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۳

کمبود متخصصان
 و معطلی مردم

مراقب باشید!
کرونا در راه است

۳

یدکی های تقلبی!

آیا مدارس ما ایمن هستند؟

درآمد دفترخانه در اصفهان

از دیگر مشاغل کمتر است 

۳

       

پوست سیب را
دور نیندازید

یک گنبد، 9 فـرمـان
۶

معمای تصمیم گیری 
در جلسه

یک «کارگروه»
هرچند کسى تعطیل کردن مدارس را به عنوان راهکار 
ریشه اى حل مشــکل آلودگى هوا تأیید نمى کند اما 
چندین سال است مهمترین  مصوبه کارگروه وضعیت 
اضطرار آلودگى هوا در پاییز و زمستان کالنشهرهاى 
صنعتى کشــور و از جمله در اصفهان، تعطیل کردن 
مراکز آموزشى اســت. این در حالى است که همین 
یک مصوبه تکرارى هم گاهى اوقات مسیر عجیبى را 
تا رسیدن به اجراى مستمر و صحیح طى مى کند.  

مثًال  همین هفته جارى و در حالى که...

ماجراى ماجراى 4040 میلیارد  میلیارد 
وسوسه کنندهوسوسه کننده

تارتار دقیقاً از چه چیزی سخن می گوید

۷

گزارش اعضاى شوراى نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام (ره) به وزارت میراث فرهنگى رسید

دانشگر، مدافع محبوب دانشگر، مدافع محبوب 
مرد پرتغالی سپاهانمرد پرتغالی سپاهان

هر چه از حضور ســرمربى پرتغالى سپاهان در ایران 
سپرى مى شود او بیشتر شــیفته نمایش هاى مدافع 
میانى خود مى شود. فصل بیست و دوم لیگ برتر که 

شروع محمد دانشگر و...
۳

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

چرا مدارس اصفهان روز یک شنبه و چرا مدارس اصفهان روز یک شنبه و 

در اوج آلودگی هوا تعطیل نشد؟ 

سرشماری 
آزمایشی به شیوه 

جدید در فوالدشهر 
و دستگرد 

۵

ملی پوش سپاهان
به در بسته خورد

مشــاور و محقق طب ســنتى گفت: تنظیم 
قند و کاهش کلســترول خون، روشن کننده 
پوست، پیشگیرى از پارکینسون و بیمارى هاى 
سرطانى، تقویت سیستم ایمنى بدن، سم زدایى 
کبد، سالمت استخوان ، حفظ سالمت قلب و ...

یک وجب جا به بهای الکچری

باالخره دولت می تواند مشکل مسکن مردم را حل کند؟

۲

۷

یک سانتیمتر از قبور باغ یک سانتیمتر از قبور باغ 
رضوان رزرو نشده استرضوان رزرو نشده است

۳

افزایش قیمت  طال دوباره شروع می شود؟  ۱۰ دی ماه در سمیرم چه گذشتجهان نما بانسل پیشرفته واى فاى ۶ آشناشوید!استان بهترین سن براى جدا خوابیدن کودكتکنولوژی سالمت

۲

۶

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پوشش بیمه تمام 
خطر مهندسى پروژه 586 واحدى نهضت ملى شهرستان نجف آباد را مطابق 
بند«ج» ماده 21 شرایط عمومى پیمان را از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى 
بیمه اى معتبر واگذار نماید، واجدین شــرایط مى توانند از تاریخ دوشنبه 
1401/10/12 لغایت پنجشنبه 1401/10/15براى دریافت اسناد مناقصه به سایت 
اینترنتى WWW.bonyadmaskan.isf.ir   یا اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان به آدرس اصفهان- بلوار دانشگاه اصفهان- کوى زمانى-دفتر 

امور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 

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

به دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه مراجعه نمایند .
شماره تماس09906131367

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

آگهی تجدید مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

مدیرعامل سازمان آرامستان های مدیرعامل سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان:شهرداری اصفهان:
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50 هزار گزارش معامله 
مشکوك به پولشویى 

هفته اول بهمن
 اوج موج هشتم کرونا

خبرخوان
بهترین شغل دنیا!

  اعتمادآنالین | باور بفرماییــد در ایران 
هیچ شغلى نان و آب دارتر از عضو کمیته آلودگى 
هواى کشور بودن، نیســت. تصور کنید بیش از 
دو دهه اســت در روزهاى آذر و دى ماه هر روز 
جلسه تشکیل مى دهند و کلى اضافه کار و حق 
مأموریت و فالن دریافت مى کنند و در آخر همان 
تصمیم همیشــگى یعنى تعطیلى مدارس را به 
سمع و نظر مردم مى رسانند... چرا که تنها علت 
آلودگى هواى شهرها نه خودروها و کارخانه ها 
و صنایع فرســوده بلکه دانش آموزان و معلمان 

هستند.

کف قیمت ساخت فیلم 
  فیلم نیوز |ایــن روزها بخــش عمده 
فیلم هاى تولیدى، ارگانى هســتند و با حمایت 
ارگان هــاى دولتــى و شــبه دولتى ســاخته 
مى شوند. االن کف هزینه تولید حدود 12 میلیارد 
براى 45 جلسه فیلمبردارى است و بنابراین هر 
فیلم در ســینماى ایران حداقل مى بایست 36 
میلیارد تومان فروش داشــته باشد تا به آستانه 
سوددهى برســد. این در حالى است که اغلب 
تولیدات سینماى ایران در ســال هاى گذشته 
هرگز به چنین فروشى دســت نیافته اند و علنًا 

ضرر ده بوده اند. 

آمار عجیب مهاجرت
  ایسنا |مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از 
افزایش کم سابقه درخواست مهاجرت پناهجویى 
ایرانیان خبر داده اســت. بهرام صلواتى گفته: 
در ســال 2021، 35 درصد افزایش داشتیم، در 
حالى کــه این عدد براى دنیا حــدود 30 درصد 
بوده است و این عدد نشــان مى دهد که میزان 
مهاجرت پناهجویى ایرانیان از میانگین جهانى 
باالتر بوده اســت. ما بعد از 7 تا 8 ســال در تراز 
50 هزار دانشجوى مهاجر قرار گرفتیم و اکنون 
وارد تراز باالتر از 66 هزار نفر دانشجوى مهاجر

 شده ایم که این عدد نشــان مى دهد با سرعت 
پدیده افزایش جمعیت دانشجویى خارج از کشور 

را تجربه مى کنیم.

پلمب باشگاه مختلط  
دادســتان شهرســتان فردیس از     ایرنا |
پلمب یک باشگاه ورزشى که اقدام به برگزارى 
کالس هاى مختلط در رده جوانــان و نوجوان 
مى کرد، خبرداد. حســین ناصرخاکى گفت: در 
پى انتشــار گزارش هایى در خصوص برگزارى 
کالس هاى مختلط در یک باشگاه ورزشى در 
مشکین دشت فردیس، بالفاصله دستور پلمب 
این سالن ورزشى صادر شد. با توجه به بررسى 
صورت گرفته، این سالن پلمب و براى مالک و 
مربى آن پرونده قضایى تشکیل شده و در مسیر 

رسیدگى قرار دارد.

جمع آورى مرغ هاى مازاد 
مدیر عامل پشتیبانى امور دام کشور    مهر |
گفت: ظرف 20 روزگذشــته، 13 هزار تن مرغ 
مازاد نژاد آرین از بازار جمع آورى و ذخیره شده 
است. سالمى در یک گفتگوى تلویزیونى گفت: 
جمع آورى سایر ســویه ها به عهده تشکل ها و 
اتحادیه هاست تا با تسهیالتى که در اختیارشان 
گذاشته شده است، مرغ مازاد بر نیاز بازار را جمع 

آورى و ذخیره کنند.

دو نرخى بودن قیمت حج 
  ایرنا | رئیس سازمان حج و زیارت با بیان 
آنکه هنــوز قیمت حج تمتع 1402 مشــخص 
نشده و این موضوع مستلزم شاخص هایى است، 
گفت: قطعًا حج آتى دو نرخى خواهد بود؛ چراکه 
حدود 37 هزارنفر از ثبت نام کنندگان باقی مانده 
از سال 99 که پول پرداخت کرده اند در اولویت 

اعزام هستند.

رئیس مرکز اطالعات مالى با بیان اینکه حدود 50 هزار 
گزارش معامله مشکوك به پولشــویى در نظام بانکى 
دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یکهزار مورد از آنها به 

مراجع قضایى اعالم شده است.
هادى خانى افــزود: در موضوع شناســایى معامالت 
مشکوك، بسیارى از دستگاه هایى که امروز در کشور 
متولى مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند 
مى توانند بروز و ظهور پولشویى را شاهد باشند که باید 

تدابیرى براى آن اتخاذ شود.
معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى گفت: غیر از بانک ها، 
بورس، بیمه، برخى از شرکت هاى صنعتى و هر جایى که 

این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر 
شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویى مرتبط 
است.  وى افزود: حدود 800 دستگاه و زیرمجموعه ها را 
شناسایى کردیم که باید براى آنها برنامه ریزى کنیم تا 
جلوى ظهور و بروز معامالت مشکوك به پولشویى یا 

تأمین مالى تروریسم را بگیریم.
رئیس مرکز اطالعات مالى خاطرنشان کرد: طى چند 
ماهه اخیر در موضوع ارز، افرادى کــه از طریق ارز به 
دنبال پولشــویى بودند و اخالل در بــازار ارزى ایجاد 
مى کردند 81 مــورد پرونده به مرجــع قضایى اعالم 

شده است.

معاون درمان وزارت بهداشــت با اشاره به موج هشتم 
کرونا در کشــور با ســویه هاى جدید، گفت: براساس 
مدل ســازى انجام شــده به نظر مى آید قلــه موج از 
پیک هاى قبلى پایین تر باشد و پیش بینى آن است که 
بیشترین آمار ابتال مربوط به هفته اول بهمن خواهد بود.
دکتر کریمى گفت: با توجه به برگزارى جام جهانى قطر 
در کشور هاى همسایه ما درگیرى قابل توجهى وجود 
داشته است. در ایران نیز چند روزى است عمًال این موج 
شروع شده است.وى ادامه داد: اگر حدود 80 درصد مردم 
استفاده از ماسک را رعایت نمایند قله این موج از نصف 
پیش بینى ها کمتر خواهد شــد. کریمى افزود: میزان 

ابتال و شــدت بیمارى در این مــوج از موج هاى قبلى 
ضعیف تر است اما میزان سرایت پذیرى این زیر سویه 

نسبت به دیگر زیرسویه ها بیشتر است.
وى در خصوص عالیم این بیمارى گفت: عالیم بیمارى 
مشابه سویه قبلى ظاهر مى شود و معموًال خفیف است 
و براى افراد عادى شبیه سرماخوردگى است. اما افراد 
داراى بیمارى هاى زمینه اى، قلبى، تنفســى، کلیوى، 

نقص ایمنى و سالمندان باید به شدت مراقبت نمایند. 
وى افزود: اگر بیش از 6 ماه از آ خرین تزریق واکســن 
بگذرد ایمنى کاهش مى یابد و نیــاز به تزریق مجدد 

است.

دریا قدرتى پور
گرانى کاالهاى ســاختمانى از جمله سیمان و میلگرد و 
مابقى کاالهاى ضرورى تنها روى ســاخت مسکن اثر 
گذار نبوده اســت بلکه باعث شــده خانه هاى نقلى هم 
الکچرى شــوند و خیلى ها دیگر رؤیاى خانه دار شدن 

را هم نداشته باشند. 
بررسى بازار مسکن نشــان مى دهد که حتى واحدهاى 
زیر 100 متر مربع در پایتخت و کالنشــهرها میلیاردى 
شده اند و نرخ اجاره ها هم با گرانى کاالهاى ساختمانى 

باال رفته است.
سالیان زیادى است کارشناسان تأکید مى کنند مسکن 
نباید به یک وســیله ســرمایه گذارى تبدیل شود و به 
صراحت مخالفت خود را با ســرمایه اى شــدن و عدم 
دسترســى بخش زیادى از مردم به آن عنــوان کرده 
اند؛ با این احوال، همچنان بازار اســت که تعیین کننده 
قیمت هاست تا جایى که باعث شده دست خیلى ها دیگر 

از خانه دار شدن کوتاه شود.
این در حالى است که در شرایط تورمى حاضر مستأجران 
هم از دو سر زیان مى بینند و تا ابد ممکن است دیگر رنگ 
خانه دار شدن را نبینند. موضوعى که در گفته هاى هادى 

عباسى، کارشناس اقتصاد به خوبى روشن است.
به گفته این کارشناس در شــرایط تورمى امروز معلوم 
است که خانه اســتیجارى فایده ندارد، چون مستأجر از 
دو جنبه ضرر مى کند. هم دسترســى آنها به مسکن کم 
مى شود و هم اجاره بهاى آن زیاد مى شود. اینها همه در 
حالى اتفاق افتاده که طرح مسکن سازى دولت نیز در پله 
اول متوقف شــده و دولت نه پولى براى اجراى آن دارد 
و نه توانسته است از فشار بر شــبکه بانکى دستاوردى 

حاصل کند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن که مجلس آن را در 
مرداد ماه سال گذشته تصویب و در شهریور ماه به دولت 
ابالغ کرد، دولت موظف است نیاز ساالنه مسکن کشور 
را بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازى تأمین کند. این 
قانون تأکید کرده است دولت باید به نحوى برنامه ریزى 
و اقدام کند که در چهار سال نخست اجراى این قانون، 
ساالنه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونى 

در کشور به متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.
با این حال، آخرین بررســى ها نشــان مى دهد از زمان 
ابالغ این قانون تا کنون دولت موفق نشــده است حتى 
یک واحد مسکونى را به متقاضیان تحویل دهد. یکى از 
مهمترین دالیل عقب ماندگى دولت از اهداف این طرح 
در کنار تأمین زمین، هزینه هاى باالى ساخت و ساز است 

که هر روز نیز افزایش مى یابد.

بر اســاس آخرین برآوردها، هزینه ساخت هر متر واحد 
مسکونى در حال حاضر بسته به کیفیت و امکانات ملک، 
از 10 تا 14 میلیون تومان اســت. این در حالى است که 
هزینه ساخت در سال گذشته دستکم 50 درصد پایین تر 
از این رقم بوده است. اینها ارقامى است که کارشناسان 
مسکن و فعاالن صنعت ساختمان برآورد کرده اند. گفتنى 
است سال گذشته دولت قصد داشــت واحدهاى طرح 
نهضت ملى مسکن که از دل قانون جهش تولید مسکن 
برآمده را به قیمت هر متر 4/5 میلیون تومان به دســت 
پیمانکاران بسپرد. رقمى که همان زمان هم از مظنه بازار 

ساخت و ساز کمتر بود.
حاال دولت به شــدت در چالشــى که به دســت خود و 
همفکرانش در مجلس ساخته بود، گرفتار شده است. در 
حال حاضر نه توان متقاضیان آنقدر باالست که بتوانند 
ســهم آورده خود را بپردازند نه دولت پولى براى هزینه 
در بخش مسکن آن هم ســاخت یک میلیون واحد در 
ســال دارد! در نتیجه دولت در حال وارد کردن فشار به 
بانک هایى اســت که در قانون جهش تولید مسکن بر 

نقش آنها تأکید شده است.
پویا باقرزاده، کارشــناس حوزه مسکن در همین رابطه 
با اشاره به نقش دولت در مســئله مسکن معتقد است: 
دولت ها بایــد یک تصورى نســبت به بازار مســکن 

کشورشان داشته باشند. ســئوال من این است که بعد 
از این 40 ســال قانونگذار چه تصورى نســبت به بازار 
مسکن دارد. سه اقدام نیاز اســت: یک قسمت مسکن 
اجتماعى. بخش دوم طبقه متوسط جامعه. بخش سوم 

طبقه مرفه جامعه.
به گفته این کارشــناس، مســکن اجتماعى همه جاى 
دنیا بلندمدت نیســت. بهترین شکل مسکن اجتماعى 
در کشور ما سال هاى ابتداى انقالب مسکن نیروهاى 
مسلح و خانه ســازمانى بوده اســت. چرا این بهترین 
است؟ چون اگر بخواهیم دولت ها را به این سمت سوق 
بدهیم که وظیفه تأمین مسکن براى مردم فقط برعهده 
شماست باعث سردرگمى براى همه دولت ها مى شود 

که باید براى همه مسکن تهیه کنیم؟
ما تعداد زیادى مســکن مهر ســاختیم. بعد از گذشت 
چندین سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطب هاى 
اولیه االن در اینها ساکنند. دومى اینکه مالکیت ساکنین 
مهر چند درصد نگه داشــتند؟ در دنیا تجربه شده هرجا 
دولت ها مالکیت مســکن اجتماعى را به مردم واگذار 
کردند کاالى ســرمایه اى شــده و با بــازار خصوصى 

رقابت کرد. 
گزارشات میدانى حاال نشــان مى دهد که بسیارى به 
دلیل اجاره هاى باال، مجبور به نقــل مکان از مناطق 

باالتر به مناطق متوسط یا حتى مناطق پایین تر و حاشیه 
شهرها شــده اند و به نوعى نه تنها دیگر امیدى براى 
خانه دار شــدن دارند بلکه نگرانند که با این روند چه بر 
سرشان خواهد آمد و آیا در آینده سقفى باالى سرشان 

خواهند داشت؟
گرچه در تازه ترین ســخنانى که معاون مســکن وزیر 
راه و شهرسازى گفته نقاط امیدى به وجود آمده است. 
هادى عباســى اخیراً با اعالم اینکه رویکرد وزارت راه 
وشهرسازى تهیه مسکن و تحکیم بنیاد خانواده است، 
گفته: راهبرد اصلى در این بخش آن است که براى ریشه 
کنى فقر باید مســکن ساخته شــود. به گفته این مقام 
دولتى، رشد اقتصادى  که در 10 سال گذشته منفى شده 
به دلیل کاهش ساخت مســکن است چرا که با ساخت 
مســکن نرخ تورم کاهش یافته و زمینه ســاز افزایش 

اشتغال درکشورمى شود.
او در این زمینــه از پروژه هایى نام بــرده که مى تواند 
مســکن را از این برزخ به وجود آمده دربیاورد، دســت 
ســوداگران را کوتاه کرده و مردم را خانه دار کند اما با 
این احوال باز هم بسیارى از کارشناسان مسکن نگران 
این مسئله هستند که با وجود کمبود نقدینگى دولت در 
ساخت مســکن باز هم مى توان به این شعارهاى زیبا 

براى خانه دار شدن امیدوار بود؟

باالخره دولت مى تواند مشکل  مسکن مردم را حل کند؟

یک وجب جا به بهاى الکچرى  حاج قاسم
 به پوتین چه گفت؟

  برنا |ســردار چهارباغى به مناســبت سومین 
سالگرد شهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانى 
درباره همراه کردن روسیه در ماجراى سوریه گفت: 
چون همه دنیا (آمریکایى هــا، اروپایى ها، ترکیه و 
عرب ها) بر سر بشار اسد ریخته بودند و بشار در حال 
ساقط شدن بود حاج قاسم در یک مقطعى دید باید 
کمک بگیرد؛ لذا رفت و با پوتین صحبت کرد و به او 
گفت ما هم در ســوریه منافع داریم اما منافع شما، 
ابرقدرتى شماست. اگر آمریکایى ها سوریه را بگیرند 
و یک رئیس جمهور آمریکایى بر ســر کار بگذارند 
شما دیگر ابرقدرت نیســتید. پوتین هم وقتى فکر و 
مشورت کرد، دید حاج قاسم راست مى گوید. او براى 

حفظ اقتدار خودش در جهان آمد. 

امر به معروف نانوایى
ستاد امر به معروف و نهى از منکر    برترین ها|
قم از برخورد با یک نانوایــى که «صف زن و مرد را 
یکى کرده بود»، خبر داد. ستاد امر به معروف و نهى 
از منکر قم گفت: بنابر گزارشات رسیده، یک نانوایى، 
صف زن و مرد را در قم یکى کرده بود که با پیگیرى 
ســتاد امر به معروف و نهى از منکــر قم اقدام الزم 
بازرســى اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم، این 

موضوع اصالح شد.

درخواست ورود سپاه 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژى    ایسنا |
مجلس خواستار ورود ســپاه به عرضه خودروسازى 
شد. حسین زاده خطاب به وزیر صنعت گفت: پراید 20 
میلیونى به 250 میلیون رسیده است. اگر نمى توانید 
آن را تولید کنید ساخت خودرو را به سپاه بدهید که 

هم مى دانند و هم مى توانند. 

بعد از بى حجابى... 
  جماران |حجت االسالم سید على خانمحمدى، 
ســخنگوى ســتاد امر به معروف و نهى از منکر در 
گفتگویــى تأکید کــرده نمى توانیم یــک عده که 
کشــف حجاب مى کنند را رها کنیــم و هیچ کارى 
هم نداشته باشیم و هیچ توجهى نسبت به این قضیه 
نشود... مسئله فقط یک روســرى نیست و مسائل 
جدى ترى دارد مطرح مى شود؛ یکسرى افراد بحث 
همجنس گرایى، نیمه برهنگى و هم آغوشى در مأل 

عام را دارند مطرح مى کنند، باید واقع نگر باشیم.

بحران گازى تا سال 1420 
رئیس دفتــر انرژى ســازمان برنامه و    ایلنا |
بودجه با بیان اینکه تا سال 1420 باید بحران گازى 
را تحمل کنیم گفت: پنج فاز پارس جنوبى باید افتتاح 
شود تا بتوان کسرى گاز خود را جبران کنیم. زراعت 
کار ادامه داد: مهمتریــن چالش هاى بخش انرژى 
عبارتند از:  تحریم هاى بین المللــى، عدم توجه به 
مدیریت مصرف و بهینه سازى انرژى، سهم پایین 
فرآورده هاى با کیفیت از تولیدات، ناکارآمدى رابطه 
مالى صنعت برق و دولــت، ناکارآمدى رابطه مالى 
شرکت ملى نفت و دولت، کمبود منابع مالى جهت 
سرمایه گذارى در طرح هاى توسعه اى و نگهداشت 

میادین نفت و گاز.

 دیدار دوستانه 
  انتخاب| دســتیار وزیر امــور خارجــه ایران 
در گفتگو با شــبکه الجزیره با اشــاره به پیشرفت 
گفتگوهــاى تهــران و ریــاض گفت که دســت 
عربســتان که براى گفتگو به ســوى ما دراز شده 
است را مى فشــاریم. این مقام وزارت خارجه ایران 
که نامش در گفتگو با این شبکه ذکر نشده، گفت که 
دیدار امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان، درحاشیه 
نشســت بغداد 2 در اردن دوســتانه بود. وى تأکید 
کرد گفتگوهاى ایران و عربســتان در مراحل اولیه 

خود است. 

الدن ایرانمنش
مــدارس چقــدر در برابــر مخاطــرات آماده اند؟آیا 
مدارس ما مــى تواند در مقابل بحــران هاى طبیعى 
و غیر طبیعى آمادگى الزم را داشــته باشــد؟ معاون 
آموزش، پژوهــش و فناورى جمعیت هــالل احمر، 
معتقد است گرچه در بخش هایى توانسته ایم آمادگى 
مدارس را در مقابل بحران ها تأمیــن کنیم اما به روز

 نشده ایم.
کارشناســان معتقدنــد که مــدارس تنهــا نباید به 
آموزش ریاضى و هندسه و فارســى اکتفا کنند بلکه 
دانش آموزان نیازمند آمادگــى و مهارت هاى الزم و 
فعالیت هاى تیمى براى عبور از بحران ها و یا حوادث 
هستند؛ بنابراین، تدوین و ترسیم راهبردى همه جانبه 
براى تحقق هدف ایمن شــدن همه مدارس کشــور 
در مقابل زلزله امرى ضرورى اســت.  موضوعى که 
سرپرست سازمان نوســازى، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور نیز بر آن صحه گذاشته و اعالم کرده که مفهوم 
«مدرســه ایمن، آماده و پشــتیبان» را باید به عنوان 
رویکرد اساسى در زمینه ایمن سازى و مدیریت بحران 
در مدارس و فضاهاى آموزشــى مد نظــر قرار داد. بر 
همین اساس برنامه ریزى ها براى ایمن سازى فضاهاى 
آموزشــى در برابر زلزله باید به صورتى انجام شود که 
سه مؤلفه مهم «بحران محورى»، «خطرمحورى» و 

«تاب آورى» مورد توجه قرار گیرد.
حمیدرضا خان محمدى با اشاره به قرار داشتن ایران 
در بین 10کشــور بالخیــز جهــان و زلزله خیز بودن 
عمده مناطق کشــور، تأکید کرده که باید با مشورت و 

تجربه هاى زیستى به طرح ها نگاه کنیم.

به گفته معاون عمرانى وزیر آموزش و پرورش، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور در مقاوم ســازى فضاهاى 
آموزشــى دانش آموزان و تمرکز بر سه مفهوم «بناى 
مقاوم و استاندارد»، «فضاى چندمنظوره و پشتیبان» 
و «شــهروند آگاه و توانمند» اصول مهمى هستند که 
براى تحقق مدیریــت جامع بحران و پیشــگیرى از 
خسارت هاى احتمالى باید از سوى این سازمان مورد 

توجه قرار گیرد. 
گرچه با تصویب قانون مدیریت بحران کشور که سه 
سال پیش به سرانجام رســید و خط مشى کلیدى این 
حوزه را ترســیم کرد اما باز هم در ایــن زمینه نیازمند 

فعالیت هاى بیشترى هستیم.
به گفته مســئوالن هالل احمر کشــور، هم اکنون 
توافقنامه اى میــان جمعیت هالل احمــر با وزارت 
آموزش و پرورش که محور آن توســعه آموزش هاى 
همگانى امداد و مواجهه با مخاطرات در مدارس است 
امضا شده است. همچنین طبق مصوبه شوراى عالى 
انقالب فرهنگى، مانعى بــراى حضور هالل احمر در 
مدارس کشور وجود ندارد و آگاهسازى دانش آموزان 
در مدارس مى توانــد خانواده هــا و در نهایت بخش 
گســترده اى از جامعه را براى مواجهــه با مخاطرات 

آماده کند.
اما الزم اســت آموزش هــاى هالل احمــر و دیگر 
دســتگاه هاى امدادى به یک وحدت محتوایى برسد 
تا با هر بــار حضور مربیان و کارشناســان مختلف در 
مدارس، مجموعه مختصر و جامعى به مخاطبان ارائه 
شود. در غیر این صورت،  ممکن است آموزش پذیرى، 

دچار سردرگمى شود.

آیا مدارس ما ایمن هستند؟
بازار طال از ابتداى امسال 2 ریز موج را از سر گذرانده است. در حال حاضر نیز در موج بزرگى قرار دارد که هنوز 

مشخص نیست از آن خالص شده یا نه! 
بررسى روند قیمت طال از ابتداى امسال از رشد قابل توجه این فلز ارزشمند حکایت دارد. در حالى که نرخ طال 
پیش از شروع بازارها در امســال یک میلیون و 229 هزار تومان بود، از ابتداى امسال هر گرم طال 44 درصد 

رشد کرده و تا پایان آذر ماه به نرخ یک میلیون و 769 هزار تومان رسیده است.
روند صعودى که از 11 مهر ماه در بازار طال شروع شد، دیگر شبیه ریزموج نبود، بلکه یک موج به تمام معنا بود 

و از روز 7 آبان ماه، اولین نشانه ها براى یک حرکت پرقدرت به سمت باال آغاز شد. 
قیمت هر گرم طال در حدود 57 روز بدون مانع جلو رفت و باالترین رکوردها را در بازار طالى ایران ثبت کرد. 
در روز 7 دى ماه هر گرم طالى 18 عیار سد 2 میلیون تومان را شکست.  نوك پیکان خط روند قیمت طال از روز 
پنج شنبه هفته گذشته رو به پایین داشته است. در واقع اتفاقى که براى بورس در مرداد 99 رخ داد، براى طال نیز 
تکرار شد. بورس در آن زمان با لمس کردن کانال 2 میلیون واحد، به سرعت خود را به کانال هاى پایین رساند.

البته این روند نزولى نه تنها شیب زیادى ندارد، بلکه به نظر مى رسد طال براى برگشت به عقب دو دل است. 
البته شاید طال نتواند تا مدتى رشد هاى اینچنینى را ثبت کند، اما احتماالً  براى چند هفته اى مایل باشد روى 

همین نرخ ها نوسان کند.

افزایش قیمت  طال دوباره شروع مى شود؟

الهام پاوه نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون به جنجال سشوار کشیدنش از روى روسرى واکنش نشان داد و یک 
اطالعیه پر سر و صدا منتشر کرد.

در روزهاى گذشته ویدیویى عجیب و غریب از یک سریال شبکه 3 در فضاى مجازى و رسانه ها منتشر شد که 
نشان مى داد دو بازیگر مشغول خشک کردن مو با سشوار از روى روسرى هستند. فضاى مجازى و رسانه ها از 

این اقدام تلویزیون به عنوان گاف یاد کردند و به بازیگران، عوامل سریال و شبکه 3 تاختند.
اما اکنون الهام پاوه نژاد به این انتقادها واکنش نشان داده و گفته است که این سکانس مربوط به سریال «چوب 
خط» است که او سه سال قبل در آن بازى کرد و از شبکه 3 سیما پخش شد. او سپس گفته که برداشت و انتقاد 

کاربران فضاى مجازى درست نیست و منتقدان سریال را به شکل کامل ندیده اند.
پاوه نژاد درباره این سکانس هم توضیح داده که بازیگران در صحنه پیشین به دلیلى خاص لباس هایشان خیس 

شده و آن ها مشغول خشک کردن لباس هاى خود هستند و هیچ ربطى به خشک کردن مو ندارد.

جنجال سشوار کشیدن از روى روسرى!
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امروز و فردا
 اوج آلودگى هوا

تا اوایل روز پنجشنبه سکون نسبى و افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى در کالن شــهر اصفهان و مناطق 
صنعتى ادامه دارد. کارشــناس اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: نقشــه هاى هواشناسى بیانگر 
استقرار جوى نسبتًا پایدار تا اواسط روز چهارشنبه روى 
استان است و بر این اســاس وضعیت جوى در بیشتر 
مناطق به صورت صاف تا کمى ابرى گاهى وزش باد 
مالیم پیش بینى مى شود. آسیه آقایى گفت: در مناطق 
مرکزى و صنعتى استان به سبب سردى هوا و سکون 
نســبى جو افزایش غلظت آالینده ها، کاهش دید و 
کیفیت هوا تداوم دارد و روز هاى سه شنبه و چهارشنبه 

تشدید خواهد شد.

فوت یک نفر
 به دلیل کرونا

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از روز 
10 تا 11 دى ماه تعداد 144 بیمار مشکوك به کرونا 
به مراکز درمانى تحت پوشــش این دانشگاه مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 10 بیمــار مبتال به کرونا در 
اصفهان شناسایى شــده اســت و در این بازه زمانى 
16 نفر در مراکز درمانى بســترى شــده اند. در حال 
حاضر نیز 52 بیمار مبتال به کرونــا در مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بسترى 
هستند که 4 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه تحت 
درمان قرار گرفته اند. همچنین طى 24 ساعت منتهى 
به روز دوشنبه  یک فوتى کرونا ثبت شده که مبتالى 

قطعى بوده است.

اجراى حرکت
 «دختران حاج قاسم» 

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا 
(س) حرکت فرهنگى دختران حاج قاســم در پایانه 
مسافربرى کاوه برگزار شد. ابوالفضل توکلى گفت: با 
همکارى جمعى از بانوان فعال فرهنگى شهر با هدف 
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب این برنامه  اجرا شد. در 
این برنامه بانوان محجبه مجموعه فرشتگان سرزمین 
من با برخورد مناسب خانم هایى که حجاب کم داشتند 
را به چالش جذاب رعایت حجاب و پوشــش مناسب 
دعوت مى کردند و با دادن هدایاى فرهنگى و آوردن 
پرچم متبرك حرم حضرت ابوالفضل (ع) موجب ایجاد 

تغییر در آنها مى شد.

2مسموم در استفاده از زغال 
اســتفاده از زغال براى گرما، دو مسموم در اصفهان 
برجاى گذاشــت. ســخنگوى مدیریت حوادث و 
فوریت هــاى پزشــکى اصفهان گفــت: صبح روز 
دوشنبه حادثه مسمومیت با گاز CO به علت استفاده 
از زغال براى گرمایش به اورژانس اصفهان گزارش 
شــد. عباس عابدى با بیــان اینکــه امدادگران به 
محل حادثه در خیابان شــهیدان غربى اعزام شدند 
افزود: این حادثه دو مسموم شــامل دو آقاى 39 و 
50 ساله داشت که به بیمارســتان عیسى بن مریم

 منتقل شدند.

رفع تصرف 610 متر مربع از 
اراضى 

اراضى ملى استان اصفهان با ارزش بیش از 11 میلیارد 
ریال رفع تصرف شــد. فرمانده یگان حفاظت اراضى 
استان اصفهان با اشــاره به رفع تصرف فورى اراضى 
ملى در شهرســتان هاى کاشان و اردســتان گفت: 
به دنبال رصد و پایش مســتمر اراضى ملى و دولتى 
اســتان اصفهان دو مورد تعرض بــه اراضى ملى در 
شهرستان هاى کاشان و اردستان رفع شد. سرهنگ 
امیرســعید باقرى افزود: این اراضى شامل 360 متر 
مربع زمین در شهرستان اردستان به ارزش سه میلیارد 
و 600 میلیون ریال و 250 مترمربع نیز در شهرستان 
کاشان به وســعت هفت میلیارد و 500 میلیون ریال 

بوده است.

خبر

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
درباره طرح چند طبقه کردن قبور گفت: کســانى که 
قبور قدیمى سنتى و داراى سند دارند، با توجه به اینکه 
بیشتر این قبور در فاز یک آرمستان قرار دارد، مى توانند 
این قبور را به 2 تا 3 طبقــه تبدیل کنند، به علت اینکه 
در فاز یک تعداد قبور کم است و خانواده ها مى خواهند 
پراکنده نباشند، در همین راستا سازمان امکان تبدیل 
قبور را فراهم کرده اســت. تبدیل قبور سنتى به 2 یا 3 
طبقه از لحاظ قیمت خیلى به نفع خانواده ها اســت و 
اگر اتفاقى براى این خانواده هــا افتاد و در زمان دفن 
بخواهند این کار را انجام دهند، نزدیک 24 ســاعت 

زمان مى برد تا این کار انجام شــود، بنابراین توصیه 
مى کنیم متقاضیان در اولین فرصت نســبت به انجام 

این کار اقدام کنند.
على حاجیان درباره صحت یا عدم صحت شایعه رزرو 
کردن قبور در باغ رضوان هــم گفت: هیچ قبر مخفى 
در آرامســتان باغ رضوان نداریم و یک ســانتى متر از 
قبرهاى آرامســتان به نفع کســى رزرو نشده است، 
تمام قبور را بــاز کرده ایم و در دید مردم گذاشــته ایم 
و بر اساس مصوبه شوراى شهر دفن انجام مى شود و 
هیچ قبرى را نه براى خودم و نه هیچ مســؤولى رزرو 

نکرده ایم.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان گفت: با 
هدف ســاماندهى و الیروبى رودخانه ها و مسیل هاى

 شهرستان هاى برخوار، شاهین شهر و میمه، مطالعات 90 
کیلومتر از رودخانه هاى این شهرستانها انجام شد.  

حسن ساسانى افزود: مطالعات 60 کیلومتر از مسیل هاى 
داراى اولویت در دســت انجام و مطالعات مرحله دوم 21 

کیلومتر از این مسیل ها نیز انجام شده است.
وى با بیان این که ســاماندهى و الیروبى رودخانه هاى 
شهرســتان هاى برخوار، شاهین شــهر و میمه و مسیل 
هاى عبور سیالب از آنها در دستور کار شرکت آب منطقه 
اى اصفهان است و پیشــرفت هاى خوبى در این زمینه 

حاصل شده است، خاطر نشان کرد: تا کنون 9 کیلومتر از 
مسیل هاى منطقه الیروبى شده است.

ساســانى تصریح کرد: رودخانه هاى شهرســتان هاى 
برخوار، شــاهین شــهر و میمه با تعیین اولویت در حال 
ساماندهى و الیروبى هستند و حد حریم و بستر مسیل ها 
براى آزادسازى توسط ارگان هاى ذیربط تا پایان خردادماه 

1402 ابالغ خواهند شد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى گفت: متاسفانه برخى 
از افراد اقدام به تصرف این اراضى با هدف کشــاورزى یا 
ساخت و ساز مى کنند که همین موضوع باعث تغییر در 

مسیر رودخانه ها مى شود.

مطالعه روى 90 کیلومتر از 
رودخانه هاى اصفهان

یک سانتیمتر از قبور باغ 
رضوان رزرو نشده است

هرچند کســى تعطیل کردن مدارس را به عنوان راهکار 
ریشه اى حل مشکل آلودگى هوا تأیید نمى کند اما چندین 
سال اســت مهمترین  مصوبه کارگروه وضعیت اضطرار 
آلودگى هوا در پاییز و زمستان کالنشهرهاى صنعتى کشور 
و از جمله در اصفهان، تعطیل کردن مراکز آموزشى است.
این در حالى است که همین یک مصوبه تکرارى هم گاهى 
اوقات مسیر عجیبى را تا رسیدن به اجراى مستمر و صحیح 

طى مى کند. 
مثًال  همین هفته جارى و در حالى که اداره کل هواشناسى 
استان از روز جمعه 9 دى هشدار افزایش غلظت آالینده ها 
را به مدت حداقل 3 روز  داده بود، کارگروه وضعیت اضطرار 
آلودگى هوا تنها روز شنبه 10 دى را براى مراکز آموزشى 
تعطیل اعالم کرد در حالى که این مراکز روز یک شنبه که 
آالینده ها با سرعت و غلظت بیشترى نسبت به شنبه در 
حال جوالن در هواى اصفهان بودند، بنا بر مصوبه کار گروه 

باید مانند روزهاى عادى به فعالیت خود ادامه مى دادند.
اما روز یک شنبه اعضاى همان کارگروه در ساعتى بسیار 
زودتر از معمول، دور یک میز نشســتند و بــه اتفاق آراء، 
مراکز آموزشــى چندین شــهر را براى دو روز دوشنبه و 
ســه شــنبه تعطیل اعالم کردند!  این یعنــى در یکى از 

آلوده ترین روزهاى ابتداى هفته (یک شنبه) که مدارس 
بعد از تعطیلى روز شنبه باز بودند، کارگروه، دو روز دوشنبه 
و سه شــنبه را تعطیل اعالم کرد بدون آنکه توضیح دهد 
اگر تصویب تعطیل کردن مراکز آموزشى مهمترین هنر 
این کارگروه است (که ظاهراً اســت) پس روز یک شنبه 
چه اتفاقى در آسمان اصفهان افتاد که به رغم هشدارهاى 
پیشــین اداره کل هواشناســى، مدارس نباید در این روز 

تعطیل مى شدند؟!
بى گمان خود کار گروه بر شدت و حدت غلظت آالینده ها 
در این روز و استمرار آن در روزهاى بعد واقف بود که تصمیم 
گیرى براى تعطیل کردن دو روز آینده مدارس را در پیش 
از ظهر همین روز اتخاذ کرد آن هم در حالى که پیش تر، 
این تصمیمات معموًال در ساعات بعد از ظهر و گاهى شب 

هنگام توسط کارگروه اتخاذ مى شد. 
مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون هواي 
پاك، به منظور اتخاذ تصمیمــات الزم در مواقع اضطرار 
آلودگی هوا، کارگروه با ترکیب زیر تشکیل می شود: استاندار 
و درصورت عدم حضور وي، معاون عمرانی اســتانداري 
به عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان به عنوان دبیرکارگروه، مدیرکل هواشناسی استان، 
معاون بهداشتی یکی از دانشگاه هاي علوم پزشکی مستقر 

در استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اســتان، مدیرکل بحران استانداري، 
شهردار مرکز استان و شهردار شهرهاي ذیربط حسب مورد. 
به این ترتیب مشخص اســت که تقریبًا تمام مسئوالن 
ذینفع در موضــوع آلودگى هوا در ایــن کارگروه حضور 
دارند و تصمیمات (بخوانید همان یک تصمیم همیشگى 
تعطیل کردن مراکز آموزشى) حتمًا با هماهنگى همه آنها 
الزم االجرا خواهد شــد. پس بد نیست رئیس، سخنگو، 
دبیر یا هر مقام مســئولى در کارگروه وضعیت اضطرار 
آلودگى هوا توضیح دهد که در جلسه روز شنبه دهم دى 
ماه دقیقًا چه گذشت که به رغم هشدارهاى هواشناسى، 
این کارگروه از مهمترین مصوبه همه دوران فعالیتش(!) 
یعنى تعطیل کردن مدارس در روز آلوده یک شنبه عقب 
نشینى کرد؟ کدام مسئول با این پیشــنهاد موافق بود و 

کدام یک مخالف؟ 
تصمیمات این کارگروه محرمانه نیست؛ پس مسیر رسیدن 
به این تصمیمات در جلســات برگزار شده هم نمى تواند 
محرمانه تلقى شــود. بى گمان اطالع افــکار عمومى از 
خردجمعى حاکم بر کارگروه وضعیــت اضطرار آلودگى 
هوا مى تواند راهگشایى تحلیل صحیح تر مردم در قبال 

تصمیمات مسئوالن استان باشد.

چرا مدارس اصفهان روز یک شنبه و در اوج آلودگى هوا تعطیل نشد؟ 

معماى تصمیم گیرى در 
جلسه یک «کارگروه»

مراقب باشید! کرونا در راه است
نصــف جهــان    بــا آنکــه مدتــى بــود خبرى 
از جــوالن کرونــا بــه گــوش نمى رســید و 
ماســک ها کنار رفته و دورهمى ها دوباره شروع 
شده بود اما روند افزایشى کرونا و هشدارها دوباره 
نشان مى دهد که پیک هشــتم در راه است. این 
در حالى اســت که اکثــر مردم در ایــن روزها نه 
ماســک مى زنند و نه فاصله اجتماعى را رعایت

 مى کنند. 
این روند حتى در مراکز بهداشــتى، درمانگاه ها و 

بیمارستان ها هم به چشــم مى خورد  و در مترو و 
اتوبوس نیز چندان رعایت نمى شود. این درحالى 
است که در دور اول شــیوع کرونا مسئوالن مترو 
اصفهــان از ورود افراد بدون ماســک جلوگیرى
 مى کردند و یا تذکرهاى الزم داده مى شــد. این 
روزها هم که با شیوع دوباره کرونا و هشدار پیک 
آن در روزهاى آتى روبه رو هستیم این مسئله باید 
به شکل درستى رعایت شود تا شاهد افزایش آمار 

ابتال به این بیمارى نباشیم.

مریم محسنى
کمبــود پزشــکان متخصــص در درمانــگاه هــا و 
بیمارستان ها باعث شــده که بیماران مدت زیادى را 
معطل بمانند. این کمبود باعث شده تعداد زیادى از مردم 
براى پیگیرى روند درمانى خود به بیمارســتان مراجعه 
کنند و در حالى که از قبل نوبت گرفته اند اما باز هم دچار 

معطلى براى مراجعه به پزشک بشوند.
با وجود اینکه با اینترنتى شدن ویزیت پزشکان قرار بود 
بخشى از این معطلى ها را رفع کند اما همچنان بخاطر 

کمبود پزشکان متخصص در بیمارستان ها این چرخه 
و دور باطل وجود دارد. شاهد این مدعا هم بیمارستان 
عسگریه است که  براى آگاهى مردم و مراجعین خود 
برنامه روزانه پزشــکان متخصص این بیمارستان را 
از طریق فضاى مجازى اطالع رســانى کرده و بیشتر 
اوقات یک پزشک متخصص بیماران خود را ویزیت 
مى کند اما به واسطه حجم باالى بیماران زمان زیادى 
باید طى شــود تا یک بیمار بتواند روند درمانى خود را 

طى کند.

کمبود متخصصان و معطلى مردم

یدکى هاى تقلبى!
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» روز گذشته 
در گزارشــى به موضوع فروش لوازم یدکى تقلبى 
در بازار پرداخت و نوشــت: «برخى فروشگاه هاى 
اینترنتى و ســایت ها در اصفهان اقدام به فروش 
لوازم یدکى ارزان تر درمقایســه بــا قیمت لوازم 
یدکى عرضه شده در بازار مى کنند. ا گرچه فعاالن 
اتحادیه لوازم یدکى فروشــان اصفهان از تقلبى 
بودن این لوازم اظهار بى اطالعــى مى کنند، اما 
روى این موضوع تأ کید دارند که این لوازم بخاطر 
بى کیفیت بودنشان نرخ ارزان ترى دارند. استفاده 

از لوازم یدکى بى کیفیت و تقلبى در شــرایطى که 
قیمت لوازم یدکى افزایش یافته اســت، منجر به 
خســارت هاى جبران ناپذیرى براى شهروندان 

مى شود.»
این روزنامه نوشت: «آمارها نیز از افزایش قاچاق 
لوازم یدکى خودرو حکایت دارند. به گفته حمیدرضا 
دهقانى، سخنگوى تازه ســتاد مرکزى مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، گردش مالى لوازم و قطعات یدکى 
خودرو 11/5 میلیارد دالر برآورد مى شود که بیش 

از دو میلیارد دالر آن قاچاق است.»

سهیل سنایى

نگاه روز

بارش شــهابى«ُربعى» یکى از پدیده هاى نجومى زیبا در 
فصل زمستان اســت که عالقه مندان مى توانند اوج آن را 

شب هاى 13 و 14 دى جارى تماشا کنند.
کارشناس و مدرس مرکز نجوم ادیب اصفهان اظهار داشت: 
بارش شهابى ُربعى(کودرانت) یکى از پدیده هاى نجومى 
است که بطور معمول از دهم دى هر سال آغاز مى شود و تا 

17 دى ادامه دارد اما اوج آن شب هاى 13 و 14 دى است.
حسام لطفى افزود: تعداد شهاب قابل رویت در هر ساعت از 
بارش شهابى ُربعى بین 60 تا 200 شهاب است یعنى بطور 
میانگین در شرایط مطلوب مى توان حدود 120 شهاب را در 

یک ساعت مشاهده کرد.
لطفى در باره تصویربردارى از این پدیده گفت: بهتر است از 

نور شهر فاصله گرفت و جایى در تاریکترین بخش آسمان 
را یافت و زاویه لنز دوربین به سمت شمال شرق آسمان 
یا در نزدیک آن قرار داشته باشد و در عین حال مى توان 
از حالت "تایم لپس" تلفن همراه در همین زاویه استفاده 
کرد که البته باید زمان نوردهى آن، باال و ســرعت شاتر 

آن، پایین باشد.

شهاب  باران زمستانى را از دست ندهید

احداث میدان پارك الله در گوگد
نصف جهان   شهردار گوگد از ساماندهى ورودى هاى 
شــهر گوگد خبر داد و گفــت: پروژه ســاماندهى 
ورودى هاى شــهر از جمله بلوار ورودى شهر، میدان 
نیوانین به شــهر گوگد و میدان بقیه ا... نیز در دست 

اجراست.
حسین على محمدى با اشاره به اقدامات شهردارى در 
حوزه ترافیک شهرى افزود: احداث میدان پارك الله 

در دستور کار قرار گرفته و خط  کشى معابر نیز اجرایى 
شــده اســت. وى با بیان اینکه چهار دوربین پایش 
تصویرى در ورودى میدان مرکزى شــهر منتهى به 
شهرها و روستاهاى اطراف نصب شده است، تصریح 
کرد: میدان پارك الله، میدان بقیه ا...، بلوار ارگ و بلوار 
شفا در راستاى رفع معضل ترافیک شهرى ساماندهى 

مى شود.

ورودى هاى اصلى شهر نجف آباد بهسازى مى شود
نصف جهــان   معاون امور زیربنایــى و حمل ونقل 
شهرى شــهردارى نجف آباد گفت: آسفالت بلوار 
جانبازان و خیابــان امام خمینــى(ره) با هزینه اى 
بالغ بر 10 میلیارد تومان انجام شــده و خط شرقى 
شهیدان حجتى و بلوار استقالل نیز با هدف بهسازى 
ورودى هاى اصلى شهر در دســتور کار قرار گرفته 

است.
رسول موسویان اظهارداشت: با توجه به حساسیتى 
که در شــهر وجود دارد و انتظارى که شهروندان از 
مجموعه مدیریت شهرى دارند، بیشتر فعالیت هاى 

اخیر شهردارى در زمینه زیرسازى، جدولگذارى و 
آسفالت معابر است.

وى اضافه کرد: در معابر و گذرگاه هاى خاکى منطقه 
پنج و حواشــى مناطق یک و دو که بحرانى ترین 
قسمت هاى شهر است، این مهم به صورت ویژه در 

دستور کار قرار گرفته است.
وى تصریح کرد: بخشــى از این اقدامات بر عهده 
شهردارى نیست، اما به دلیل کم کارى ها، شهردارى 
مســئولیت آنها را تقبل کرده که تبدیل به وظیفه 

شده است.

لزوم حمایت هاى قانونى
 از مقاوم سازى بافت هاى فرسوده

نصف جهان   فرماندار ویژه کاشان از شهردارى، دولت و 
مردم به عنوان سه رکن بازآفرینى بافت فرسوده یاد کرد.
محمد شریف زارعى با یادآورى مشخصه هاى مشترك 
بافت فرســوده افزود: معابر کم عرض، جذب ترافیک 
زیاد، تراکم انسانى، مشکالت ارتباطى و... از مهمترین 
مشکالت بافت هاى فرسوده است که نیازمند اصالح 

مى باشد.
وى با اشاره به طرح هاى مدیریت شهرى براى بافت 
فرسوده، بر لزوم حمایت هاى قانونى و تالش هاى 
دولت و همچنین نقش آفرینى مردمى براى تحقق 
رویکرد بازآفرینى و مقاوم ســازى بافت فرســوده 

تأکید کرد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان از اجراى طرح آزمایشى سرشمارى "ثبتى مبنا" 
سال 1405 در شهرهاى فوالدشهر و دستگرد خبر داد 
و گفت: از شهروندان این 2 شهر درخواست مى شود تا 
براى تکمیل اطالعات کدپستى و تغییر آدرس خود به 

سامانه هاى مربوطه مراجعه کنند.
محمدرضا لعلى افزود: اجراى طرح آزمایشى سرشمارى 
ثبتى مبنا ســال 1405 در دو شــهر فوالدشهر از توابع 
شهرستان لنجان و دستگرد از توابع شهرستان برخوار از 

اول دى جارى آغاز شده است و تا پایان دى ادامه دارد.

وى با بیان اینکه بر اســاس مصوبه شوراى عالى آمار، 
سرشــمارى نفوس و مسکن در ســال 1405 به روش 
" ثبتى مبنا " خواهد بود و دیگر از روش هاى ســنتى و 
میدانى و مراجعه ماموران آمارگیرى به در منازل استفاده 
نمى شــود، ادامه داد: به همین دلیل با اجراى طرح هاى 
آزمایشــى تالش مى شــود تا عالوه بر آسیب شناسى 
درباره وضعیت موجود، آمادگى الزم براى سرشــمارى 

ثبتى مبنا سال 1405 ایجاد شود.
وى توضیح داد: در شــیوه ثبتى مبنا، به جاى مراجعه به 
مردم، از اطالعات واحدهاى آمارى که در ســامانه ها و 

پایانه هاى معتبر کشور وجود دارد براى کسب اطالعاتى 
مانند جمعیت، تحصیالت، شــغل و مســکن، استفاده 

مى شود.
وى از جملــه شــرایط الزم بــراى اجرایــى شــدن 
سرشمارى ثبتى مبنا را به هنگام شــدن ُکد ملى براى 
همه مردم دانســت و خاطرنشــان کرد: دومین شرط 
نیز داشتن کدپســتى براى هر کد ملى و مرتبط شدن 
آنها با یکدیگر اســت کــه الزمه آن برخــوردارى از 
کدپســتى به هنگام و بر اســاس آدرس آخرین محل

 اقامت افراد است.

سرشمارى آزمایشى به شیوه جدید در فوالدشهر و دستگرد
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پشتیبانى نرم افزارى شیائومى براى 
کدام گوشى ها به پایان رسید

تبدیل گوشى قدیمى سامسونگ به ماوس بى سیم
طبق اعالم شیائومى، پشتیبانى نرم  افزارى از چهار گوشى هوشمند ساخت 

این شرکت که در ادامه از آنها نام مى بریم، به پایان رسیده است.
در فهرستى که امروز توسط شــیائومى منتشر شده است، گوشى هاى ردمى 
8، ردمى ۸A، ردمى ۵G K۳۰ و پوکو ایکس 2، دیگر آپدیت هاى این شرکت 

را دریافت نخواهند کرد. 
این لیست نشــان مى دهد که شــیائومى پشــتیبانى نرم  افزارى خود را از 
دستگاه هاى مذکور به پایان رسانده است، بنابراین وصله هاى امنیتى دیگر 
منتشر نخواهند شد و ممکن اســت امنیت این چهار گوشى نسبتا قدیمى در 

معرض خطر قرار بگیرند.
این خبر در حالى منتشر شده که کاربران POCO X۲ با دریافت به روزرسانى 
بتا MIUI13، منتظر نســخه نهایى این رابط کاربرى بودند که ظاهرا انتشار 
آن به  دلیل وجود باگ هاى متعدد و سایر مشکالت منتفى شد. به هر روى در 
صورتى که شما نیز یکى از گوشى هاى فوق را در اختیار دارید، توصیه مى شود 
که براى دریافت پشتیبانى نرم افزارى و امنیتى شیائومى، دستگاه خود را به 

مدل هاى جدیدتر ارتقا دهید.

اگر یک گوشى بال استفاده و قدیمى سامسونگ دارید، مى توانید از آن به عنوان ماوس بى سیم 
استفاده کنید.

اگر یک گوشى قدیمى سامسونگ دارید که دیگر نیازى به آن ندارید، این گوشى را مى توان به 
وسیله اى مفیدتر، یعنى یک ماوس بى سیم براى رایانه تبدیل کرد.

این کار، نه تنها یک راه عالى براى ارتقاى لوازم جانبى رایانه شخصى شما است، بلکه یک اقدام 
مناسب براى صرفه جویى در هزینه به حساب مى آید. به گونه اى که دیگر نیازى به خرید ماوس 

جداگانه نیست و مهم تر آن که شما به راحتى مى توانید کامپیوتر خود را از راه دور کنترل کنید.
 Unified براى تبدیل گوشى سامسونگ به یک ماوس بى سیم فقط به یک برنامه ساده به نام

Remote نیاز است که با ویندوز، macOS، لینوکس و حتى Raspberry Pi سازگار است.

این برنامه به تلفن شما اجازه مى دهد تا از راه دور رایانه خود را از طریق اتصال به Wi-Fi یا بلوتوث 
کنترل کنید و استفاده از آن بسیار آسان است؛ به گونه اى که در عرض 10 دقیقه یا کمتر یک ماوس 

بى سیم براى رایانه خود خواهید داشت.
مرحله 1: برنامه Unified Remote را در تلفن و رایانه شخصى خود دانلود کنید

براى تبدیل گوشى سامسونگ به یک ماوس بى سیم براى رایانه شخصى خود، ابتدا باید برنامه 
Unified Remote را در هر دو دستگاه دانلود و نصب کنید. این برنامه یک برنامه کنترل از راه دور 

است که مى توانید از آن به عنوان یک ماوس بى سیم استفاده کنید.
در این گزارش نحوه نصب برنامه ها در هر دو دستگاه آورده شده است.

نصب برنامه روى گوشى گوشى سامسونگ:
فروشگاه Google Play را باز کنید.

"Unified Remote" را در نوار جست وجو تایپ کنید.

روى Install کلیک کنید. پس از نصب، باید برنامه را در کشوى برنامه ببینید.

نصب برنامه در کامپیوتر
مرورگر خود را باز کنید.

به unifiedremote.com/download بروید.
آخرین سرور را انتخاب کنید.

روى فایل دانلود شده کلیک کنید.
در صفحه توافقنامه مجوز، "موافقتنامه را قبول مى کنم" انتخاب کنید.

تا زمانى که به صفحه "آماده نصب برسید"، روى دکمه Next کلیک کنید.
روى Install کلیک کنید.

براى خروج از ویزارد نصب، Finish را انتخاب کنید. اگر از ویندوز استفاده مى کنید، باید بتوانید 

لوگوى Unified Remote Server را در سیستم خود ببینید.
مرحله 2: برنامه را با رایانه خود متصل کنید

پس از نصب اپلیکیشن در هر دو دستگاه، نوبت به اتصال گوشى به کامپیوتر مى رسد.
اکنون مراحل زیر را انجام دهید:

Wi-Fi خود را بررسى کنید و مطمئن شوید که به همان شبکه رایانه خود متصل هستید.

برنامه Unified Remote را اجرا کنید.
روى "I have install the server" کلیک کنید.

اگر سرور Unified Remote را روى بیش از یک رایانه نصب کرده اید، یکى را که مى خواهید 
کنترل کنید را از لیست انتخاب کنید. در غیر این صورت، بالفاصله به رایانه خود متصل خواهید شد.

گزینه شروع را انتخاب کنید.
ورودى اصلى را در زیر Remotes انتخاب کنید تا از تلفن خود به عنوان ماوس و صفحه کلید براى 
رایانه خود استفاده کنید. سعى کنید روى صفحه گوشى خود پیمایش کنید. مکان نماى کامپیوتر 

شما باید به همین ترتیب حرکت کند.
همچنین مى توانید سایر حرکات موجود را امتحان کنید:

کلیک راست: با دو انگشت روى صفحه کلیک کنید.
کلیک چپ: با یک انگشت روى صفحه ضربه بزنید.

اسکرول: دو انگشت را به باال و پایین بکشید.
بزرگنمایى / کوچک نمایى: روى صفحه ضربه بزنید.

کشیدن یک پنجره: روى صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و انگشت خود را حرکت دهید.
در پایین صفحه نیز مى توانید نماد صفحه کلید را مشاهده کنید که مى توانید از آن به عنوان صفحه 

کلید بى سیم استفاده کنید.

واى فاى ســریع ترین و در عین حال آســان ترین مسیر براى 
دســتیابى به اینترنت پرسرعت است که اســتاندارد هاى خود 

را دارد.
 مانند رژه اجتناب ناپذیر زمان، واى فاى ســریع تر و ســریع تر 
مى شــود تا با نیاز هاى روزافزون پهناى بانــد ما براى پخش 
جریانى، بازى، تماس هاى ویدیویى و همه فعالیت هاى متصل 

ما سازگارى داشته باشد.
واى فاى 6 جدیدترین و بهترین استاندارد شبکه بى سیم است. 
تمایز بین نســخه هاى مختلف واى فاى همیشــه گیج کننده 
بوده است؛ یعنى هر کدام دو نام دارند، بنابراین شما تنها کسى 
نیستید که ســر خود را مى خراشید و مى پرســید «واى فاى 6 

چیست؟». 
واى فاى 6 در سال 2018 معرفى و در سال 2019 وارد بازار شد. 
بنابراین ما اکنون در حال ضربه زدن به تعداد بســیار مهمى از 
 ،iPhone12 ،iPhone11 روتر ها و دستگاه هاى سازگار از جمله
 iPad Pro و iPad Pro و همچنین ،iPhone SE ،iPhone13

مک بوك ایر/ مک بوك پرو هستیم.

چه زمانى به واى فاى 6 رسیدیم؟
اگر یک روتر بى ســیم خریدارى کرده باشید، مطمئنا مدتى را 
در مورد اســتاندارد هاى مختلف واى فاى مانند ۸۰۲.۱۱ac و 
۸۰۲.۱۱n گیج شده و تعجب کرده اید که معنى آن ها چیست، از 

کجا آمده و مهمتر از همه کدام یک سریعتر است.
گســتره گیج کننده اســتاندارد هاى واى فاى توسط موسسه 
مهندســان بــرق و الکترونیــک (IEEE)، بزرگترین انجمن 
حرفه اى مهندسان جهان که از جمله موارد دیگر، استاندارد هاى 
سخت افزارى و فنى را براى طیف گسترده اى از زمینه ها براى 
اطمینان از قابلیت همکارى و پیشرفت جهانى ایجاد مى کند، 

ایجاد شده است.
براى فناورى استاندارد هاى واى فاى به ویژه توسط یک گروه 
تجارى که دســتگاه ها را مطابق با استاندارد هاى IEEE تایید 
مى کند و عالمت تجارى را روى «واى فــاى» نگه مى دارد، 

حفظ و حمایت مى شود.
واى فاى 6، جدیدترین استاندارد در سال 2019 شروع به کار 
کرد. این استاندارد با استاندارد ۸۰۲.۱۱ax IEEE مطابقت دارد. 
هر یک از اســتاندارد هاى قبلى IEEE داراى یک عدد متناظر 

هستند: واى فاى 5 به ۸۰۲.۱۱ac اشاره دارد.
هر نسل مجموعه اى از پیشرفت ها را با هم ترکیب مى کند که 
تجربه بى سیم شما را سریع تر و ســازگارتر مى کند. به عنوان 
مثال، واى فاى 5 شکل دهى پرتو را معرفى کرد، تکنیکى که 
به روتر ها اجازه مى دهد ســیگنال هاى خود را مستقیما روى 
دستگاه ها متمرکز کنند تا در همه جهات ارسال کنند. به عنوان 
یکى از مزایاى اصلى یک استاندارد متمرکز، هر نسخه از واى 
فاى سازگار با مدل هاى قبلى بوده است، بنابراین دستگاه هاى 

واى فاى 6 با دستگاه هاى واى فاى 1-5 کار مى کنند.

در مورد واى فاى با کارایى باال چه مى دانید؟
مکن است اصطالح «بى ســیم با کارایى باال» را دیده باشید 
که فقط یک عبارت توصیفى دیگر اســت که براى واى فاى 
6 استفاده مى شــود. نام جایگزین به این اشاره دارد که چگونه 
بیشتر پیشرفت هاى واى فاى 6 حول هماهنگى بهتر ارتباط با 

انواع دستگاه هاى مختلف به این ترتیب، در حالى که شما یک 
ضربه اولیه در سرعت آپلود و دانلود خام را تجربه خواهید کرد، 
مزایاى واقعى خود را به مرور زمان نشان مى دهد، زیرا خانه ها 
و مشاغل با حجم فزاینده اى از فناورى هاى هوشمند و متصل 

پر شده اند.
چه چیز جدیدى در مورد واى فاى 6 وجود دارد؟

واى فاى 6 مجموعه اى از ارتقا ها را معرفى مى کند که اتصال 
بى سیم و کارآیى شبکه بى سیم شــما و تا حدى دستگاه هایى 
را که به آن متصل مى کنید، بهبود مى بخشــد. همان طور که 
انتظار دارید، سرعت کلى آپلود و دانلود سریع تر خواهد بود. یک 
دستگاه منفرد در شبکه واى فاى 6 باید تقریبا 40 درصد سریع تر 
از دستگاه واى فاى 5 باشد، به لطف رمزگذارى داده کارآمدتر 
که اطالعات بیشترى را در همان انتقال و سایر تکنیک ها قرار 

مى دهد.
عالوه بر این، واى فــاى 6 محدوده فرکانســى قدیمى 2.4 
گیگاهرتز را دوباره معرفى مى کند کــه روتر هاى واى فاى 5 
اســتفاده از آن را متوقف کردند. طول موج طوالنى تر و کندتر 
واى فاى 2.4 گیگاهرتزى به معناى بارگذارى و دانلود کندتر 
اســت؛ اما برد طوالنى ترى ارائه مى دهــد و در برابر تداخل 
فیزیکى دیوار ها و سایر مســدود کننده هاى سیگنال خانگى 

انعطاف پذیرتر است.

پشتیبانى بیشتر براى دستگاه هاى بیشتر
واى فاى 6 در محیط هاى متراکم دســتگاه بــا تعداد زیادى 
اتصاالت مختلف که براى پهناى باند رقابت مى کنند، بیشــتر 
رخ نشان مى دهد.  واى فاى 6 در حفظ حداکثر سرعت ثابت در 
حالى که به طور همزمان به بسیارى از دستگاه ها متصل است، 
بسیار بهتر است؛ حتى در جایى که نسخه هاى واى فاى قبلى 

دچار مشکل مى شدند.
عملکرد در یک شبکه شــلوغ در نهایت ویژگى امضاى واى 
فاى 6 است. افراد بیشتر و بیشترى در حال اتصال دستگاه هاى 
هوشمند به شــبکه هاى خانگى از جمله ترموستات، چراغ ها، 
یخچال، قفل ها و دوربین هاى امنیتى هســتند. اگرچه ممکن 
است این ابزار ها در بسیارى از موارد به پهناى باند زیادى نیاز 

نداشته باشــند، اما تعداد زیاد دســتگاه هاى موجود در شبکه 
مى تواند سرعت کار با برخى دستگاه ها مانند رایانه ها، تلفن ها 
و کنسول هاى بازى را کاهش دهد. ظرفیت واى فاى 6 براى 
توزیع موثر اطالعات به و از بسیارى از دستگاه ها ممکن است 
منجر به افزایش عملکرد بیشتر از سرعت باالى آپلود/دانلود 

آن در هنگام ارتقا شود.
این ارتقــا از فناورى هاى جدیدى که بــه واى فاى 6 معرفى 
شده اند، شامل OFDMA (دسترسى چندگانه تقسیم فرکانس 
متعامد) و OBSS (مجموعه هاى ســرویس اولیه همپوشانى) 
اســت که به روتر اجازه مى دهد کانال هاى فردى را تقسیم و 
پیام ها را پى درپى به چندین دســتگاه به طور همزمان ارسال 
کند؛ همچنین این فنــاورى مى تواند بــراى هماهنگى بهتر 
هنگام برقرارى ارتباط مجدد دســتگاه ها مورد اســتفاده قرار 
گیرد. بهبود هاى MU-MIMO (چند کاربر – ورودى چندگانه، 
چند خروجى) و شکل دهى پرتو که هر دو در واى فاى 5 معرفى 
شدند، همچنین امکان سازماندهى فضایى بهتر سیگنال ها را 

فراهم مى کنند.

قدرت و امنیت
یکى دیگــر از مزایاى همــه آن دســتگاه هاى متصل بهبود 

عمر باتــرى اســت. واى فاى 
6 بــه دســتگاه ها و روتر ها 
اجازه مى دهد تــا ارتباطات 
 Target را با قابلیتى بــه نام
برنامــه   Wake Time

ریزى کنند. TWT به جاى 
روشن نگه داشتن آنتن ها براى دریافت 
سیگنال، به آن ها اجازه مى دهد تا در زمان 
تعیین شده خاموش بمانند تا انرژى خود 
را هدر ندهند؛ در حالى که به طور فعال 
مورد نیاز نیستند. اگرچه TWT به طور 
خاص با در نظر گرفتن تجهیزات خانه 
هوشمند ایجاد شده است، اما TWT به 

طور بالقوه مى تواند هر دستگاه متصل را کارآمدتر کند.

در نهایــت، دســتگاه هاى واى فاى به WPA۳ (دسترســى 
محافظت شده از واى فاى 3)، جدیدترین و ایمن ترین استاندارد 
رمزگذارى بى سیم نیاز دارند که رهگیرى و شکستن ارتباطات 
 WPA۳ .در شبکه را براى بازیگران خارجى پیچیده تر مى کند
در برخى از دســتگاه ها با اســتاندارد هاى قبلى موجود است، 
اما گنجاندن آن در اســتاندارد، امنیت پایدارترى را در سراسر 

سخت افزار تایید شده تضمین مى کند.

هنگام خرید دســتگاه هاى واى فاى 6 به چه 
نکاتى توجه کنیم؟

سیســتم صدور گواهینامــه WiFi Alliance داراى یک آرم 
است. اگر در حال خرید روتر جدید و یا فناورى دیگرى هستید، 
 «WiFi6Certified» مى توانید بسته بندى آن را براى برچسب
بررسى کنید. این تمام چیزى است که باید بدانید! دستگاه هایى 
که بر اســاس اســتاندارد هاى قبلى کار مى کنند یکپارچه کار 

مى کنند، بنابراین نیازى نیست نگران سازگارى قبلى باشید.
واى فاى 6 به طور گسترده در تلفن هاى رده باال، لپ تاپ ها و 
روتر ها و تعداد فزاینده اى از محصوالت ارزان تر در دســترس 
اســت، اما هنوز بــا جایگزینى واى فــاى 4 و 5 بــه عنوان 

استاندارد هاى غالب فاصله دارد. 

اندروید هشــدارى براى کاربران خود در مورد برنامه هاى 
بالقوه مضر صادر کرده است.

 براى کمک به مردم براى جلوگیــرى از دانلود برنامه هاى 
مخرب، اندروید فهرستى از پرچم هاى قرمز را منتشر کرده 

است که کاربران مى توانند مراقب آن باشند.
اندروید در یک پســت وبالگى مى گویــد: «کالهبرداران 
از روش هاى مختلفى بــراى فریب دادن افــراد به دانلود 
برنامه هاى مضر اســتفاده مى کنند تا به داده هاى شخصى 

خود دسترسى پیدا کنند.» در ادامه آمده است: «سناریوهاى 
زیر را در نظر بگیرید تا مشخص کنید آیا یک برنامه مى تواند 

کالهبردارى باشد یا خیر.»

تماس غیرمنتظره
اولین پرچم قرمزى که اندروید به آن اشاره مى کند دریافت 
یک پیام غیرمنتظره اســت. غول فناورى گفت: «پیام هاى 
غیرمنتظره باید مشکوك باشند. کالهبرداران اغلب پیام هاى 

متنى یا ایمیل قانع کننده اى ارسال مى کنند. به عنوان مثال، 
ممکن است ادعا کنند که شما ارســال یا پست صوتى را از 
دست داده اید. این معموًال براى اینکه شما را مجبور به دانلود 

یک فایل یا برنامه مملو از بدافزار انجام دهد.»

یک برنامه از شما مى خواهد کارى انجام دهید
اگر برنامه اى از شــما بخواهد که تنظیمات دستگاه خود را 

بدون هیچ دلیلى تغییر دهید، ممکن است مخرب باشد.

خیلى خوب است که درست باشد
هر برنامه اى که ادعا مى کند عملکرد دستگاه شما را به میزان 
قابل توجهى بهبود مى بخشد ممکن است داده هاى حساس 
شما را دنبال کند. اندروید خاطرنشان مى کند که این موضوع 
در مورد برنامه هایى که ادعا مى کنند محتوایى را ارائه مى دهند 

که انتظار دارید براى آن هزینه کنید، یکسان است.
اشتباهات امالیى و دستورى

چهارمین پرچم قرمزى که باید مراقب آن باشــید، پیام ها و 

برنامه هایى هســتند که داراى خطاهاى امالیى و گرامرى 
هســتند. اینها احتماًال از ســوى کالهبرداران است، زیرا 
ســازمان هاى قانونــى به نــدرت مرتکب این اشــتباه ها 

مى شوند.

چگونه از خود محافظت کنید
اندروید توصیه مى کند که اگر در مــورد برنامه اى مطمئن 

نیستید دانلود کنید، به وب سایت رسمى مراجعه کنید.

هشدار جدى اندروید به کاربران

فروش ناامیدکننده آیفون 14 و 14 پالس باعث شده تا اپل در اتفاقى 
بى سابقه، به فکر کاهش قیمت آیفون 15 باشد.

به گزارش یکى از افشاگران حوزه فناورى، اپل در حال بررسى امکان 
کاهش قیمت آیفون 15 در مقایسه با iPhone14 است. به نظر مى رسد 
قیمت هاى کاهش یافتــه براى مدل پایه و پــالس آیفون 15 اعمال 
خواهند شد. اگرچه با در نظر گرفتن سابقه اپل، احتمال کاهش قیمت 
محصوالت این شرکت بعید به نظر مى رسد، اما دلیل موجهى وجود دارد 

که این ادعا را به واقعیت نزدیک مى کند.
گزارش هاى منتشر شــده، همگى از تقاضاى باالتر از حد انتظار براى 
آیفون 14 پرو و پرومکس حکایت دارند. این در حالى است که از سوى 
دیگر، استقبال چندانى از آیفون 14 معمولى و هم چنین نسخه پالس 

نشده است.
در این میان، منتقدان و بررســى کنندگان نیز تقریبا بــه اتفاق آرا به 
کاربران هشــدار دادند تا از خرید مدل پایه آیفون 14 صرف نظر کنند، 
زیرا نه تنها مزیت خاصى را در مقایسه با آیفون 13 به همراه ندارد، بلکه 
200 دالر نیز گران تر است. عالوه بر آن، آیفون 14 پالس نیز بازخورد 
مشابهى را دریافت کرد و تنها وجه تمایز آن از نسخه معمولى، نمایشگر 

و باترى بزرگ تر آن است.
بدین ترتیب، پرداخت 200 دالر اضافــه و خرید آیفون 14 پرو مکس 

منطقى تر به نظر مى رسد و امکانات زیر را به همراه دارد:

جزیره پویا
Always on Display (نمایشگر همیشه روشن)

پروموشن
دو برابر روشنایى بیش تر نمایشگر
ســه دوربین به جاى دو دوربین 

نسخه معمولى
سنسور اصلى 48 مگاپیکسلى
محدوده زوم اپتیکال 6 برابرى
لرزشگیر اپتیکال تصویر بهتر

پرتره در حالت شب
عکاسى ماکرو

ProRaw عکس هاى
ProRes ویدوهاى

تراشه A۱۶ بایونیک
قاب فوالدى ضد زنگ

پس جاى تعجب نیست که فروش آیفون 14 پالس به طرز باورنکردنى 
پایین تر از نسخه پرو و پرومکس باشد. براساس پست افشاگرى به نام 
yeus۱۱۲۲، فروش آیفون 14 پالس بســیار کم تر از حد انتظار اپل 

بود و این شرکت در حال بررسى اســتراتژى  جدیدى از جمله امکان 
کاهش قیمت به منظور تغییر این رونــد براى عرضه آیفون 15 پالس

 است.
به نظر مى رسد غول کوپرتینویى قصد دارد iPhone۱۵Plus را 100 
دالر ارزان تر از نسل کنونى روانه بازار کند. بدین ترتیب، با کاهش قیمت 

نسخه پالس، مدل پایه نیز باید از این قاعده پیروى کند.
 با فــرض صحــت ایــن احتمــال، دو مــدل آیفــون 15 پالس و 
معمولى به ترتیــب با برچســب قیمتــى 800 و 700 دالرى عرضه 

خواهند شد.

آیفون 14 نخرید؛ 
قیمت آیفون 15 

کمتـــر خواهد بود!

شگر
ن

فاى 
ها
ت
T

ى
براى دریافت 
دهد تا در زمان 
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هیزات خانه 
TWT به  Tما

گاه متصل را کارآمدتر کند.

با نسل پیشرفته واى فاى 6 آشنا شوید!

خریداران دقیق و کاربران اولیه ممکن اســت متوجه شوند 
که برخى از روتر ها (عمدتا گران قیمت و ســطح باال) «واى 
فاى ۶E» نامگذارى شــده اند. روتر هــاى WiFi۶E تمام 
اســتاندارد هاى IEEE براى WiFi6 را بــرآورده مى کنند و 
مى توانند با اســتفاده از ســیگنال 6 گیگاهرتز به دستگاه ها 

متصل شوند.
 ۶E با باز کردن پهناى باند بالقوه بیشتر، روتر هاى واى فاى
مى توانند در تئورى گام هاى بیشــترى براى کاهش تراکم 
شــبکه بردارند؛ این در حالى است که در عمل، دستگاه هاى 
بسیار کمى براى فروش وجود دارند که در واقع از پشتیبانى 
6 گیگاهرتز بهره مى برند؛ روتر هاى واى فاى ۶E هنوز نسبتا 

جدید و گران هستند.
پشتیبانى از واى فاى ۶E ممکن است کند رشد کند. برزیل، 
کره و آمریکا به طور قانونى طیف 6 گیگاهرتز را باز کرده اند، 
اما بسیارى از کشــور هاى دیگر این کار را 
نکرده اند. به این ترتیب شرکت ها 
ممکن اســت در ادغام پشتیبانى 
در دســتگاه هاى خود کند باشند. 
مانند تلویزیون هــاى ۸K، به نظر 
مى رســد واى فاى ۶E گام بعدى 
براى شبکه هاى خانگى باشد، اما 
ســرمایه گذارى روى آن در حال 
حاضر، حتى به عنوان یک اقدام ضد 
آینده، زود اســت. بسیارى از ما هنوز 
مى پرسیم «واى فاى 6 چیست؟».

تتت؟واى فاى 6E چیست؟
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درمان اورژانسى فشارخون باال آیا گرم کردن مجدد برنج خطرناك است؟
نگهدارى نامناسب برنج پخته شــده قبل از گرم کردن 
مجدد آن مى تواند باعث مسمومیت شود. زیرا گرم کردن 
مجدد برنج پخته شده تعداد باکترى هاى رویشى را کاهش 
مى دهد، اما توکســین مقاوم به حرارت، مولد استفراغ را 

غیرفعال نمى کند.
در برنامه غذایى ایرانیان، برنج مهــم ترین جزء از رژیم 
غذایى و مصرف آن به صــورت پخته یا پلو، قوت غالب 
مردم است. خوب است بدانیم در صورت رعایت نکردن 
موازین بهداشتى در نگهدارى باقیمانده برنج پخته شده، 

خطر مسمومیت با این ماده غذایى افزایش مى یابد.
 یکى از مهمترین باکترى هاى بیمارى زا در مواد غذایى 
«باسیلوس سرئوس» است که دو نوع مختلف مسمومیت 
غذایى یعنى نوع اسهالى و اســتفراغ را در انسان ایجاد 
مى کند. سم موثر در بروز اسهال در مواد غذایى گوشتى 
و لبنى و سم عامل استفراغ، اغلب در غذاهاى نشاسته اى 

مانند سیب زمینى و برنج تولید مى شود.
برنج مى تواند در مراحل مختلف رشد، برداشت و جابجایى 
با اسپورهاى باکترى باسیلوس سرئوس که اغلب در خاك 
و آب وجود دارد، آلوده شود. برنج در انبار با رطوبت 14-

12درصد نگهدارى مى شود که در این حالت امکان تکثیر 
اشکال رویشى باکترى باسیلوس سرئوس وجود ندارد، 

اما اسپورهاى آن قادر به بقا در این شرایط و شرایط پخت 
طبیعى است و مشکل اصلى ناشــى از آلودگى غذاها به 
باکترى باسیلوس سرئوس وجود همین اسپورهاى مقاوم 
به حرارت است که در دماى پخت معمولى زنده مى مانند.

برنج بــا pH نزدیــک بــه 7، متشــکل از 79 درصد 
کربوهیدرات، 7 درصد پروتئین و 2 درصد چربى به اضافه 
ویتامین و مواد معدنى، مى تواند به عنوان یک محیط رشد 
عالى براى باسیلوس سرئوس پس از پخته شدن عمل 
کند. طى پخت اولیه برنج، اســپورها زنــده مانده و طى 
نگهدارى نامناسب جوانه زده و رشد مى  کند. سپس شکل 
فعال باکترى پدیدار مى شود و در نهایت سم مولد استفراغ 

را تولید مى کند.
غلظت باکترى «باسیلوس سرئوس» که مصرف کنندگان 
با آن مواجه مى شوند، به آلودگى مواد خام و نحوه نگهدارى 

یا فرآورى غذا بستگى دارد، اما تکثیر باسیلوس سرئوس 
در غذاهایى است که در شرایط نامناسب سرد و نگهدارى 

مى شود.

نگهدارى نامناسب برنج پخته شــده قبل از گرم کردن 
مجدد آن مى تواند باعث مسمومیت شود. زیرا گرم کردن 
مجدد برنج پخته شده تعداد باکترى هاى رویشى را کاهش 
مى دهد، اما توکســین مقاوم به حرارت، مولد استفراغ را 

غیرفعال نمى کند.
در حالت ایده آل، برنج را به محض پخته شدن میل کنید. 
اگر این امکان وجود ندارد بایــد آن را تا دماى 63 درجه 
سانتیگراد گرم نگه داشت و یا آن را در مدت زمان کمتر از 

دو ساعت سرد کنید و سپس در یخچال قرار دهید.
باقیمانده برنج پخته شده را بیشتر از یک روز در یخچال 

نگهدارى نکنید.
برنج پخته شده را بیشتر از یک بار گرم و مصرف نکنید.

بهتر است برنج پخته شده در ظروف درب دار غیرقابل نفوذ 
به هوا در یخچال نگهدارى شود.

گرم کردن مجدد برنج پخته شده طورى باشد که دماى 
تمام قســمت هاى آن (بخش داخلى) دست کم به 74 

درجه سانتیگراد برسد.

به گفتــه واثقى وادار کردن کــودك به جدا خوابیــدن یا به زور 
نگه داشــتن کودك در یک اتاق جداگانه بــراى خوابیدن روش 
نامناسبى اســت. کودکان باید از آزادى جدایى برخوردار باشند و 
هر زمان که کودك ترسیده یا مضطرب است، والدین باید او را از 

حضور خود اطمینان دهند.
خوابیدن کــودك در کنار والدین در یک محدوده ســنى الزم و 
ضرورى اســت اما این مســئله در صورت تداوم، به مرورزمان 
مى تواند منجر به سلب آرامش و ایجاد استرس براى کل خانواده 

شود.
 مطالعات اخیر نشــان مى دهد که نســبت هاى تقریبًا همه گیر 
کودکان، امروزه با والدین مشــترك مى خوابنــد. همچنین 45 
درصد از مادران به کودکان 8 تا 12 ساله خود اجازه مى دهند هر 
از گاهى با آن ها بخوابند و 13 درصد از مادران هر شب اجازه به 

این کار مى دهند. 
دالیلى که والدین به کــودکان اجازه مى دهند تــا پیش آن ها 
بخوابند دقیقًا مشــخص نیســت اما داده ها نشــان مى دهد که 
کودکان امروزى نســبت به نســل هاى قبلى داراى ســطوح 
باالترى از اضطراب هســتند که دالیل این امــر عبارت اند از: 
نرخ طالق باالتر، فشــارهاى تحصیلى بیشتر، استفاده مفرط از 
تلفن همراه و بازى هاى آنالیــن و...؛ درنتیجه، امروزه کودکان 
کمتر به خود متکى هستند و والدین اغلب این مشکل را با اجازه 
دادن به خواب مشــترك حل مى کنند درحالى که این مســئله 
مى تواند مشــکالت زیادى را براى کــودك و والدین به دنبال 
داشــته باشــد که در این رابطه با دکتر زهره واثقى، روانشناس 
کودك و عضو انجمن روانشناســى ســالمت ایران به گفتگو

 پرداختیم.

بهترین سن براى جدا خوابیدن کودك
انجمن پزشکان اطفال نسبت به خواب مشترك کودك و والدین 
در هر سنى هشدار مى دهد، به خصوص اگر نوزاد کمتر از چهار ماه 
باشد. این سازمان توصیه مى کند که نوزادانى که در یک اتاق با 
والدینشان مى خوابند، باید حداقل به مدت شش ماه، ترجیحًا یک 
سال، به جاى اینکه در یک تخت مشترك باشند، در رختخواب یا 
تخت هاى جداگانه قرار بگیرند زیرا خوابیدن کودك وسط والدین 
و یا در فاصله نزدیک از مادر مى تواند خطر خفگى، سندرم مرگ 
ناگهانى نوزاد و سایر مرگ هاى مرتبط با خواب را افزایش دهد؛ 
از طرف دیگر، اگر کودکان در ســن مناسب روى تخت جداگانه 
قرار نگیرند، انجام این کار با بزرگ تر شدن آن ها دشوار مى شود. 
دکتر واثقى دراین باره توضیح مى دهد: «با توجه به اینکه از تولد 
تا 2 سالگى مرحله شــکل گیرى اعتماد کودك است، پیشنهاد 
مى شود بعد از سن 2 ســالگى براى جدا خوابیدن کودك اقدام 
شــود. براى اقدام به این کار ابتــدا باید بدانید که این پروســه 
بسیار مهم و وقت گیر اســت و نیازمند صبر و شکیبایى والدین 

است.»

راهکار جدا کردن اتاق کودك
به گفتــه واثقى وادار کردن کــودك به جدا خوابیــدن یا به زور 
نگه داشــتن کودك در یک اتاق جداگانه بــراى خوابیدن روش 
نامناسبى اســت. کودکان باید از آزادى جدایى برخوردار باشند و 
هر زمان که کودك ترســیده یا مضطرب است، والدین باید او را 
از حضور خود اطمینان دهند. به همین منظور براى اقدام به جدا 
خواباندن کودك خود، هر شب در اتاق او حضور داشته باشید و به 
او این امنیت خاطر را بدهید کــه من تا وقتى که به خواب نرفتى، 

کنارت خواهم بود.
 اگر کودکتان نیمه هاى شب به اتاق شما آمد، او را به اتاقش ببرید 
و کنار او بخوابید یا بنشینید تا دوباره بخوابد. همچنین کودك را 
تشــویق کنید و در ابتدا بعد از هر بار خوابیدن در اتاق خودش به 
او جایزه دهید و کم کم فواصل جایــزه دادن را زیاد کنید. توجه 
داشته باشید در مقابل اصرار کودك براى خوابیدن در اتاقتان باید 

مقاومت کنید.

ترس، مهمترین علت خوابیــدن کودك در کنار 
والدین

بسیارى از کودکان به دلیل ترس از تنهایى خوابیدن اصرار دارند 
تا در کنار والدینشــان بخوابند. ترس هاى شبانه در بین کودکان 
بسیار رایج است و ممکن است شــامل ترس از تاریکى، ترس از 

دزد، هیوال و... باشد. 
واثقى اولین اقدام براى کودکانى که از تنهایى خوابیدن هراس 
دارند را پیدا کردن ریشــه ترس مى دانــد و دراین باره مى گوید: 
«تخیالت ذهنى کودك از شخصیت تخیلى فیلم، کارتون، آزار و 
اذیت جسمى و جنسى از جانب یکى از نزدیکان و اختالف پدر و 
مادر از عمده ترین دالیل ترس کودك از تنهایى است. ریشه یابى 
و حل مسئله توسط یک روانشــناس در سرعت از بین بردن این 

هراس بسیار کمک کننده است.»
این روانشــناس کودك بعد از ریشــه یابى ترس، به روش هاى 
کمک کننده در این امــر مى پردازد و مى گوید: «دکوراســیون 
اتاق فرزندتــان را تغییر دهید. به عنوان مثــال با روتختى جدید، 
چراغ خواب جدید و...اتاق کــودك را برایش جذاب کنید. محل 
خواب فرزندتان را بــا یک چراغ خواب روشــن کنید. همچنین 

آرامش فرزنــد خود را زمانى کــه کنار شماســت از بین ببرید. 
به عنوان مثال، جــاى خــواب او را تنگ کنید و اگــر اعتراض 
کــرد بگویید کــه در اتاق خــودش آرامش بیشــترى خواهد 

داشت.»

مشکالت خوابیدن در کنار والدین براى کودکان
اغلب والدین در سن 3 یا 4 سالگى از خوابیدن فرزندشان در اتاق 
مشترك خوددارى مى کنند و از این سن سعى مى کنند تا کودك 

را به تنهایى خوابیدن عادت دهند.
 برخى از والدین تا سن 5 سالگى به خواب مشترك ادامه مى دهند 
و معتقدند که جدا کردن خواب کودك به یک باره ممکن اســت 

منجر به اضطراب جدایى در فرزندشان شود.
 عده دیگــر از والدین تا ســنین 10-11 ســالگى همچنان به 
فرزندشان اجازه مى دهند تا در کنارشان بخوابد و اظهار مى کنند 
فرزندشان هنوز راضى به تنهایى خوابیدن نشده است اما والدین 
باید بدانند که ادامه این روند تا سن 10-11 سالگى مى تواند منجر 
به مشکالتى ازجمله عدم اســتقالل و اعتمادبه نفس در کودك 
شود. وقتى براى سال هاى طوالنى کنار فرزندتان مى خوابید، به 
او یاد مى دهید که بیش ازحد به شما وابسته باشد. اگر کودك شما 
با بزرگ تر شدن هنوز احساس امنیت نکند و عادت به این داشته 
باشد که شما همیشه درکنارش باشید و دستش را بگیرید، شما یک 

کودك مضطرب را پرورش خواهید داد.
 از طرف دیگر، کودکى که 10-11 سال است که در کنار والدینش 
مى خوابد، فردى وابسته خواهد بود که براى انجام هر کارى به 
والدینش تکیه خواهد کرد. چنین کودکى ممکن اســت نتواند 
به خوبى از پس مشــکالت خود برآید و هیچ نوع روش خود آرام 
بخشى یا مراقبت از خود براى کنار آمدن با موقعیت هاى منفى 

بعدى در زندگى را ایجاد نکند. 
این مســئله به طور بالقوه مى تواند مشــکلى بزرگ براى کودکانى 
باشد که در مدرسه یا سایر موقعیت هاى اجتماعى مورد آزار و اذیت 
قرار مى گیرند؛ این کودکان به دلیل مشــکل اتــکاى به والدین و 
عدم اعتمادبه نفــس نمى دانند چگونه مشکالتشــان را حل کنند. 
هرچه فرزند شما مستقل تر باشد، در طول رشــد شادتر و سازگارتر 
خواهد بود. کودك شــما باید به اندازه کافى احســاس امنیت کند 
و این کار با تجربیــات جدید ازجمله تنهایــى خوابیدن تحقق پیدا 

خواهد کرد.

چطور کودکان بزرگ تــر را به تنهایى خوابیدن 
عادت دهیم؟

واثقى در پاسخ به این ســؤال مى گوید: «با توجه به اینکه تا سن 
10-11 سالگى کودك نتوانسته مستقل شــود حتمًا باید ریشه 
هراس از تنها خوابیدن شناســایى گردد. بعد از تشخیص و حل 
ریشه ترس، قاطع بودن والدین حائز اهمیت است. به فرزند خود 
نه تنها در کالم بلکه در عمل نیز «نه» بگویید. حتى اگر فرزندتان 
چندین بار به اتاق شما آمد نباید اجازه دهید در کنار شما بخوابد 
و باید قاطعانه بگویید نه!. عالوه بر این، با اســتفاده از تشویق و 

تنبیه مى توانید انجام این پروســه را سرعت دهید. مثًال 
اگر کودك 10- 11 ساله شــما حاضر به تنهایى 

خوابیدن شــد براى او هدیه موردعالقه اش را 
بخرید و اگر مقاومت نشــان داد 

او را با محروم کردن از بازى با 
موبایل یا ایکس باکس تنبیه 

کنید.

 نشریه مدیکال اکسپرس در گزارشى جدید 
در این باره آورده اســت: پیش از این تصور 
مى شــد که رژیم غذایى تاثیــرى بر توقف 
تومورهاى ســرطانى ندارد اما اخیرا گروهى 
از متخصصان موسســه تحقیقات بهداشتى 
و پزشکى استرالیاى جنوبى (SAHMRI) و 

دانشگاه آدالید نظریه دیگرى دارند.
مطالعه جدید این متخصصان که با همکارى 

دانشگاه استنفورد انجام و در نشریه "کانسر 
دیســکاورى" منتشر شده، نشــان مى دهد 
 IDH۱ که ســرطان هاى داراى جهش ژنى

نمى توانند بدون لیپید و چربى رشد کنند.
متخصصان مى گویند: ما نتایج این مطالعه را 
در طیف وسیعى از انواع سرطان تکرار کردیم و 
یک رژیم غذایى معمولى را با رژیمى که کامال 
بدون چربى بود، مقایســه کردیم و از اینکه 

متوجه شدیم رشد تومورهاى داراى جهش 
ژن IDH۱ در اثر گرســنگى ناشى از لیپیدها 

متوقف مى شود، شگفت زده شدیم.
برخالف ســایر تومورها که از قندها تغذیه 
 IDH۱ مى کنند، سرطان هاى داراى جهش
 IDH۱ به لیپیدها معتاد هســتند. جهش ژن
یک جهش ناخوشایند اســت که معموال در 
سرطان خون، لوسمى میلوئید حاد، سرطان 

اســتخوان به نام کندروســارکوم، سرطان 
مجراى صفراوى و گلیوما درجه پایین (نوعى 

سرطان مغز) یافت مى شود.
به  گفته این محققان براى اثبات طوالنى مدت 
یافته هاى فوق در انســان  بایــد مطالعات 
بیشترى انجام شود اما براى افرادى  که مبتال 
به تومورهاى داراى جهش ژن IDH۱ هستند، 
این تحقیق جدید نشان مى دهد که پرهیز از 

غذاهایــى که داراى چربى هاى اشــباع 
باالیى هستند، یک توصیه مهم است.

به گزارش دویچه وله، این یافته ها ممکن 
اســت در نهایت منجر به افزایش شــانس 
زندگى و طــول عمر در بیمارانى شــود که 
به دنبــال درمان تومورهــاى داراى جهش 
ژن IDH۱ با اســتفاده از پروتون درمانى یا 

رادیوتراپى هستند.

امروزه تکنیک و روش هاى متعددى کشف شده است که 
با توجه به رعایت آن ها، رگ هاى خونى و ماهیچه ها به 
آرامش مى رسند و درنهایت فشارخون کامًال قابل کنترل 
مى شود.شرایطى مانند استرس، بى خوابى، چاقى مفرط و 
سایر شرایط پزشکى نهفته مى تواند به فشار خون باال دامن 
بزند. گاهى اوقات حتى افراد سالم هم از فشارخون باال 
رنج مى برند. امروزه تکنیک و روش هاى متعددى کشف 
شده است که با توجه به رعایت آن ها، رگ هاى خونى و 
ماهیچه ها به آرامش مى رسند و درنهایت فشارخون کامًال 

قابل کنترل مى شود.

فشار دادن توپ استرس
انجام حرکات ورزشــى دســتى، ســفت و شل کردن 
ماهیچه هاى دست با فشار دادن توپ استرس به افزایش 
میزان انعطاف رگ هاى خونى کمک مى کند، درنتیجه 
ماهیچه ها انعطاف قابل توجهى به دســت مى آورند. سه 
بار در هفته و هر بار براى 12 تا 15 دقیقه این کار را تکرار 

کنید. پ
قرار دادن پا در ظرف آب گرم

پاهایتان را در آب گرم و تا حدودى ولرم بگذارید؛ با انجام 
این کار سر و گردنتان خنک شده و از سرازیر شدن خون به 

سمت مغز جلوگیرى مى کند. یک سطل یا تشت را از آب 
گرم پر کنید، روى صندلى بنشینید و براى 10 تا 15 دقیقه 

پا هاى خود را در ظرف آب قرار دهید.

قرار گرفتن در وضعیت شاواسانا
شاواسانا، یا حالت نشئه (سرخوشــى) در کاهش تعداد 
ضربان قلب کمک مى کند و به طور مؤثر میزان فشارخون 
را پایین مى آورد. تنها کارى که باید انجام دهید این است 
که روى کمرتان دراز بکشید، چشمانتان را ببندید، و سعى 
کنید تا هرکدام از ماهیچه هاى خــود را آرام کنید. براى 

مدت 10 تا 15 دقیقه در این حالت بمانید.  

نوشیدن آب
گاهى اوقات کم شدن آب باعث افزایش میزان فشارخون 

مى شــود. زمانى که بدنتان مقدار زیادى آب از دســت 
مى دهد، میزان خــون در آن کم شــده و برخالف آن، 
مقاومت ثانویه بیشتر و بیشتر مى شود. براى این که اجازه 
ندهید آب بدنتان از دســت برود و از تکرار این شــرایط 

جلوگیرى کنید، کافى است 1 یا 2 فنجان آب بنوشید. 

ماساژ گردن و گوش ها
3 قســمت در ناحیه گردن و گوش ها وجــود دارد که با 
ماساژ دادن آن ها مى توان فشــارخون باال را در عرض 

چند دقیقه کم کرد:
اولین نقطه در قسمت پشت الله گوش قرارگرفته است؛ 
این نقطه را پیداکرده و یک خط مستقیم فرضى به سمت 

مرکز ترقوه رسم کنید.
نقطه دوم در این قسمت قرار دارد. با انگشتانتان به آرامى 
گردن را به سمت باال و پایین در یک خط ماساژ دهید. 10 

مرتبه این کار را در هر دو سمت گردن انجام دهید.
ســومین نقطه روى صــورت در قســمت الله گوش 
قرارگرفته اســت و 2/1 ســانتى متر از گوش ها فاصله 
دارد. با نوك انگشتان هر دو طرف را به مدت یک دقیقه 
ماساژ دهید. حرکات دســتتان باید به صورت دایره اى یا 

دورانى باشد.

مشاور و محقق طب سنتى گفت: تنظیم قند و کاهش کلسترول خون، روشن 
کننده پوست، پیشگیرى از پارکینسون و بیمارى هاى سرطانى، تقویت سیستم 
ایمنى بدن، سم زدایى کبد، ســالمت استخوان ، حفظ سالمت قلب و تقویت 

دستگاه گوارش نمونه هایى از تاثیر مصرف سیب بر سالمتى بدن است.
 مشاور و محقق طب سنتى با اشاره به اینکه مصرف سیب سرخ براى سالمتى 
موثر است، گفت: تنظیم قند و کاهش کلسترول خون، روشن کننده پوست، 
پیشگیرى از پارکینسون و بیمارى هاى سرطانى، تقویت سیستم ایمنى بدن، 
سم زدایى کبد، سالمت استخوان ، حفظ سالمت قلب و تقویت دستگاه گوارش 

نمونه هایى از تاثیر مصرف سیب بر سالمتى بدن است.
محمد مهدى داستان پور با اشاره به اینکه در طب سنتى مزاج سیب شیرین، 
گرم و تر است، اظهار کرد: خوردن و بوییدن سیب نشاط   آور بوده و سبب تقویت 

اعضاى اصلى و حیاتى بدن شامل کبد و قلب و مغز مى شود.
مشاور و محقق طب سنتى افزود: سیب عالوه بر اینکه پاك کننده دهان، دندان 

و معده است، سیستم گوارش را از وجود ذرات باقیمانده از غذا پاك مى کند.
وى با بیان اینکه سیب خوشــبو کننده معده و دهان است، خاطرنشان کرد: 

خوردن سیب پیش از غذا موجب پاکسازى معده و برانگیختن اشتها مى شود.
داستان پور افزود: در مواقع بیمارى به  دلیل اینکه توان جویدن و هضم کردن 
کم مى شود، براى راحتى بیمار و نیل سریع تر به اثرات درمانى، اغلب به جاى 

خود میوه، آب یا کمپوت (پخته) سیب توصیه مى شود.
این مشاور و محقق طب سنتى گفت: مصرف سحرگاهى سیب و آب سیب 
موجب مى شــود که فرد در طول روزه دارى از عطش، التهاب معده، کاهش 

تمرکز و بى حوصلگى دور بماند.
وى با اشاره به نکات مهم در مصرف سیب شیرین یادآورشد: نوشیدن آب پس 
از خوردن سیب و دیگر میوه ها ممنوع است، چرا که هضم آن را دچار اختالل 

مى کند و همچنین باعث فساد در معده مى شود.
داستان پور با تاکید بر اینکه تا زمانى سیب کامًال از معده خارج نشده نباید اقدام 
به غذا خوردن کرد، خاطرنشان کرد: زیاد خوردن سیب به خصوص سیب نارس 
باعث نفخ، تولید باد، ضعف هضم و ایجاد درد شکم مى شود و همچنین مصرف 
آن در افراد داراى معده مرطوب مضر است. البته مرباى سیب براى سرد مزاجان 

و معده هاى سرد بهتر از سایر اشکال آن مانند، خام، آب و رب آن خواهد بود.
این مشاور و محقق طب سنتى، توصیه کرد: خوب است افراد در هفته (هفته اى 
یک بار) یا حداقل در ماه (2 تا 3 بار) سیب را ناشتا میل کنند و تا 2 ساعت بعد از 
آن چیزى نخورند. همچنین در این موارد توصیه مى شود هنگام نماز صبح یک 

عدد سیب بخورند و صبحانه را با فاصله از آن میل کنند.
وى مصلح سیب شیرین را دارچین و گلنگبین بیان کرد و افزود: تحقیقات اخیر 
نشان داده که در بین انواع سیب ها، سیب قرمز فواید به مراتب بیشترى دارد و 
در بین 8 نوع سیب شناخته شده، آنتى اکسیدانت هاى موجود در پوست سیب 
قرمز بیشتر است. البته رنگ قرمز تیره سیب نشان دهنده وجود مقادیر فراوان 

از آنتى اکسیدانت در آن است که آن را به یک میوه جادویى تبدیل مى کند.
داستان پور یادآور شد: هنگام خوردن سیب نباید پوست آن را جدا کرد مگر اینکه 
مشکل گوارشى وجود داشته باشد و پزشک متخصص، خوردن پوست میوه ها را 
ممنوع کرده باشد، چرا که آنتى اکسیدانت موجود در پوست سیب 6 برابر گوشت 

آن است و به همین دلیل پوست گرفتن سیب توصیه نمى شود.
وى با اشاره به اینکه مصرف سیب سرخ براى سالمتى فایده هاى بسیارى دارد، 
گفت: تنظیم قند خون، کاهش کلسترول خون، روشن کننده پوست، پیشگیرى 
از پارکینسون، سفید کننده دندان ها، درمان جوش و آکنه، تقویت سیستم ایمنى 
بدن، سم زدایى کبد، سالمت استخوان ها، جلوگیرى از بیمارى سرطان، حفظ 
سالمت قلب، تقویت دستگاه گوارش، درمان کم خونى، تقویت قدرت بینایى، 
جلوگیرى از آلزایمر، الغرى، سرماخوردگى، جلوگیرى از ابتالى جنین به آسم 
و «خس خس» سینه با مصرف سیب در دوران باردارى و غیره نمونه هایى از 

تاثیر مصرف سیب بر سالمتى بدن را مى توان نام برد.
این محقق و مشاور طب سنتى یادآورشد: دمنوش سیب و دارچین داراى عطر 
و طعم بسیار دلنشینى بوده و تاثیر بســزایى در رفع خستگى و ریکاورى بدن 
یا همان بازیابى انرژى دارد.وى با اشــاره به اینکه یکى از اصلى ترین خواص 
نوشیدنى دارچین و سیب، سم زدایى از بدن اســت، ادامه داد: این نوشیدنى 
ادرارآور و به هضم غذا کمک مى کند، جلوى اشتها را مى گیرد و براى سالمت 
قلب بسیار مفید است. در مواقع ضعف بدن و یا سرما خوردگى نوشیدن دمنوش 

سیب و دارچین مى تواند بسیار 
مفید باشد.

یک توصیه غذایى براى مهار سرطان

بهترین سن براى جدا خوابیدن کودك

پوست سیب را دور نیندازید

 زمانى کــه کنار شماســت از بین ببرید. 

شــباع 
ت.

ها ممکن 
 شــانس 
 شــود که 
ى جهش 
درمانى یا 

م
ک

د

م
پ
س

م

م
و

رمان اورژانسى فشارخون باال

ك نتوانسته مستقل شــود حتما باید ریشه 
ن شناســایى گردد. بعد از تشخیص و حل 
دن والدین حائز اهمیت است. به فرزند خود 
در عمل نیز «نه» بگویید. حتى اگر فرزندتان 
کنار شما بخوابد دهید در ما آمد نباید اجازه

د نه!. عالوه بر این، با اســتفاده از تشویق و 
سرعت دهید. مثًال   این پروســه را

 ساله شــما حاضر به تنهایى 
 او هدیه موردعالقه اش را 

داد  ت نشــان
 از بازى با 
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ست که 
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سمت مغز جلوگیرى مى کند. یک سطل یا تشت را از آب 
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مى شــود. زمانى که بدنتان مقدار زیادى آب از دســت
خالفآن د ش آنک ند زانخ دهد

ى ی و ین ن ب ز یى مز یب رچینو ى ی و
ادرارآور و به هضم غذا کمک مى کند، جلوى اشتها را مى گیرد و براى سالمت 
قلب بسیار مفید است. در مواقع ضعف بدن و یا سرما خوردگى نوشیدن دمنوش 

سیب و دارچین مى تواند بسیار 
مفید باشد.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 5752 مورخ 1401/08/29 خانم زهرا پاکزاد 
فرزند محمد رضا  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 225/07  متر مربع قسمتى از پالك 
شــماره 50 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان متقاضى مالک 
رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/13- تاریخ انتشار نوبت دوم : 
1401/10/28-م الف: 1434937-حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد-ازطرف آفرین میرعباسى/10/144

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0304 مورخ 1401/09/22 به شماره کالسه 1440 مالکیت آقاى/ خانم 
فاطمه پیرحاجى به شناسنامه شماره 223 کدملى 1141636778 صادره فرزند احمدرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 338/07 مترمربع پالك شماره 339 فرعى از 85 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 74103 
مورخ 1366/7/4 دفترخانه 73 و سند 76114 مورخ 67/3/11 دفترخانه 73 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 

2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28- م الف: 
1434276 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/146

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0003 مورخ 1401/09/16 به شماره کالسه 0419 مالکیت آقاى/ خانم 
عفت شیروى خوزانى به شناسنامه شماره 54 کدملى 1141623994 صادره خمینى شهر 
فرزند احمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53 مترمربع پالك 
شماره 221 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند 430 دفتر 124 و صفحه 433 دفتر 122 و صفحه 43 دفتر 72 و صفحه 419 

دفتر 403 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 0004 مورخ 1401/09/16 به شماره کالسه 0785 مالکیت آقاى/ خانم 
شکراهللا صفار به شناسنامه شماره 10805 کدملى 1140361015 صادره فرزند عبداله در 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53 مترمربع پالك شماره 221 فرعى 
از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 
430 دفتر 124 و صفحه 433 دفتر 122 و صفحه 43 دفتر 72 و صفحه 419 دفتر 403 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/28- م الف: 1434497 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/148

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008003878 - تاریخ ارســال نامــه: 1401/10/12 نظر 
به اینکه ســند مالکیت به شماره چاپى 878656 نســبت به تمامیت سه دانگ مشاع از 

ششدانگ پالك ثبتى 1560 فرعى از 32 اصلى و شماره ثبت 53539 ثبت دفتر امالك 
شماره 335 صفحه 319 بنام مسعود گیوى ثبت و ســند صادر گردیده است. هم اکنون 
آقاى مسعود گیوى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008014570 
مورخ 1401/09/28 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 
23858 مورخ 1401/09/18 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 247 شهرضا گواهى 
امضاء گردیده است مدعى اســت که ســند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از 
بین رفته است. لذا درخواست ســند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و ســند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعترضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/10/13- 
م الــف: 1435525- مرتضى قدیــرى -مدیر واحــد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا

ـ از طرف محمدحسن صمصامى/10/150

رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان در تشریح ابعاد 
شهادت پاســدار مدافع امنیت شهید محسن رضایى در 
جریان ناآرامى هاى شنبه شب گذشــته سمیرم، گفت: 
براى برگزارى مراسم چهلم فردى به نام على عباسى، 
فراخوانى براى دهم دى ماه جلوى درب دادگســترى و 

فرماندارى شهرستان سمیرم اعالم شد.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى افزود: با وجود 
دستور صریح فرماندار شهرستان مبنى بر ممنوعیت هر 
گونه تجمع غیرقانونى، از ساعت 17 تجمعاتى با حدود 
50 نفر در سه تا چهار نقطه شهر تشکیل شد که اقدام به 
آتش زدن چند حلقه الستیک و درگیرى با مأموران حاضر 

در صحنه کردند.
وى ادامه داد: در پى این اقدام، درگیرى در برخى مناطق 
شهر رخ داد و یک نفر از نیروهاى سپاه پاسداران به نام 
محسن رضایى به شهادت رسید و سه نفر نیز از نیروهاى 

سپاه زخمى شدند.
جعفرى تصریح کرد: بر اســاس گزارش ها هیچ یک از 
تجمع کنندگان زخمى یا کشته نشده اند و دستورات ویژه 
قضایى جهت شناسایى و دســتگیرى عوامل شهادت و 
مجروحیت حافظان امنیت و نیز تعدادى از سرکردگان و 
افراد مخل نظم و امنیت، صادر شد که توسط نیروهاى 

امنیتى و انتظامى در حال انجام است.

رئیس کانون ســردفتران و دفتریــاران اصفهان گفت: 
سردفترى نهادى اســت که در جامعه مدرن نمى توان 
آن را حذف کرد ممکن اســت در دوره اى بحران ایجاد 
شود اما این نهاد بى شــک جایگاه خود را پیدا مى کند. 
سیامک بهارلویى با بیان اینکه خانواده دفاتر اسناد رسمى 
هیچ سالى مانند سال گذشــته مصائبى به این بزرگى را 
تجربه نکرده بود، اظهار داشــت: نمى توان با سردفترى 
مثل کاسبى و بقالى مقابله کرد، شاید در دوره اى دردسر 
و بحران بویژه براى مردم ایجاد شود ولى بى تردید این 

نهاد دوباره جایگاه خود را پیدا مى کند.
وى با ابراز تأســف درخصوص اخراج و تعدیل شمارى 

از کارمندان دفاتر اسناد رســمى در یکسال اخیر، اظهار 
داشت: متأسفانه تصمیم گیران این مسائل را نمى بینند؛ 
درآمد یک دفترخانه در شــهر اصفهــان اکنون از دیگر 
مشاغل کمتر است و همکاران ما با دلسوزى کار مى کنند 
و افتخار ما است که با این شرایط در اصفهان در حداقل 

تخلفات این حوزه هستیم.
رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران استان اصفهان با 
بیان اینکه اگر این نهاد درســت کار نکند نظام قضائى 
کشور مترقى نمى شود، خاطرنشان کرد: طبق آمار دستگاه 
قضا 70 درصد پرونده هایى را که به دادگسترى مى رود 

مى توان از طریق دفتر خانه ها از آنها جلوگیرى کرد.

10 دى ماه 
در سمیرم چه گذشت

درآمد دفترخانه در اصفهان
از دیگر مشاغل کمتر است 

انفجار مخزن گاز خودرو 
سـخنگوى مرکـز اورژانـس اسـتان اصفهـان از 
 LPG مصدومیت سه نفر در حادثه انفجار مخزن گاز
خودرو در نجف آباد خبر داد. عباس عابدى با اشاره 
به حادثه انفجار در اسـتان اصفهان اظهار داشـت: 
ایـن حادثـه سـاعت 19 و 6 دقیقه روز یکشـنبه به 
مرکز فرماندهى عملیات اورژانس اسـتان اصفهان 
گزارش شـده اسـت. وى با بیان اینکه ایـن حادثه 
در خیابان بهشـتى رخ داده اسـت، ابراز داشت: این 
حادثه سه مصدوم شامل کودك 1.5 ساله، مرد 36 
ساله و زن 39 ساله داشت که همه مصدومان داراى 
حدود 45 درصد سـوختگى بودند که به بیمارستان 

منتظرى نجف آباد منتقل شدند.

هشدار آتش نشانى 
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفـت: منازلى کـه در مجاورت 
سـاختمانهاى در حال سـاخت هسـتند بایـد همواره 
مسیر هاى خروجى وسـائل گرمایشـى خود را چک 
کنند.   فرهـاد کاوه آهنگران ادامـه داد: در حادثه اى 
که به اتفـاق همکارانم از ایسـتگاه شـماره 6 واقع در 
خیابان نگارسـتان حضور پیدا کردیم شاهد شکسته 
شدن لوله هاى خروجى وسایل گرمایشى در مجاورت 
ساختمان در حال ساخت بودیم که منجر به وارد شدن 
خسـارت مالى شـد ولى اگر مالک متوجـه این اتفاق 
نمیشـد ممکن بود این بى دقتى باعث بروز خسارات 

جانى هم بشود .

خبر

آرمان کیانى
اعضاى شــوراى عالى نظارت فنى بر مرمت گنبد مســجد امام اصفهان 
در نشســتى با على دارابى، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگى کشور 

گزارش اولیه خود را از بررسى و مشاهدات میدانى ارائه کردند.
نتایج بررسى هاى میدانى و کتابخانه اى شــوراى عالى نظارت بر مرمت 
گنبد این مسجد در جلســه شــنبه به تاریخ 9 دى ماه در تهران به دارابى 

ارائه شده است.
سید مرتضى فرشته نژاد، اسکندر مختارى، علیرضا ایزدى و فریبا خطابخش 
هر یک گزارش مشاهدات و مطالعات و بررسى هاى خود را ارائه و خواهان 
توجه بایسته و اهتمام دولت براى حفظ و صیانت از میراث فرهنگى شدند.  
اعضاى شورا تصریح کردند که مرمت گنبد مسجد داراى اشکاالت اساسى 
است و اقدامات استحکام بخشى در خصوص مسجد نیز باید صورت گیرد.

در بهار سال جارى پس از 11 سال مرمت گنبد مسجد امام اصفهان به هنگام 
باز کردن داربست هاى آن، معلوم شد که مرمت انجام شده داراى اشکاالتى 
است وکاشى هاى گنبد دچار اعوجاج شده و قوس ناهمگونى در سیماى آن 
ظاهر شده است. اعضاى شــوراى عالى نظارت فنى توسط معاون میراث 
فرهنگى از میان استادان و صاحبنظران براى رسیدگى به این امر تشکیل 

شد و گزارش خود را در این جلسه ارائه کردند.
در جلسه روز شنبه دارابى، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگى با تشکر و 
قدردانى از اقدامات شوراى عالى نظارت فنى بر مرمت مسجد جامع عباسى 
اصفهان گفت: تصور جهان بدون ایران امرى بعید است همانگونه که ایران 
را بدون اصفهان نمى توان تصور کرد. آثــار تاریخى اصفهان چون نگین 
انگشترى مى درخشــند و همه ما وظیفه داریم نسبت به حفظ و مرمت و 

نگهدارى آن نسبت به مأموریت هاى خود اقدام نماییم.

دارابى افزود: طرح مدون شورا جامع و مى تواند پایه و اساس اقدامات بعدى 
باشد. این طرح باید زمانبندى، با برآورد اعتبارات الزم داشته باشد تا براساس 

آن اقدامات الزم صورت گیرد.
در این جلســه مدیران ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاى میراث معنوى و 
طبیعى، پایگاه هاى میراث ملى و جهانــى، حفظ و احیاى بناها، بافت ها و 

محوطه هاى تاریخى معاونت میراث فرهنگى نیز حضور داشتند.

شروطى که مى تواند گنبد را نجات دهد
مرتضى فرشته نژاد، عضو شوراى عالى نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام 
اصفهان مى گوید: در نامه اى که به صورت مکتوب در اختیار معاون میراث 
فرهنگى وزارت میراث فرهنگى ، گردشگرى و صنایع دستى قرار داده شده 
است، تأکید کرده ام که امضاى ما در صورت جلسه اتمام و تحویل مرمت 
کاشیکارى در صورتى خواهد بود که 9 شرط الزم اجرا شده باشد؛ شروطى 

که به ما نشان مى دهد وضعیت گنبد چگونه است.
فرشــته نژاد اولین شــرط الزم در صورت جلســه اتمام و تحویل مرمت 
کاشیکارى گنبد مســجد را انجام فوتوگرامترى از پوسته خارجى جهت 
صحت و سالمت کاشیکارى گنبد و آسیب شناسى آن دانست و افزود: بارها 
گفته ام و این بار هم در جلسه شنبه شب، در حضور معاون میراث فرهنگى 
کشور گفتم : «به کسى که سرش درد مى کند مى گویند، ام آر آى بگیرد تا 
ببینند وضعیتش چطور است. این سردرد ممکن است هزاران دلیل داشته 
باشــد.» بنابراین انجام این فوتو گرامترى جهت آســیب شناسى پوسته 

خارجى گنبد الزم است.
این استاد مرمت بناهاى تاریخى با اشاره به تجربه انجام نقشه بردارى فوتو 
گرامترى در مشخص شدن ایراد «صفه استاد» مسجد جامع عتیق در دوران 

قبل از انقالب 57گفت: کاسى و سینگى هاى گنبد در فصول مختلف سایه 
مى اندازد و تیره و روشن مى شود؛ گنبدى که بایستى یکنواختى خودش را 

نشان بدهد، ُکپ و لُپ نشان داده مى شود.
فرشته نژاد افزود: ساخت و نصب یک قالبگردان براى دقت کار و جلوگیرى 
از کاسى و سینگى، انجام آزمایش مقاومت کاشى ها از لحاظ هماهنگى لعاب 
و خومه و تاب آورى در سرماى زمستان و گرماى تابستان توسط آزمایشگاه 
مکانیک خاك دو شرط دیگر است که متوجه شویم چه نوع کاشى اى در 

گنبد کار شده است.
وى چهارمین شرط براى تحویل گنبد کاشیکارى شده اى که با انتقاد زیادى 
مواجه بوده است را جنس لعاب از جنس سنتى و خومه خالص و یکدست 
دانست و افزود: تراش صحیح کاشــى ها از نظر جذب و جفت و غیرقابل 
نفوذ بودن مهم است؛ وقتى کاشى ها را مى تراشند نباید بیشتر از یک میل 

فاصله داشته باشد.
به گفته این عضو شوراى عالى نظارت بر مرمت گنبد مسجد جامع عباسى، 
تعبیه مفتول نمره 3(مفتول پنبه اى) در پشت کاشى ها و ریختن تخمیر ، 
همچنین پیش بینى کفگیرك فلزى به تعداد الزم و کافى بین بند آجرهاى 
گنبد، شــرط هاى دیگر براى امضاى صورت جلسه اتمام و تحویل مرمت 

کاشیکارى مسجد است.
وى در ادامه افزود: هشتمین شرط، تمیزکارى گنبد از مالت هاى فرسوده 
پشت کاشیکارى ها و زنده ســازى مالت آجرها و نهمین و آخرین شرط، 

تضمین حداقل 20 سال پایدارى و ماندگارى کاشى روى گنبد است.
فرشــته نژاد در این رابطه توضیــح داد: گنبد در زمان شــاه عباس اول 
کاشیکارى شد و 400 سال دوام داشــت، در قبال این همه پولى که بابت 

مرمت گرفته شده است، باید حداقل 20 سال تعهد بدهند.
این عضو شوراى عالى نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام اصفهان افزود: اگر 
این 9 شرط انجام شده باشد و پیمانکار و ناظر امضا کند که این کارها را انجام 
داده است و سندهاى انجام این 9 شرط هم در اختیار ما قرار گیرد، صورت 

جلسه تحویل مرمت گنبد مسجد را امضا خواهیم کرد.
وى تصریح کرد: در صورتى که این مرمت اجرا شده، قابل اصالح نباشد؛ 
الزم است که از ناظر، پیمانکار و مجرى خلع ید و ناظر و مجرى ذیصالح 

انتخاب و اجراى کار به صورت امانى انجام شود.
فرشته نژاد افزود: باید طرح کاشیکارى تهیه و در شوراى پنج نفره شوراى 
عالى نظارت بر مرمت گنبد مسجد جامع عباســى تصویب شود و در این 

صورت کار پیش برود.

گزارش اعضاى شوراى نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام (ره)
به وزارت میراث فرهنگى رسید

یک گنبد، 9 فـرمـان 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص صوفیا فوالد سپاهان درتاریخ 1401/10/05 به شماره ثبت 2950 به شناسه ملى 14011804997 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :عمده فروشى آهن آالت وخرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و 
خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه اى -انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر درچه پیاز، شهدا، 
کوچه ((مسجدامام رضا))، کوچه توحید، پالك 59، طبقه 1 کدپستى 8431795113 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91934116 مورخ 
1401/09/30 نزد بانک ملت شعبه میدان ارتش اصفهان با کد 91934 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
زهره حامدیان اصفهان به شماره ملى 1280836271 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روح اله رحمانى به شماره ملى 1282718754 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا عدلخواه به شماره ملى 1290640777 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مرتضى حکمت پناه به شماره ملى 
1288723326 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حشمت اله اسکندرى تشنیزى به شماره ملى 6339360505 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1433789)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى سورن ونک سپاهان به شناسه ملى 10260635313 و به شماره ثبت 45563 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طلعت انصارى به شماره ملى 1198983795 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقاى 
مهدى انصارى به شماره ملى 1282814877 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى فرهاد انصارى به شماره ملى 1289624569 به سمت 
مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است.اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز 

خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1433799)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود آذین آسانبر رادمان به شناسه ملى 14009394175 و شماره ثبت 65429 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید: صادرات و واردات کلیه کاالها ى مجاز بازرگانى ،طراحى، اجرا، نصب و راه اندازى 
خدمات و پشتیبانى انواع آسانسورو پله برقى، ارائه کلیه خدمات مربوط به خرید و فروش انواع قطعات اسانسور و پله برقى، تولید و ساخت انواع قطعات اسانسور و پله برقى، عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، برپایى سمینارها، همایش ها و شرکت در مناقصه ها و مزایده هاى دولتى و خصوصى، اخذ وام و تسهیالت بانکى بصورت ریالى از کلیه بانکهاى داخلى 
و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها، ایجاد شعب و نمایندگى در سراسر کشور، شرکت در کلیه نمایشگاه هاى معتبر داخلى و خارجى. ثبت موضوع فعالیت 
به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1433771)

آگهى تغییرات  
شرکت تعاونى فوالد اکســیر فدك به شناســه ملى 10260655779 و به شماره ثبت 
47472 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/28 
نامه ى 32286 مورخ 1401/09/07 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعى شهرستان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على ربیعى به شماره ملى 1288459882 به سمت بازرس اصلى 
، محمدحسن هاشم زاده به شماره ملى 1289765103 به سمت بازرس على البدل تاپایان 
سال مالى انتخاب گردیدند. -ترازنامه منتهى به 1400/12/29 قرائت و به تصویب مجمع 
عمومى رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1432408)

آگهى تغییرات 
شرکت ساختمانى پگاه شهرکرد شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 16964 و 
شناسه ملى 10340061290 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
ملک شهر ، کوچه ارشاد32 ، خیابان مطهرى ، پالك 2 ، طبقه همکف ، واحد 5 کدپستى 
8196683583 تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1432324)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص ایرانیان باستان زاینده رود به شناسه ملى 14005594858 
و به شماره ثبت 55615 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موسســه حسابرسى آرین 
حساب شیراز به شناسه ملى 10861780230 و مهدى عزیزى وره زردى به کدملى 
5279586811بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب رسید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1432315)

آگهى تغییرات  
شــرکت ســهامى خاص صنایع شــیمیایى قطره قطره اصفهان به شناســه ملى 
10260343210 و شماره ثبت 13305 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسى 
آرین حساب شیراز به شناسه ملى 10861780230 به سمت بازرس اصلى و آقاى 
سید على صدیق حجازى به شماره ملى 1286074541 به سمت بازرس على البدل 
تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1432313)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محمد شــهاب اکبرى میبدى فرزند 
محمد على به شماره شناســنامه 518 صادره از اصفهان در مقطع 
کارشناسى رشته مهندســى مواد-متالوژى صادره  از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شماره 28558 مورخ 87/7/4 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مى باشد .از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید .

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص صنایع شــیمیایى پارس افق شــرق به شناســه ملى 
10260527937 و به شماره ثبت 32249 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسى آرین 
حساب شیراز به شناسه ملى 10861780230 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال 
مالى آقاى مهدى عزیزى به شماره ملى 5279586811 به سمت بازرس على البدل 
تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1432312)

فقدان مدارك 
سند کمپانى ســوارى لیفان هاچ بک تیپ X60 مدل 1393 
بنزینى به شماره موتور LFB479Q140502883 و شماره 
شاســى NAKSG4312EB119675به شماره پالك 
13 – 746 ق 66 متعلق به على حاجى آقا بابا به شماره ملى 
1291942041 فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس پس از هماهنگى 
و درخواست سرمربى تیم و طى جلساتى با عیسى آل کثیر و 
مدیر برنامه هایش، قرارداد این بازیکن را براى نیم فصل دوم 
مسابقات به امضا رساند. عیسى آل کثیر مهاجم قرمزپوشان 
که به دلیل مصدومیت و عمل جراحى، ماه ها از میادین دور 
بود، طى حضور در تمرینات پرسپولیس و همچنین پیگیرى 
برنامه هاى پزشکى و بدنسازى خود، شرایط الزم براى حضور 
در جمع قرمزپوشــان را دارد و 
از نیم فصــل دوم مى تواند 
سرخپوشــان پایتخــت را 
همراهى کند. عیسى آل کثیر 
بعد از عقد قرارداد در باشــگاه، 
بالفاصلــه در تمرین 
پرسپولیس حاضر شد 
و زیر نظر کادر فنى 
تمریــن 

کرد.

آل کثیر 
به پرسپولیس پیوست

02

امید ابراهیمى هافبک تیم ملى فوتبال ایران در آســتانه 
مســابقات جام جهانى 2022 و در بازى تدارکاتى مقابل 
نیکاراگوئه دچار آسیب دیدگى شــد. ابراهیمى بعد از این 
مصدومیت پاى خود را جراحى کرد و جــام جهانى را هم 
از دســت داد. این هافبک ایرانى که در باشگاه الوکره قطر 
حضور دارد، همچنــان برنامه هاى درمانى خــود را ادامه 
مى دهد. طبق اعالم روزنامه «الوطــن» قطر، ابراهیمى 
احتماًال سه هفته دیگر به زمان براى بهبودى کامل و حضور 

در تمرینات نیاز دارد.

آخرین خبر از 
مصدومیت ابراهیمى

04

نشریه پرتغالى «اوجوگو» «مهدى طارمى» مهاجم ایرانى 
تیم پورتو را به عنوان بهترین بازیکن لیگ این کشور در سال 
2022 میالدى انتخاب کرد. حساب توئیترى باشگاه پورتو 
درپى این انتخاب نوشت: طارمى از نگاه خوانندگان اوجوگو 
به عنوان بازیکن سال رسید. 50 تأثیر بر گل ها، سه قهرمانى 
در لیگ، جام حذفى و سوپرکاپ پرتغال. ستاره ایرانى سال 
2022 را به گونه اى به پایان رسانده که تنها پس از «کیلیان 
امباپه» فوق ستاره تیم پارى سن  ژرمن، به عنوان موثرترین 
بازیکنان اروپا قرار گرفته است. امباپه در سال 2022 روى 

57 گل پاریسى ها تأثیر داشته است.

طارمى، بازیکن سال
 پرتغال شد

مدافع میانى تیم فوتبال االهلى قطر با ثبت چهار 
گل در هفت مسابقه ابتدایى لیگ ستارگان قطر 

در رده سوم بهترین گلزنان این رقابت قرار دارد.
 به زودى رقابت هاى لیگ ســتارگان قطر که به 
دلیل برگزارى مهم ترین فستیوال فوتبال جهان 
در قطر زودتر از سایر کشورها به حالت معلق درآمد 
از سر گرفته خواهد شد و تیم فوتبال االهلى که 
شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانى زادگان را 
به عنوان دو ملى پوش ایرانــى در اختیار دارد در 

خانه از العربى میزبانى خواهد کرد.
محمد حسین کنعانى زادگان در 7 مسابقه ابتدایى 
لیگ قطر عملکرد بسیار خوبى ارائه کرد و با اینکه 

در قلب خط دفاعى تیمش به میدان مى رود موفق 
به ثبت 4 گل شــد تا حاال نامش در میان گلزنان 

برتر لیگ ستارگان قطر قرار داشته باشد.
با وجود عملکرد خوبى که کنعانى در تیم االهلى 
داشت و در مسیر جام جهانى نیز یکى از بازیکنان 
کلیدى تیم ملــى بود، کارلوس کــى روش تنها 
در دیدار برابــر انگلیس از ایــن بازیکن در نیمه 
دوم اســتفاده کرد، اما این بازیکن امیدوار است 
با حفظ فرم خــود در ادامه مســابقات بتواند در 
جام ملت هاى آســیا که یکســال دیگر در قطر 
برگزار مى شود بار دیگر به ترکیب اصلى تیم ملى

 ایران بازگردد.

ستاره ایرانى، سومین گلزن لیگ ستارگان
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محمدرضا جلیل مزهر عراقى که سابقه بازى براى تیم ملى 
کشورش را نیز در کارنامه دارد، پس از مذاکره و موافقت با 
مدیران صنعت نفت آبادان، قراردادش را با این باشگاه منعقد 
کرد. محمدرضا جلیل مزهر متولد سال 2000 میالدى است 
که سابقه 10 بازى تیم ملى عراق را در کارنامه خود دارد و در 
این 10 بازى نیز 2 پاس گل را براى هم تیمى هایش مهیا 
کرده است. جلیل مزهر سابقه بازى در جام جهانى جوانان 
را در کارنامه دارد و در جام خلیج فارس قبلى نیز حتى برابر 
تیم ملى قطر به میدان رفت. محمدرضا جلیل مزهر سابقه 

بازى در تیم الزورا و نفت الوسط دارد.

بازیکن عراقى
 در صنعت نفت

مدافع ملى پوش سپاهان در بازى تیمش 
برابر پیکان تالش زیــادى براى موفقیت 
طالیى پوشــان اصفهان انجام داد اما در 

نهایت راه به جایى نبرد.
رامین رضاییان، مدافع راســت ملى پوش 
سپاهان در بازى تیمش مقابل پیکان هم در 
این پست به میدان رفت. او در این بازى به 
عنوان یک بازیکن باتجربه در داخل زمین 
تالش زیادى انجام داد تا بتواند تیمش را به 
برد برساند. رامین در جریان بازى مدام با 
بازیکنان هم تیمى مشــغول صحبت بود 
و سعى داشــت تیمش بهترین عملکرد را 

ارائه بدهد.
رضاییان که تجربه حضور در دو جام جهانى 
را دارد، ســعى کرد بازهم با ارســال هاى 
دقیق خود روى دروازه پیکان خطر ایجاد 
کند. پرس دقیق بازیکنــان پیکان روى 
این مدافع باتجربه و البته قدرت ســرزنى 
باالى مدافعان در محوطه جریمه و کمى 
هم بدشانسى اما سانترهاى رضاییان را در 

بازى روز شنبه بى نصیب گذاشت.
ستاره سابق پرســپولیس امسال با هدف 
قهرمانى به ســپاهان پیوســته و انگیزه 
زیادى براى موفقیت تیمــش دارد. او در

 بازى هاى گذشته نیز بسیار راهگشا بوده و 
با تالش زیاد یکى از ارکان اصلى نمایش 
هاى خوب طالیى پوشان محسوب 
مى شود. بى شــک ژوزه مورایس 
ســرمربى پرتغالى سپاهان هم 
روى این بازیکــن در ادامه 
حساب  تیمش  مســیر 
ویژه اى باز کرده است.

ملى پوش سپاهان 
به در بسته خورد

مرضیه غفاریان

در جمع قرمزپوشــان را
از نیم فصــل دوم مى
سرخپوشــان پایتخــ
همراهى کند. عیسى آل
بعد از عقد قرارداد در باشـ
بالفاصلــه در تم
پرسپولیس حاض
و زیر نظر کاد
تمر
ک

هر چه از حضور ســرمربى پرتغالى سپاهان در 
ایران سپرى مى شود او بیشتر شیفته نمایش هاى 

مدافع میانى خود مى شود.
فصل بیســت و دوم لیگ برتر که شروع محمد 
دانشگر و رناتو داسیلویرا دو مدافع میانى سپاهان 
بودند ولى در دیدار هفته دوم نیلسون جونیور در 
قلب خط دفاعى جانشین دانشگر شده بود و این 
ماجرا تا پایان هفته ششم هم ادامه داشت. به این 
ترتیب دانشــگر دو دیدار دیگر در مقابل فوالد 
خوزستان و آلومینیوم را هم از روى نیمکت آغاز 
کرد. با این حال فیفادى شهریورماه که به پایان 
رسید محمد دانشگر توانســته بود در تمرینات 
خودش را به تفکرات ژوزه مورایس تحمیل کند.

پس از تساوى خانگى برابر آلومینیوم و از دیدار 
هفته هفتــم برابر هوادار 
محمد  همــواره 
در  دانشــــگر 
اصلى  ترکیــب 
ســپاهان حاضر 
لبته طى  بوده و ا
دو بــازى اخیــر 
سپاهان برابر نفت 
مســجد 

ســلیمان و پیکان یک تغییر مهم دیگر ترکیب 
سپاهان نیمکت نشــینى رناتو و حضور نیلسون 

جونیور برزیلى در کنار دانشگر بوده است.
مورایس حاال چند ماهى مى شــود که حضور در 
کشــور و فرهنگ جدید ایران را تجربه مى کند 
و نمایش  هاى محمد دانشگر این مربى پرتغالى 
را شــیفته این مدافع کرده اســت. مورایس در 
مصاحبه اى که پیش از شــروع دوباره رقابت ها 
پس از جام جهانى انجام داد از دانشگر به عنوان 

بازیکنى بسیار خوب یاد کرد.
نکته دیگرى کــه توجه ویژه تــر مورایس را به 
دانشــگر جلب کرده، تعصــب و جنگندگى این 
مدافع است که البته در طول مسیر حرفه اى او در 
استقالل، سایپا و تیم هاى دیگر نیز دیده شده و 
حاال این خصوصیت در کنار توانایى هاى فنى او 
را به عنوان یکى از بازیکنان محبوب مرد پرتغالى 

سپاهان مطرح کرده است.
البته طالیى پوشــان اصفهانى در آخرین دیدار 
خودشان نتوانستند در ورزشــگاه انقالب کرج 
عملکرد خوبى در مصاف با پیکان داشــته باشند 
و درنهایت نیــز در روزى که چند موقعیت خوب 
به حریف دادند و نمایش خوبــى در فاز دفاعى 
نداشــتند با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند تا 
ســپاهان هم در فاز دفاعى و هم در فاز هجومى 
نیاز به بهبود عملکرد خود براى ادامه حضور در 

جمع مدعیان قهرمانى داشته باشد.

دانشگر، مدافع محبوب مرد پرتغالى سپاهان
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 بازى هاى گذشته نیز بسیار راهگشا بوده و 
با تالش زیاد یکى از ارکان اصلى نمایش 
هاى خوب طالیى پوشان محسوب 
مى شود. بى شــک ژوزه مورایس 
ســرمربى پرتغالى سپاهان هم 
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هفته هفتــم برابر هوادار 
محمد  همــواره 
در  دانشــــگر 
اصلى  ترکیــب 
ســپاهان حاضر 
لبته طى  بوده و ا
دو بــازى اخیــر 
نفت  سپاهان برابر
مســجد

بمب خبرى پیش از بمب نقل و انتقاالت زمستانه به صدا 
در آمد. ادعاى عجیبى که نمى توان به ســادگى از کنار 
آن گذشت. اینکه تارتار مى گوید یکى از تیم هاى لیگ 
برترى به بازیکنش 40 میلیارد پیشنهاد داده و 7 میلیارد 
هم جداگانه براى مدیربرنامه او در نظر گرفته است حتى 
مى تواند رکورد شگفت انگیزترین پدیده فوتبالى فصل 
اخیر فوتبال کشورمان را هم از آِن خود کند. براى آنکه به 
آنچه سرمربى ذوب آهن گفته است بهتر پى ببرید کافى 
است به لیست گران ترین بازیکنان لیگ 22 و مبالغى که 

آنها براى یک فصل دریافت کرده اند رجوع کنید. 
اگر رقم قــرارداد نجومــى مهاجم هلندى با باشــگاه 
پرســپولیس که چیزى بیش از 43 میلیارد تومان بوده 
و گفته مى شــود یورگن لوکادیا با دریافــت حدود 20 
میلیاردش از ســرخ هــاى پایتخت دســت یحیى گل 
محمدى را در پوست گردو گذاشــت را بى خیال شوید، 
همه شــاه ماهى هاى لیگ برترى در نقــل و انتقاالت 
تابستانه با قراردادى زیر 40 میلیارد مطرح شده براى شکار 

گاندوى مورد اشاره تارتار، در تور افتاده اند. 
اصًال چرا راه دور برویم؟ کافى است میزان پول درخواستى 

جانشین گلزن ترین ستاره سرخ ها از پرسپولیس و مبلغ 
نهایى قرارداد او با این باشگاه را در نظر بگیرید تا بهتر به 
هنگفت بودن پولى که براى وسوسه کردن بازیکن تیم 
رده هشتمى لیگ پیشنهاد شده پى ببرید. مهاجم مورد 
نظر یحیى براى جبران فقدان لوکادیا در خط آتش تیمش 
براى نیم فصل دور برگشت فصل جارى مبلغ 15 میلیارد 
تومان و براى فصل بعد نیز حــدود 30 میلیارد تومان به 
صدرنشین فعلى لیگ درخواست کرده بود که این باشگاه 
تهرانى علیرغم نیازش به عیسى آل کثیر و عالقه سکاندار 
پرسپولیس به حضور این مهره در ترکیب تیمش زیر بار 
رقم درخواستى عیسى نرفت و در نهایت هم طرفین  روى 
مبلغ 5میلیارد تومان براى نیم فصل به توافق رســیدند. 
حتى اگر 5 میلیارد آپشــن قرارداد این مهاجم جنوبى با 
سرخپوشان را هم در نظر بگیریم باز هم فاصله 30 میلیارد 
تومانى تا 40 میلیارد پیشنهاد شده به جوان تیم گاندوها 
دیده مى شــود، آن هم با نادیده گرفتن 7 میلیاردى که 
عنوان شده به ایجنت این شاگرد سبزپوش تارتار پرداخت 
خواهد شد؛ یعنى مدیربرنامه سرباز ذوب آهن هم صرفًا 
براى «روى مخ رفتن» و جلب رضایت او براى پیوستن به 

تیم مورد نظر 2 میلیارد بیشتر از آل کثیر گیرش مى آید!

همین هاست که باعث مى شــود رکورد عجیب ترین 
ادعاى لیگ 22 و شگفت آورترین پدیده نقل و انتقاالتى 
فوتبال کشــور را به اظهــار نظر اخیر ســرمربى جوان 
ذوبى ها در خصوص پولى که تیمى متمول براى بُر زدن 
مهره کلیدى اش مطرح کرده اختصاص بدهیم. اصًال هم 
کارى به این موضوع نداریم که بازیکن نامبرده سرانجام 
«مرام و معرفت» به خرج مــى دهد و در تیمى که در آن 
مطرح شده مى ماند یا تصمیم مى گیرد به مخارج زندگى 
و آینده خود فکر کند و ســاکش را بردارد و راه خروج از 
باشگاه اصفهانى را در پیش بگیرد. آنچه در این میان مهم 
است 40 میلیاردى است که براى به خدمت گرفتن این 
فوتبالیست در نظر گرفته شده است. مبلغى که به تنهایى 
و بدون حتى نیم نگاهى به پول هاى رد و بدل شــده در 
بازار نقل و انتقاالتى ایران خودش به تنهایى نه فقط براى 
روى مخ رفتن این بازیکن که براى ســوت کشیدن مخ

 شنونده ها و بلند شدن دود از مغز آنها کفایت مى کند. 
با این تفاسیر سئوالى که ذهن را درگیر مى کند آن است 
که این پول که معلوم نیســت از کدام جیب قرار اســت 
پرداخت شود برچه اساس و معیارى روى بازیکن مورد 
اشاره سرمایه گذارى خواهد شــد. باشگاه هاى فوتبال 

در دنیا پیش از قراردادن نام ســتاره هاى مطرح در سبد 
خرید خود به فکر درآمدزایى از آن بازیکن هستند. روى 
هیچ فوتبالیستى ولو مستعدترین آنها سرمایه هنگفتى 
نمى شــود مگر آنکه عایدى از ِقَبل آن نصیب باشگاه و 
تیم شود. گیریم که باشگاه هاى ایرانى با تیم هاى مطرح 
دنیاى فوتبال در یارگیرى و حرفه اى رفتار کردن در خرید 
و فروش ســتاره ها فاصله اى از زمین تا آسمان داشته 
باشند که هیچ شکى در آن نیســت. اما همه اینها باعث 
نمى شــود باور کنیم حتى متمول ترین باشــگاه فعال 
در عرصه فوتبال کشــورمان بخواهــد 47 میلیارد پول 
بى زبان را خرج به عضویــت در آوردن بازیکنى کند که 
نه ســابقه حضور در تیم ملى ایــران را دارد که بخواهد 
روى درآمدى که در آینده از ایــن راه و با حضورش در 
رقابت هاى بزرگ ملى و بین المللى نصیب تیم خواهد شد 
زوم کند، نه محبوبیت چندانى در بین فوتبالیست هاى این 
سرزمین دارد که بتواند توجه رسانه ها و طرفداران فوتبال 
را معطوف به حضورش در ترکیب تیم کند و نه آنچنان که 
باید و شاید مهره تأثیرگذارى در مسابقات بوده که روى 
امتیازآورى او براى تیم و درخششش در مستطیل سبز 

حساب ویژه باز کند. 
اینقدر باور اینکه تیمى مى خواهد در آینده 
به یکى از بازیکنان تارتار ولو ســتاره تیم 
او 40 میلیارد تومان دستمزد بدهد سخت 
است که لحظه اى این موضوع به ذهنمان 

متبادر مى شــود که نکنــد 4 میلیارد 
تومان بوده و اشــتباه لپى ســکاندار 
سبزپوشــان و یا خبرنگار باعث شده 
این مبلغ 10 برابر از آنچه حقیقت داشته 

وایرال شــود؟! اما اینکه تارتار در جایى 
دیگر از صحبــت هایش گالیه مــى کند که 
چرا بازیکن 5 میلیاردى باید 10 میلیارد بگیرد و 

اینکه مدعى شده ایجنت شاگردش 7 میلیارد براى جلب 
رضایت او خواهد گرفت ُمهر باطلى بر این تصورات است. 
با همه اینها باید گفت اگر چنین پیشنهادى واقعیت داشته 
باشــد حتى با در نظر گرفتن پول هاى کالنى که پیش 
از این بى حســاب و کتاب در فوتبال این مملکت خرج 
شــده، باید داوران گینس را به ایران فراخواند تا رکورد 
دیوانه کننده ترین پولى که براى جذب یک بازیکن نه 
چندان مطرح در نظر گرفته شــده را به نام این شاگرد 

تارتار ثبت کنند!

تارتار دقیقًا از چه چیزى سخن مى گوید

ماجراى 40 میلیارد وسوسه کننده



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خــدا از کســى متولــد نشــده تــا در عــزت و توانایــى داراى شــریک 
باشــد؛ فرزنــدى نــدارد تــا وارث او باشــد؛ وقــت و زمــان از او 
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موال على (ع)ســتون و تکیــه گاه اســت.
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دوازدهمین نمایشگاه تخصصى صنایع و ماشین آالت 
معدنى و راهسازى، سیمان، خدمات و صنایع وابسته پس 

از چهار سال وقفه در اصفهان برگزار مى گردد.
دوازدهمین نمایشگاه ماشین آالت معدنى و راهسازى و 
سیمان از تاریخ 18 تا 21 دى ماه در نمایشگاه بین المللى 
اصفهان و با حضور 75 مشــارکت کننده از استان هاى 
تهران، اصفهان، یزد، کرمان، البرز، خراســان شمالى، 
آذربایجان شرقى، خوزستان، سمنان و کردستان برگزار 

خواهد شد.
این نمایشــگاه در متــراژ 14 هزار متــر مربع فضاى 
نمایشــگاهى برگزار خواهد شــد و شــش نماینده از 
کشورهاى آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن، کره جنوبى و چین 
نیز در این رویداد تخصصى و نمایشــگاهى با رویکرد 
معرفــى آخرین محصــوالت و کاالهاى تولید شــد و 
همچنین خدمات ارایه شده به سایر صنعت گران حضور 

خواهند داشت.
در این نمایشــگاه کارخانه هاى تولید ســیمان، تجهیز 
گنندگان زنجیره تامین ســیمان، فرآورده هاى نســوز، 

تجهیزات انتقال مواد، نمایندگان ماشــین آالت معدنى 
و راهسازى، تامین کنندگان قطعات یدکى ماشین آالت 

معدنى و راهسازى، معادن سنگ آهن، گندله و کنسانتره، 
معادن ذغال سنگ، شــرکت هاى حفارى و اکتشافى، 

ماشــین آالت حفارى اکتشــافى، تولید کنندگان پلى 
یورتان و تجهیزات آزمایشگاهى حضور دارند.

از برندهــاى مطرح حاضر در این رویداد نمایشــگاهى 
مى توان از شرکت تیراژه ماشین، پیشتاز صنعت پارسیان، 
آترا کوماتسو، سامان قطعه، معادن زغال سنگ کرمان، 
معدنى و صنعتى صبانــور و آلومیناى ایران، ســیمان 
اردستان، ایران ذوب و متالورژى مصمم اصفهان نام برد.
با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شده نشست کمیسیون 
معادن اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
به عنوان یکى از برنامه هاى جنبى و در راستاى افزایش 

بهره ورى و اتقاع کیفى نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دوازدهمین نمایشگاه تخصصى صنایع و ماشین آالت 
معدنى و راهسازى، ســیمان، خدمات و صنایع وابسته 
از تاریخ 18 تا 21 دى ماه و ســاعت بازدیــد 10 تا 18 
واقع در کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت 
میزبان کارشناسان، صنعت گران، متخصصان، صاحبان 
واحدهاى تولیدى در حوزه هاى مختلف ماشــین االت 

معدنى، راهسازى و سیمان خواهد بود.

گردهمایى صنعتگران معدن، راهسازى 
و سیمان در اصفهان

ظرفیت هــاى مرکز تجــارى ایران در مســکو با حضور مدیــر و رئیس  
هیئت مدیره این مرکز، نمایندگانى از کشــور روســیه و جمعى از فعاالن 
اقتصادى استان در بیست وچهارمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و 

ارتباطات اتاق بازرگانى اصفهان بررسى شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در ابتداى این جلسه احمد 
پزنده رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانى اصفهان 
ابراز امیدوارى کرد این نشست ســرآغازى براى توسعه همکارى با مرکز 
تجارى ایران در مسکو باشد و اظهار داشت: اطالعات موردنیاز تجار از بازار 
روسیه طى تحقیقات میدانى احصاء شده و آمادگى داریم فهرست 3 هزار 

کاالى موردنیاز این کشور که اخیراً از سوى طرف روسى اعالم شده را نیز 
در اختیار فعاالن اقتصادى قرار دهیم.

وى افزود: اتاق بازرگانى اصفهان از تجار و مجموعه هاى توانمند اســتان 
براى مذاکــره و برقرارى ارتبــاط با طرف هاى روســى حمایت مى کند. 
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران تسهیالتى براى تجارت با روسیه 

در نظر گرفته است.
در ادامــه عبدا...  اف الکســاندى، نماینــده امور تجارى «ســاداوود» و 
«فودسیتى» در روسیه با بیان اینکه دولت این کشور از همکارى اقتصادى 
با ایران کامًال حمایت مى کنــد، افزود: در مدت حضور در ایران شــاهد 

پیشرفت هاى این کشور در حوزه هاى گوناگون بودم و آمادگى کامل خود 
از توســعه روابط تجارى با ایران را اعالم مى کنیم. هم اکنون هیأت  هاى 
اقتصادى بسیارى میان ایران و روســیه در تردد هستند که نشان دهنده 

جذابیت تجارت با ایران است.
والدســالو ایفورو، معاون کنســولگرى فدراسیون روســیه در اصفهان 
نیز با ابــراز خرســندى از برگزارى این جلســه در اصفهــان بیان کرد: 
چنین جلســاتى اهمیت بســیار باالیى براى افزایش شناخت دو طرف از 
یکدیگر دارد تا در نهایت به گســترش روابط تجارى میان ایران و روسیه 

منجر شود.

حمایت اتاق بازرگانى اصفهان از برقرارى ارتباط با طرف هاى روسى 

گرامیداشت سى و دومین سال
 تأسیس شرکت آبفاى استان اصفهان

میلگرد ذوب آهن 
در بازارهاى جهانى مشترى  زیادى دارد

مراسم گرامیداشت سى و دومین سال تاسیس شرکت 
آبفاى استان اصفهان در مصلى امیرالمومنین (ع )این 

شرکت برگزار شد.
مدیــر روابط عمومــى و آموزش همگانــى آبفاى 
اســتان اصفهان ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب و بزرگداشت مقام شهداى 
این شرکت بیان کرد: سازمان آب و فاضالب استان 
اصفهان در سال 1344 تشکیل و در 11 دى 1369 
این سازمان به شــرکت آبفا تبدیل شد و نزدیک به 
57 سال از ارائه خدمات زیربنایى آبفا به مردم استان 
مى گذرد.مجید مختارى با بیــان اینکه هم اکنون 
99/5 درصد جمعیت اســتان تحت پوشش خدمات 
این شرکت هستند، اظهار داشــت: در حال حاضر 
بالغ بر یک میلیون و 500هزار انشــعاب آب شرب 
به متقاضیان در سطح استان واگذار شده و بیش از 4 
میلیون و 800 هزار نفر در سطح استان از آب شرب 

سالم و بهداشتى بهره مند هستند.

وى با اشاره به اینکه 720 هزار انشعاب فاضالب به 
مشترکین در سطح اســتان واگذار شده است اعالم 
کرد: در حال حاضر بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر 
در سطح استان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 
قرار دارند که66 درصد جمعیت اســتان را شــامل

 مى شــود.مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى 
آبفاى اســتان اصفهان کارکنان آبفــا را میراث دار 
فعاالن این صنعت در نیم قرن گذشته دانست و اعالم 
کرد: این شــرکت از نیروى انسانى بسیار توانمندى 
برخوردار است و با بهره مندى از این منابع توانسته

 موفقیت هاى بسیارى در زمینه هاى علمى، پژوهشى 
و ورزشــى کســب نماید.  وى افزود: مسئوالن امر 
در آبفاى اســتان اصفهان با جوانگرایى، مشارکت 
کارکنان درفعالیت هاى مختلف و استفاده از دانش 
روز در عرصه هاى مختلف درصدد خدمات رسانى 
مطلوب و پایدار به ساکنان در شهرها و روستاها ونیز 

عشایر درسطح استان اصفهان هستند.

براى افراد باتجربه در حوزه ساخت  و ساز، میلگرد 
ذوب آهن اصفهان نیازى به معرفى ندارد. چراکه 
کیفیت باال و ثابت شده آن باعث شده که در زمان 
خرید میلگرد براى هر پروژه اى، میلگرد این شرکت 
فوالدى جــزء اولین گزینه هاى این افراد باشــد. 
در میان میلگردهاى تولید داخــل، میلگرد ذوب 
آهن اصفهان در بازار کشــورهاى همسایه و حتى 

کشورهاى اروپایى، مشترى هاى زیادى دارد.
محمد صدرى مدیــر کیفیت فراگیــر ذوب آهن 
اصفهان با بیان مطلب فــوق گفت: در ذوب آهن 
اصفهان محصول آجدار به دو روش گرم و ترمکس 
تولید مى شود و هر روش مورد استفاده قرار گرفته 

مزایایى دارد. وى افزود: در روش تولید به صورت 
گرم محصول از آخرین قفسه نورد که جدا مى شود 
وارد بستر خنک کننده مى شــود و به صورت آرام 
از دماى 900 درجه به دماى محیط مى رســد به 

عبارتى به صورت آهسته خنک کارى مى شود.
 صــدرى گفت: ایــن روش مزایایــى دارد که به 
صورت یکنواخت ســطح مقطع از استحکام الزم 
برخوردار مى شــود و شــرایط پایدارى دارد.وى 
تأکید کــرد: ذوب آهن اصفهان با بهبود شــرایط 
الزم و اتوماســیون کردن فرایند روش ترمکس 
توانسته است  محصول کامال استاندارد و با کیفیتى 

را تولید کند.

شرکت برق منطقه اى اصفهان احداث اتصاال ت فاز دوم خطوط 63 کیلوولت از پست 400 
کیلو ولت نجف آباد را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه 
صاحبان حقوق واقع در مسیر، اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون 
سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق 

مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق 
منطقه اى واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر 

حقوقى)تماس حاصل نمایند.

آگهی احداث اتصاالت فاز دوم 
خطوط ۶۳ کیلو ولت از پست ۴۰۰ کیلو ولت نجف آباد

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م.الف :۱۴۳۵۱۹۸


