حساب ویژه آمریکایى ها روى یک آرسنالى 

25 سال پیش در چنین روزى نسل 98 با حماسه آفرینى 
در سرزمین کانگوروها غیرممکنى را براى فوتبال ایران 
ممکن کرد که اگر سال هاى سال هم بگذرد، آن روز، 
آن خاطره شیرین و آن نسل نه از ذهن فوتبالدوستان 
کشورمان پاك خواهد شد و نه از ســِرزبان ها خواهد 
افتاد. اگرچه حماســه ملبــورن از 8 آذر 76 تا به امروز 
محبوب ترین روز تاریخ فوتبال ایران نام گرفته و جاودانه 
شده است اما حاال شاگردان «کارلوس کى روش» مى 
خواهند با خلق شگفتى دیگرى در دنیاى فوتبال به نقطه 

اوجى دیگر در این ورزش پرطرفدار دست پیدا کنند.
کامبک ناباورانه شاگردان «ویرا» در مصاف با تیم ملى 
استرالیا درورزشگاه «کریکت» این کشور در سال 76 
باعث شد تیم ملى کشورمان 25 سال پیش پس از 20 
سال طعم صعود به جام جهانى را براى دومین بار بچشد. 
امشب اما ملى پوشان ایرانى مصمم شده اند تا با برترى 
برابر آمریکا پا را فراتر بگذارند. شاگردان کى روش هم 
قسم شده اند براى اولین بار در تاریخ جام جهانى از مرحله 
گروهى باال بروند. آنها مى خواهند با تاریخ سازى دوباره 
در این روز تاریخى باز هم کام ایرانى ها را شیرین کنند. 
بازیکنان حال حاضر تیم ملى فوتبال ایران که به نسل 
طالیى معروف شده اند با برترى 2 بر صفر در گام دوم 
در جام جهانى قطر اولین قدم را بــراى تعبیر این رؤیا 
برداشته اند و امشب باید در استادیوم «الثمامه» دوحه 
با غلبه بر یانکى ها کار را تمام کنند. این در حالى است 
 B که با توجه به موقعیت تیم ملى ایران در جدول گروه
حتى تساوى در این بازى هم ممکن است موجب صعود 
یوزهاى ایرانى به مرحله یک هشــتم نهایى شود اما 
سکاندار پرتغالى تیم ملى کشورمان و سربازانش خوب 
مى دانند که نباید به تک امتیاز نبرد با شاگردان «گرگ 
برهالتر» قناعت کنند. چرا کــه فوتبال غیرقابل پیش 
بینى ترین ورزش جهان و جام جهانى هم جام شگفتى 
هاست. از آنجا که هر سه همگروهى ایران شانس صعود 
به مرحله بعدى را دارند و هیــچ تیمى نمى خواهد این 
فرصت را از دست بدهد هر اتفاقى ممکن است امشب و 

در بازى هاى همزمان روى دهد.
اما سرنوشت پســراِن کى روش دست خودشان است 

و برگ برنده آنها براى عقــب نیافتادن از رقبا همان 
کسب 3 امتیاز در مصاف با یانکى هاست. اتفاقى که 
دور از دسترس نیست و فقط کافى است نسل طالیى 
حال حاضر فوتبال ایران روحیه و صالبت نسل 98 را 
به خصوص در 8 آذر 76 الگوى خود قرار دهند و پاى به 
میدان بگذارند. آنوقت هیچ فرقى نمى کند که علیرضا 
بیرانوند در چهارچوب دروازه بایســتد یا سیدحسین 
حسینى و یا اینکه مستر سى کیو حتى تصمیم بگیرد 
سورپرایزمان کند و حفاظت از ســنگر تیمش را در 
آخرین بازى این مرحله به نیازمند و یا عابدزاده بسپارد. 
کافى است امشب قرعه اطمینان این پیرمرد پرتغالى 
به هریک از گلرهاى ملى پوش ایــران که افتاد او با 

سرلوحه قرار دادن اعتماد به نفس باالى «عقاب آسیا» 
و نمایش قابل قبول او در جهنم ملبورن قوت قلب هم 

تیمى هایش شود. 
ســایر مهره هایى که کى روش با خود به قطر برده 
اســت هم این پتانســیل را دارند که در صورت قرار 
گرفتن در میدان همچون ملى پوشان کشورمان در 
مصاف با استرالیا، امشــب در نبرد با تیم ملى آمریکا 
سنگ تمام بگذارند؛ از مدافعان گرفته تا هافبک ها و
 ستاره هاى هجومى تیم. هر کدام از یوزهاى 2022 
ایرانى امشب مى توانند همچون على دایى بهترین 
پاس گل عمرشان را بدهند و در یادها بمانند یا چون 
خداداد عزیزى با فرارى تند و تیز و گشــودن دروازه 

«مت ترنر»، هم  این گلر آمریکایى را همچون «مارك 
بوســنیچ» مات مهارت خود کنند و هم لقب «غزال 
تیزپا» را دوباره زنده کنند. ســتاره دفاعى با قابلیت 
مدافعان نســل 98 و على پاشازاده هم کم نداریم که 
در گام اول اجازه نفوذ بــه محوطه جریمه ایران را به 
مهاجمان جوان برهاتلر ندهند و در صورت عبور آنها 
به کمک گلر تیم بیایند و توپ ها را از زیر طاق دروازه 

بیرون بکشند. 
شاگردان کى روش، نســل طالیى فوتبال ایران این 
توانایى و کیفیت را دارند که خاطره ظهر 8 آذر 1376 
را امشب، در سالگرد آن روز تاریخى براى بار دوم و با 

خلق حماسه اى دیگر زنده کنند. 

انتظار براى تاریخ سازى در سالگرد روز تاریخى فوتبال ایران

شب حماسه 

مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در رده دوم بازیکنان 
جام جهانى از حیث خلق موقعیت قرار دارد.

مهدى طارمى، ستاره تیم ملى فوتبال ایران در 
دیدار نخســت دور گروهى جام جهانى 2022 
مقابل انگلیس با وجود باخت ســنگین یوزهاى 
ایرانى موفق به زدن 2 گل شــد تا با این بریس 
ضمن ثبت رکوردى تاریخى براى خود در فوتبال 
ایران در حال حاضر در رده دوم برترین گلزنان 

جام جهانى بایستد.
عملکرد عالى طارمى در بــازى با ولز هم تکرار 
شــد و هرچند این مهاجم بوشــهرى موفق به 
گلزنى نشد، اما روى اخراج دروازه بان ولز نقش 
مستقیم داشت و با پاس ها خطرناکش زمینه ساز 

موقعیت هاى زیادى در طول بازى شد.
طارمى در ادامه این روند درخشان در حال حاضر 
با خلق 9 موقعیت در هر چنــد دقیقه به همراه 
آنتونیو گریزمان از فرانسه در رده دوم بازیکنانى 
قرار دارد که بیشــترین خلق موقعیت براى هم 
تیمى هاى خود در جام جهانى 2022 را داشته اندو

در ایــن رده بندى تئــو هرنانــدز، مدافع چپ 
فرانسوى ها با خلق 9 موقعیت در هر چند دقیقه 
صدرنشین اســت و پس از گریزمان و طارمى، 
اریکسن از دانمارك، عثمان دمبله و کیلیان امباپه 
از فرانسه قرار دارند. نکته جالب در این رده بندى 
حضور طارمى باالتر از ستاره هاى مانند امباپه، 
دمبله و جمال موسیاال است که نشان از آمادگى 

باالى مهاجم بوشهرى تیم پورتو دارد.

طارمى در رده دوم 
کلیدى ترین بازیکنان 

جام جهانى

قابل پیش بینى بود که حساسیت خاصى براى 
انتخاب داور دیدار ایران و آمریکا جود داشته باشد. 
در همین راستا مشخص شد که فیفا قضاوت این 
نبرد حساس و سرنوشت ســاز را بر عهده داور 
معروف و بنام اســپانیایى یعنى متئو الهوز قرار 
داده است. مردى که یکى از باتجربه ترین داوران 

حاضر در جام جهانى قطر محسوب مى شود. 
متئو الهوز قضاوت دیدار قطر و سنگال را در این 
جام جهانى بر عهده داشــت که اتفاقا خیلى هم 
جنجالى و بحث برانگیز بود.  بدون شک بحث 
برانگیزترین تصمیم او در نیمــه اول بازى بود، 
زمانى که قطرى ها اعتقاد داشتند باید یک پنالتى 
به سود آن ها اعالم شود اما مرد اسپانیایى چنین 

اعتقادى نداشت.
البته ایــن اولین بارى نبود کــه الهوز به خاطر 
تصمیمات عجیب خود مورد توجه و البته انتقاد 
قرار مى گیرد. او پیش از این بارها در اللیگا و لیگ 
قهرمانان اروپا نیز بحث برانگیز ظاهر شــد بود. 
على رغم تمام این فراز و نشــیب ها فیفا اعتماد 

کامل خود را به او نشان داده است.
اگرچه او بارها در ال کالسیکو قضاوت کرده اما 
شــاید مهم ترین داورى او در سال هاى اخیر به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2020-21 
بر مى گردد؛ جایى که الهوز نبــرد بین دو تیم 
منچسترسیتى و چلســى را قضاوت کرد. در آن 

بازى داور اسپانیایى عملکرد کم نقصى داشت.
به طور کلى مى توان گفت که فیفا قضاوت یکى 
از حســاس ترین بازى هاى مرحله گروهى را 
برعهده یکى از باتجربــه ترین داوران خود قرار 
داده و قطعاً براى خود الهوز هم بسیار مهم است 
که با یک عملکرد خوب همچنان در جام بماند و 
براى قضاوت در مراحل باالتر شانس داشته باشد.

داور بازى 
ایران - آمریکا را 

بشناسید

م و
اى خالى لیست تیم ملى آمریکا 

وط به زك استفن است. 
0ــال 2020 بهجایگاهى

ــورش دســت یافت و 
ى ادرســون
ى داشــتن 
ر سال جام 
ضى راهى 
 اما کافى 
دن نام او 

ر بودیم.
مریکا 
روى 

ر ن و ز و
که جانشینى مورد اعتماد براى استفن به
در یک بازى یک گل خــورده و

کلین شیت کردهاست.
حاالترنر در آستانه حضور در یکىا
اســت. امریک دیدارهاى عمرخود
ویــژه اى روى او باز کرده
هســتند که این درواز
بتواند برخالف کی
امری
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د.د.د.رد.ارد. هگهدگهدگهدهدگهدگه دگه د ن

ریافت کرد. تیم معروفعربستان
اده است که پس از جام جهانى تا 

راردادى سه ساله با او ببندد.
راى اولین بــار در دوران
 باشگاه مانده است. این
 پــس از مصاحبه اش با 
ردادش با شیاطین سرخ 

ال یک بازیکن آزاد است و 
رد توجه «النصر» و سایر

انه بوده است.
ت که کریستیانو 

ن تورنمنت، 
ه مسیر
بکند 
هاى 
ان 
 به 

است. این ستاره بى رقیب زمین
است پس از پایانج
ترك خاورمیانه
«النص پیشنهاد
وسوســه انگ

فوتبالى اســت
38 ســاله مى
پیشــنهاد را قب
تا 40 ســالگى ب
«النصــر» قبًال مذ
نمایندگان کریستیا
و مذاکــرات
از تمــاس
در حال پی

رونالدو این
را بپذیرد،
تکمیل خو
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رئیس دبیرخانه جذب مدرســان و اعضاى هیئت علمى 
دانشــگاه علمى کاربردى اصفهان گفت: جذب مدرس 
براى دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان در 55 گروه 
آموزشى انجام مى پذیرد؛ ظرفیت جذب اختصاص داده 

شده به استان 348 نفر است.
پدرام پورشــبانان با اشــاره به آغاز جذب مدرســان در 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان اظهار 
کرد: متقاضیان جــذب به صورت مدرس در دانشــگاه 
جامع علمى کاربردى تا سه شــنبه پانزدهم آذرماه 1401  
مى توانند در این فراخوان شرکت کنند. جذب مدرس در 
دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان در 55 گروه 
آموزشى در رشته هاى مختلف انجام مى پذیرد و ظرفیت 

جذب اختصاص داده شده به استان 348 نفر است.
وى افزود: هزینه ثبت نام در این فراخوان مبلغ دو میلیون 
ریال معادل 200 هزار تومان است؛ متقاضیان جذب ابتدا 
باید در سامانه جذب با کد ملى و شــماره همراه ثبت نام 

کنند.
این مقام مسئول دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: متقاضیان جذب مدرس در دانشگاه علمى کاربردى 
استان اصفهان باید کلیه مدارك مربوط و سوابق علمى، 
پژوهشى، اجرایى، تدریس و دوره هاى آموزشى که موفق 

به طى آن شــده اند را در ســامانه جامع جذب دانشگاه 
علمى کاربردى بارگذارى کنند. الزم به ذکر است حداقل 
مدرك مورد نیاز براى شــرکت در این فراخوان مدرك 

کارشناسى ارشد است.
وى ادامه داد: مدارك پس از بارگذارى در سامانه توسط 
هیئت تخصصى جذب، بررســى و اعتبارسنجى خواهد 
شد سپس براساس امتیاز کسب شده به میزان سه برابر 

ظرفیت از متقاضیان دعوت به مصاحبه خواهد شد.
پورشــبانان تصریح کرد: در مرحله دعوت به مصاحبه از 
متقاضیان مصاحبه تخصصى به عمل خواهد آمد، سپس 
نفرات اصلى (افرادى که باالترین نمــره را در مصاحبه 
کســب کرده اند.) به میزان یک برابر ظرفیت به گزینش 

معرفى خواهند شد.
وى خاطرنشان کرد: براى پذیرفته شدگان دوره آموزشى 

یک روزه برگزار خواهد شد که آمادگى الزم براى حضور 
در کالس هاى درس را پیدا کنند. اطالع رســانى مراحل 
جذب از طریق رســانه ها و فضاى مجازى انجام خواهد 

شد.
رئیس دبیرخانه جذب مدرســان و اعضاى هیئت علمى 
دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان ادامه داد: فراخوان 
براى تدریــس دروس تخصصى شــانزده گانه معارف و 
دروس دفاع مقدس از طرف دفتر نهاد مقام معظم رهبرى 
انجام خواهد پذیرفت و جذب در این رشــته ها از طریق 

ستاد مرکزى جذب صورت خواهد پذیرفت.
وى افزود: از شیوه هاى جذب در دانشگاه علمى کاربردى 
مى توان به جذب مدرسان خبره اشــاره کرد که این نوع 
جذب، مختص رشته هایى اســت که مدرك دانشگاهى 
ندارد. افراد خبره در این رشــته ها باید ســابقه 10 سال 
اشتغال در آن رشــته را ارائه دهند جذب مدرسان خبره 
به صورت متمرکز از طریق ســتاد مرکزى جذب انجام 

مى شود.
پورشبانان در پایان تصریح کرد: در رابطه با جذب هیئت 
علمى دانشــگاه ها نیز افرادى که تاییدیه هیأت مرکزى 
جذب را داشته باشــند مى توانند بدون گذراندن مراحل 

مجوز تدریس را دریافت کنند.

جذب 348 نفر در دانشگاه  جامع علمى کاربردى استان اصفهان

رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در نشست 
تخصصى شهر دوستدار سالمند اظهار کرد: شهر و کالبد آن باید براى زیست 
آماده شود، به ویژه براى سالمندان که در این راستا اقداماتى انجام شده تا 
این قشر، از همه ظرفیت هاى شهر بهره مند شوند. از جمله این اقدامات، 
طرح منزلت اســت که در قالب آن، یارانه خاصى بــراى ارائه خدمات به 
سالمندان درنظر گرفته شده است. به این ترتیب، خدماتى در حوزه حمل و 

نقل عمومى، اماکن تفریحى و گردشگرى و... به سالمندان ارائه مى شود.
به گزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان، مجتبى شاه مرادى با اشاره به اینکه در گوشه و کنار این شهر هنر 

سالمندان قابل مشاهده است، افزود: بابت اینکه توانسته ایم در اصفهان از 
ظرفیت سالمندان استفاده کرده و شــهر خود را به عنوان شهر دوست دار 
ســالمند معرفى کنیم، افتخار مى کنیم.وى خاطرنشان کرد: شهر ما روح 
ویژه اى دارد و در این شهر باید سالمندان تکریم شوند. همچنین با توجه به 
شعار اصفهان من شهر زندگى، باید براى اقشار مختلف از جمله سالمندان 
برنامه هاى ویژه داشته باشیم.وى با اشــاره به شیب تند سالمندى اظهار 
کرد: اصفهان در حال حرکت به سمت سالمندان است و تالش مى کنیم 
شهر براى این قشر آماده شــود. در این راستا اقدامات زیادى انجام شده و 

تالش هاى دیگرى نیز باید صورت گیرد.

شاه مرادى با بیان اینکه اصفهان در بین شهرهاى دوستدار سالمند، پیشتاز 
است، گفت: امروز در اصفهان میزبان شــهرداران کالنشهرهاى کشور 
هستیم تا تجربیات خود را در اختیار آن ها قرار دهیم. امیدواریم همانطور 
که اصفهان در سایر حوزه ها پیشتاز بوده است در این زمینه نیز موفق باشد. 

وى با اشاره به اهمیت زنان ســالمند در جامعه گفت: بخشى از این زنان 
سرپرســت خانواده و نیازمند خدمات ویژه اى هستند. تالش مى کنیم در 
محالت، برنامه هایى براى حمایت از این قشر تدارك دیده شود. با همکارى 
معاونت اجتماعى سازمان اقداماتى انجام شده اما باید بدانیم بدون یارى 

سازمان هاى مردمى امکان پذیر نخواهد شد.

طرح منزلت از مهمترین اقدامات شهرى ویژه سالمندان

تمدید گواهینامه هاى استاندارد شرکت فوالد مبارکه

برگزارى چهاردهمین جشنواره نخستین واژه
 در خوانسار 

در جلســه اختتامیه ممیزى استانداردهاى سیستم 
مدیریت یکپارچــه (IMS) فــوالد مبارکه، تمام 
استانداردهاى مدیریتى استقرار یافته در این شرکت 
توسط نمایندگان ایرانى شــرکت SGS سوئیس 
مورد تأیید قرار گرفت و گواهینامه هاى آن ها براى 

مدت سه سال تمدید شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در این آیین ضمن تشکر از تمامى همکاران و تیم 
ممیزى، موفقیت و بقاى فوالد مبارکه در کسب وکار 
را منوط به موفقیت در ایجاد تحول و بهبود مستمر 
در سازمان دانست و گفت: مسئوالن اصلى تحول 
و بهبود در سازمان رهبران آن هستند که با ایجاد 
تعهد به بهبود و تحول، منجر به ایجاد اشــتیاق و 

ارتقاى توانمندى کارکنان براى مشارکت در این 
زمینه مى گردند.

وى افزود: دریافت گواهینامه هاى استانداردهاى 
مدیریتى مختلف هرچند ارزشمند است، اما ارزش 
واقعى در شناســایى حوزه هاى بهبود ســازمان 

به واسطه همین ممیزى هاست. 

مدیر آبفاى خوانســار از برگــزارى چهاردهمین 
جشنواره نخســتین واژه در شهرستان خوانسار در 

روستاى خم پیچ خبر داد.
مهــدى جهانگیرى بیان داشــت: ویــژه برنامه 
چهاردهمین جشنواره نخستین واژه با حضور 65 
دانش آموز دبستان شــهید طبرزدى روستاى ُخم 

پیچ شهرستان خوانسار برگزار شد.
وى با اشاره به این که مهم ترین ماده براى ادامه 
حیات موجودات آب است خاطرنشان کرد: با توجه 
به تالش هاى زیادى که توسط خادمان مردم در 
شرکت آبفاى اســتان اصفهان به منظور تولید آب 

پایدار، ســالم و بهداشــتى انجام مى گردد، حفظ 
و حراســت از این مایع حیاتى بیش از پیش حس 

مى شود.
جهانگیرى، در ادامه با بیان این که  کشور ما جزء 
کشورهاى خشک محسوب مى شود و منابع آبى در 
آن بسیار محدود است تاکید کرد: صرفه جویى در 
مصرف آب و اشــاعه فرهنگ مدیریت مصرف به 
ویژه از دوران دبســتان براى دانش آموزان امرى 

ضرورى است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرآبفاى خوانســارگفت: کلمه آب نخســتین

 واژه هایى اســت که دانش آموزان آن را فرا مى 
گیرند و از این عزیزان درخواست مى کنم با اشاعه 

فرهنگ مصرف درست، همیار آب باشند. 
گفتنــى اســت؛ در ایــن جشــنواره برنامه هاى 
متعــددى از جملــه اجــراى ســرود، برگزارى 
مســابقه بــراى دانش آمــوزان و شــعر خوانى، 
همراه با نمایش عروســکى بــراى دانش آموزان 

برگزار شد.

شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومى عملیات اجرایى هدایت و اصالح مسیر دفع 
آب هاى سطحى با اولویت محله هاى نظامى، صیاد شیرازى و امام حسین(ع) به شماره 2001094734000061 

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

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

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

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/05
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/17

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/27
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 900,000,000 ریال 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی هدایت و اصالح 

مسیر دفع آب های سطحی با اولویت محله های نظامی، صیاد شیرازی و امام حسین(ع)

چاپ اول 

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر  
 م.الف:۱۴۱۷۹۶۹ 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در راستاى ماده 5 قانون الحاق برخى از مواد قانون تنظیم بخشى از 
مقررات مالى دولت (2) و آیین نامه اجرایى آن، ملک با مشخصات زیر را به مدت سه سال از طریق عقد اجاره واگذار نماید. 

مشخصات ملک: 

آگهی مزایده عمومی شماره های ۰۶ و ۱۴۰۱/۰۵

م.الف:۱۴۱۸۸۱۴ 

نوبت اول

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

توضیحاتمحل وقوع ملکمبلغ سپرده (ریال)اجاره بهاء ماهیانه (ریال)اعیانىکاربرىنام ملک
داراى آب و برقگلپایگان، جاده شرکت سهامى گلپایگان100050,000,00090,000,000انبارسوله

فالورجان، خیابان طالقانى، جنب پمپ 260085,000,000153,000,000انبارانبار
بنزین

داراى انشعابات آب، 
برق و گاز

ـ مهلت دریافت اسناد: 1401/09/08 لغایت 1401/09/19
ـ محل دریافت اسناد: اصفهان، خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزى اصفهان، اداره امور پیمان ها و قراردادها، 

 http://iets.mporg.ir :اتاق 251 و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى
ـ تاریخ بازدید: از 1401/09/12 لغایت 1401/09/17

ـ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30
ـ مبلغ ســپرده باید به صــورت ضمانت نامه ى بانکــى معتبر یا فیش نقدى مبنى بر واریز به حســاب شــماره 
4061042007670524 بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان نزد بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران (شماره شبا IR 310100004061042007670524) بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاریخ صدور 

حداقل مى بایست به مدت سه ماه داراى اعتبار باشد. 




