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۳

دوربرگردان خطرناک

یک بام و دو هوای گازی! 

۳

«جزیره فضایی»
در پردیس چهارباغ

۳

       

اگر روزی ۶ حبه سیر 
بخوریم در بدنمان 
چه اتفاقی می افتد؟

خطر در کمین جنگل هاى بلوط اصفهان
۳

کرونای جدید
در آستانه غلبه بر 

اصفهان  
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه تاکنــون مــوردى از ابتال به زیرســویه هاى 
جدید اومیکرون در استان نداشــتیم،گفت: بین 2 تا 
4هفته آتى سویه هاى جدید کرونا در اصفهان غالب

 خواهد شد. پژمان عقدك با اشــاره به اینکه تاکنون 
 XBB سه مورد ابتال به دو زیر سویه جدید موسوم به
و BQ۱ در کشور شناسایى شده، افزود: تاکنون موارد 
ابتال به این دو زیر ســویه در اصفهان شناسایى نشده 
است اما قاعدتًا طبق روال قبلى که اتفاق مى افتاد این 

دو زیرسویه جدید نیز بین 2 تا 4 هفته آینده...

قابلیت توسعه توریسم زمستانه از دامنه کوه «تسیخه»قابلیت توسعه توریسم زمستانه از دامنه کوه «تسیخه»
دور جدید فعالیت پیست اسکی فریدونشهر با استقبال هزاران نفر

۳

سرپرست اداره جنگل کارى از مخاطراتى مى گوید که یکى از مهمترین ذخایر ژنتیکى کشور را تهدید مى کند

هافبک   ذوبی ها:هافبک   ذوبی ها:

انتقاد تارتار از بازیکنان درست است 
در ایســتگاه چهاردهم لیگ برتر، ذوب آهن اصفهان میزبان در حالى 
که با دو گل از حریف متحول شده خود عقب بود، توانست در 15دقیقه 

پایانى نتیجه را به تساوى بکشاند...

۶

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

رشد ۱۰درصدی 
درآمد شركت
فوالد مباركه

در در ۹۹ماهه سال جاری محقق شد؛ماهه سال جاری محقق شد؛

۵

پیشنهاد پیشنهاد ۴۰۴۰ میلیاردی میلیاردی
به بازیکن ذوب آهن! به بازیکن ذوب آهن! 

ســیر یکى از ســالم ترین غذاها روى 
کره زمین اســت. این ماده غذایى 
معجزه آســا مى تواند بیمارى هاى 

متنوعى را درمان کند و 
همچنین خواص...

بافت هایی که هر روز فرسوده تر می شوند
مشوق ها، استفاده از ظرفیت های مردمی و وام ها مشوق ها، استفاده از ظرفیت های مردمی و وام ها 

۲

۷

مبدأ آلودگی هوای اصفهان مبدأ آلودگی هوای اصفهان 
۳از کجاست؟از کجاست؟

اجرای اینترنت طبقاتی کلید خورد؟! بالتکلیفی ۲۰ ساله راه آهن سریع السیر تهران-اصفهانجهان نما اندروید ایرانى در راه است؟استان خوردن قرص بدون آب چه بالیى سرتان مى آورد؟تکنولوژی سالمت

وامی در کار نیست!

۲

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى اصغر و احسان حسینى در نظر 
دارد عرصه و اعیان شش دانگ پالك هاى ثبتى 655، 656، 657، 1106، 1107، 1108 فرعى مجزا شده از 152 فرعى از 411 
اصلى، بخش 16 ثبت اصفهان واقع در اراضى مجاور شهرك صنعتى محمودآباد (انتهاى خیابان دهم، مجموعه سابق 

مرغ ناز) را از طریق مزایده به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده

مشخصات: 
ـ پالك هاى فوق طبق کروکى تجمیع و با دیوارکشى محصور و داخل حصار، ساختمان هاى ادارى، کارگرى، انبار و سالن 
مرغدارى احداث شده که همگى به صورت متروکه و غیرقابل بهره بردارى است و باتوجه به قدمت بیش از 40 سال، نیاز 

به بازسازى یا تخریب دارد. 
ـ محل داراى اشتراك برق مى باشد. 

ـ اکثر درختان موجود در عرصه از نوع کاج با عمر بیش از 50 سال هستند. 
ـ یک حلقه چاه قدیمى در ضلع جنوب غربى ملک وجود دارد که اطالعاتى درباره پروانه آن از طرف مالکین ارائه نشده 

است. 
ـ تانکر آب بصورت مخزن فلزى در ارتفاع نصب شده است. 

مساحت عرصه و اعیان: 
طبق نقشه، مساحت عرصه بالغ بر 92300 مترمربع و مجموع اعیانى هاى فوق 9834 مترمربع مى باشد. 

مجوزها: ملک دو برگ مجوز (تاریخ گذشــته) بر اراضى دارد: 1ـ پروانه تولید مرغ گوشــتى 2ـ موافقت اولیه براى 
بسته بندى، انبار و نگهدارى مواد غذایى (سردخانه)

قیمت پایه مزایده: 
ـ قیمت کل عرصه و اعیان: 1,030,000,000,000 ریال

زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 ساعت 11
مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خیابان شــهید نیکبخت- نبش کوچه6 (ژالــه)- اداره تصفیه امور 

ورشکستگى 
شرایط مزایده: 

1ـ فروش نقدى و اقساطى و به مدت سه ماه مى باشد که مبلغ نقد 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره 
در روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت سه ماه مى باشد. 

2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه 

مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است 

و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى 
قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت 

و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور 
ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086 

آگهی مزایده

باغستانیـ  معاون قضایی رئیس کل دادگستری- و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
 م.الف: ۱۴۳۴۶۵۲

دد
ککک
پپ

شهردار اصفهان مطرح کرد؛ شهردار اصفهان مطرح کرد؛ 

آغاز سال جدید ميالدی بر هموطنان مسیحی مبارک باد 

ترین غذاها روى 
ن ماده غذایى 
د بیمارى هاى 

د و

۲

۰بالتکلیفی۲۰ ساله راه آ استان

تارتار فاش کرد؛تارتار فاش کرد؛
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اجراى اینترنت
 طبقاتى کلید خورد؟!

ایران هفتمین تولیدکننده 
بزرگ فوالد جهان شد

خبرخوان
کشف روستاى 7000ساله 
  عصر ایران |تاریخ را در اســتان فارس و 
شیراز به هخامنشیان و تخت جمشید و پاسارگاد 
مى شناسند. حاال کاوش هاى باستان شناسى وسط 
شهر شیراز منجر به کشف یک روستاى پیش از 
تاریخى، متعلق به 7500 ســال قبل شده است. 
باستان شناسان در پنجمین فصل کاوش در این 
روستاى پیش از تاریخى موفق به کشف دیوارى 
عجیب، سنگى و بزرگ شده اند که بیش از 7000 
سال قبل ساخته شده است و هنوز کاربرى آن به 

درستى معلوم نیست . 

رکورد دانلود فیلترشکن 
  جماران | ایرانى هــا میلیون هــا بــار 
فیلترشکن ها را دانلود کرده اند! نگاهى به لیست 
اپلیکیشن هاى با بیشترین دانلود توسط ایرانى ها 
نشان مى دهد که تعداد زیادى از فیلترشکن هاى 
مختلف میلیون ها بار توسط مردم از گوگل پلى 

دریافت شده اند.

موج مهاجرت در کشاورزان
  روزنامه همشهرى |تقاضــا براى 
دریافت ویزاى کشاورزى و مهاجرت کشاورزان 
ایرانى رو به افزایش اســت.  استرالیا از مهاجرت 
کشــاورزان ایرانى که در کشت زعفران مهارت 
دارند، استقبال مى کند. در اتحادیه اروپا به ازاى هر 
هکتار زمین زراعى به کشاورز مبلغ قابل توجهى 
کمک مالى مى شود که بســیارى از هزینه هاى 
کشاورز و زیان هاى ناشــى از حوادث طبیعى را 

تأمین مى کند.

فروش فاجعه بار  
  فیلم نیوز | فیلم سینمایى «بیرو» که با 
محوریت زندگى علیرضا بیرانوند ستاره تیم ملى 
فوتبال ساخته شده طى یک هفته گذشته زیر یک 
میلیون تومان فروش داشته و فقط 26 نفر براى 
تماشاى آن بلیت خریده اند. این فیلم در هفته اى 
که گذشت هشت سالن در اختیار داشته که این 
سالن ها به دلیل نبود مخاطب فقط پنج سانس این 
فیلم را نمایش داده اند. بیرو که از هشتم آبان ماه 
اکران خود را در سینماهاى تهران شروع کرده، 
طى این مدت گیشــه خود را به مرز 95 میلیون 

تومان رسانده است. 

کنسرت گریه!
کنسرت خنده حسن ریوندى    ایران آرت |
در کیش بازتاب بسیار وسیعى در فضاى مجازى 
داشت. این کنسرت خنده با بلیت هاى 500 هزار 
تومانى روى صحنه مى رود که اشکان درویشى، 
مجرى شبکه سالمت به همین خاطر مى گوید 
برگزارى این کنسرت در شــرایط فعلى که نرخ 
دالر از 40 هزار تومان عبور کرده است، در حقیقت 
«کنسرت گریه» است. علیرضا خمسه، کمدین 
شناخته شده هم در صفحه شخصى خود، حسن 
ریوندى را «مضحک ترین چهره قرن» خوانده 

است.

پیام رسان ها
 تعطیل نمى شوند

  فارس |  وزیر ارتباطات با بیــان اینکه با 
اتصال پیام رسان هاى ایرانى به هم هیچیک از 
آنها تعطیل نمى شوند، گفت: دنبال این هستیم که 
هر شخص با هر پیام رسان ایرانى که دارد بتواند 
با پیام رسان هاى داخلى دیگر ارتباط برقرار کند. 
عیسى زارع پور گفت: برنامه ما این است که تا دهه 
فجر و یا حداکثر تا آخر سال این اتفاق بیافتد، یعنى 
دیگر فرق نکند که شخصى کدام یک پیام رسان 
داخلى را دارد و با هریک از آنها بتواند با اشخاص 
در پیام رسان هاى دیگر در ارتباط باشد. هم اکنون 
بله، ایتا، ســروش پالس و روبیکا در دستورکار 
هســتند و گپ و آى گپ هم درحال پیاده سازى 

پروتکل ها هستند.

به نظر مى رسد که اینترنت طبقاتى به مرحله اجرا شدن 
رسیده است. به تازگى خبرى مبنى بر اینکه فیلترینگ 
اینستاگرام و واتســاپ براى اعضاى اتحادیه فناوران 
برداشته مى شود، منتشر شده است که به نظر مى رسد 
گویاى اجراى طرح اینترنت طبقاتى اســت. گفته شده 
دولت قصد دارد فیلترینگ را براى برخى از سازمان ها و 
نهادها کاهش دهد. به عبارت دیگر اینترنت طبقاتى را 
اجرا کند.بحث اینترنت طبقاتى از مدت ها پیش مطرح 
شده بود و برخالف تکذیب مسئوالن، به نظر مى رسد 
که مقدمات اجرایى شدن آن در حال انجام است. در این 
طرح مردم به بخش هاى مختلف دسته بندى شده و به 

هر بخش طبق مقــررات، اینترنت با میزان محدودیت 
تعیین شــده ارائه مى شــود.هنوز جزئیات این طرح به 
صورت رسمى اعالم نشــده است اما چه بسا دسترسى 
به اینترنت براى هر قشــر جامعه متفاوت شود.به نظر 
مى آید که درپى اجرا شــدن طرح اینترنــت طبقاتى، 
محدودیت هاى اینترنتى بیشترى براى عموم مردم در 
نظر گرفته خواهد شــد. درحالى که میزان دسترسى به 
اینترنت براى دانشگاه ها، سایت هاى خبرى، مؤسسات 
تحقیقاتى و... متفاوت خواهد بود و به هر بخش با توجه 
به تشــخیص مســئوالن و نهادهاى مربوطه آزادى 

بیشترى براى دسترسى به اینترنت داده مى شود.

انجمن جهانى فوالد اعالم کرد، ایــران در ماه نوامبر 
2022 به جایــگاه هفتمین تولیدکننــده بزرگ فوالد 
جهان صعود کرد؛ ایران طى سالیان اخیر به طور معمول 
در رتبه 10 بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان قرار 

داشته است.
انجمن جهانى فوالد از تولید 2/9 میلیون تن فوالد در 
ایران طى یازدهمین ماه سال جارى میالدى خبر داده 
است. تولید فوالد ایران در این ماه با رشد 3/9 درصدى 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این 
در حالى است که کل تولید فوالد جهان در این ماه 3/7 
درصد و تولید فوالد آمریکا 10/5 درصد کاهش یافته 

اســت.در این گزارش آمده است: ایران طى سال هاى 
اخیر بر اساس آمار 12 ماهه دهمین تولیدکننده بزرگ 
فوالد جهان بوده است اما در نوامبر امسال توانسته براى 
نخستین بار تا جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ فوالد 
جهان بر اساس آمار ماهانه باال رود. تولید فوالد ایران در 
این ماه از آلمان که بزرگ ترین اقتصاد اروپا محسوب 

مى شود بیشتر بوده است.
چین بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان در ماه نوامبر 
بوده و پس از این کشور به ترتیب کشورهاى هند، ژاپن، 
آمریکا، روسیه، کره جنوبى، ایران، آلمان، برزیل و ترکیه 

در رتبه هاى دوم تا دهم قرار گرفته اند.

خورشید کیایى
کاهش زمان صــدور پروانه بــه دو مــاه، تخفیف 50 
درصدى در صدور پروانه ها، استفاده از وام قرض الحسنه 
ودیعه مسکن در زمان نوسازى، اســتفاده از تسهیالت 
ارزان قیمــت نهضت ملى مســکن و تســهیالت ویژه 
نوســازى فهرســتى از مشــوق هایــى اســت که در 
تازه ترین ســخنان دبیر ســتاد ملى بازآفرینى شهرى 
پایدار، منتشر شده اســت. به گفته او شــهروندان مى 
توانند هنگام نوسازى واحدهاى مســکونى خود از این 

مشوق ها استفاده کنند.
 گرچه این سخنان در ظاهر فعالیتى گسترده را در زمینه 
کاهش بافت هاى فرسوده در کشور نشان مى دهد و به 
نظر مى رسد که در عرصه انگیزه دادن به شهروندان روش 
مؤثرى است اما زمانى که بانک ها در اعطاى تسهیالت 
مانع و سدى بزرگ هستند دیگر نمى توان به این مشوق 
هاى زیبا تن داد و اقدامات شرکت بازآفرینى دیگر آنچنان 

که باید و شاید کافى نخواهد بود.
عــدم پرداخت تســهیالت در حالى از ســوى بانک ها 
همچنان ادامه دارد که در حــال حاضر 166 هزار و 500 
هکتار بافت فرســوده و ناکارآمد در کشور وجود دارد که 
محل ســکونت 20 میلیون نفر بــوده و در برابر حوادث 
طبیعى به ویژه زلزله آسیب پذیر است. عالوه بر آن شرایط 
حاکم بر این بافت ها بر تشــدید معضــالت اجتماعى و 

زیست محیطى دامن مى زند. 
با وجود اینکــه طى برنامه هاى چهارم، پنجم و ششــم 
توســعه کشــور، متولیان امر موظف به نوســازى این 
بافت ها در 10 ســال شــده اند اما پس از گذشت بیش 
از 17 سال، میزان نوســازى صورت گرفته فاصله قابل 
مالحظه اى با احکام باالدستى دارد؛ موضوعى که اکنون 
با وجود پدیده فرونشســت در حال تبدیل شدن به یک 
بحران بزرگ اســت. بحرانى که اکنون به گفته معاون 
وزیر راه قرار است با راهکارهاى تشویقى به یک فرصت 

تبدیل شود.
محمد آیینى همین چنــد روز از صــد و 11 هزار واحد 
مسکونى در حال ســاخت در بافت هاى فرسوده کشور 
خبر داد و گفت از این تعداد 12 هزار و 500 واحد تکمیل 

شده است. وى همچنین از بهره بردارى از 15 هزار واحد 
مسکونى نیز در دهه مبارك فجر خبر داد و اعالم کرد که تا 
پایان سال هم این تعداد به میزان قابل توجهى مى رسد.

 به گفته آیینى مردم و به ویژه اقشــار محــروم و کمتر 
برخوردار مى توانند از بسته تشــویقى که براى نوسازى 

بافت هاى فرسوده ابالغ شده بهره بگیرند.
وى با اشاره به مفاد بسته تشــویقى جدید شوراى عالى 
معمارى و شهرسازى تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، 
افراد با هر متــراژ و ابعادى مى توانند از این تســهیالت 
استفاده و نسبت به نوسازى واحد خود اقدام کنند. ولى اگر 
این نوسازى به شکل تجمیعى بوده و یا محورهاى اصلى 
بافت باز شود، ســاکنان این محالت مى توانند از یک تا 
دو طبقه تراکم تشویقى بیشتر، سطح اشغال باالتر و ارائه 

تسهیالت در زمینه پارکینگ بهره بگیرند.
با اینکه معاون وزیر راه ابراز امیدوارى کرده که این بسته 

تشویقى بدون شک مى تواند سازندگان را براى بازسازى 
بافت هاى فرسوده و سکونتگاه هاى غیررسمى ترغیب 
کند و گفته که امیدواریم مردم از این فرصت ایجاد شده 
اســتفاده کنند اما همچنان ادامه این فرایند منحصر به 
بانک هاســت. اینکه بانک ها در دادن ودیعه مسکن و 
همچنین بافت هاى فرســوده مردم این مناطق را به بن 
بست نرسانند تا مانند گذشته نوســازى بافت ها در خم 

یک کوچه بماند.
این در حالى اســت که وزیر راه و شهرســازى نوسازى 
بافت هاى فرسوده و رونق تولید مسکن و بن بست شکنى 

در این حوزه را مستلزم حرکت هاى نوآورانه مى داند.
به گفته مهــرداد بذرپاش، اگر بخواهیــم از کمبودها و 
بن بست ها صحبت کنیم راه به جایى نمى بریم. هنرمان 
این است که از روش هاى مختلف بن بست شکنى کنیم. 
رویکرد دولت سیزدهم مردمى ســازى و بهره مندى از 

ظرفیت هاى مردمى در نوسازى بافت هاى فرسوده است.
وزیر راه و شهرسازى معتقد است در بخش مسکن، تولید 
مسکن و نوســازى بافت هاى فرسوده جهت گیرى هاى 
وزارت راه و شهرســازى کامل روشن اســت. به گفته 
بذرپاش، اولین راهکار عبور از این بحران، مردمى سازى 
و اســتفاده از ظرفیت هاى مردمى و غیردولتى اســت 
و در این بخش بســیارى از انبوه ســازان و انجمن هاى 
مــردم نهاد تمایــل دارنــد در این بخش همــکارى و 
مشارکت داشته باشند و تعداد پروانه هایى که در یکسال 
گذشــته در بافت هاى فرسوده صادر شــده، مؤید این 
مطلب اســت که ما به عنوان تنظیم گر و سیاســتگذار 
وظیفــه ارائه مشــوق هاى مرتب، بــه روز، مبتکرانه را 
داریم. هرجا نیاز بــه اصالح قانون باشــد مى توانیم در 
احکام برنامه توســعه و قانون بودجه ســال آینده انجام 

دهیم.

مشوق ها، استفاده از ظرفیت هاى مردمى و وام ها 

بافت هایى که هر روز فرسوده تر مى شوند سیره مبارك
خطیب جمعه اردبیل با اشــاره به    تسنیم |
تغییر رئیــس بانک مرکزى ضمن اســتقبال از این 
رخداد اذعان کرد: از ریاست محترم جمهور که سریعًا 
اقدام به تغییر رئیس بانک مرکزى کردند صمیمانه 
تشکر مى کنم البته این انتظار طبیعى ملت ما بود ان 
شاءا... این ســیره مبارك در خصوص تمام وزراء و 
مدیران اجرا شــود و هر وزیر یا مدیرى که در حیطه 
مدیریت خود براى ملت مشــکل درســت کند باید 

بدون محافظه کارى برکنار گردد.

بعضى  نامه نوشتند 
با آمریکا کنار بیاییم 

سردار سرتیپ ســپهر، جانشین ستاد    انتخاب|
نیروهاى مســلح با بیان اینکه در این جریان شاهد 
هســتیم که دشــمنان در برابر این واقعه دست به 
اقداماتى مى زنند، گفت: آمریکا قابل اعتماد نیست اما 
بعضى ها به بزرگان کشور نامه نوشتند و از رهبرى و 
مسئولین خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم در حالى که 
آمریکا کجا به توافقات خود عمل کرده اســت؟ اگر 
تسلیم آمریکا شــویم آمریکا به تعهدات خود عمل 
مى کند؟ مگر ما مى توانیم با آمریکایى ها وارد آشتى 

شویم اینها براى نابودى و انقالب ما برنامه دارند.

دشمن مسئله را رها نکرده 
  خبرگزارى حوزه |محمد اسماعیل کوثرى، 
نماینده تهران در مجلس گفت: آگاهى بخشــى به 
مردم مسئله بسیار مهمى است که با بصیرت افزایى 
فتنه نمى تواند موفق شــود و به لطف خدا مردم در 
این دو ســه ماه از خودشــان دقیقًا همین صحنه را 
نشان دادند و در نهایت باعث شد که میدان به طور 
کامل در دست نیروهاى امنیتى قرار بگیرد، اما هنوز 
دشــمن این مســئله را رها نکرده و به دنبال تداوم

 آن است.

هشدار آبى اتاق ایران 
بررسى هاى کمیسیون توسعه پایدار    انتخاب |
اتاق ایران اعالم کرد: اجرا و تکمیل آناتولى شرقى 
موسوم به داپ (DAP) کشور ترکیه در آینده نزدیک 
ممکن است سهم ایران از منابع آبى در حوضه آبریز 
ارس را بین 25 تا 30 درصد کاهش مى دهد. قطع یا 
کاهش آورد رودخانه مرزى ارس توسط ترکیه منجر 
به مشکالت جدى براى تأمین آب شرب و کشاورزى 

مناطق پائین دست شود.

امسال هم سئواالت لو رفت؟!
  روزنامه جوان| امسال نیز همانند سال هاى 
گذشته انتشار ســئواالت امتحان نهایى در فضاى 
مجــازى جنجــال ایجــاد کــرده و از آنجایى که 
تعدادى از دانش آموزان در جلســه امتحان، گوشى 
موبایل با خود بــه همراه برده بودند، شــائبه تقلب 
در امتحانــات قوت گرفتــه اســت! از آنجایى که 
نمرات امتحانــات نهایى پایه دوازدهــم در کنکور 
ســهم 40 درصدى دارد، لو رفتن ســئواالت براى 
دانش آموزان و خانواده هایشان اهمیت بیشترى پیدا

 کرده است.

 دشمن دنبال ایجاد 
واقعه 17 شهریور بود

  دیده بان ایران| حجت االسالم والمسلمین 
مجتبى ذوالنورى، نماینده مردم قم در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: دشمنان در فتنه اخیر نیز بسیار تالش 
کردند مردم را به ســمت پادگان هــا و برخى نقاط 
حساس شهرى بکشند تا نظام مجبور به تیراندازى 
شود، دشــمن به دنبال ایجاد یک واقعه همانند 17 
شهریور بود و براى این امر از هر وسیله اى استفاده 
کرد اما بصیرت مردم ما در این مرحله توطئه دشمنان 
را خنثى کرد. وى گفت: حربه دشمنان در کشته سازى 
و جریحه دار کردن احساسات مردم و کشاندن آنان 

به خیابان ها ست. 

الدن ایرانمنش

8 ماه از سال گذشته و با وجود اینکه دولت تأکید فراوانى بر ساده گیرى بانک ها در پرداخت وام کرده بود اما خزانه 
بانک ها خیلى وقت است به روى مردم بسته شده و آنها از دادن وام امتناع مى کنند. این در حالى است که قوانین 
مى گوید همه بانک ها مکلفند روند اعطاى تسهیالت خرد را در چهارچوب مقررات انجام دهند اما در عمل چنین 

اتفاقى نمى افتد و به بهانه هاى گوناگون از پرداخت وام طفره مى روند.
جالب اینکه بانک مرکزى طى هفته گذشته با ابالغ بخشنامه اى خطاب به شبکه بانکى، آنها را ملزم کرد ظرف مدت 

حداکثر 10 روز کارى، فرایند پرداخت وام ازدواج را انجام دهند.
در مرداد ماه نیز اعتراض واجدان شرایط وام ازدواج باعث شده بود که وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزى را مکلف 
کند حداکثر ظرف 15 روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد؛ با این حال، بررسى ها و گزارشات مردمى حاکى 
از آن هستند که بسیارى از متقاضیان دریافت این وام، با وجود کامل کردن مدارك خود، بیش از هشت ماه است که 

در صف دریافت این تسهیالت هستند.
یکى از عوامل پرداخت نشدن این وام ها، بدقولى بانک هاى عامل براى پرداخت این تسهیالت است. با وجود اینکه 
طبق اعالم بانک مرکزى، ارائه یک سفته یا یک ضامن معتبر براى دریافت وام کافى است اما برخى بانک ها تا سه 
ضامن از متقاضیان طلب مى کنند؛ با این حال، به نظر مى رسد که این موضوع هم یکى از ترفندهاى بانک مرکزى 

براى به تعویق انداختن پرداخت وام است.
یکى از سیاست هاى دولت سیزدهم از زمان روى کار آمدن در مرداد ماه ســال گذشته، افزایش پرداخت وام هاى 
تکلیفى مثل ازدواج و فرزندآورى در شرایطى بوده که کشور از لحاظ جمعیتى دچار بحران شده است. در کنار این 
قضیه وزیر اقتصاد هم چندى پیش تأکید کرده بود که وام هایى به مردم پرداخت شــود که برپایه اعتبار سنجى و 
بدون دریافت ضامن باشد. موضوعى که بسیارى از بانک ها با آن مخالف بودند و سعى کردند به روش هاى مختلف 

از زیربار مسئولیت پرداخت این وام ها شانه خالى کنند.
گرچه در این میان بانک ها هم دالیل خود را دارند به این خاطر که دولت همواره بانک ها را منابعى نامحدود براى 
تأمین مالى فعالیت هاى خود دانسته است و بر روى منابع بانکى حساب باز کرده است اما بانک ها نتوانسته اند منابع 

مالیشان را با بازار مصارف همتراز کنند و همین باعث شده که نتوانند از پس مشکالتشان برآیند.
سرکوب نرخ بهره سپرده هم عامل دیگرى است که منابع و مصارف بانک ها را دچار مشکالت کرده است. به گفته 
یک کارشناس، در این شــرایط نه تنها توقف پرداخت وام هاى خرد را شاهد بودیم، بلکه یکى از گزینه هاى اصلى 

تأمین مالى فعالیت هاى تولیدى نیز از دسترس  بنگاه ها خارج شد.
مرتضى افقه، اقتصاددان در این زمینه مى گوید: اکنون تنها راهى که تولیدکنندگان مى توانند در شــرایط تورمى 
حاضر ادامه دهند استفاده از تسهیالت بانک هاست و این در حالى است که بانک ها منابعى ندارند که آن را در اختیار 
تولید کنندگان قرار دهند. این موضوع باعث مى شــود تولیدکنندگان میل و توانى براى ادامه فعالیت خود نداشته 

باشند و اعالم ورشکستگى کنند.
نکته قابل تأمل آنجاست که توقف وام دهى در بانک ها، موضوعى است که در سال هاى گذشته نیز تکرارپذیر بوده؛ 
با این تفاوت که در گذشته این رویه در ماه پایانى سال یعنى اسفندماه اتفاق مى افتاد، به گونه اى که هر ساله از دهه 
اول اسفند به بعد، بانک ها روند تسهیالت دهى را متوقف کرده یا به سختى و کندى انجام مى دهند اما اکنون این 
روند خیلى زودتر اتفاق افتاده است و بانک ها در پاسخ مشتریانشان و درخواست کنندگان وام هاى خرد مى گویند: 
 بانک مرکزى اجازه پرداخت وام را از ما گرفته و با توجه به بخشنامه از سوى بانک مرکزى، امکان و مجوز پرداخت 

تسهیالت نداریم.

وامى در کار نیست!
نخستین خودروى سوپر اسپرت افغانستان با نام مادا 
یا مدا 9 به تازگى معرفى شده است که اولین هایپرکار 

در دولت طالبان به حساب مى آید. 
ابر خودرو ملى افغانستان! ماشین عجیبى که همین 
چند هفته گذشته، شــاهد رونمایى از مدل گلى آن 
بودیم و حاال نســخه پروتوتایپ مــادا 9 براى انجام 
تســت هاى اولیه، راهى خیابان هاى افغانستان شده 
است. اما چه حقیقتى در پشت این پروژه پنهان شده 
است؟ آیا طالبان به تکنولوژى ساخت هایپرکار دست 

پیدا کرده؟
این پروژه توســط مهنــدس محمدرضــا احمدى، 
مدیرعامل ارشد شــرکت ENTOP ساخته شده 
است و گفته مى شــود که طراحى و ساخت آن حدود 
پنج سال طول کشیده است. همچنین گفته مى شود 
که این ابرخودروى افغانستانى قرار است پس از حضور 
در نمایشگاه خودرو ژنو، در سال آینده یعنى دى ماه 

1402راهى نمایشگاه خودرو دوحه در قطر شود. 
اما باید اعتراف کرد که اولین خودروى سوپر اسپرت 
افغانســتان یا همان مــادا 9، چیزى بیشــتر از یک 
رپلیکاى درجه چندم یا همان «نمونه کپى شــده از 
خودروهاى اسپرت» نیســت. هرچند که این جوان 
افغان براى ســاخت خودرو خود، تالش زیادى کرده 
است اما باید گفت چنین پروژه هایى در سطح جهانى، 

کامًال عادى به حساب مى آیند.
حتى در همین چند ســال گذشــته، شــاهد ساخت 
المبورگینى ایرانى در مشــهد بودیم. به هر حال باید 
قبول کنیم که این قبیل کارها و تبلیغات شدید آنها از 
سوى دولتى مثل طالبان، بیشتر جنبه پروپاگاندا دارد و 
احتماًال روى پیشرفت صنایع افغانستان، به خصوص 
صنعت خودروســازى آنها (که تقریبًا مرده به حساب 

مى آید)، هیچ تأ ثیرى نخواهد داشت.

رونمایى از اولین خودروى سوپر اسپرت افغانستان! 

قرارداد سنگین و عجیب باشگاه النصر عربستان با «کریستیانو رونالدو» درآمد استثنایى براى ستاره پرتغالى به 
همراه دارد. این قرارداد 2/5 ساله است و تا تابستان 2025 اعتبار دارد.

درآمد رونالدو از این انتقال، شامل درآمدهاى فوتبالى و قراردادهاى تجارى، نزدیک به 200 میلیون یورو در سال 
خواهد بود. به این ترتیب، کریستیانو رونالدو بزرگ ترین قرارداد تاریخ فوتبال را امضا کرد.

او 200 میلیون یورو در ســال، 16/67 میلیون یورو در هر ماه، 3/888 میلیون یورو در هفته، 555555 یورو در 
روز، 23150 یورو در ساعت، 386 یورو در دقیقه و 6/5 یورو در ثانیه طى مدت قراردادش با باشگاه عربستانى به 
دست مى آورد. رقمى نجومى که باعث انتقال یکى از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال به لیگ عربستان شده است.

به گفته برخى رســانه ها، قدرت رونالدو در النصر به حدى باالست که این باشــگاه تبدیل به «باشگاه فوتبال 
کریستیانو»  خواهد شــد و او حق دارد حتى ســرمربى تیم را نیز برکنار کند. النصر هم اکنون در رتبه دوم لیگ 

عربستان قرار دارد.

ثانیه اى 300 هزار تومان براى رونالدو در النصر! 
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مبدأ آلودگى هواى اصفهان 
از کجاست؟

شــهردار اصفهان گفت: خودروها سهم 5 درصدى در 
آالیندگى هوا دارند و مبدأ بیشتر آالینده ها کارخانجات 
اطراف شهر است، با این وجود این روزها نیروگاه اصفهان 
ســوخت خود را تغییر داده و از مازوت استفاده مى کند 
چنانکه تمام مسؤوالن و مردم به این وضعیت اعتراض 
دارند که چرا با این حجم سنگین آالیندگى در اصفهان، 
مازوت ســوزى انجام مى شود. على قاســم زاده اظهار 
داشــت: دســتگاه هایى که مى توانند در بهبود شرایط 
نقش داشته باشــند، باید کمک کنند تا از این وضعیت 
خارج شویم. وى با طرح این ســؤال که اگر قرار است 
از سوخت مازوت استفاده شــود، چرا فقط در اصفهان 
شاهد آن هستیم، گفت: با وجود خشکى زنده رود و نیز 
مازوت سوزى توسط نیروگاه، اصفهان شرایط بدى در 

اصفهان ایجاد شده است.

واژگونى پراید در خیابان کاوه 
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از واژگونى خــودروى پراید خبر 
داد. سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران ، اظهار کرد: ساعت 
05:35 شــنبه دهم دى ماه حادثه برخــورد با جدول و 
واژگونى یک دســتگاه خودروى پراید با یک سرنشین 
واقع در خیابان کاوه به ســتاد فرماندهى آتش نشانى 
اصفهان اعالم شــد و اکیپ امداد و نجات مصدوم این 
حادثه که مرد حدود 70 ســاله بــود را تحویل عوامل 

اورژانس دادند.

ضرورت کالس جبرانى
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به تعطیلى 
مدارس اســتان در برخى روزها به دلیــل بارش برف، 
سرما و آلودگى هوا گفت: برنامه ریزى هاى الزم براى 
برپایــى کالس هــاى جبرانى صورت گرفته اســت. 
محمدرضا ابراهیمى افزود: به مدیران و معلمان مدارس 
مناطقى در اســتان که کالس هاى درســى آنها چند 
روزى تعطیل شده اعالم شده است که از پنجشنبه ها 
براى برگزارى کالس هاى جبرانى استفاده کنند. وى 
اظهار داشــت: همچنین این امکان فراهم است که با 
برنامه ریزى مدیران مدارس در برخى نوبت هاى عصر 

هم کالس هاى جبرانى استفاده شود.

کمبود تخم مرغ در اردستان
 در چند روز اخیر شــاهد کمبود تخم مرغ در واحدهاى 
صنفى شهرستان اردستان هستیم و کاسب هاى شهر 
عرضه نکردن تخم مرغ توسط تولیدکنندگان را دلیل 
کمبود تخم مرغ اعالم مى کنند. مدیر جهاد کشاورزى 
شهرستان اردســتان عدم اعالم نرخ مصوب از طرف 
وزارت جهاد کشاورزى را یکى از دالیل کمبود تخم مرغ 
اعالم کرد و گفت: حدود 20 روز اســت نرخ مصوب و 
دقیقى براى تخم مرغ به جهاد کشاورزى اعالم نشده 

است.

نایین در وضعیت نارنجى 
بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت در زمینه رنگ 
بندى شهرهاى کشــور در خصوص شیوع کرونا، یک 
شهرســتان در وضعیت نارنجى، چهار شهرســتان در 
وضعیت زرد و 19 شهرستان نیز در وضعیت آبى کرونا 
ثبت شده است. بر این اساس شهرستان نائین در وضعیت 
نارنجى و پرخطر شیوع کرونا ثبت شده است. همچنین 
شهرستان هاى اردســتان، بوئین میاندشت، چادگان و 
فریدن نیز در وضعیت زرد و نسبتاً پرخطر کرونا قرار دارد.

گازگرفتگى در کانکس 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ 2 مرد 
27 و 55 ساله بر اثر گازگرفتگى در کانکس در شهرك 
شهید کشــورى خبر داد. عباس عابدى اظهار داشت: 
این حادثه ســاعت 11 و 30 دقیقه روز شنبه به مرکز 
فرماندهى عملیات اورژانس اســتان اصفهان گزارش 
شــد. اســتفاده از زغال داخل کانکس علت وقوع این 

حادثه بوده است.

خبر

در حالى حدود 20 سال از آغاز ساخت راه آهن سریع السیر 
تهران-اصفهان مى گذرد که کارشناس اقتصاد حمل ونقل 
گفت:  جابجایى مجــرى طرح عامل تاخیر در ســاخت 

پروژه شد.
عباس قربانعلى بیک بیان کرد : اوایل دهه 70 بحث قطار 
سریع السیر تهران-قم-اصفهان مطرح شد. این پروژه در 
2 فاز تعریف شــد و فاز یک آن  بین تهران و قم در سال 

1378 افتتاح شد.
قربانعلى بیک با یادآورى انجام مطالعاتى در سال 1384 
"اس ان سى اف آى" (SNCF) به عنوان بخش بین المللى 
راه آهن فرانســه براى فاز یک قطار سریع السیر تهران-

اصفهان، اظهار کــرد: فاز دوم پروژه پــس از افتتاح فاز 
اول عمًال خیلى طوالنى و سخت شد که دنبال فاینانس 
رفتند. یکى از این منابع تامین مالى چین بود که حدود یک 
میلیارد دالر دریافت شد و گزارشى را به شوراى اقتصاد 
دادند و این منابع را براى تکمیل پروژه استفاده کردند. اما 
متاسفانه با جابجایى در مجرى طرح این کار عقب افتاد 
و امروز بیش از 20 سال است که پس از افتتاح فاز 1، فاز 

2 را نداریم.
وى تاکید کرد:  از سوى دیگر با توجه به این که منابع مالى 
کافى نبوده است، خیلى مى گویند با این شرایط بسازیم 

یا نسازیم.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکــه تاکنون مــوردى از ابتــال به زیرســویه هاى 
جدید اومیکرون در اســتان نداشــتیم،گفت: بین 2 تا 
4هفته آتى ســویه هاى جدید کرونا در اصفهان غالب

 خواهد شد.
پژمان عقدك با اشاره به اینکه تاکنون سه مورد ابتالء 
به دو زیر سویه جدید موسوم به XBB و BQ۱ در کشور 
شناسایى شده، افزود: تاکنون موارد ابتالء به این دو زیر 
سویه در اصفهان شناسایى نشده است اما قاعدتًا طبق 
روال قبلى که اتفاق مى افتاد این دو زیرســویه جدید 
نیز بین 2 تا 4 هفته آینده به پیک مى رســد و در استان 

اصفهان و سراسر کشور احتماًال سویه غالب خواهد شد.
وى همچنین درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا در استان 
اظهار داشــت: آنفلوآنزا در مهرماه در اصفهان شــیوع 
یافت و در آبان ماه به پیک خود رســید ولى به تدریج 
کاهش پیدا کرد و اکنون نیز در اســتان و کشــور روند 

کاهشى دارد.
وى افزود: از زمان شیوع آنفلوآنزا در استان مورد فوت بر 
اثر ابتالء به این بیمارى در اصفهان به ما گزارش نشد 
اما در سراسر کشور امسال 200 نفر بر اثر این بیمارى 
جان باختند و باید توجه داشت که در آمارهاى کشورى 

همواره آمارى هم مربوط به اصفهان است.

کروناى جدید در آستانه غلبه 
بر اصفهان  

بالتکلیفى 20 ساله راه آهن 
سریع السیر تهران-اصفهان

کوه هاى پوشیده از برف و نقطه هاى رنگى از شهروندانى 
که این روزها فرصت مناســبى پیدا کرده اند براى شادى 

و تفریح. 
زمستان امسال تا امروز خودش را در ارتفاعات اصفهان 
نشــان داده اســت و اکنون کوهســتان هاى منطقه 
فریدونشهر پر شده از سفیدى و مکان هایى براى سرسره 
بازى گردشــگران داخلى که از اطراف به این ســمت

 آمده اند. در این میان پیست اسکى فریدونشهر در دامنه 
کوه «تسیخه» تفرجگاهى شده است که هر سال میزبان 
عده زیادى از کسانى مى شود که این تفریح زمستانه را 
در سبد خانوارشان قرار داده اند و فرصت مناسبى براى 
ابراز شــادى پیدا کرده اند. تخمین زده مى شود ساالنه 
بیش از 30 هزار نفر از امکانات پیست اسکى فریدونشهر 

استفاده مى کنند.
پیست اسکى فریدونشهر با ارتفاع 3 هزارمتر، مرتفع ترین 
پیست اســکى فالت مرکزى ایران اســت و صف هاى 
طوالنى براى بــاال رفتن از کوه براى سرســره بازى که 
گاهى یک نفرى و گاهى چندنفرى در حال عبور و گاهى 
غلتیدن در داخل برف هستند، صحنه هاى جالبى را دراین 
ارتفاعات به وجود آورده است.آنها براى پایین آمدن از کوه 
از پالستیک هاى بزرگ و یا تیوب خودروها استفاده کرده 
و هنگام باال رفتن دوباره آن را با خود حمل مى کنند و با 
استفاده از آن ســر مى خورند. تعدادى از خانواده ها نیز با 
درست کردن آتش در حاشیه این مناطق و درست کردن 
آش محلى و چاى، از سرســره بازهــا پذیرایى مى کنند 
برخى از خانواده ها نیز در دامنه کوه به گلوله بازى برفى، 
گرفتن عکس هاى یــادگارى و خوردن آش محلى اکتفا 

کرده و شــادى خود را در این روزهاى پربرف این گونه 
ابراز مى کنند.

این تصاویر هر سال با باز شدن پیست اسکى فریدونشهر 
تکرار مى شود. امسال هم طبق روال سال هاى قبل و این 
بار با حضور رئیس فدراســیون اسکى کشور فصل کارى 
پیست اســکى فریدونشهر در زمســتان 1401 آغاز شده 
است. فرصت و ظرفیتى که در روزهاى ابتداى فصل سرد 
مى تواند مقدمه اى براى روزهاى آتى باقیمانده برفى باشد 
و فرصتى است براى گردشگرانى که زمستان را انتخاب مى 

کنند تا از ظرفیت هاى این پیست استفاده کنند.
هم اکنون وجود دو پیست اسکى شاخص در غرب اصفهان 
نقاط عطفى است براى رسیدن به این مقصود که اصفهان 
بتواند بیش از اینها از این پتانسیل هاى ارزشمند استفاده 
کند، همانطور که رئیس فدراسیون اسکى کشور در بازدید 
از پیست اسکى فریدونشهر گفته اســت تنها 15 پیست 
اسکى قابلیت برگزارى مسابقات اســکى قهرمانى ملى 
و بین المللــى و همچنین برگزارى دوره هاى آموزشــى 
در سطح کشور را دارد و پیســت اسکى فریدونشهر براى 
میزبانى مسابقات اسکى قهرمانى کشور در سطوح مختلف 
از ظرفیت خوبى برخوردار بوده و مورد تأیید کارشناســان 

داخلى و جهانى اسکى است.
با وجود اینکه پیســت فریدونشــهر تنها پیســت اسکى 
استاندارد در اصفهان است که شیب تند و منحصر به  فرد 
35درجه اى آن موجب جذب گردشگران و عالقه مندان به 
ورزش هاى زمستانى مى شود و ساالنه بیش از 30هزار نفر 
گردشگر را به خود جذب مى کند اما بسیارى از کارشناسان 
معتقدند زیرســاخت هاى الزم براى جذب گردشــگران 
خارجى در این منطقه هنوز به نحو احسن ایجاد نشده است.

به گفته کارشناسان، برنامه ریزى، توسعه زیرساخت ها و 
حمایت از ســرمایه گذارى در حوزه گردشگرى زمستانى 
مى تواند در ایجاد فرصت هاى شغلى پایدار و افزایش درآمد 
در شرایطى که اصفهان با پدیده خشکسالى و مشکالت 
دیگر روبه رو است سهم بسزایى براى این استان ایفا کند.

ورزش هاى زمســتانى، همانطور که از نام و نشانشــان 
پیداست، جزو آن دسته از ورزش هایى تعریف مى شوند که 
در فصل خاص و زیباى زمستان و البته شرایط ویژه قابل 
انجام و پیگیرى هســتند. ورزش هاى زمستانى در کنار 
تفریحات، گشــت و گذار و هیجانات ناشى از این فصل، 
قابلیت جذب گردشگر را به طریقى باور نکردنى دارد، به 
حدى که خودش به یکى از شاخه هاى گردشگرى، به نام 

گردشگرى زمستانى تبدیل شده است.
در این رابطه اما اصفهان آنطور که باید و شــاید نتوانسته 
از این پتانسیل مهم استفاده کند و مشخصًا درباره پیست 
اسکى فریدونشهر تنها به حضور گردشگران داخلى بسنده 
شده و کمتر دیده مى شود اسکى بازان حرفه اى از خارج 
از کشور به این نقطه بیایند و یا مسافرانى که در کشورشان 
برف نمى بارد و با سرما بیگانه اند این نقطه از کشور ما را 
که یکى از منحصربه فردترین نقاط زمســتانى محسوب 

مى شود انتخاب کنند.
این مهم در ســایه استانداردســازى پیست هاى اسکى 
بر اســاس ضوابــط و قواعد بیــن الملــل، تبلیغات و
 روشنگرى هاى کافى به دســت مى آید تا پیست اسکى 
فریدونشهر نه تنها براى گردشــگران داخلى بلکه براى 
گردشــگران خارجى هم توأم با امنیت و آرامش شده و 
همه ساله شاهد استفاده از این پتانسیل خدادادى به نحو 

احسن باشیم.

قابلیت توسعه توریسم زمستانه 
از دامنه کوه «تسیخه»

یک بام و دو هواى گازى!
نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شماره 10 دى 
ماه خود در گزارشى با عنوان «تناقض گویى هاى 
گازى به جایگاه CNG رسید» به وضعیت مصرف 
گاز در اصفهان پرداخته و نوشته: «گاز جایگاه هاى 
CNG قطع نمى شــود. ایــن را دو روز قبل رئیس 

هیئت مدیره انجمن CNG کشور گفت. شرکت گاز 
هم طى ابالغیه اى اعالم کرده که به دلیل کمبود 
و کسرى تولید گاز جایگاه CNG از این هفته قطع 

خواهد شــد این را هم رئیس اتحادیه جایگاهداران 
سى ان جى همین چند روز قبل گفت.» 

در ادامه این مطلب آمده اســت: «حــاال اینکه به 
صحت کالم کدام دو مقام مســئول باید اطمینان 
کنیم پاسخ مشخصى ندارد چون تجربه نشان داده 
وقتى تناقض گویى ها میان مســئوالن در رابطه با 
یک امر واحد زیاد مى شــود باید منتظر گزینه بدتر 

باشیم!»

مریم محسنى
استفاده از دوربرگردان به جاى تقاطع چراغدار معموًال 
به نواحى کــم ترافیک و با ســرعت پاییــن محدود 
مى شود. احداث دوربرگردان در بزرگراه ها رایج نیست، 
زیرا موجب کاهش ناگهانى ســرعت وسایل نقلیه در 
باند ســرعت و نیز تغییر مســیر ناگهانى وسایل از باند 
کم ســرعت به باند پرسرعت خواهد شــد و در نتیجه، 
عالوه بر کاهش سرعت متوسط جابجایى هاى شهرى، 

موجب تصادفات شدید مى شود.
نمونه این مســئله دوربرگردان خیابان الله است که به 
بزرگراه چمران منتهى مى شود و داراى خطرات زیادى 

است هم براى خودروهایى که از روبه رو مى خواهند به 
بزرگراه چمران بروند و هم براى خودروهایى که از این 
دوربرگردان مى خواهند وارد الله شوند. این نقطه یکى 
از نقاط پرخطر و داراى پتانسیل تصادف در اصفهان شده 

است که باید به این نکته توجه بیشترى شود.
با توجه به اینکه اصفهان شهرى مهاجرپذیر و در حال 
گسترش است و شــاهد توسعه شــهر و بیشتر شدن 
خیابــان هــا و بزرگــراه هــاى آن هســتیم باید به 
استانداردسازى بیشترى در این زمینه توجه شود تا شاهد 
تصادفات پى در پى در نقاطى که از استانداردهاى الزم 

برخوردار نیستند نباشیم.

دوربرگردان خطرناك

«جزیره فضایى»در پردیس چهارباغ
نصف جهان    فیلم «جزیره فضایى» از امروز تا 13 دى 
ماه در پردیس سینمایى چهارباغ روى پرده خواهد رفت. 
اگر بخش اول فیلم «جزیره فضایى» یک را دیده باشید 
یادتان مى آید که این فیلم داستان پروفسورى را روایت 
مى کند که موفق به ساخت یک رستوران شده است. 

رستورانى که در نهایت به یک سفینه تبدیل مى شود.
حال با ورود چهار نوجوان به قصه و با شیطنت آنان، این 

سفینه مقدارى زودتر از موعد به پرواز درمى آید. سفینه 
در نهایت به فضا رفته و در یک ســرزمین ناشناخته 

فرود مى آید.
حاال اگر عالقــه مند به دیدن بخــش دوم این فیلم 
کمدى هســتید فقط چند روز فرصت دارید که براى 
دیدن این فیلم به پردیس سینمایى چهارباغ بروید و از 

دیدن این فیلم لذت ببرید.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

سرپرســت اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: از سطح 40 هزار هکتار 
جنگل هاى بلوط شهرستان فریدونشهر، حدود 5 تا 10 
هزار هکتار آن به صورت پراکنده گرفتار آفت جوانه خوار 
است که خشکسالى، کمبود بارندگى و ریزگردها عامل 

اصلى این پدیده است.
رضا شــفیعى در گفت وگو با ایمنا، با اشــاره به وسعت 
65 هزار هکتار جنگل هاى طبیعى زاگرس در اســتان 
اصفهان، اظهار کرد: 40 هزار هکتار از جنگل هاى زاگرس 
در فریدون شهر و 25 هزار هکتار در سمیرم وجود دارد که 
گونه هاى شــاخص در این جنگل ها درختان کهنسال 

بلوط، محلب (آلبالوى تلخ)، گالبى وحشى و ارژن است.
وى اصفهــان را یکى از 11 اســتان کشــور در حیطه 
جنگل هاى طبیعى زاگرس دانست و افزود: وسعت این 
جنگل ها به نسبت دیگر استان هاى کرمانشاه، فارس و 
کردستان بسیار اندك است، اما درختان کهن و باارزش 

جنگل هاى زاگرســى اســتان به عنوان ذخیره گاه هاى 
جنگلى به لحاظ وجــود گونه هاى ژنتیکــى و در حال 

انقراض، اهمیت بسیارى دارد.
شفیعى با بیان اینکه جنگل هاى زاگرس بیشتر در مناطق 
غربى و جنوبى استان قرار دارد و بیش از هر زمان دیگرى 
نیازمند مراقبت است گفت: آتش سوزى در این جنگل ها 
با استقرار در مناطق صعب العبور و دوردست توسط انسان 
به ندرت اتفاق مى افتد، اما در فصول افزایش دما و کاهش 
چشــمگیر بارش ها و رطوبت خاك، خطر آتش سوزى 

بیشتر مراتع استان را تهدید مى کند.
وى ادامه داد: قطع درختان، هیزم گیرى و تجارت زغال 
بلوط یکى از کارهاى پر سودى است که پاى انسان ها را 

به نقاط بکر زاگرس باز کرده است.
سرپرســت اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان در پاسخ به اینکه چرا «کشت 
در اراضى شیب دار» که به نابودى جنگل ها مى انجامد، 

در استان اجرایى مى شود، افزود: امسال کاشت گونه هاى 
باغى بادام، گردو و انجیر با وجود ارزآورى اقتصادى باال 
در اراضى شیب دار مورد مخالفت سازمان منابع طبیعى 

قرار گرفت.
وى اظهار کرد: با اجراى این طرح که مجوز آن توســط 
مسئوالن دولتى صادر مى شود، درختان کهن و ارزشمند 
صدســاله جنگل هاى بلوط نابود خواهد شد؛ این طرح 
ممکن است در اراضى ملى استان اجرایى نباشد، اما در 
زمین هاى روستایى و مردمى که در اختیار دولت نیست 

اجرایى شده باشد.

خطر در کمین جنگل هاى بلوط اصفهان

تداوم زیرسازى معابر شهر بهاران
نصف جهــان   شــهردار بهاران از تــداوم عملیات 
زیرسازى معابر این شــهر خبر داد. نصرى افزود: 
عملیات اجراى پروژه زیرسازى معابر سطح شهر در 
راستاى ارتقاى ایمنى و تسهیل در تردد شهروندان 
با مدیریت جهادى و تالش هاى شــبانه روزى در 

دست اقدام است.
وى ادامه داد: عملیات تخریــب دیوارى در محله 
باغکومه نیز انجام شد. وى افزود: عملیات اجرایى 
پروژه تخریب و رفــع خطر دیوار فرســوده واقع 

در محله باغکومه در راســتاى ســهولت در تردد 
شهروندان صورت گرفت.

شــهردار بهاران در بخش دیگرى از ســخنانش 
به حفارى و لوله گذارى میدان بســیج این شــهر 
اشــاره و عنوان کرد:  حفارى و لوله گذارى میدان 
بسیج و خیابان آیت ا...  شــریعت در ورودى محله 
اجگرد به منظور هدایت و دفع آب هاى ســطحى 
در معابــر در دســت اقدام اســت و بــه زودى به

 اتمام مى رسد.

به روزرسانى سخت افزارى حوزه شهرسازى 
ورنامخواست

نصــف جهان   شــهردار ورنامخواســت با تأکید بر 
اقدامات تسهیل و تسریع بخش در خدمت رسانى 
به ارباب رجوع گفت: به روزرسانى تجهیزات سخت 
افزارى حوزه شهرسازى شهردارى با اعتبارى بالغ بر 

4 میلیارد ریال انجام شده است. 
غالمحسین جوهرى افزود: سرعت رشد تکنولوژى 
در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات مى طلبید تا 
وضعیت سخت افزارى حوزه شهرسازى و رایانه هاى 

موجود به روزرسانى شوند تا روند خدمت رسانى به 
شهروندان با سرعت بیشترى صورت گیرد.

وى ادامه داد: الزم اســت انســجام بخشى درون 
سازمانى و نیز همگرایى به منظور برنامه ریزى بهتر 
براى مواجهه با پیک کارى پایان سال و نیز ورود به 
سال جدید تحقق یابد و دوایر مختلف شهردارى در 
راستاى خدمت رسانى صادقانه و نظام مند به مردم و 

موکدا بر تکریم مراجعین اقدام نمایند.

لزوم بهره گیرى صنعت سنگ استان از فناورى هاى 
نوین تولیدى در خمینى شهر 

نصف جهان   عبدالرسول مستأجران، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى خمینى شهر در نشست با متخصصان 
و استادان حوزه ســنگ با تأکید بر لزوم بهره گیرى 
صنعت ســنگ از نــوآورى و فناورى هــاى نوین 
دانشــگاه گفت: تاکنون متخصصــان و محققان 
دانشگاه از ضایعات و گل سنگ کارخانه ها، سرامیک 
مصنوعى تولید و با اســتقرار چند هســته و واحد 
فنــاور در مرکز رشــد تولید و ســاخت تجهیزات 
آزمایشــگاهى به تهیه و ســاخت چنــد نرم افزار 

تخصصى مرتبط با سنگ و دستگاه برش سنگ چند 
محوره براى برش هاى تخصصى و نازك ســنگ

 اقدام کرده اند.
وى افزود: دانشــگاه آزاد اســالمى خمینى شهر با 
راه اندازى مرکز تحقیقات ســنگ،  بستر هاى الزم 
براى تعامل دانشــگاه و صنعــت را فراهم کرده و 
گام هاى مؤثرى براى حضور متخصصان و استادان 
مرتبط با علوم و فنون ســنگ در دانشگاه برداشته 

است.
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یک شــرکت تولیدکننده گوشــى فرانسوى 
به نام ویکو مى تواند بــا مجوز دریافتى خود 
گوشــى هاى هوشــمند تحت برند هواوى 

تولید کند.
 با توجه بــه تحریم هاى اعمال شــده علیه 
هواوى این شــرکت قادر به فروش گوشى 
هاى ۵G نیست اما با همکارى ویکو مى تواند 

گوشى هاى ۵G خود را به فروش برساند.
گوشــى WIKO۵G کــه هــم اکنــون 
عرضــه شــده در واقــع همــان هــواوى  
Nova۹SE۵G بــا نــام و نشــان تجارى 

خودش است، بنابراین اکنون گوشى هوشمند
 نوا 9 اس اى با نامى دیگر و بازاریابى متفاوت 

در اروپا به فروش مى رسد.

این گوشــى مجهز به یــک صفحه نمایش 
6.78 اینچــى با نرخ نوســازى حداکثر 120 
هرتز اســت که از وضوح فول اچ دى پالس 

پشتیبانى مى کند. 
تراشه اسنپدراگون ۵G 695 به عنوان قدرت 
سخت افزارى در این گوشــى به کار گرفته 

شده است. 

این گوشى اولین گوشى همراه با سیستم نرم 
افزارى Harmony is Connect اســت و 

سیستم عامل هواوى را نیز اجرا میکند.
در پنل پشتى گوشــى ویکو ۵G یک دوربین 
اصلى 108 مگاپیکســلى به همراه دوربین 
اولترا واید 8 مگاپیکســلى و یک دوربین 2 
مگاپیکســلى از نوع ماکرو همراه با دوربین 

عمق سنج 2 مگاپیکسلى قرار گرفته است. 
دوربین ســلفى نیز درون حفــره اى در پنل 

جلویى قرار دارد و 16 مگاپیکسل است.
 باترى 4000 میلى آمپر ساعتى با پشتیبانى 
از شارژ سریع ســیمى 66 وات وظیفه تامین 

انرژى آن را برعهده دارد.

سازنده آیفون اخیراً برنامه Home را معرفى کرده است که براى عملکرد 
بهتر همه چیز خانه طراحى شده است.

 در واقع اپلیکیشن Home ابزار اپل براى کنترل تمام وسایل خانه هوشمند شما 
 Home در زیر یک سقف است. براى احساس مزایا، همه دستگاه هاى داخل

باید به آخرین نسخه به روزرسانى شوند. 
اما افرادى که سعى کرده اند این کار را انجام دهند ظاهراً با مشکالتى مواجه 
شــده اند. در میان آن ها اپ گیر کرده اســت که مى گوید: «به روزرســانى یا 

پیکربندى».
 

یک ویژگى جدید در یکى از بزرگ ترین برنامه هاى اپل پس از شــکایت 
کاربران از مشکالت آن به طور مرموزى ناپدید شد!

سازنده آیفون اخیراً برنامه Home را معرفى کرده است که براى عملکرد بهتر 
همه چیز خانه طراحى شده است. در واقع اپلیکیشــن Home ابزار اپل براى 

کنترل تمام وسایل خانه هوشمند شما در زیر یک سقف است.
براى احساس مزایا، همه دســتگاه هاى داخل Home باید به آخرین نسخه 
به روزرسانى شوند. اما افرادى که ســعى کرده اند این کار را انجام دهند ظاهراً 
با مشکالتى مواجه شــده اند. در میان آن ها اپ گیر کرده است که مى گوید: 

«به روزرسانى یا پیکربندى».
برخى دیگر ادعا مى کنند که دســتگاه هاى HomeKit بــه طور کامل ناپدید 
شده اند. گفته مى شود که دعوت از افراد براى کنترل موارد شما نیز با شکست 

مواجه خواهد شد.
این یک فرآیند اختیارى بود که باید خودتان از بخش به روزرسانى نرم افزار در 
تنظیمات Home دریافت مى کردید؛ بنابراین هرکسى که امیدوار به ارتقا باشد 

باید منتظر بماند تا اپل آن را مجدداً بازگرداند.
کسانى که پیش تر آن را راه اندازى کرده اند (بدون مشکل) باید بتوانند به طور 

عادى ادامه دهند.
 macOS Ventura13.1 و iPadOS16.2 ،iOS16.2 بــا Home تغییرات

معرفى شدند.

با فروش اطالعات 400میلیون کاربر توییتر در دارك وب، شاهد یکى از بزرگ ترین 
نفوذهاى امنیتى در تاریخ این پلتفرم هستیم.

 خبر این نفوذ در حالى منتشر شده که کمیسیون حفاظت از داده ایرلند (DPC) یک روز 
پیش از آن، از آغاز تحقیقات درباره آخرین نشت اطالعاتى این پلتفرم که باعث افشاى 
اطالعات بیش از 5.4 میلیون کاربر شــد، خبر داده بود. آنگونه که کارشناسان مدعى 

شده اند آسیب پذیرى در یک API عامل اصلى این نفوذ بوده است.
«الون گال» هم بنیانگذار شرکت امنیت سایبرى «هادســون راك» اعالم کرده که 
اطالعات 400میلیون کاربر توییتر احتماًال به واسطه آسیب پذیرى یک API استخراج 
و در دسترس قرار گرفته است. این آسیب پذیرى به هکرها اجازه دسترسى به داده هایى 

مثل آدرس ایمیل و شماره تلفن کاربران را داده است.
گال مى گوید که به عنوان مثال، هکرها اطالعات هزار اکانت شــناخته شده، ازجمله 
الکسندریا اوکاسیو کورتز (نماینده مجلس آمریکا)، ویتالیک بوترین(بنیانگذار اتریوم)، 
دونالد ترامپ و چند نفر دیگر را به اشتراك گذاشته اند. هم بنیانگذار «هادسون راك» 
همچنین مدعى شده است که نمونه داده هاى منتشرشده از سوى هکرها را بررسى کرده 
و مى تواند صحت آنها را تأیید کند.این فرد عنوان کرده زمانى که در حال جست وجو در 
دارك وب بوده که این اطالعات را کشف کرده است و زمان آن به اوایل سال 2022 
برمى گردد.او اما اخیرا به ایالن ماسک پیشنهاد داده که براى جلوگیرى از تشکیل یک 
پرونده  قضایى دیگر علیه این شرکت در اروپا، داده هاى هک شده را خریدارى کند. توییتر 

همین حاال به خاطر نشت اطالعات قبلى خود با پیگرد قضایى مواجه است.

آخرین بار هکرها اطالعات بیش از 5.4 میلیون کاربر توییتر را به ازاى 30هزار دالر 
به فروش گذاشته بودند. این اطالعات شامل آیدى، نام، نام ورود به حساب، موقعیت 
 API مکانى، ایمیل و شماره تلفن مى شد. در حمله قبلى هم هکرها از آسیب پذیرى یک
استفاده کرده بودند. این آسیب پذیرى اجازه مى داد تا هکرها با واردکردن آدرس ایمیل 
یا شماره تلفن بتوانند آى دى توییتر متناظر با آن را پیدا کنند. پیش از نشت اطالعات 
توییتر، گال نفوذ در متا را در سال 2021 کشف کرد. گال در مقاله خود نوشت: «اتفاق 
اخیر بسیار شبیه به نشت پایگاه داده 533 میلیون کاربر فیسبوك است که من در ابتدا در 
سال 2021 درباره آن گزارش دادم و منجر به جریمه 275میلیون دالرى براى متا شد.»

اندروید ایرانى در راه است؟

تحریم ها مانع هوآوى براى عرضه گوشى هاى 5G نشد

بزرگ ترین نفوذ تاریخ در توییتراپل بى سر و صدا ویژگى جدید میلیون ها آیفون را حذف کرد!

 بیــش از 88 روز از فیلترینگ شــبکه هاى اجتماعى 
پرکاربر مى گذرد و در این مدت کاربران و کسب وکارها 
دچار ضــرر و زیان هــاى هنگفتى شــده اند. حاال در 
وضعیتى که کسب وکارها براى غرق نشدن در باتالق 
فیلترینگ دست وپا مى زنند، وزارت ارتباطات به منظور 
تولید سیســتم عامل بومى، فراخوانى منتشر کرده و از 
تولید کنندگان داخلى سیســتم عامل موبایل دعوت به 

همکارى شده است.
با این همه تجربه هاى مشــابه و البته شکست خورده در 

سال هاى اخیر حاکى از آن اســت که تولیدات بومى 
اعم از موتور جست وجو، گوشى همراه، پیام رسان ها 
و شــبکه هاى اجتماعى بومى سازى شــده، نه تنها 
موفقیتى در جلب توجه کاربران به دست نیاورده اند، 
بلکه باعث اتالف وقت و هزینه هاى هنگفت شده اند.

بازگشایى مجدد پروژه شکست خورده
روز یک شــنبه معاونت فناورى و نــوآورى وزارت 

ارتباطات و فنــاورى اطالعات در راســتاى ماموریت 
تولید سیســتم عاملى تلفن همراه هوشمند، فراخوانى 
منتشر کرد. در فراخوان منتشر شــده معاونت فناورى 
و نوآورى وزارت ارتباطات، آمده اســت: «در راستاى 
اجراى بند 18 اهداف عملیاتى ســند طــرح کالن و 
معمارى شــبکه ملى اطالعات و به منظور شناســایى 
ظرفیت هاى فنى و اجرایى تولید و توسعه سیستم عامل 
تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقى و حقوقى 
شامل شرکت هاى خصوصى، غیردولتى و سازمان هاى 
مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دى ماه 1401 داراى حداقل 
یک سیســتم عامل عملیاتى نصب شــده روى گوشى 

هوشمند باشند، براى ارزیابى دعوت به عمل مى آید.»
با این حال زمزمه تولید سیســتم عامل بومى از مدت ها 
پیش وجود داشته است؛ در دولت قبل و زمانى که تعدادى 
از برنامه هاى ایرانى از بازارهاى بین المللى حذف شــد، 
این طرح در دســتور کار وزارت ارتباطــات قرار گرفت. 
 محمدجواد آذرى جهرمى ، وزیر سابق ارتباطات در تیرماه 
1398 ویدئویى را در حساب توییترى خود منتشر کرد که 
حکایت از عزم جدى وزارت ارتباطات براى توسعه اندروید 
ایرانى داشت. این تصمیم به دنبال حذف اپلیکیشن هاى 
ایرانى از مارکت هاى خارجى گرفته شــد تا دیگر امکان 
حذف برنامه هاى ایرانى وجود نداشته باشد. در آن زمان 
حتى از یک سیستم عامل رونمایى شد که جهرمى درباره 
آن عنوان کرده بود کاربران با استفاده از این سیستم عامل 
قادر به استفاده از تمام نرم افزارهاى بین المللى هستند؛ 
در حالى که گوگل قادر به دستکارى گوشى آنها نخواهد 
بود. او حتى مدعى شــد که مى توان این سیستم عامل 
بومى اندروید را در هر آزمایشــگاه سایبرى جهان مورد 
بررسى قرار داد. رئیس ســازمان فناورى اطالعات وقت 
هم پیش بینى کرده بود که این نسخه مى تواند 5/ 0 تا 8 

درصد از مخاطبان اندروید در کشور را به خود جذب کند.

تکلیفى در راستاى معمارى شبکه ملى 
اطالعات

این طرح نهایتا به نتیجه نرســید و بــا این حال دوباره 

وزارت ارتباطــات آن را به جریان انداخته اســت. به 
نظر مى رســد عیســى زارع پور بر تالش براى ایجاد 
زیرساخت هاى الزم جهت توســعه بومى ارتباطات و 

فناورى اطالعات تاکید دارد. وزیر ارتباطات در واکنش 
به فراخوان براى توسعه سیســتم عاملى بومى، گفت 
این امر یکى از تکالیفى است که شوراى عالى فضاى 
مجازى بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. زارع پور 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران در این باره گفت: 
«تولید سیســتم عامل بومى یکى از تکالیفى است که 
شوراى عالى فضاى مجازى در ســند معمارى شبکه 
ملى اطالعات بر عهــده وزارت ارتباطات گذاشــته. 
در راســتاى اجراى این تکلیف قانونى، با اســتفاده از 
نخبگان کشور و شرکت هاى دانش بنیان فعال در این 
حوزه، قصد داریم این تکلیف را انجــام دهیم.» او در 
ادامه گفت: «ما به ســمتى حرکت مى کنیم که بتوانیم 
زیرســاخت هاى الزم براى توسعه ارتباطات و فناورى 
اطالعات در کشــور را به طور بومى داشته باشیم. همه 
کشورهاى پیشرفته به سمتى پیش مى روند که بتوانند 
دارایى دیجیتال مخصوص به خود را داشــته باشــند. 
در حوزه تلفن همــراه و سیســتم عامل هم همکاران 
در معاونت فنــاورى وزارتخانه فراخوانــى داده اند تا 
ظرفیت هاى موجود در کشور را شناسایى و از آن براى 

تولید سیستم عامل بومى استفاده کنند.»
حامد بیدى یکى از کارشناسان حوزه فناورى اطالعات 
اجراى چنین طرحى را پرهزینه مى داند و معتقد اســت 
که پیش نیازهــاى آن در حال حاضر در کشــور وجود 
نــدارد. او در این مورد بــه «دنیاى اقتصــاد» گفت: 
«مصوبات اسناد باالدستى در گذشته در شوراى عالى 
فضاى مجازى تصویب شده است و این موضوع یک 
برنامه ریزى کلــى بوده که اجــراى آن به دولت هاى 
گذشته تاکید شده اســت، ولى از آنجا که اساسا اجراى 
چنین ایده هایى بسیار پرهزینه است و به پیش نیازهایى 

نیاز دارد که معموال وجود ندارند، تجربه موفقى هم در 
این زمینه ها کسب نشده است. موضوع مهمى که باید به 
آن توجه کرد این است که طراحى و توسعه سیستم عامل 
به یک زیرساخت مهم نرم افزارى نیاز دارد. وقتى قرار 
بر توسعه یک سیستم عامل باشــد، باید از نظر فنى و از 
نظر نرم افزارى توانمندى و پتانسیل وجود داشته باشد 
که در درجه اول بتوان از طریق این پتانسیل و توانمندى 
سیستم عامل تولید کرد و درجه دوم بتوان نرم افزارهایى 
را تولید کرد که روى این سیستم عامل قابلیت اجرا 

داشته باشند و نیازهاى کاربران را رفع کند.»
او با اشاره به تجربه کشــورهاى دیگر در این 
زمینه گفت: «اگر سیستم عامل کامال متفاوت 
باشــد و هیچ نرم افزارى وجود نداشته باشد 
که روى آن اجرا شــود، این سیســتم عامل 
بالاســتفاده خواهد بود. حتى کشــورى 
مانند چین هم بــا آن همه قدرت و 
زیرســاختى که در این حوزه دارد، 
سراغ چنین ایده اى نرفته است. 
این در حالى است که چین 
مخاطبان بسیار باالیى دارد 
و از نظر توانمندى هاى فنى 
و زیرساختى هم بسیار پیشرفته 
است. در واقع اجراى چنین ایده اى پیش نیازهایى 
الزم دارد و همچنین تخصص هاى فراگیرى مى خواهد 
و بســیار پرهزینه اســت. اجراى این ایده در شــرایط 
فعلى مقرون به صرفه نیســت؛ خصوصا وقتى که ما در 
حوزه هاى پیش پاافتاده و ابتدایى تر، هنوز به بلوغ الزم 

نرسیده ایم.»
این کارشناس حوزه فناورى با اشاره به این موضوع که 
هیچ گونه سیســتم عامل بومى اى وجود ندارد، عنوان 
کرد: «وقتى ملزومات توســعه چنین سیستم عاملى در 
کشور وجود نداشــته باشــد، این موضوع باعث ایجاد 
رانت و سوءاســتفاده مى شــود. در بحث سیستم عامل 
بومى هم آن چیــزى که ما تا االن شــاهد بودیم، این 
بود که نسخه هاى کپى شده اى از نرم افزارهاى متن باز 
که در دنیا وجود دارند، بهینه شــده و مورد استفاده قرار 
گرفته اند. تا به امروز تنها سیســتم عامل هاى متن باز 
بوده اند که توســعه دهندگان با ایجاد تغییراتى آن را به 

عنوان سیســتم عامل بومى معرفى کرده اند. این کار 
شاید هدف از ارائه سیستم عامل بومى را رفع کند، اما 

نمى تواند به عنوان طراحى و توسعه یک سیستم عامل 
متفاوت تلقى شود.»

تجربه تلخ هوآوى
شــاید بهترین نمونه مشــابه در این زمینه، 

شــرکت چینى هوآوى باشــد که به دنبال 
تحریم هاى دولت آمریکا به ناچار به توسعه 
سیســتم عامل موبایل انحصــارى خودش 
روى آورد. در اواســط ســال 2019 دونالد 
ترامپ تحریم هاى گسترده اى را علیه شرکت 

هوآوى وضع کــرد و از آن زمان هوآوى وارد 
لیست سیاه وزارت بازرگانى آمریکا شد. از آن زمان 

تا حاال، بخش موبایل هوآوى ضررهــاى هنگفتى را 
متحمل شده است و حاال به سختى در این بخش فعالیت 
مى کند. با وجود آنکه هوآوى در تالش بود جایگاه اول 
بازار موبایل جهان را به دست بیاورد، اما در حال حاضر 
نام این شرکت حتى بین 5 تولیدکننده بزرگ این بازار 
هم قرار ندارد. شــرکت گوگل در راستاى تحریم هاى 
آمریکا اعالم کــرد که دیگر با این شــرکت همکارى 
نمى کند و ملزم شد که امکان اســتفاده از سرویس ها 
 Huawei و اپلیکیشن هایش در گوشى هاى هوشمند
را سلب کند. گوگل عنوان کرده بود که کاربران باید از 
نصب اپلیکیشن هاى اندروید روى گوشى هاى هوآوى 
خارج از پلى استور خوددارى کنند. با این حال کاربرانى 
که مدل هاى قدیمى تر گوشى هاى هوآوى را داشتند، 
مى توانســتند از سیســتم عامل هاى اندروید استفاده 
کنند؛ هر چند دیگر امکان دریافت به روزرســانى هاى 
نرم افزارى نداشــتند. تحریم هاى آمریــکا در نهایت 
هــوآوى را مجبور کرد که سیســتم عاملى مختص به 
تلفن  هاى همــراه خودش تولید کند. بــا این حال این 
سیســتم عامل جدید هم نتوانســت جلوى سقوط این 
شرکت را بگیرد و هوآوى افت بسیار زیادى را در بخش 
فروش تلفن همــراه تجربه کرد؛ تا جایــى که یکى از 
مدیران این شــرکت اعتراف کرد که اگر تحریم هاى 
ســختگیرانه دولت ایاالت متحده وجود نداشــت، این 
غول ارتباطات چینى مى توانســت در کنار اپل یکى از 
پیشگامان اصلى بازار جهانى گوشى هاى هوشمند باشد. 
حاال و با وجود تحریم هاى ایاالت متحده، گوشى هاى 
هوآوى  دیگر به ســرویس هاى گوگل و سیستم عامل 
اندروید و البتــه چیپ هاى ۵G دسترســى ندارند و به 
همین دلیل، فروش موبایل هاى این شــرکت به شدت 
کاهش یافته اســت. مرور تجربه هاى مشــابه و البته 
شکســت خورده داخلى و حتى خارجى نشان مى دهد 
که اقبال چندانى به بومى سازى محصوالت و خدمات 
بین المللــى و محبوب وجود ندارد و کاربران همیشــه 
ترجیح داده اند با روندهــاى رایج دهکده جهانى همراه 

شوند.

یکى از نسخه هاى گوشى ریلمى GT Neo5 با 
شارژر 240 واتى عرضه مى شود تا از لحاظ سرعت 

شارژ، از پرچمدار ردمى سبقت بگیرد.
در سال جارى میالدى، کمپانى Realme گوشى 
GT Neo3 را با مشــخصات چشمگیر و قیمت 
مناســب عرضه کرد. حاال مدل جانشــین این 
گوشــى، با نام ریلمى GTNeo5 در راه است که 
مى تواند بیشترین سرعت شارژ را در دنیاى گوشى 

هاى هوشمند داشته باشد.
تى نئو 5 در دو نســخه عرضه ظاهرا جى 

مى شود: یکى با شارژر 150 
واتى و نسخه رده باالتر، 

با شارژر 240 واتى!
بیشــترین  فعــال 
ســرعت، متعلق 
بــه ردمى نوت 

12 پرو پالس اســت که از شارژ سریع 210 وات 
پشتیبانى مى کند. به ادعاى کمپانى سازنده، شارژ 
باترى آن فقط 9 دقیقه طول مى کشد؛ تنها گوشى 

با مدت شارژ یک رقمى!
اتفاقا در نمایشگاه MWC2022، اوپو از یک شارژر 
240 واتى براى شــارژ باتــرى 4500 میلى آمپر 
ساعتى استفاده کرده بود که صفر تا 100 آن هم، 9 
دقیقه طول مى کشید. باید دید در GTNeo5 چه 

مدت زمانى ثبت مى شود.
به تازگى، عکسى هم از شارژر این گوشى توسط 
افشاگران چینى منتشر شده است. این شارژر نه 
تنها از فلش شــارژ 240 وات پشتیبانى مى کند؛ 
بلکه با چندین پروتکل دیگر هم ســازگارى دارد 
که مى توانیم به فست شارژ 65 وات پاور دلیورى 
اشاره کنیم. به نظر مى رسد اندازه آن هم به خوبى 

کنترل شده و بیش از حد بزرگ نیست.
 GT Neo5 تا جایى که مى دانیم، گوشى ریلمى
مشــخصات رده بــاالى دیگرى هــم از جمله 
تراشه اسنپدراگون 8 پالس و دوربین اصلى 50 
مگاپیکسلى با لرزشــگیر اپتیکال تصویر خواهد 

داشت.

سامســونگ عملکرد بســیار خوبى را در زمینه 
انتشار نســخه هاى جدید اندروید از خود نشان 
داده و این بــار اندرویــد 13 را براى گوشــى 
A۱۳ خود منتشــر کرده اســت. با مــا همراه

 باشید.
سامســونگ همچنان به انتشــار به روزرسانى 
پایــدار One UI5,0 مبتنــى بــر اندرویــد 
13 براى گوشــى هاى هوشــمند خــود ادامه 
مى دهــد و آخریــن تلفنى کــه ایــن ارتقا را 
دریافــت کــرده، گلکســى A۱۳ با کــد مدل

 SM-A۱۳۵F است.
به روزرسانى One UI5,0 با نســخه میان افزار 
A۱۳۵FXXU۲BVL۲ و ویژگى هــاى معمول 

One UI5,0 عــالوه بر وصلــه امنیتى اندروید 
نوامبر 2022 ارائه مى شود.

این به روزرســانى در حال حاضر در ارمنستان، 
آذربایجان، کرواســى، فرانســه، گرجســتان، 

آلمان، ایرلنــد، ایتالیا، قزاقســتان، لهســتان، 
پرتغــال، صربســتان، اســلوونى، اوکرایــن، 
جمهــورى چــک و بریتانیــا در حــال پخش 

است.
اگر در هر یک از این کشــورها زندگى مى کنید 
 A۱۳ 5,0 را در گلکســى One UI و هنــوز
خود دریافــت نکرده اید، مى توانید بــا رفتن به 
تنظیمات > منوى به روزرسانى نرم افزار گوشى 
خــود، آن را بــه صــورت دســتى بررســى

 کنید.
به زودى این آپدیت براى دیگر کشــور ها و در 
نهایت بــراى تمام کاربران این گوشــى عرضه 

خواهد شد.
 یعنى اگر هنوز این آپدیت براى شــما منتشــر 
نشده، الزم نیست مدت زمان زیادى منتظر آن 

بمانید.

کدام گوشى بیشترین سرعت شارژ 
در جهان را دارد

اندروید 13 براى گوشى  هاى A13 سامسونگ 
نیز منتشر شد

ارهاى متن باز 
رد استفاده قرار 
ل هاى متن باز 
ییراتى آن را به 
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خرما به همراه گردو ضد افســردگى است. شــیره خرما و ارده بهترین صبحانه 
زمستان است.

خرما در انــواع مختلف وجــود دارد کــه هریک خــواص بى نظیــر خود را 
دارد.

 خرما از شیرینى جات سالم و مغذى است که بهتر است همه ما روزانه از خوردن 
آن غافل نشویم.

 اگر هــر فــرد روزانه 3 تــا 5 خرما بخــورد عمــرش طوالنى مى شــود و تا 
پایــان عمــرش نه ســاییدگى اســتخوان ســراغش مى آیــد و نــه آرتروز 

مى گیرد. 
خرما به همراه گردو ضد افســردگى است. شــیره خرما و ارده بهترین صبحانه 

زمستان است.

آزمایش خون از ارگان ها و سیســتم هاى مختلف بدن و اندازه گیرى قندخون 
ناشتا و دو ساعت پس از مصرف قند، در کنار اندازه گیرى چربى خون، از راه هاى 
تشخیص سالمت قلب اســت.یک متخصص قلب و عروق، درباره روش هاى 
تشخیص سالمت قلب، نکاتى را توضیح داد. محمدرضا نادریان گفت: در ابتدا و 
مهم ترین اصل در هنگام مراجعه بیمار به متخصص قلب و عروق، اندازه گیرى 
قد، وزن و دور کمر بیمار است.وى با اشاره به افزایش شیوع چاقى و اضافه وزن 
در کشور، افزود: 50 تا 60 درصد افراد بزرگسال که به متخصص قلب و عروق 
مراجعه مى کنند، دچار اضافه وزن و چاقى هستند.نادریان ه سنجش ضربان قلب، 
فشــارخون و انجام نوار قلب در مرحله بعد تشخیص سالمت قلب اشاره کرد و 

گفت: این موارد به منظور بررسى هاى بیشتر انجام مى شود. 
وى ادامه داد: آزمایش خون از ارگان ها و سیستم هاى مختلف بدن و اندازه گیرى 
قندخون ناشتا و دو ساعت پس از مصرف قند، در کنار اندازه گیرى چربى خون، 

سایر راه هاى تشخیص سالمت قلب است.   

در یک مطالعه جدید، محققان مرکز سالمت دوك در کارولیناى شمالى، حمله 
ایمنى مداوم به ســلول هاى عصبى بویایى- سلول هاى موجود در باالى حفره 

بینى- و کاهش تعداد آن سلول ها را مقصر مى دانند.
دکتر «بردلى گلدشتاین»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «یکى از اولین عالئمى 

که به طور معمول با عفونت کووید 19 همراه بوده است، از بین رفتن بو است.»
گلدشتاین در بیانیه اى در دانشــگاه گفت: «خوشبختانه، بسیارى از افرادى که 
در مرحله حاد عفونت ویروسى، دچار تغییر حس بویایى مى شوند، بویایى خود 
را طى یک تا دو هفته آینده بدســت مى آورند، اما در برخى این بهبودى حاصل 

نمى شود.»
براى این مطالعه، محققان نمونه هاى بافت بویایى را از 24 بیوپســى، از جمله 
9 بیمار با از دســت دادن طوالنى مدت حس بویایى بعد از ابتالء به کووید 19، 
تجزیه و تحلیل کردند.این روش، پاسخ التهابى گسترده در بافتى که سلول هاى 
عصبى بو در آن قرار دارند را نشان داد.حتى وقتى سطح کووید قابل تشخیص 
وجود نداشت، این التهاب همچنان ادامه داشت.محققان مى گویند کاهش تعداد 
نورونهاى حسى بویایى احتماًال به دلیل آسیب بافت ناشى از التهاب مداوم است.

به گفته محققان، این اطالعات براى طراحى درمان ها مهم خواهد بود.
گلدشتاین گفت: «ما امیدواریم که تعدیل پاسخ ایمنى غیرطبیعى یا فرآیندهاى 

ترمیم در بینى این بیماران بتواند حداقل تا حدى حس بویایى را بازگرداند.»

 تاثیر پیاده روى تقریبا به اندازه مصرف داروهاى کاهش دهنده فشــار خون مفید 
است. پرهیز از نشستن طوالنى مدت در طول روز نیز به پایین نگه داشتن فشار خون 
کمک مى کند.نتایج این تحقیق نشان داد که ایستادن هرازگاهى همچنین فعالیت 
در بعدازظهر نیز مى تواند مزایاى ورزش صبحگاهــى را براى زنان افزایش دهد.
مایکل ویلر، محقق ارشد این تحقیق گفت: به طور سنتى، اثرات سالمتى ورزش و 
اثرات منفى رفتار کم تحرك بر فشار خون به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته 
است؛ این مطالعه را انجام دادیم تا بدانیم که تاثیر ترکیبى این رفتارها بر فشار خون 
وجود دارد یا خیر. این مطالعه شــامل 67 فرد 55 تا 80 ساله بود که همگى داراى 
اضافه وزن یا چاق بودند. نتایج نشان داد که فشار خون سیستولیک و دیاستولیک هر 
دو در این گروه کاهش یافته است.ویلر بیان کرد: هم براى مردان و هم براى زنان، 
میزان کاهش متوسط فشار خون سیستولیک پس از ورزش و وقفه در نشستن، به 
چیزى نزدیک مى شود که از داروهاى ضد فشار خون در این جمعیت براى کاهش 
خطر مرگ ناشى از بیمارى قلبى و سکته انتظار مى رود.با این حال، این کاهش براى 
زنان بیشتر بود.  ویلر اظهار کرد: «اینکه شرکت کنندگان در این مطالعه با ورزش 
تحقیق را شروع کنند عمدى بود زیرا مى خواستیم روى جنبه جدید ترکیب ورزش 

با استراحت در نشستن تمرکز کنیم».

سالمت قلب چگونه ارزیابى مى شود؟

بدون دارو فشار خون را کاهش دهید

مقصر از دست دادن بویایى ناشى از کرونا

با خرما بیمه عمر شوید!

با خواص شگفت انگیز کاهو آشنا شوید
در مناطقى از دنیا مانند ژاپن که مصرف کاهو به طور متداول 
و معمول در آن وجود دارد، احتمال بروز سرطان معده بسیار 
کم است. عالوه بر این مشاهدات، برخى تحقیقات نشان 
داده اند که مصــرف کاهو از بروز انواع ســرطان ها مانند 

سرطان دهان، مرى و گلو پیشگیرى مى کند.
کاهو از ســبزیجات پــر خاصیت اســت همچنین برگ 
کاهو براى سالمت بدن هم بسیار مفید است و به درمان 

بیمارى ها کمک شایانى مى کند.
 کاهو یکى از پرمصرف ترین سبزیجات دنیاست که خواص 
زیادى براى سالمتى بدن داشته و داراى تاریخى کهن است. 
داشتن تناسب اندام و مقابله با سرطان و تقویت چشم ها و... 
از فواید بى شــمار مصرف روزانه کاهو است. کاهو، حاوى 
آنتى اکســیدان و ویتامین هاى فراوانى اســت. به همین 
جهت یکى از محبوب ترین ســبزیجات به شمار مى آید. 

این سبزى اغلب در ساالد ها و انواع 
غذا ها مانند ساندویچ، سوپ 

و ... استفاده مى شود، 
همچنیــن 

مى توان آن را پخت. کاهو به راحتى کشت مى شود و براى 
رشد به دماى پایینى نیاز دارد.

یک منبع غنى از ویتامین هاى K و A است. اگرچه کاهو شبیه 
به کلم به نظر مى رسد، اما یک تفاوت بین آن دو در میزان 
آب است. تاریخ این سبزى به مصر باستان بر میگردد که از 

دانه هاى آن روغن استخراج مى کردند. 

خواص و مزایاى کاهو چیست؟
کاهو حاوى آنتى اکســیدان هاى مانند ویتامین C و سایر 
مواد مغذى مانند ویتامین A و K و پتاسیم است. این سبزى، 
سبز برگ دار به مبارزه با التهاب و بیمارى هاى مرتبط با آن 
مانند دیابت و سرطان کمک مى کند. هر چه کاهو تیره تر 
باشد، حاوى مواد مغذى بیشترى است. با این وجود، در ادامه 
خواص مصرف کاهو براى سالمت، درمان و تناسب اندام 

بررسى خواهیم کرد؛

1. مبارزه با التهاب
برخى از پروتئین هاى موجود در کاهو مانند لیپواکسیژناز 
کمک مى کنند تا التهاب کنترل شــوند. در یک مطالعه 
ایرانى ثابت شده است که کاهو در طب سنتى براى کاهش 
التهاب و درد در استخوان مورد استفاده قرار مى گیرد. بر 
اساس انجمن بنیاد آرتروز، سبزیجاتى مانند کاهو که 
سرشار از ویتامین K هستند به طور چشمگیرى باعث 
کاهش التهاب مى شــوند. شــما مى توانید معموال دو 

فنجان از آب کاهو را در رژیم غذایى روزانه خود بگنجانید. 
سایر سبزیجاتى که حاوى ویتامین K هستند، عبارتند از کلم، 

کلم بروکلى و اسفناج.

2. کمک به کاهش وزن
کاهو مى تواند یک غذاى اصلى براى کاهش وزن باشد. زیرا 
یک عدد کاهو فقط 5 کالرى دارد. عالوه بر این کاهو کمک 
مى کند تا ریز مغذى هایى که به سختى در رژیم هاى غذایى 
کم کالرى یافت مى شوند، به دست آید. همچنین حاوى ٪95 
آب و 1 گرم فیبر است. فیبر باعث مى شود که احساس پر و 

سیر بودن کنید و جلوى اشتهاى شما را مى گیرد. 

3. بهبود سالمت مغز
از جمله بیمارى هایى که به واسطه کاهش سالمت مغز به 
وجود مى آید، آلزایمر و افسردگى است. مطالعات زیادى در 
مورد خواص کاهو صورت گرفته است که نشان مى دهند، 
مصرف آب کاهو به افزایش روابط میان رشته هاى عصبى 
در مغز کمک کند. این کار باعث خواهد شد که میزان احتمال 
بروز آلزایمر به شدت کاهش پیدا کند. عالوه بر این، کاهو 
نیترات کافى در خود دارد که باعــث کاهش احتمال بروز 

بیمارى هاى ناشى از افزایش سن مى گردد.

4. بهبود سالمت قلب
کاهو منبع غنى از ویتامین B اســت. ایــن ویتامین نقش 
مهمى در سالمتى قلب و عروق دارد. خوردن مقدار کافى 

از ویتامین B باعث مى گردد احتمال بروز لخته هاى درون 
عروق به شدت کاهش پیدا کند. با کاهش لختگى در رگ 
ها، سالمتى بیشتر براى قلب به ارمغان مى آورد. چنانچه در 
بخش ســالمت نمناك و در بحث مواد غذایى مفید براى 
سالمت قلب اشاره شد، عالوه بر ویتامین B، ویتامین هاى 

A و C نیز در کاهو وجود دارند که به نوبه خود، کمک 
بسیارى در کاهش بروز آسیب هاى قلبى و عروقى در 

بدن دارند. مصرف دو قاشــق غذاخورى کاهو در 
رژیم غذایى روزانه، قلب شما را سالم نگه مى دارد. 

5. مبارزه با سرطان
در مناطقى از دنیا مانند ژاپن که مصرف کاهو به طور متداول 
و معمول در آن وجود دارد، احتمال بروز سرطان معده بسیار 
کم است. عالوه بر این مشاهدات، برخى تحقیقات نشان 
داده اند که مصــرف کاهو از بروز انواع ســرطان ها مانند 
سرطان دهان، مرى و گلو پیشــگیرى مى کند. مطالعات 
بیشتر در مورد سرطان نشــان داده است که کاهو، باعث 
کاهش بروز سرطان ریه در افراد سیگارى مى شود و براى 

آن ها اثر محافظتى دارد.

6. کاهش خطر ابتال به دیابت
مطالعات نشان داده است که مصرف روزانه کاهو مى تواند 
خطر بروز دیابــت را در افــراد کاهش دهــد. همچنین 
خوردن کاهو براى افراد دیابتى توصیه شــده است. یکى 
از خواص کاهو، کنترل قند خود اســت که از افزایش آن 
جلوگیرى مى کند. آب کاهو داراى 5 کالرى انرژى و 2 گرم 

کربوهیدرات است. 

7. بهبود سالمت چشم
کاهو حاوى لوتئین، یک آنتى اکســیدان فوق العاده است 
که سالمت بینایى چشــم را افزایش مى دهد. همچنین 
براى جلوگیرى از بیمارى ماکوالر که با افزایش سن اتفاق 
مى افتد، بسیار مؤثر مى باشد. یک مطالعه نشان داده است، 
زنانى که کاهو را در رژیم غذایى خود دارند، 23 درصد کمتر 

احتمال ابتال به آب مروارید در آن ها وجود دارد. 

8. بهبود هضم و سالمت گوارش
فیبر موجــود در کاهو، هضم را آســان مى کند و ســایر 
بیمارى هاى گوارشى مانند یبوست و نفخ را درمان مى کند. 
همچنین مى توانــد درد معده را کاهش دهــد و مى تواند 

سالمت روده را افزایش دهد.

9. کمک به درمان بى خوابى
ماده اى در کاهو وجود دارد که سیستم عصبى را آرام مى کند. 

مى توانید با خیال راحت قبل از خواب ساالد مصرف کنید 
که در روند بى خوابى شما بســیار تاثیر گذار است. کاهو 
همچنین حاوى مواد دیگرى به نام الکتوسین است که 
موجب خواب و آرامش مى شود. این سبزى حتى در دوران 
قرون وسطى براى تسکین بى خوابى مورد استفاده قرار 

مى گرفته است.

10. بهبود سالمت استخوان
ویتامین هاى A، K و C در تولید کالژن بسیار مهم هستند 
(اولین مرحله در تشکیل استخوان) که کاهو در هر سه 
آن ها غنى اســت. ویتامین K به ایجاد غضروف و بافت 
همبند کمک مى کند. ویتامین A به ایجاد ســلول هاى 
جدید اســتخوانى کمک مى کند؛ و کمبود آن منجر به 
پوکى اســتخوان و افزایش خطر شکستگى مى شود. 
ویتامین C نیز بــا عوامل پیرى اســتخوان جلوگیرى 
مى کند. کمبود ویتامین K نیز مى تواند منجر به کاهش 
توده استخوانى و افزایش خطر شکستگى شود و با توجه 
به بنیاد بین المللى توده استخوان، ویتامین K ماده معدنى 

بسیار مهم براى استخوان است.

 

سیر یکى از سالم ترین غذاها روى کره زمین است. این ماده غذایى معجزه آسا مى تواند 
بیمارى هاى متنوعى را درمان کند و همچنین خواص دارویى بسیار زیادى دارد که در 

سراسر جهان مورد استفاده قرار مى گیرد.
 این ماده براى کاهش سطح کلسترول خون، کنترل فشار خون پایین و باال، درمان 
مشکالت قلبى، تحریک جریان خون، جلوگیرى از حمالت قلبى استفاده مى شود. 
مصرف سیر باعث کنترل کلســترول، جلوگیرى از تولید هورمون آنژیوتنسین دو و 

ریلکس کردن رگ هاى خونى خواهد شد.
ظاهراً سیر مى تواند در طول 24 ساعت به بهبود بدن کمک کند. از نظر متخصصان 

مصرف 6 حبه سیر به طور روزانه مى تواند فواید زیادى براى بدن داشته باشد.

فواید خوردن 6 حبه سیر در طول روز
ساعت اول:  در ساعت اولیه سیر در شکم هضم مى شود و بدن را تغذیه رسانى مى کند.

بین ساعت 2 تا 4: بدن شروع به تخریب سلول هاى ســرطانى و رادیکال هاى آزاد 
آسیب دیده مى کند.

بین ساعت 4 تا 6: بدن متابولیســم خود را آغاز مى کند و خواص مفید آن را به اجرا 
درمى آورد. همچنین به دفع مایعات و چربى هاى اضافى در بدن مى پردازد.

بین ســاعت 6 و 7: خواص آنتى باکتریال سیر شــروع به ظهور مى کند و مى تواند 
باکترى هاى موجود در بدن را از بین ببرد.

بین ساعت 6 تا 10: مواد مغذى آن، تاثیرات خود را بر روى سلول ها مى گذارند.
بین ساعت 10 تا 24: اگر در این ساعات سبزیجاتى هم مصرف شود، بدن مى تواند 

پاکسازى عمیقى را انجام دهد که فواید زیر را به همراه خواهد داشت:
تقویت سیستم ایمنى بدن-بهبود ســالمت استخوان ها-تنظیم سطح فشار خون-
طوالنى کردن عمر سلول ها-از بین بردن خســتگى-تنظیم کلسترول-جلوگیرى 
از مشکالت قلبى و عروقى-جلوگیرى از ورود فلزهاى سنگین به بدن-تقویت بدن 

ورزشکارا-پاکسازى رگ ها-افزایش استقامت-کمک به تناسب و زیبایى اندام.
بنابراین به شدت توصیه مى شــود که به صورت روزانه سیر مصرف کنید و خودتان 
را از بیمارى هاى مختلف در امان بدارید. بیمارى هایــى را که در حال حاضر به آن 
مبتال هستید نیز بهبود بخشید. قطعا مى دانید که مصرف ویتامین، راه پیشگیرى از 
بیمارى هاى مختلف مى باشد که سیر نیز یکى از همین ویتامین ها است که سالمت 

شما و از بین بردن سموم بدن در طوالنى مدت را تضمین مى کند.

به گفته پزشکان خوردن قرص بدون آب خطرات زیادى دارد و حتما توصیه مى شود که 
با آب خورده شود؛ در غیر این صورت باعث بیمارى زخم مرى و بیمارى هاى خطرناك 
دیگرى مى شود. اکثر ما گاهى اوقات بدون آب قرص مصرف مى کنیم، به این دلیل 
که عجله داریم، یاخیلى تنبلى مى کنیم که از پشت میز بلند شویم یا هیچ نوشیدنى در 

آن نزدیکى وجود ندارد.
دکتر جنیفر پزشک متخصص خانواده و استادیار بخش پزشکى خانواده در دانشکده 
پزشکى روئان مى گوید: خوردن قرص با آب بسیار مهم است، نه تنها راحت تر بلعیده 
مى شــود بلکه به جلوگیرى از گیر کردن قرص در مرى کمک مى کند، که مى تواند 

باعث التهاب معده و درد قفسه سینه، یا حتى خونریزى و حفره شود.

عوارض خوردن قرص بدون آب براى مرى
از آنجا که هیچ اعصــاب دردى در بخش مرى وجود ندارد، عالئم همیشــه ظاهر 
نمى شود، این مى تواند مشکل ایجاد کند فهمیدن آنکه قرص موجب بیمارى شده یا 
نه دشوار است. برخى افراد درد سینه یا احساس مشابه سوزش معده را تجربه مى کنند، 
حتى ممکن است این احساس ناراحتى موقتى باشد و از بین برود. با این حال، در طول 
زمان، قرص ها که در طول مسیر گیر مى افتند مى توانند بافت ظریف مرى را تجزیه 
و باعث خونریزى شدید و یا کم آبى شدید شوند که همه آن ها مى توانند کامال جدى 

شوند.
به گفته دکتر کادل، مطالعه اى از مجله مطالعات گوارش در ترکیه نشان داد که تقریبا 
هر نوع دارو مى تواند باعث زخم مرى شود، اما طبق گفته دکتر کادل، داروهاى کمى  

هستند که وقتى در گلو گیر مى کنند، باعث آســیب جدى مى شوند. مثل داروهاى 
درمان پوکى استخوان، آنتى بیوتیک ها، مسکن ها. داروهاى مسکن (ایپروپروفن) 
بدون آب خورده مى شوند که درصورت ماندن در مرى مشکل ساز مى شود یک جراح 
در بیمارستانى در نیوجرسى داستان یک بازیکن فوتبال نوجوان را بیان مى کند که قبل 
از هر بازى دو قرص بدون آب مى خورد  باعث حفره هایى درمرى مى شد. همچنین 

ویتامین ث و مکمل هاى آهن نیز مساله ساز هستند.

توصیه هایى در مورد طرز صحیح خوردن قرص
کادل توصیه مى کند براى جلوگیرى از مشکالت خطرناك هنگام بلعیدن قرص، همیشه 
بهتر است آن ها را با حداقل هشت اونس آب بنوشید. او همچنین توصیه مى کند قرص 
را نشسته یا ایستاده بخورید و هرگز دراز کشیده نخورید. این به این معنى است که باید 
قبل از خوابیدن، یا حداقل 15 دقیقه قبل از خواب، دارو مصرف کنید تا قرص وارد مرى 

شود. این به این معنا نیست که اگر چیزى ننوشید، قرص گیر کند. اما 
اگر یک لیوان پر از آب ننوشید، ریسک 

آن بیشتر مى شود.

خوردن قرص بدون آب چه بالیى سرتان مى آورد؟اگر روزى 6 حبه سیر بخوریم در بدنمان چه اتفاقى مى افتد؟

ن ر ز ن ب بهبو ب ول ر و ى یر ر
6مصرف 6 حبه سیر به طور روزانه مى تواند فواید زیادى براى بدن داشته باشد.

ب
بین
بین
پاک
تق
ط
از
ور
بنا
را
مب
بیم
ش

وووووونوشید، قرص گیر کند. اما  شود. این به این معنا نیست که اگر چیزى ن
اگر یک لیوان پر از آب ننوشید، ریسک 

مآن بیشتر مى شود.
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7. بهبود سالمت چشم
ت ادها قال دانف اک کآنت ن تئ ىل حا کاه

مى توانید با خیال راحت قبل از خواب ساالد مصرف کنید 
که در روند بى خوابى شما بســیار تاثیر گذار است. کاهو 
ناستکه نامالکتوس ىبه دیگ نحاوىمواد چن ه

م داشتن تناسب
از فواید بى شــمار مصرف روزانه کاهواست

آنتى اکســیدان و ویتامین هاى فراوانى اســت. به همین 
جهتیکى از محبوب ترین ســبزیجات به شمار مى آید. 

این سبزى اغلب در ساالد ها و انواع
غذا ها مانند ساندویچ، سوپ 

و... استفاده مى شود،
همچنیــن 

وى باشد، ح
خواص مصرف کاهو برا

بررسى خواهیم کرد؛

1. مبارزه با ال
از پروتئین ها برخى
کمک مى کنند تا
ایرانى ثابت شده
د التهاب و درد
اساس انج
سرشار از
کاهش الت
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى غالمرضا رحمتى و  به استناد 2 برگ  استشــهادیه محلى که امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت:  سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت  
466 مترمربع بشماره پالك 192 فرعى از 2809 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران 
و بیدگل بنام غالمرضا رحمتى ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 217837 الف 79 صادر 
و تسلیم گردیده است. که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده. لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا 
هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد.تاریخ انتشــار:1401/10/11-م الف:1433975-رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل -حامد فکریان ارانى/10/141 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003825- تاریخ ارســال نامه: 1401/10/08- نظر به 
اینکه سند مالکیت دفترچه اى به شماره چاپى 745118 نسبت به تمامیت دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالك ثبتى 1311 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 242 صفحه 
496 بنام میثم استادپور ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى میثم استادپور با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008015141 مورخ 1401/10/08 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 10022 مورخ 1401/09/30 
توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 393 شهرضا گواهى ا مضاء گردیده است مدعى است 
که ســند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته اســت. لذا درخواست سند 

المثناى پالك فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیــل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا 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:1401/10/11- م الف: 1434232- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا - از طرف محمدحسن صمصامى/10/142

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006812 مورخ 1401/07/12 مجید زارعى فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 4363 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287159559 در ششدانگ 

یکباب دامدارى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1/2/3 فرعى از اصلى 43 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 9412/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11- م الف: 
1426394- رییــس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهــدى صادقى 

وصفى/9/316

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

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 7061 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 1166 مالکیت آقاى/ خانم 
بتول احمدى به شناسنامه شماره 382 کدملى 1141544113 صادره فرزند سید یداله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 114,76 مترمربع پالك شماره 7248 
و 1270 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب صفحات 142 و 130 و 145 و 133 دفتر 180 و صفحه 388 دفتر 42 و صفحه 331 
و 328 دفتر 125 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 7059 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 0610 مالکیت آقاى/ خانم 
بتول احمدى به شناسنامه شماره 382 کدملى 1141544113 صادره فرزند سید یداله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 114,76 مترمربع پالك شماره 7248 
و 1270 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 

موجب صفحات 142 و 130 و 145 و 133 دفتر 180 و صفحه 388 دفتر 42 و صفحه 331 
و 328 دفتر 125 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.

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

و محرز گردیده است.
برابــر راى شــماره 7056 مــورخ 1401/08/23 به شــماره کالســه 0470 مالکیت 
آقاى/ خانم نجمه شــریفى فروشــانى به شناســنامه شــماره 1130123669 کدملى 
1130123669 صــادره فرزنــد محمدعلى در ششــدانگ یکباب انبارى به اســتثناى 
ثمنیه اعیانى به مســاحت 68 مترمربــع پالك شــماره 59 فرعــى از 72 اصلى واقع 
در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر بــه موجب صفحــه 527 دفتر 
350 و صفحــه 346 دفتــر و مالحظه نقشــه ملک و گــزارش کارشــناس مالحضه

 و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/11- م الف: 1426119 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/318

درشــرایطى که وجود برخى محدودیت هاى مصرف در حوزه انرژى عرصه را بر واحدهاى 
تولیدى فوالد کشور تنگ کرده است، مدیران و کارکنان فوالد مبارکه با انسجام و همدلى هر 
چه بیشتر توانستند در 9 ماهه سال 1401 با عملکرد خوب خود در تولید انواع محصوالت قابل 

فروش، رشد 10 درصدى درآمد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل را به ثبت برسانند.
مهدى کویتى معاون اقتصادى و مالى فوالد مبارکه ضمن اشاره به مطلب فوق، درآمد حاصل 
از فروش این شرکت در آذر ماه را بیش از 12 هزار میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: درمجموع 
9 ماهه سال جارى درآمد فروش فوالد مبارکه با رشد 10درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به 115 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
وى در ادامه از رشد فزاینده صادرات در آذرماه سال جارى خبر داد و گفت: در حوزه صادرات 
با عنایت به این که مدیریت شــرکت همواره بر اولویت تامین بازار داخل تاکید داشته است 
از ابتداى سال جارى تا پایان آبان ماه 359 هزار تن محصوالت شرکت به بازارهاى خارجى 
عرضه شده است. اما در شرایط فعلى که کشور بیش از هر زمان دیگر به ارزآورى نیاز داشته 
است، این شرکت همگام با سیاست ها و استراتژى هاى اقتصادى کشور، به تنهایى در آذر 
ماه سال جارى توانست با فروش 149 هزار تن محصول در بازارهاى جهانى میزان صادرات 

شرکت را به 508 هزارتن افزایش دهد.

رشد 18 درصدى تولید محصوالت فوالدى
وى در بخش دیگرى از سخنان خود به مقدار تولید شرکت فوالد مبارکه در 9 ماهه سال 1401 
اشاره و اظهار کرد: على رغم این که تمامى خطوط تولید شرکت در فصول تابستان و ماه هاى 
آغازین فصل سرد سال با محدودیت هاى حامل هاى انرژى مواجه بوده اند، خوشبختانه با 
برنامه ریزى صحیح و زمانبندى مناسب براى انجام فعالیت هاى تعمیراتى و با همت کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا به رکوردهاى خوبى دست یافتیم به نحوى که مقدار تولید 
محصوالت آماده براى فروش این شرکت در بازه زمانى یادشده به 6 میلیون و 246 هزار تن 

رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1400با رشد 18 درصدى مواجه شده است.
وى اظهــار امیــدوارى کــرد: در شــرایطى کــه تولیــد بــراى کشــور نقطــه قوت 
و امیدآفریــن اســت، بتوانیــم در ســایه الطــاف الهــى و بــا انســجام و همــت 
حداکثــرى مدیــران و کارکنــان، بــراى ســهامداران و ذینفعــان شــرکت

 منشأ اثر باشیم.

در 9ماهه سال جارى محقق شد؛

رشد 10درصدى درآمد 
شرکت فوالد مبارکه

؟؟؟؟؟ 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى تیراژه گستر زاینده رود به شناسه ملى 14008099063 و به شماره ثبت 61809 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد علیرضا خدادادى به شماره ملى 1282455508 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره محمودرضا خدادادى به شماره ملى 1288141416 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره محمد خدادادى به شماره ملى 5499311862 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 انتخاب گردیدند على جمالیان اصفهانى به شماره ملى 1287838431 به سمت بازرس اصلى 
و امیررضا معظم به شماره ملى 1289154252 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1431620)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص خدماتى مروارید سبز کهندژ به شناسه ملى 10260102368 و شماره ثبت 504 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1401/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم مومزائى به شماره ملى 1092135766، آقاى جواد هارونى به شماره ملى 
1273441907 و آقاى علیرضا هارونى به شماره ملى 4621165331 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/20 انتخاب گردیدند. 
آقاى محمد دواشى جمالوئى به شماره ملى 1091538255 به سمت بازرس اصلى و خانم منیره ظهیرى میرآبادى به شماره ملى 1292249791 به 
سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1431618)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص کوثر طب اســپادانا به شناسه ملى 10260485691 و به شماره ثبت 27859 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد یاسر معینى نجف آبادى به شــماره ملى 0934530556 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره سیدعلیرضا 
مرتضوى به شماره ملى 1288397127 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا مهرور به شماره ملى 1289571198 به سمت رئیس هیئت مدیره 
وبه سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/09/14انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا 
نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1431583)

 آگهى تغییرات  
 شرکت سهامى خاص فنى مهندسى تیراژه گستر زاینده رود به شناسه ملى 14008099063 و به شماره ثبت 61809 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد علیرضا خدادادى به شماره ملى 1282455508 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمودرضا 
خدادادى به شماره ملى 1288141416 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل محمد خدادادى به شماره ملى 5499311862 به 
سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. صمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1431619)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص خدماتى مروارید سبز کهندژ به شناسه ملى 10260102368 و شماره ثبت 504 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى علیرضا هارونى به شماره ملى 4621165331 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقاى جواد 
هارونى به شماره ملى 1273441907 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم مومزائى به شماره ملى 1092135766 به سمت عضو هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/08/20 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1431617)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى سپاهان نوید سازه گلشن به شناسه ملى 14005728415 و به شماره ثبت 375 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد حمید کریمى به شماره ملى 4668928461 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره مصطفى رفیعى پور به شماره ملى 4669828452 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره سعید کریمى به شماره ملى 5129941993 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/24 انتخاب گردیدند على سینا نعمت الهى به شماره ملى 2410507379 به سمت بازرس اصلى 
و محمد جواد نعمت الهى به شماره ملى 2411644515 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان (1431582)

ابراهیم عمرانى، مدیــر مجموعه تاریخى، فرهنگــى و مذهبى تخت فوالد
 مى گوید: در راســتاى تقویت جذابیت هاى عناصر تاریخى در تخت فوالد و 
جذب گردشگر، آب انبار تاریخى کازرونى که مرمت آن در تابستان امسال به 
پایان رســید را با رعایت همه مالحظات حفظ بنا در حوزه نورپردازى تقویت 
کردیم. همچنین نورپردازى بنا در دو بخش دهنه هاى خارجى بنا و پشت بام 

و مناره ها انجام شد.
عمرانى افزود: آب انبار کازرونى، تنها آب انبار زنده شــهر اســت و ظرفیت 
باالیى در جذب گردشگر دارد که با بهســازى هاى انجام شده، رونق این اثر 

در شبانه هاى تخت فوالد، مى تواند به گردشگرى این مجموعه کمک کند.
حمید خلیلیان، مســئول پژوهش و اطالعات مجموعــه تاریخى، فرهنگى 
و مذهبى تخت فوالد هم با اشــاره به اینکه از میان بناهــاى همجوار تکیه 
کازرونى، آب انبار و بقعه حاج محّمدجعفر کازرونى که در قسمت شمالى بیرون 
تکیه قرار دارد، به دلیل برخوردارى از حجم متفاوت، از ســایر تکایاى تخت 
فوالد، متمایز اســت، گفت  این آب انبار زیبا، داراى چهار منار و دوازده دهنه 

است و مجموعه کازرونى بدون آن به پایان نمى رسد.
خلیلیان افزود: بنــاى آب انبــار به دلیل حجم چشــمگیر و چشــم نواز، با 
مناره هــاى خوش تراش که تصویرى متفــاوت از ابعاد همیشــگى مناره ها 
دارد و در قیاس بــا آن ها کوتاه تر و در دســترس تر مى نماید، با سرپوشــى 
فیروزه اى بر ســر، نگاه عابــران را به خــود مى خواند، از پله هاى ســرداب 
پایین مى کشــاند و از پله هــاى بام، باال مى بردش. تماشــاى چشــم انداز 
تکیه و شــماى کلّى پیکــره زیبــاى آن، از باالى بــام آب انبــار، تصویر 
بى نظیــرى از مجموعه تخــت فوالد، تکیــه کازرونى، گنبــد آکنده از گل 

جام حوض خانه، ســردر تکیــه، بقعه میانى حیــاط و لــوازم آن، در مقابل
 چشم قرارمى دهد.

کارشــناس پژوهش مجموعــه تخت فوالد افــزود: پس از ســاخت تکیه 
کازرونى در سال1340قمرى به همت محمد حســین کازرونى، آب انبارى 
نیز احداث شــد که اکنون در مقابل بناى تکیه قــرار دارد و از حیث معمارى 
و کاربرى در تمام تخــت فوالد منحصر به فرد اســت. آب انبــار کازرونى 
با حجم متنــوع و مناره هاى متفاوت از ســایر مناره هاى  متداول شــهر، با 
قامتى بس کوتاه تر و کاله فیروزه اى بر ســر، توجه هــر رهگذرى را به خود

 جلب مى کند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح استفاده از مینى بوس 
براى شهر اصفهان مطرح شد اما دالیل متعددى باعث شد تا این مدل انتخاب 

نشود.
حســین حق شــناس اظهار کرد: میدل باس ها (اتوبوس هاى کوچک) از نظر 
ظاهرى شبیه اتوبوس است، اما ابعاد کوچک ترى دارد و کنترل آن نیز آسان تر 

است.
وى ادامه داد: میدل باس ها از نظر طراحى منحصربه فرد و جذاب است و همین 
باعث مى شود مسافران احساس راحتى و آرامش بیشترى در آن داشته باشند؛ 
همچنین عالوه بر ظاهرى مدرن با طراحى مناســب به دلیل ظرفیت کمتر و 
خلوت بودن آن نسبت به اتوبوس هاى معمولى، موجب آرامش بیشتر مسافران 

مى شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: خرید 53 دستگاه 
میدل باس با هدف بهبود کیفیت حمل ونقل عمومى این کالن شــهر، در سال 
جارى کلید خورد تا در مســیرهاى کم تقاضا و خلوت تر جایگزین اتوبوس هاى 

خطى شود. 
حق شناس تصریح کرد: قیمت هر دستگاه میدل باس حدود 2/7 میلیارد تومان 

است و به عنوان مد جدید حمل ونقل در اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح استفاده از مینى بوس 
نیز براى شهر اصفهان مطرح شد اما دالیل متعددى همچون نپذیرفتن فرهنگ 
استفاده از آن  توسط شهروندان، داشتن یک در و سقف کوتاه موجب شد تا این 

مدل انتخاب نشود.
وى تصریح کــرد: در نهایت با تحقیقات انجام شــده میدل بــاس را انتخاب 
کردیم کــه معایــب مینى بــوس در آن رفع شــده بــود و بر این اســاس 
100 دســتگاه میدل باس در برنامه خریــد قرار گرفت تــا بعضى خطوط که 
مســافر کمى دارد از این نوع سیســتم حمل ونقلى بهره مند شــود و بخشى 
از آن نیز بــراى سیســتم هاى تقاضامبنا، مورد اســتفاده قرار گیــرد، به این 
معنا که بر اســاس تقاضاى مســافر مســیر حرکت میدل باس هــاى دیگر 

مشخص مى شود.

تنها آب انبار زنده شهر در تخت فوالد است

میدل باس، جایگزین مینى بوس در اصفهان
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هال سیتى در حضور مهاجم ایرانى اش بیرمنگام را شکست 
داد. در چارچوب مسابقات هفته بیست و پنجم  چمپیونشیپ 
انگلیس بازیکنان تیم فوتبال هال سیتى معروف به «ببرها» 
در دیدارى خارج از خانه به مصاف بیرمنگام رفتند و با نتیجه 
یک بر صفر پیروز این دیدار شدند. براى هال سیتى «اوسکار 
اســتفانیان» در دقیقه77 گلزنى کرد. اللهیار صیادمنش، 
ستاره ایرانى هال ســیتى که به تازگى از بند مصدومیت 
طوالنى مدت رهایى پیدا کــرده از ابتدا براى تیمش بازى 

کرد و در دقیقه 65 تعویض شد.

برترى ببرها 
در بازگشت اللهیار

04

تیم پورتو بامداد روز پنجشنبه در هفته چهاردهم لیگ برتر 
پرتغال، با نتیجه 5 بر یک از ســد آروکا گذشت که مهدى 
طارمى نمایشــى خیره کننده ارائه کرد. طارمى با سه گلى 
که در این مسابقه زد، تعداد گل هاى خود در این فصل لیگ 
برتر پرتغال را به عدد 9 رســاند و در کنار گونچالو راموس 
مهاجم بنفیکا، در صدر جدول برترین گلزنان رقابت ها قرار 
گرفت. این تنها دستاورد هت تریک طارمى در آخرین دیدار 
 Jornal» پورتو در سال 2022 نبود. مطابق گزارش سایت
de Notícias» پرتغال، این گل ها ســبب 

شد طارمى در سال 2022 میالدى، در 
50 گل تأثیرگذار باشــد و از حیث 
تأثیرگذارى در گل هــا (مجموع 
تعــداد گل و پــاس گل)، 
پس از کیلیان امباپه در 
جایگاه دوم قاره اروپا 

قرار بگیرد.

طارمى در تعقیب امباپه

پیشنهاد باشگاه کانادایى به یکى از کاپیتان هاى تیم 
ملى فوتبال ایران تکذیب شد.

علیرضا جهانبخــش یکى از کاپیتان هــاى تیم ملى 
فوتبال ایران و وینگر تیم فاینــورد هلند پس از پایان 
جام جهانــى 2022 قطر مورد توجه چند باشــگاه از 

کشورهاى مختلف قرار گرفته است.
امیر هاشمى مقدم مدیر برنامه جهانبخش در آخرین 
اظهارنظر خود چند روز پیش گفتــه بود که دو تیم از 
یونان و باشگاه هایى در آلمان و لیگ آمریکا به جذب 

جهانبخش عالقه دارند.
هرچند نامى از تیم هاى خواهان جهانبخش منتشــر 
نشد اما روز گذشته خبرهایى از عالقه باشگاه ونکوور 
وایت کپس کانادا به وینگر تیم ملى ایران رســانه اى 

شد. وایت کپس از جمله تیم هاى کانادایى است که در 
مسابقات لیگ آمریکا ( MLS) بازى مى کند.

این خبرى بود که یکى از خبرنــگاران ایرانى حاضر 
در کانادا آن را منتشــر کرد و مدعى شد دو تیم دیگر 
از لیــگ آمریکا هم به دنبال جهانبخش هســتند اما 

تیم وایت کپس در این زمینه پیشتاز 
است.

با این حال «مانوئــل وث» خبرنگار 
وب سایت ترانسفر مارکت ضمن رد 

این خبر اعالم کرد که از منابع مختلف مطلع 
شده است که باشگاه کانادایى عالقه اى به بازیکن 

تیم ملى ایران ندارد و پیشنهاد ونکوور به جهانبخش 
را تکذیب کرد.

تکذیب پیشنهاد کانادایى ها به کاپیتان ایران

در ایســتگاه چهاردهم لیگ برتــر، ذوب آهن 
اصفهان میزبان در حالــى که با دو گل از حریف 
متحول شده خود عقب بود، توانست در 15دقیقه 
پایانى نتیجه را به تســاوى بکشــاند. شاگردان 
مهدى تارتار با این یک امتیاز، 18 امتیازى شدند 

و موقتا در رده هشتم جدول قرار گرفتند.
صــادق صادقــى هافبــک مسجدســلیمانى  
ذوبى ها در خصوص فریادهــاى تارتار در کنار 
زمین  گفت: انتظار نداشــتیم ابتــدا حریف از ما 
پیش بیفتد، به همین خاطر شرایط براى ما سخت 
شد، با دریافت گل دوم شرایط سخت تر از پیش 
شد، اگر گل دوم را دریافت نمى کردیم در روز بد 
ذوب آهن نیز مى توانستیم برنده بازى باشیم اما 

خدا را شکر موفق شدیم به بازى برگردیم و یک 
امتیاز دشت کنیم.

هافبک گاندوها در مورد انتقاد مهدى تارتار نسبت 
به عدم تمرکز چند بازیکن تیمش، در نشســت 
خبرى پس از بازى هم مى گوید: بله واقعیت این 
اســت که در این بازى تمرکز کافى نداشتیم و 

امیدوارم در هفته هاى آتى جبران کنیم.
صادقى درباره برخورد توپ به دست مدافع ذوب 
آهن و اعتراض بازیکنان صنعت نفت نسبت به 
عدم اعالم پنالتى اضافه کرد:بعد از پایان بازى، 
باز پخش این صحنــه را ندیدم اما آن چیزى که 
در زمین دیدم، فکر مى کنم توپ قبل از لمس به 

دست بازیکن ما به بدنش برخورد کرد.

هافبک   ذوبى ها: 

انتقاد تارتار از بازیکنان درست است

عملکرد خوب سه بازیکن در نخستین فصل حضورشان در 
اسپانیا باعث شده است تا توجه باشگاه هاى این کشور به 
بازیکنان ایران بیشتر از گذشته جلب بشود که جدیدترین 
انتخاب آنها بازیکن تیم ملى و باشگاه مس سونگون است.

فوتســال ایران در حال حاضر سه بازیکن در معتبرترین 
مســابقات لیگ فوتســال جهان یعنى لیگ دسته اول 
اسپانیا دارد. حسین طیبى کاپیتان تیم ملى در کنار مسلم 
اوالدقباد و سعید احمدعباسى سه لژیونرى هستند که این 

فصل در اسپانیا توپ مى زنند.
طیبى و اوالدقباد در تیم پالما هستند و احمدعباسى براى 
تیم واین آلبالى والدپنیاس به میــدان مى رود. عملکرد 
خوب این سه بازیکن در نخستین فصل حضورشان در 
اسپانیا باعث شده است تا توجه باشگاه هاى این کشور به 

بازیکنان ایران بیشتر از گذشته جلب بشود.
یکى از این نفرات ساالر آقاپور بازیکن تیم ملى و باشگاه 
مس سونگون است که صحبت هایى از انتقالش به لیگ 

دسته اول اســپانیا به میان آمده است. آقاپوِر 23 ساله در 
مسابقات فوتسال قهرمانى آســیا یکى از نفرات کلیدى 
ایران بود و بازى هاى بســیار خوبى از خــود به نمایش 

گذاشت.
شرایط سنى آقاپور در کنار توانایى هاى او احتماًال مسیر 
را براى لژیونر شــدن این ملى پوش و انتقالش به لیگ 
اسپانیا باز مى کند و تعداد ملى پوشــان ایران را در اروپا 

افزایش مى دهد.

ستاره تیم ملى ایران در راه اسپانیا

ماجراى مطالبات آندره آ اســتراماچونى در حال حاضر به 
مهم ترین چالش باشگاه استقالل تبدیل شده است. حدود 
4 ماه پیش نتیجه راى پرونده محکومیت استراماچونى در 
دادگاه حکمیت ورزش (CAS) مشخص شد و تغییرى در 
رقم محکومیت باشگاه استقالل صورت نگرفت و ضمن 
پرداختى هاى دیرکرد، باشگاه استقالل حدود یک میلیون 

و 350 هزار یورو به این مربى ایتالیایى محکوم شد.
پس از اعالم راى این حکم، تا این لحظه باشگاه استقالل 
نتوانست در زمان تعیین شده حکم، مطالبات این مربى 
را بپردازد. على فتح ا...  زاده، مدیرعامل باشگاه استقالل 
در گفت وگویى تلویزیونى، با اعــالم این که هنوز پولى 
به استراماچونى پرداخت نشده است، تاکید کرد:  ما یک 
حساب از اســتراماچونى داریم. به یکى از دوستان هم 
گفته ام که به آقاى اســتراماچونى، شرایط ما گفته شود. 
ایشــان مربى ما بوده است و مى خواســتیم کار درست 

شود. ما باالخره بدهکار هستیم و باید پول بدهیم. یکى از 
دوستان را مامور کردم که اگر آقاى استراماچونى موافقت 
کند، در 2 یا 3 قسط پول این مربى را بپردازیم. متاسفانه 
دالر هم باال رفته است و بدهى از 50 میلیارد به 57 میلیارد 

رسیده است و مبلغى سنگینى است.
با وجود این که باشگاه استقالل در نظر دارد مبلغ مطالبات 
استقالل را به صورت قسطى پرداخت کند اما این اتفاق 
در صورتى مى تواند نهایى شود که این موافقت نامه میان 
باشگاه استقالل و استراماچونى، مورد تایید فیفا قرار بگیرد. 
تا این لحظه باشگاه استقالل با توجه به این که در زمان 
تعیین شده نتوانسته است پول استراماچونى را بپردازد، باید 
منتظر حکم جریمه کمیته انضباطى فیفا باشــد. در حال 
حاضر کمیته انضباطى فیفا قرار است زمان بررسى این 
پرونده را براى اعالم حکم جریمه مشخص کند. جریمه 
مالى، تمدید زمان بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتى، کسر 

امتیاز و سقوط به دسته پایین تر از احکام محتملى است که 
کمیته انضباطى فدراسیون جهانى فوتبال براى این نوع 

پرونده ها در نظر مى گیرد.
این مساله در حالى اســت که باشگاه استقالل هم چنان 
موافقتى با استراماچونى بر سر پرداخت اقساطى مطالبات 
نداشته است و هر لحظه ممکن است که باشگاه استقالل 
دردسر تازه اى را در صورت پرداخت نکردن مطالبات این 

مربى ایتالیایى تجربه کند.

حکم سنگین در انتظار استقالل بخاطر پرونده استرا
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در ادامه هفتــه نوزدهم لیگ برتر فوتســال ایــران، در 
حســاس ترین بازى هفته، دو تیم فوتســال گیتى پسند و 
کراپ الونــد در اصفهان به مصاف هــم رفتند که میزبان 
موفق شد با نتیجه 2 بر یک کراپ را شکست دهد و به رده 
دوم صعود کند. در این دیدار ابتدا ابوالقاسم عروجى، گیتى 
پسند را پیش انداخت اما در نیمه دوم مهران عالیقدر کار را 
به تساوى کشاند. در ادامه گیتى پسند رو به تاکتیک پاورپلى 
آورد و توانست گل دوم را باز هم توســط عروجى به ثمر 
برساند و برنده دیدار بزرگ هفته باشد. در جدول، مس با 51 
امتیاز صدرنشین است . گیتى پسند با 42 و کراپ با 40 در 

رده هاى دوم و سوم هستند.

گیتى پسند
 برنده دوئل حساس
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نیمار بازگشت جالبى به پارى سن ژرمن نداشت. او پس از 
یک جام جهانى ناامید کننده با برزیــل؛ جایى که آنها در 
مرحله یک چهارم نهایى به دســت کرواسى حذف شدند، 
به فرانسه برگشــت و در اولین بازى براى تیم باشگاهى 
خود به دلیل تمارض داخل محوطــه جریمه و ضربه زدن 
به صورت بازیکن حریــف دو کارت زرد گرفته و از زمین 
اخراج شد. کمیته انضباطى لیگ حرفه اى فوتبال فرانسه 
محرومیت یک جلســه اى را براى مهاجم 30 ساله تعیین 
کرد که در جریان پیروزى دو بر یک پارى سن ژرمن مقابل 
استراسبورگ اخراج شد. به این ترتیب نیمار بازى حساس 
امروز یکشنبه مقابل النس را از دست مى دهد؛ تیمى که با 
هفت امتیاز کمتر نسبت به پارى سن ژرمن 44 امتیازى در 

رده دوم جدول رده بندى لیگ یک فرانسه قرار دارد.

جریمه اخراج نیمار

de Notícias» پرتغال، این گل ها ســبب 

2022 میالدى، در  2شد طارمى در سال
50 گل تأثیرگذار باشــد و از حیث 
تأثیرگذارى در گل هــا (مجموع 
تعــداد گل و پــاس گل)، 
از کیلیان امباپه در پس

جایگاه دوم قاره اروپا 
قرار بگیرد.

مهدى تارتار مى گوید یکى از تیمهاى لیگ برترى 
40 میلیارد به بازیکنش پیشنهاد داده و 7 میلیارد هم 
جداگانه براى مدیربرنامه او در نظر گرفته است.ادعاى 

عجیب تارتار: پیشنهاد 40 میلیاردى!
ساعاتى پس از بازگشت فوق العاده مقابل صنعت نفت 
در 10 دقیقه، مهدى تارتار روى خط برنامه شبهاى 
فوتبالى رفت و در مصاحبه جنجالى، اظهارات تندى 
را در خصوص وضعیت نقل و انتقاالت ایران مطرح 
کرد و مدعى شــد یکى از بازیکنانش با پیشنهاد 40 
میلیاردى مواجه شــده که تمرکزش را براى بازى 

امروز بر هم زده است.
او در توضیح این پیشنهاد گفت که یکى از تیمها 40 
میلیارد به بازیکن پیشــنهاد داده و اعالم کرده که 7 
میلیارد تومان نیز به مدیربرنامه او مى دهد تا «روى 
مخ بازیکن برود» و او را راضى کند. تارتار همچنین 
از تفاوت بودجه تیمهاى صنعتــى نظیر ذوب آهن، 
پیکان و مس کرمان با سایرین انتقاد کرد. اظهارات 

تند سرمربى ذوب آهن را در ادامه مى خوانید:

بازیکن باید یــک ذره مرام و معرفت 
داشته باشد

بازیکنان مــا باتوجه به اینکــه در نیم فصل اول 
خوب کار کردند، پیشــنهاداتى دارنــد و نزدیک 
نقل و انتقاالت هم هســتیم، برخى باشــگاه  ها 
اصول حرفــه اى را رعایت نمى کننــد. باتوجه به 
شرایط اقتصادى که وجود دارد، ما یک جورهایى 
مى توانیم یک ذره بــه بازیکنى که قراردادش کم 
است، حق بدهیم. بازیکنى که براى دو سال و نیم 
از باشگاه ما 40 میلیارد پیشــنهاد دارد، در باشگاه 
قبلى دو سه بازى کرد و به خاطر تعداد بازى اندك 
قراردادش را فسخ کرد و اینجا آمد، االن به جایى 
رسیده و ما و باشگاه زحمتش را کشیدیم که شکوفا 
شد؛ خداراشکر. ما خوشــحال مى شویم بازیکنان 
جوان، آینــده دار و بازیکنانى کــه وضعیت خوبى 
نداشتند، احیا شــوند اما به قول ما فوتبالى ها، این 
بازیکن باید به قدرى مرام و معرفت داشته باشد در 
شرایطى که ما به او نیاز داریم، صبور باشد. بگوید 

شما امسال به ما نیاز دارید، مخلص شما هم هستم 
و شــما به گردن ما حق داریــد و دل ما براى این 

چیزها مى سوزد.

7 میلیارد به مدیربرنامه مى دهند برود 
توى مخ بازیکن!

قطعا هر تیمى ورودى و خروجى دارد اما ما ممکن 
است فقط سه یا چهار بازیکن جابجایى داشته باشیم 
مگر اینکه بازیکنى بخواهد اصول حرفه اى را زیرپا 
بگذارد و دســتمان را خالى کنــد. االن تیمى که 

متمول است، مى آید به بازیکن ما مى گوید اینقدر به 
شما مى دهم و به مدیربرنامه هم جدا مى دهد؛ این 
کار را خراب مى کند. مدیربرنامه 5-6 میلیارد فقط 
براى این بازیکن پول مى گیــرد و اصال یک چیز 
اضافه بر ســازمان مى دهند کــه مدیربرنامه برود 
توى مخ بازیکن. بازیکن ما امروز تمرکز نداشــت 
و این واقعا از اصول حرفه اى دور است. من انتظار 
دارم هر مربى و مدیرى سرش به باشگاه و بازیکن 
خودش باشد و اگر هم پیشــنهاد دارند، با باشگاه 

صحبت کنند.

بازیکنان ما با اخالق هستند اما...
من نمى خواهم اســم بازیکن را بیاورم. بازیکنان ما 
بازیکنان با اخالقى هســتند اما تحت تاثیر این پول 
قرار مى گیرند. همه بازیکنان از قشر ضعیف هستند و 
ما هم از اینجا به شرایط فعلى رسیدیم. همه زندگى ها 
مشکل دارد و وقتى پیشنهاد 40 میلیاردى به بازیکن 

مى دهى، ناخودآگاه تمرکزش را از دست مى دهد.

هر جا بودیم دستاورد خوبى داشتیم
االن شــش هفت تیم بودجه سنگینى دارند که این 

هم خودش یک اشکال است. ما تیم صنعتى هستیم، 
پیکان هم صنعتى است و مس کرمان هم صنعتى 
است اما بودجه ســنگینى نداریم اما چطور مى شود 
سایر تیمهاى صنعتى دو ســه برابر ما بودجه دارند؟ 
این ظلم در حق مربیان اســت؛ مربى اى که حقش 
است در تیم مطرح حضور داشــته باشد، سر جاى 
خودش نیســت. من نزدیک 14-15 ســال است 
کار مى کنم و هرجا هم بودم در حد توانمان باتوجه 
به پتانســیل تیممان، دســتاورد خوبى داشتیم اما 
متاسفانه تیمهایى که وضعشان خوب است، مى روند 
مربیانى را مى آورنــد... البته من همه را نمى گویم و 
مربیان خوب خیلى موارد جاى خوب نشســتند اما 
بعضى موارد هم هســت که به مــا و خیلى مربیان 

فشار مى آورند.

گفتند سرمربى ما شو اما کارى به نقل و 
انتقاالت نداشته باش

ضمن احترام به مدیران ســالم، ما مدیر هم داریم 
اینطورى است. مدیر داریم که به ما پیغام مى دهد اگر 
مى خواهى بیایى تیم ما، به نقل و انتقاالت ما کارى 
نداشته باش. یعنى نگو بازیکن اینقدر مى ارزد که ما 
خودمان ببندیم. مدیربرنامه به ما گفت شــما گزینه 
فالن تیم صنعتى هســتى اما به تارتار بگو کارى به 
قراردادها نداشته باشــد. این به چه معناست؟ یعنى 
بگذار زد و بند کنیم. این براى دو ســال پیش است. 
این یعنى من با مدیربرنامه ریختم روى هم و شــما 
کار نداشته باش و قیمت را پایین نیاور. حقیقت این 

است؛ واضِح واضح.

چرا باید بازیکن 5 میلیاردى بگیرد 10 
میلیارد؟

برخى مربیان بدشان مى آید سرکار باشند و مى گویند 
به من چه مربوط بــرو هرجور مى خواهــى ببند و 
بازیکن من را بگیر هرچقدر خواســتى به او بده. اما 
من نمى توانم ایــن کار را کنم چون وجدانم ناراحت 
مى شود بازیکنى که قیمتش 5 میلیارد است، چرا باید 

بگیرد ده میلیارد؟

تارتار فاش کرد؛

پیشنهاد 40 میلیاردى به بازیکن ذوب آهن!

مربى تیم فوتبال ذوب آهن و دستیار مهدى تارتار 
گفت: روى بچه هــا کار کرده ایم. بــازى به بازى 
پیشــرفت مى کنیم و به جز دیدار مقابل نفت قطعًا 
در هفته هاى آینده نتایج بهترى کســب خواهیم 
کرد، قطعًا در نیم فصل تیــم را تقویت مى کنیم تا 
با گرفتن امتیازات بیشــتر جایگاه مان را در جدول 

بهبود ببخشیم.
محمد نورى با اشاره به رقابت هاى جام حذفى یادآور 
شد: قرعه سختى در جام حذفى به ما خورد و باید در 

خانه مس رفسنجان بازى کنیم. آنها تیم خوبى دارند، 
اما مطمئناً با تمام قوا برابر حریف ظاهر مى شویم و تا 

مراحل پایانى شاید براى قهرمانى بجنگیم.
نــورى در پایان اضافــه کرد: به هرحال شــرایط 
جام حذفى به گونه اى است که یک تیم مى تواند با 
چهار یا پنج بازى یک جام قهرمانى بگیرد و سال بعد 
نیز به لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. قطعًا باشگاه 
ذوب آهن و آقاى تارتار براى حضــور پرقدرت در 

جام حذفى برنامه ریزى خواهد کرد.

ذوب آهن در نیم فصل تقویت مى  شود

ى کانادایى است که در 
زى مى کند.

ــگاران ایرانى حاضر 
دعى شد دو تیم دیگر 
هانبخش هســتند اما 

شتاز 

رنگار 
من رد 

ختلف مطلع 
القه اى به بازیکن 

ونکوور به جهانبخش

 ایران



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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رییس کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان گفت: 16 
هزار شغل در ســالجارى به منظور تداوم درآمد پایدار 
براى مددجویان زیر پوشش این نهاد ایجاد شده است.

کریم زارع با بیان اینکه پنج دهــک از مددجویان از 
طریق مشاوره و هدایت شغلى به کارآفرینان و مراکز 
کاریابى معرفى مى شوند، افزود: امسال به افرادى که 
تحت پوشش این نهاد نیستند اما در دهک هاى پایین 
جامعه قرار دارند نیز خدمات اشتغال ارائه مى شود تا به 

توانمندى الزم براى اداره زندگى برسند.
وى اضافه کرد: در هشت ماه نخست امسال چهارهزار 
و 735 نفر از افراد تحت پوشش با دریافت مواد اولیه و 

تولید محصول به درآمد پایدار رسیدند.
زارع ادامه داد: براى سه هزار و 134 مددجو با همکارى 
موسســات کاریابى و هشــت هزار و 202 مددجوى 
دیگر از طریق مشاوره و هدایت کارشناسان این حوزه 

اشتغال زایى شده است.
رییس کمیته امداد امام خمینــى(ره) اصفهان افزود: 
امســال 910 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیالت 

اشتغال به 11 هزار و 631 مددجو پرداخت شده است.
وى با بیان اینکه افزون بر 103 هزار طرح اشتغال زایى 
به مدت پنج ســال تحــت نظارت، خدمــات فنى و 
پشتیبانى کمیته امداد امام خمینى(ره) قرار دارد، افزود: 

پایدارى شــغل، سود دهى، تناســب با ظرفیت هاى 
محلى و استانى و بازاریابى از جمله نکاتى است که در 

طرح هاى ارائه شده باید مورد توجه قرار بگیرد.
رییــس کمیته امداد امــام خمینــى(ره) اصفهان به 
ظرفیت هاى اشتغال مددجویان استان در بخش هاى 
گردشگرى و شیالت اشاره و بیان کرد: تاکنون هشت 

واحد پرورش ماهى قزل آال در کویر ورزنه از ســوى 
مددجویان راه اندازى شده است.

وى با بیان اینکه افزون بر43 هزار خانوار تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینى (ره) در روســتاهاى اســتان 
ساکن هســتند، افزود: بوم گردى و توجه به صنعت 
گردشــگرى نیز زمینه مســاعدى براى اشتغال زایى 

مددجویان در روستاها ایجاد کرده است.
رییس کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان از احداث 
و مرمت هفت طرح بوم گردى با هدف توانمندسازى 
مددجویــان روســتایى خبــر داد و افزود: اســتقرار 
کارشناسان میراث فرهنگى در استان و شهرستان ها 
با هــدف راه اندازى، صدور مجــوز و آموزش مهارت 
شــغلى و برگزارى دوره هاى آموزش بوم گردى در 
روستاهاى گردشــگرپذیر از دیگر حمایت ها در این 

بخش بوده است.
وى قالى بافى و نیروگاه خورشیدى را از دیگر بخش 
هاى داراى ظرفیت اشتغال براى مددجویان برشمرد.

زارع افزود: در سال 1400 طبق مصوبه شوراى پول و 
اعتبار، سقف وام اشتغال نیازمندان از محل تبصره 16 
معادل 100 میلیون تومان تعیین شد و در سال جدید 
با موافقت این نهاد (شــوراى پول و اعتبار) با افزایش 
سه برابرى این اعتبار، سقف وام اشتغال در رسته هاى 
شغلى مشخصى به 300 میلیون تومان افزایش یافت.

وى اضافه کرد: ســقف تســهیالت اشــتغال زایى 
بــراى نیازمنــدان بــه 150 میلیــون تومــان 
رســیده اســت و کارفرمایــان هــم تــا چهــار 
میلیــارد تومــان مى تواننــد تســهیالت شــغلى

 دریافت کنند.

16 هزارشغل
 براى مددجویان کمیته امداد اصفهان ایجاد شد

برخى از شرکت ها در اصفهان با جعل عنوان بیمه سالمت 
از بیمه شدگان تحت پوشش این بیمه اخاذى مى کنند.

روابط عمومى بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد: 
با توجه به افزایش تعهدات سازمان بیمه سالمت ایران و 
ارائه بیشتر خدمات به مردم به صورت الکترونیک و برخط، 
شــرکت هایى از این فرصت سوء اســتفاده و با نام بیمه 
ســالمت و به بهانه اهداى کارت بیمه سالمت و ادعاى 

دولتى و اجبارى بودن این کارت ها، نســبت به دریافت 
مبالغ هنگفت از مردم اقدام مى کنند.

در این اطالعیه آمده اســت: به اطالع هم استانى هاى 
عزیز مى رساند سازمان بیمه ســالمت ایران هیچ گونه 
تماس تلفنى به شــهروندان درخصوص دریافت مبلغ و 
ارائه خدمات به بیمه شــدگان ندارد بنابراین شهروندان 
موظف هستند جهت اطالع از آخرین اخبار بیمه سالمت 

به سایت ســازمان مراجعه کرده و یا با ســامانه 1666 
تماس گرفته و ســواالت خود را مطرح کنند. شهروندان 
و بیمه شــدگان آگاه باشــند به تهدیدات این شرکت ها 
مانند عدم بهره مندى از بیمه درمان یا قطع بیمه درمان، 
توجه ننمایند چراکه در صورت عدم پرداخت مبلغ به این 
شرکت ها هیچ مشکلى در ارتباط با اعتبار بیمه اى ایجاد

 نخواهد شد.

جعل عنوان بیمه 
سالمت براى اخاذى 
از بیمه شدگان در 
اصفهان

اتاق بازرگانى اصفهان، ایجاد کننده نسل جدید 
اتاق هاى بازرگانى شناخته مى شود

حضور مدیر مخابرات 
در جلسه هوشمندسازى شهر کاشان

در جلســه انجمن صنعت کفش تاکید شــد اتاق 
بازرگانى اصفهان به عنوان ایجاد کننده نسل جدید 

اتاق ها در کشور شناخته مى شود.  
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، 
مسعود گلشیرازى رئیس پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان در این جلسه با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانى 
محل تعامل، هم اندیشــى و توانمندسازى فعالین 
اقتصادى اســت گفت: یکــى از مهم ترین اقالم 
وارداتى کشــور روســیه در زمان حاضر، کفش و 
پوشاك اســت و باید اقدامات الزم براى افزایش 

سهم ایران در این بازار انجام شود. 
وى هدف از برگزارى جلسات با انجمن هاى ذیل 
اتاق بازرگانى را شبکه سازى میان فعاالن اقتصادى 
به منظور کمک به رفع نیازهاى یکدیگر، کمک به 
رفع مشکالت مبتال به انجمن ها و فعاالن اقتصادى 
از طریق تبادل نظر  با کادر اجرایى اتاق و مهم تر از 
همه ایجاد ساز و کار اجرایى جهت حضور پررنگ 

در بازارهاى جهانى به ویژه روسیه بیان و تصریح 
کرد: الزم اســت محصوالتى متناسب با این بازار، 

طراحى شود. 
رئیــس اتــاق بازرگانــى اصفهــان از توافق با 
ســازمان هاى ذیربط جهت ایجاد زنجیره ارزش و 
تقســیم کار در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: با 
هدف گذارى درست ضمن اصالح سبد صادراتى 
کشور، محصوالت و کشــورهاى هدف صادراتى 

متنوع ترى در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
گلشــیرازى گفت: اتــاق بازرگانــى اصفهان در 
برنامه اقدام ملى، متولى صنعت کفش و پوشــاك 
و گردشــگرى در تکمیل زنجیره ارزش به منظور 
نهادینه سازى در کل کشور شده است. وى افزود: 
در حال حاضر 600 اقدام و پروژه در پارلمان بخش 
خصوصى اصفهان در حال اجرا مى باشــد و اتاق 
بازرگانى اصفهان به عنوان ایجاد کننده نسل جدید 

اتاق ها در کشور شناخته مى شود. 

اســماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
به دعوت فرماندار کاشــان، در جلسه ویژه پروژه 

هوشمند سازى این شهرستان شرکت نمود.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
در این جلسه که در محل فرماندارى ویژه کاشان 

با حضور فرماندار شهرســتان، 
معاون شــبکه مخابرات منطقه 
اصفهان، مدیر مخابرات کاشان و 
تعدادى دیگر از مسئولین ادارات 
و ارگان هاى شهرســتان برگزار 
شد؛ در خصوص لزوم تعامالت 
فى ما بین مخابرات و شهردارى 
براى پیشبرد پروژه هاى مرتبط 
با هوشمند ســازى از جمله پروژه پایش تصویرى 
و اجراى طرح هاى FTTH بحث و تبادل نظر شد 
و توافقات اولیه براى تنظیــم تفاهم نامه مورد نیاز 

حاصل گردید.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مقدم پیشرو صنعت سپاهان 
سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده که در تاریخ 1401/10/23 در ساعت 9 صبح در محل 
اصفهان شرکت صنعتى جى خیابان یکم انتهاى فرعى 14 پالك 182 

برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه ،تصویب صورت هاى مالى سال 1400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 

مقدم پیشرو صنعت سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 

۲۸۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۴۷۰

هیئت مدیره

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا بــا کلیک بر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

منفجر شدن آکواریوم غول پیکر

ماجرای عجیب کشته شدن پدر چای!

ساعت خورشیدی 1000 ساله ایرانی 

پرواز دلهره آور کودک با بادباک 
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