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چشم آسیب دیده 
برج جهان نما!

خیابان هایی شبیه رودخانه!

بی تفاوتی نسبت به 
آسفالت معابر

بخت وام های خرد بانکی 
بسته است

۲

       

سریع  ترین گوشی از نظر دانلود
 را بشناسید

افتتاح کمپ معتادان متجاهردر باغ فدك
۸

فروش بیشتر به بهای هر ترفندیفروش بیشتر به بهای هر ترفندی

جادوی حراج
ویترین مغازه ها پر شده از کلمه حراج. مقواهاى رنگى 
هم مکملش شده اند و این نوشــته هاى جادویى، در 
پایان هر فصل کششــى ایجاد مى کند براى مشترى 

بیشتر.
«70 درصد، 50 درصد». برخى مغازه ها تمام شیشه 
ویترین هایشان را با این اعداد پوشــانده اند تا جایى 
که داخل مغازه در این روزها اصًال پیدا نیست؛ همین 
موضوع وسوسه ایجاد مى کند از روى کنجکاوى هم 
که شده سرى به فروشــگاه هاى پوشاك و کفش و 

کیف بزنى.
چهارباغ باشد یا سیتى سنتر و یا میدان شهدا؛ شهر این 
روزها پر است از مشترى و این موضوع حتى پاى مزون 
هاى الکچرى باالى شهر را هم وسط کشیده تا در این 

روزهاى سرد  و رکود بازار...

آماده باش امداد زمستانى 
در اصفهان تا پایان هفته

۶

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان اعالم کرد؛

ثبت قرارداد بلندمدت نورافکن با 
طالیی های اصفهانطالیی های اصفهان

مدافــع هافبــک ســپاهان در فاصله شــش ماه تــا پایان 
همکارى اش با طالیى پوشان اصفهان، قراردادش با سپاهان 

را براى سه سال دیگر تمدید کرد.

۷

در صفحه ۳ بخوانید

جدال مدعیان 
قهرمانی در 
نقش جهان

امروز، سپاهان- گل گهر در اصفهانامروز، سپاهان- گل گهر در اصفهان

۴

حدادی فر: باید حدادی فر: باید 
خیلی زود خودمان را خیلی زود خودمان را 

جمع و جور کنیم 

گلکسى زد فولد 4 با پشت سر گذاشتن آیفون 14 پرومکس در صدر 
رده بندى سریع ترین گوشى هاى هوشمند از نظر دانلود قرار گرفت.

تسکینی برای خرچنگ جسم و روح 
سرطان پایان زندگی نیستسرطان پایان زندگی نیست

۲

۷

بحران نیروی انسانیبحران نیروی انسانی
 در آموزش و پرورش  در آموزش و پرورش 

۳اصفهاناصفهان

نرخ های جدید سود بانکی اعالم شد نقشه کرونایی اصفهان آبی تر شدجهان نما چگونه گوشى را به تلویزیون وصل کنیم؟استان تأثیر عجیب مرتب بودن در سالمت روانتکنولوژی سالمت

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به واگذارى عملیات تعمیرات توربین 
2 مگاواتى خود از طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام 

نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت بازدید از توربین و همین طور اطالع 
از اسناد مناقصه شامل قرارداد ، شرایط عمومى و اختصاصى به آدرس: اصفهان، خیابان 

جى شرقى، شرکت قند اصفهان ، ساختمان تدارکات و پشتیبانى مراجعه نمایند.
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :  35230395 - 031  آقاى مهرآیین ساعت 8 

صبح لغایت 12 و 15 الى18
تلفن همراه : 09123202713

مهلت زمان بازدید ، دریافت اسناد مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت :  از تاریخ چاپ آگهى 
لغایت روز یک شنبه مورخ 23بهمن 1401 

تاریخ بازگشایى پیشنهادات :  روز دوشنبه مورخ 24 بهمن 1401

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای (نوبت دوم)

تعمیر توربین ۲ مگاواتی شرکت قند اصفهان(سهامی عام) 

شرکت قند اصفهان ( سهامی عام )

شــرکت هاى «فناورى اطالعات آرامین» و «صیانت ظفر ســپاهان»  
در نظر دارند در راســتاى قرارداد خود با «شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان» جهــت تامیــن کادر فنى و نیروى انســانى مــورد نیاز 
مشــاغل اپراتورى و نگهبانى ایســتگاه هاى انتقال و فوق توزیع برق
( فشارقوى) آن شرکت از طریق برون ســپارى، از بین واجدین شرایط 
فارغ التحصیل مرد با برگــزارى آزمون کتبــى، مصاحبه حضورى و 
گزینش دعوت به همکارى نمایند. متقاضیــان مى توانند جهت اطالع 
از شــرایط و ثبت نام از تاریخ 1401/11/12 لغایت 1401/12/05به سایت

 azmoon.iheari.ir  مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به همکاری

مدیرکل آموزش و پرورش استان مدیرکل آموزش و پرورش استان 

تأکید کرد؛تأکید کرد؛
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بخت وام های خرد بانکی 
بسته است

۲

کرجومعمجمع و جور کنیعجمعجج یمججو مور ومم و جور کنیمعع و جور کنیمعع کوو جور کنییجججججمعو جور ممنیمممععو کنکن جمع و جور کنیم نععوجوجججج
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 فرا رسیدن ایام ا...دهه مبارك فجر گرامى باد
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نرخ هاى جدید سود بانکى 
اعالم شد

یگان ویژه 
در آمبوالنس پنهان نمى شود

خبرخوان
ایران اراده سیاسى دارد

  خبرآنالین | نماینــده دائم فدراســیون 
روسیه در ســازمان هاى بین المللى در وین در 
خصوص وضعیت کنونى برجــام اذعان کرد: 
«متاسفانه شــرایط کنونى حول برجام را مى 
توان به بن بست خورده توصیف کرد. از ابتداى 
ســپتامبر مذاکرات دیپلماتیک کمابیش جدى 
وجود نداشته اســت. با این وجود، تایید اینکه 
برجام مرده اســت، به قطع زودتر از موعد مى 

باشد.»

یک دست کله پاچه چند؟
آالیش هــاى    همشهرى آنالین | 
دامى طى چندماه اخیر به موازات رشــد قیمت 
گوشت قرمز، افزایش نرخ داشته است. نرخ نامه 
میادین میوه و تره بار نشان مى دهد قیمت هر 
کیلو دل و قلوه و جگر گوسفندى از آذر تاکنون 
40درصد و نسبت به ابتداى امسال 107درصد 
رشد کرده و تا زیر ســقف 400هزار تومان باال 
رفته اســت. کله پاچه هم از ابتداى امســال 
55درصد گران شــده که 33درصد آن مربوط 
به دو  ماه اخیر بوده اســت. قیمت هر دســت 
کله پاچه کامل در میادیــن به 210هزار تومان

 رسیده است.

معلول دست  بسته 
آتش گرفت

  انتخاب| دادســتان عمومى و انقالب 
اراك گفت: یــک معلول اعصــاب و روان به 
دلیل آتش ســوزى در یک مرکــز نگهدارى 
معلوالن در اراك فوت کرد. ربیــع ا... قربانى 
افزود: یک معلــول ذهنى در یکــى از مراکز 
نگهدارى معلوالن زیرپوشــش بهزیستى در 
حرکتى اقدام به روشــن کردن فندك در کنار 
تخت یک بیمار اعصــاب و روان که به منظور 
جلوگیرى از وارد کردن آسیب به خود به تخت 
بسته شــده بوده، کرد که در این حادثه بیمار 
اعصاب و روان دچار آتش ســوزى شده و فوت 
مى کند. وى بیان کرد: پــس از این حادثه تلخ 
با دســتور بازپرس مرکز نگهــدارى پلمب و 
رســیدگى به ابعاد حادثه در دســتور کار قرار

 گرفت.

افزایش عجیب 
قیمت گوشت در 10 سال 

  دیده بان ایران | ارزیابى هــا نشــان 
مى دهد بهاى هر کیلو گوشــت گوسفندى در 
یک دهه حداقل 14 برابر افزایش را تجربه کرده 
و از قیمت 14 هزار تومان به قیمت حداقل هر 
کیلو 196 هزار تومان رسیده است. این در حالى 
است که هر کیلو گوشــت تا 300 هزارتومان 
هم به فروش مى رســد. افزایش شدید قیمت 
گوشــت در روزهاى اخیر سبب شده خرید این 
کاالى پروتئینى بیــش از پیش کاهش یابد تا 
جایى که رئیس اتحادیه گوشت گاوى پیش از 
این از کاهش 100 در صدى مصرف خبر داده 
است. رئیس سازمان دامپزشــکى وعده داده 
است قیمت هر کیلو گوشــت در آینده نزدیک 
با آغاز واردات، بین 100 تــا 150 هزار تومان 

کاهش یابد.

فاصله نجومى قیمت از 
شمال تا جنوب تهران

  همشهرى آنالین | بــازار مســکن 
همچنان بر مدار رکود تورمى با شــیب مالیم 
حرکت مى کند. روند رشد قیمت در تمام مناطق 
کشور از جمله کالنشــهر تهران همپاى تورم 
ادامه دارد. بررســى بازار مسکن تهران حاکى 
از آن اســت که قیمت واحــد 230 مترى در 
آجودانیه 28 میلیــارد و آپارتمان 63 مترى در 
ابن بابویه 830 میلیــون تومان قیمت  گذارى 

شده است.

نرخ سود بانکى بر اساس آخرین مصوبه شوراى پول و 
اعتبار افزایش یافت. براین اساس، به انواع سپرده هاى 
کوتاه و بلند مدت از 5 درصد تا 22/5 درصد سود تعلق 
مى گیرد و نرخ سود تسهیالت هم 23 درصد تعیین  شده 

که افزایش 5 درصدى دارد.
پیش از این، آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار مربوط 
به تیر ماه ســال 1399 بود که در آن نرخ سود سپرده  
سرمایه گذارى کوتاه  مدت و بلند مدت 10 درصد تا 18 
درصد تعریف شــده بود. اما این نرخ در مصوبه شوراى 
پول و اعتبار که دوشنبه شب ابالغ شــد از 5 درصد تا 

22/5 درصد اعالم شد.

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت عادى، سپرده هایى 
هستند که به صورت ماه شــمار بوده و واریز و برداشت 
از آن محدودیتــى از نظر زمانى ندارند. نرخ ســود این 
سپرده ها تا دوشنبه شــب 10 درصد بود و تنها این نوع 
از سپرده ها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف 

یعنى 5 درصد رسید.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که در مصوبه 
دو سال گذشته شــوراى پول و اعتبار 12  درصد تعیین 
شــده بود، بدون تغییر باقى ماند. اما سود سپرده هاى 
کوتاه مدت شش ماهه تا بلند مدت سه ساله از 17 درصد 

تا 22/5 درصد افزایش یافت.

فرمانــده یگان هاى ویــژه فراجــا در گفتگو بــا روزنامه 
«همشــهرى» در پاسخ به اینکه گفته شــده پلیس ایران 
به صورت عمدى به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان 
تیر مى زنــد، پاســخ داد: مهارت و حرفــه اى عمل کردن 
یگان هاى ویژه در آســیب نزدن به جمعیت معترض، معنا 
و مفهوم پیدا مى کند. عملیات آرام سازى و مقابله اى یگان 
در قالب آموزش هاى تخصصــى و حرفه اى که کارکنان و 
فرماندهان یگان هاى ویژه در طول ســال تحت تعلیمات 
سخت قرار مى گیرند، به رویکرد جمع کردن اعتراضات بدون 
هزینه تأکید دارد؛ حتى تجهیزات در اختیار از جمله سالح هاى 
غیرکشنده در راستاى همین سیاست تولید مى شوند. البته 

مى دانیم که افکار عمومى در کشــورمان تحت تأثیر چنین 
تبلیغات و القائاتى قرار نمى گیرند.سردار حسن کرمى درباره 
ماجراى پنهان شدن مأموران انتظامى در قالب آمبوالنس 
و ماشــین هاى حمل موادغذایى مى گویــد: واحدهاى ما 
مأموریت پوششى و مخفیانه ندارند، همه عملیات هاى ما 
آشــکار و در معرض دید افکار عمومى در جامعه قرار دارد. 
اصوالً ما مى خواهیم دیده شویم، ستون کشى و حرکت منظم 
واحدها و حتى استقرار آنها در سطح شهرها همه براى ایجاد 
امید در مردم است و نیازى به جابه جایى مخفیانه نداریم؛ این 
هم مى تواند از شگردهاى تبلیغاتى دشمن باشد یا شاید از این 

روش هم مى خواهند کسب درآمد داشته باشند.

الدن ایرانمنش
در حال حاضر ساالنه بیش از 80 هزار مورد جدید سرطان 
در کشور بروز مى کنند و برآورد مى شود که حدود 300 تا 
400 هزار نفر نیز با این تشخیص در کشور زندگى کنند. 
ســرطان پس از بیمارى هاى قلبــى عروقى و حوادث، 
سومین علت مرگ در کشور اســت و چهارمین جایگاه 
را در بین بیمارى ها دارد. این بیمــارى عالوه بر اینکه 
در میان عموم مردم، تابوى یک بیمارى غیرقابل درمان 
را به دوش مى کشد، در میان گروه پزشکى نیز وضعیت 
چندان بهترى ندارد. علت چنین نمودى بیش از همه به 
دلیل آثار مختلف فردى، خانوادگى و اجتماعى است که 

این بیمارى از خود بر جاى مى گذارد.
با در نظرگرفتن موارد برشمرده، برآوردها نشان مى دهد 
که تعداد موارد جدید و همچنین مرگ ناشى از سرطان 
طى 10 تا 15 سال آینده در کشــور به دستکم دو برابر 
امروز افزایش مى یابد. مهمترین دلیل کاهش مرگ و میر 
بیماران مبتال به سرطان افزایش امید به زندگى است و 
چون هر چه سن افزایش مى یابد بروز سرطان نیز بیشتر 
مى شود، با افزایش امید به زندگى در جامعه، میزان بروز 

سرطان نیز کاهش خواهد یافت. 
رئیس اداره پیشگیرى از ســرطان وزارت بهداشت، مى 
گوید: در ایران، فعًال میزان بروز کمتر از متوسط جهانى 
است؛ به طورى که در مردان 185 و زنان 167 مورد به 

ازاى هر 100هزار نفر جمعیت کشور است.
على قنبرى مطلق با عنوان این مطلب که از ســال 95، 
سرطان پروستات در مردان جایگزین سرطان معده در 
رده اول سرطان شده اســت، افزود: طى دو دهه آینده 
تعداد موارد ســرطان در ایران از 160 هزار به 350 هزار 
نفر در ســال خواهد رســید که دو برابر متوسط جهانى 

خواهد بود.
وى با عنوان این مطلب که 16 درصد علل مرگ و میر در 
کشور ناشى از سرطان است، ادامه داد: ساالنه 4 تا 5 هزار 

میلیارد تومان هزینه سرطان در کشور است. 
افزایــش میزان مصــرف دخانیــات یکــى از عوامل 
مهم در ابتال به ســرطان اســت. همچنیــن تغییر در 
شــیوه زندگى شــامل زندگى با فعالیت فیزیکى کم و 
مصرف غذاهاى نامناســب از دیگر دالیل افزایش بروز 
سرطان اســت. عوامل محیطى مانند افزایش آلودگى 
هوا، اســتفاده غیر علمى از کود و سموم در فرایند تولید 
محصــوالت کشــاورزى و افزایش ابتال بــه برخى از 

عفونت ها که با ســرطان هاى خاص مانند ســرطان 
معده ارتبــاط دارند از دیگــر عوامل بروز ســرطان در 

ایران است. 
اما به همان میــزان که این اخبار ناامید کننده هســتند 
به همان نســبت نیز مى توانند امیدبخش باشــند چرا 
که با کنتــرل این عوامل محیطى مى توان دســتکم از 
40 درصد ســرطان ها پیشــگیرى کرد و اتفاقًا مقرون 
به صرفه تریــن فعالیت در میان عوامــل کنترل کننده 
سرطان همین اقدام به پیشگیرى از بروز آن است. نکته 
مهم دیگر که در کشــور ما اهمیت دارد این اســت که 
بسیارى از موارد ســرطان در مراحل پیشرفته  بروز مى 
کنند که ضمن کم اثر کردن درمان ها در مقیاس فردى، 
هزینه هاى بیشترى را بر سبد ســالمت در کشور وارد 

خواهد کرد.
با در نظر گرفتن این حجم زیاد ابتال و محدودیت منابع 
مالى، تنها اقــدام عاقالنه و ممکن، تعییــن اولویت ها 
و عمل بر اســاس آنهاســت. تعیین اولویت ها نیز تنها 
با تدویــن برنامه جامع ملى کنترل ســرطان امکانپذیر 

خواهد بود.

طبى براى تسکین سرطان
یکى از موضوعاتى که طى ســال هاى اخیر توانسته به 
درمان سرطان و کاهش آسیب هاى ناشى از آن کمک 
کند طب تسکینى است. طب تســکینى در حقیقت به 
اطرافیان بیمار و خود بیمار کمک مى کند که آسیب هاى 
جســمى و روانى  که او  و خانواده اش را تهدید مى کند 
به کمترین میزان کاهش دهند و با وضعیت هاى سخت 
ناشى از بیمارى و پیامدهاى آن هوشیارانه برخورد کنند. 
پزشکى که طب تسکینى را پیشه خود ساخته است، در 
این مرحله در جســتجوى راه هایى است که حلقه هاى 
گمشده این رابطه هاى انسانى را پیدا کند. ممکن است 
بیمار نیاز به داروهایى داشــته باشد که درد او را کاهش 
دهد، ممکن است بیمار به روان شناس نیاز داشته باشد. 
ممکن است بیمار و خانواده او توانایى و شناخت راه هاى 
مؤثر و کارایى نگهدارى بیمار را در خانه نداشــته باشند. 
همه این چیزها رابطه هایى هستند که طب تسکینى در 
جستجوى پیدا کردن بهترین راهکارها و رفتارها براى 

آن است. 
تاکنون چنین بوده اســت و البته همچنان نیز در بیشتر 

موارد چنین است زمانى که بیمار از مطب پزشک بیرون 
مى آید و مى فهمد که سرطان دارد و به خانه بر مى گردد 
پس از گذشت چند روز بستگان و پرستاران خانگى اش 
متوجه مى شوند که با چه دشــوارى هاى توان فرسایى 
روبه رو هستند و براى آسان کردن هر کدام از این دردها و 
بى قرارى ها به انرژى و مشورت هاى بسیار نیاز دارند. در 
کشورهاى پیشرفته که طب تسکینى گسترش بیشترى 
یافته اســت، فاصله بین پزشــک و بیمار را گروه هاى 
داوطلب وهمیارى که در این زمینه آموزش دیده اند پر مى 
کنند، اما در جامعه ما که طب تسکینى مراحل اولیه شکل 
گیرى را مى گذراند، کمبود این گروه ها و سازمان ها به 

ویژه تشکل هاى مردم نهاد بسیار آشکار است.
خوشبختانه با شکل گیرى اولیه تخصص طب تسکینى 
در دانشــگاه هاى پزشــکى ایران گام هاى مؤثر براى 
آموزش پزشکانى که براى تسکین بیماران سخت درمان 
آموزش مى بینند تا بتوانند درد و رنــج بیماران را کم تر 
کنند برداشته شده است. اما هنوز گام هاى بسیارى مانده 
است که این پیشه و نقش طب تسکینى در جامعه پیش 

برود و جا بیفتد.  

سرطان پایان زندگى نیست

تسکینى براى خرچنگ جسم و روح  حضور رهبر انقالب در 
مرقد مطهر امام (ره)

  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى |
 در آســتانه ایام  ا... دهه فجــر و چهل وچهارمین 
سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى، حضرت 
آیت ا... خامنــه اى رهبر معظم انقــالب صبح روز 
سه شــنبه با حضور در حرم امــام خمینى(ره) یاد و 
خاطره بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران را گرامى 
داشتند. رهبر انقالب اســالمى سپس با حضور در 
مزار شهداى حادثه هفتم تیر و شهداى انفجار دفتر 
نخست وزیرى در هشتم شــهریور سال 1360 یاد 
شهیدان بهشتى، رجایى و باهنر و یاران شهیدشان 
را گرامى داشتند. حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین 
بر مزار شــهید مدافع امنیت آرمــان على وردى و 
تعدادى از شهداى مدافع حرم، شــهداى گمنام و 

شهداى مدافع سالمت نیز حضور یافتند.

قولى که دادم محقق شد
جواد اوجى، وزیر نفت در جلسه علنى    ایسنا|
مجلس شوراى اسالمى تأکید کرد: به لطف و عنایت 
الهى و با همکارى همه دستگاه ها باید بگویم قولى 
که از تریبون مجلس شوراى اسالمى به نمایندگان 
دادم محقق شــده و توانستیم سرماى سخت و کم 
سابقه را مدیریت کرده و اکنون در حال عبور از این 

موج هستیم.

آرامش به کشور بازگشته
  روزنامه همشهرى |فعــاالن عرصــه 
کســب وکارهاى آنالین از بازگشت آرامش به حوزه 
کســب وکارهاى اینترنتى خبر مى دهند... بررسى ها 
نشان مى دهد کسب وکار فروشــگاه هاى اینترنتى 
که در مقطع ناآرامى ها و محدودیت هاى اینترنتى با 
کاهش محسوسى مواجه شده بود، به شرایط عادى 
بازگشته یا درحال رسیدن به وضعیت عادى پیش از آغاز 
آشوب هاست. همچنین استقبال گسترده طرفداران 
موسیقى از کنسرت زانکو... نشــان داد تالش هاى 
گسترده رسانه ها و چهره هاى ضدانقالب براى تحریم 
حضور مــردم در رویدادهاى فرهنگــى و هنرى با 
شکست سنگینى مواجه شده اســت. فعالیت دوباره 
اینفلوئنسرها از دیگر نمودهاى عادى شدن شرایط در 

کشور به حساب مى آید.

شرمندگى نماینده مجلس! 
  ایلنا |نماینده مردم تربت جام در مجلس نسبت به 
شرایط سخت اقتصادى، تورم سرسام آور و گرانى دالر 
ابراز شرمندگى کرد. جلیل رحیمى جهان آبادى گفت: 
شرمنده ایم که در شرایط سخت اقتصادى و دالر 44 
هزار تومانى و تورم 60 درصدى براى اصالح قانون 
انتخابات وقت گذاشته ایم که چگونه قرار است وارد 
مجلس شویم!  الزم است مقدارى به حل مشکالت 
اقتصادى کشــور، بدبختى هاى مردم، کاهش تورم 
و کنترل قیمت دالر و هــزار مصیبتى که مردم دارند 
فکر کنیم. قانون انتخابات را اصالح کنیم، ناز شست 
من و شــما، اما برادران! اولویت کشور حل مشکالت 
اقتصادى و مشکالت و گرفتارى هاى مردم و قبض 
گاز 3 الى 4 میلیــون تومانى و خودروهــاى 5 برابر 

قیمت است.

جایزه براى شکار تانک
  دیده بان ایران| یــک شــرکت تولیدکننده 
موادشیمیایى در روســیه با نام «فوِرس» در وبسایت 
خود اعالم کرد: سربازان روسى که تانک هاى آلمانى 
لئوپارد2 یا تانک هاى آمریکایى ام1 آبرامز را نابود کرده 
یا به غنیمت بگیرند، پاداش نقدى دریافت خواهند کرد. 
این شــرکت در ادامه توضیح داد: فورس به نخستین 
غنیمت پنج میلیون روبل (70 هزار و 700 دالر) و بعد 
از آن در ازاى هر تانک 500 هزار روبل (7070 دالر) 
پرداخت خواهد کرد. فورس همچنین اعالم کرد که 
اگر غرب جنگنده هاى اف-15 یا اف-16 به اوکراین 
بدهد، این شرکت جایزه اى با ارزش 15 میلیون روبل 
(212 هزار دالر) براى ســرنگون کردن آن ها تعیین 

خواهد کرد.

خورشید کیایى
«منابع نداریم». این جمله کوتاهى است که آب پاکى را روى دست گیرنده 
هاى وام هاى خرد مى ریزد. در سال هاى اخیر سیستم بانکى به دلیل برهم 
خوردن تعادل منابــع و مصارفش، بخش عمده اى از پرداخت تســهیالت 
مبادله اى خود به مردم را قطع کرده است. پاسخ بانک ها به متقاضیان وام در 
این باره ثابت بوده است: منابع نداریم. وام هاى خرد مانند وام خرید خودرو، 
تسهیالت جعاله تعمیر مسکن، تسهیالت خرید مسکن، وام هاى ضرورى 
درمان، خرید اقساطى لوازم خانگى و همچنین تسهیالت تکلیفى دولت به 
سیستم بانکى مانند پرداخت وام به بخش هاى صنعتى و کشاورزى در قالب 

عقود مبادله اى تعریف مى شوند.
به طور طبیعى چون نرخ سود این تســهیالت کنترل شده و کمتر از قیمت 
واقعى پول در بازار است، متقاضیان دریافت آن زیاد و در مقابل عالقه بانک ها 
به پرداخت آن اندك است. در کنار این وام ها عقود مشارکتى است که بیشتر 
جنبه بازرگانى و تجارى داشته و دامنه آن بزرگ تر است. ارقام سنگینى که 
بانک ها ترجیح مى دهند به جاى وام هاى خرد به دست مشتریانشان بدهند.
دلیل این موضوع هم روشــن است؛ تسهیالت مشــارکتى، ارقام کالن و 
سنگینى دارد که بیشتر به بخش هاى بازرگانى به صورت اعتبارات کوتاه مدت 

پرداخت مى شود و به هر حال سود مبادله اى آن هم باالتر است.
اینگونه رفتار بانک ها باعث شد که سپرده گذاران خرد به سمت مؤسسات 

مالى و اعتبارى غیرمجاز و بنگاه هاى داللى غیرقانونى وام بروند.
وام گرفتن در برخى از بانک ها و مخصوصاً در مؤسسات مالى و اعتبارى به دو 
گونه است؛ شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذارى 
و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذارى. روش اول در گذشته بیش از 
امروز رواج داشت اما امروزه بیشتر بانک ها به شکل دوم عمل مى کنند و شما 
ملزم هستید مدت زمان حداقل 3 تا 5 ماه پولتان را در حساب بانک یا مؤسسه 
مورد نظر بخوابانید و به اصطالح بانکى پولتان باید در بانک رســوب داشته 

باشد تا شما مجوز دریافت وام پیدا کنید.
در این میان بانک هایى همچون بانک رفاه و برخى مؤسسات پس از پایان 
دوره سپرده گذارى، اصل سپرده را همراه وام به متقاضى برمى گردانند اما 
برخى دیگر سپرده را تا پایان مدت بازپرداخت وام نزد خود نگه داشته و پس 

از تسویه وام، آن را مى پردازند.
نکته قابل تأمل منتى است که بانک بر سر شــما با پول هاى خودتان مى 
گذارد. اگر وام مى خواهید چاره اى ندارید جز آنکه اول سود پولتان را به جیب 
بانک بریزید. شما باید پول خود را چند ماه در اختیار بانک قرار دهید و بانک 
نه تنها براى آن سود روزشمار پرداخت نمى کند بلکه بعد از اینکه سود حاصل 
از فعالیت پول شما را در مدت زمان 3 تا 5 ماه خواب پول کسب کرد سپس 
شما مى توانید وامى معادل سپرده خود بر اساس سودهاى تعیین شده دریافت 
کنید.  در واقع با این روش بانک سود دو برابرى و اگر جریمه هاى معوقات را 

هم به آنها هم اضافه کنیم، چند برابرى دریافت مى کنند.
شــاید به همین دلیل اســت که مردم حتى با وام هایى که مــى گیرند نیز 
نمى توانند زندگیشــان را از این رو به آن رو کنند و یا به اصطالح بخشــى 
از مشکالتشــان را مرتفع کنند چرا که وقتى با هزار مشکل وام دریافت مى 
کنند تازه باید به فکر بازپرداخت سودى باشند که در قبال وامى خرد دریافت 

کرده اند.
در عین حال وثیقه اکثر وام هاى کالنى که پرداخت مى شود، سند است، اما 
براى وام خرد که مورد استفاده اکثر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است فرد 
باید معادل مبلغى که مى خواهد وام بگیرد به مدت 3 تا 5 ماه سپرده گذارى 

کند تا موفق به دریافت وام 5 تا 20 میلیونى شود.
همه این موارد نشان از یک موضوع دارد. اینکه نظام بانکى ما بیمار است و نیاز 
به جراحى دارد. در واقع اگر در نظام بانکى  سوء مدیریت  نبود و تعادل مناسبى 
میان نظام بانکى و پولى وجود داشــت، ســپرده گذاران به این شکل دچار 
مشکل نمى شدند، در غیر این صورت، نباید شاهد این همه تخلف در سیستم 
بانکى که بخش اعظم مشتریانش از درآمد متوسط رو به پایین برخوردارند 
و براى اداره زندگیشــان چاره اى جز دریافت وام بانکى ندارند، باشیم. وام 
هاى خردى که شاید بتواند قدرى از مشــکالت یک خانواده را از دوششان 
بردارد اکنون تبدیل به بختکى شده که بر روى زندگى قشر ضعیف جامعه 

افتاده است.

نظام بانکى نیاز به جراحى اساسى دارد 

بخت وام هاى خرد بانکى بسته است

برخى معلمانى که موفق به اخد تأییــد نهایى گزینش 
نشده اند، مدعى هستند که دلیل رد گزینش آنها دالیلى 
مانند سهل انگارى در نماز، حضور کمرنگ در تجمعات، 
هاشــور ابرو یا لمینت دندان و... بوده است! دبیر هیئت 
مرکزى گزینش وزارت آموزش و پــرورش درباره این 

ادعاها توضیح داده است.
ســید امیرمحمد خرازانى در این باره گفته اســت: اینها 
نکاتى است که برخى افراد بیان مى کنند به عنوان مثال 

یکى از معلمان پذیرفته شده در آزمون اخیر که موفق به 
اخذ حدنصاب الزم براى تأیید نهایى در گزینش نشــده 
بود، مدعى بود که به دلیل «عدم خلــوص در نماز» رد 
گزینش شده ! اما وقتى پرونده او را بررسى کردم مشخص 
شد که اصًال اینگونه نبوده است! ما هیچگاه به دلیل مثًال 
مشخص بودن ریشه مو و مسائلى از این دست، افراد را 

رد گزینش نمى کنیم.
وى گفت: ضوابط انتخاب اصلح بدین شــرح اســت: 

موضعگیرى درباره والیت فقیــه، فعالیت داوطلبانه در 
نهادهاى انقالبى، فعالیت داوطلبانه در نهادهاى مذهبى، 
شرکت در نماز جمعه و جماعت، شرکت در راهپیمایى، 
انتخاب پوشــش چادر (البته این بدان معنا نیست، اگر 
فردى پوشش چادر نداشت رد گزینش مى شود بلکه امتیاز 
آنها کمتر خواهد شد)، تقید به رعایت پوشش اسالمى و 
انتخاب دوستان مناسب، کسب رتبه هاى علمى، مذهبى 

و فرهنگى مناطق محروم.

خرازانــى تصریح کرد: اینکــه ادعا شــده در مصاحبه 
گزینش از آنها ســؤال شــده «آیا نماز قضا داشته اید؟» 
 این سؤال غیرشرعى و غیرقانونى است! البته درباره نماز 
خواندن از افراد پرسش مى شــود و ممکن است برخى 
افراد خودشــان بگویند که نماز نمى خوانند البته درباره 
اقلیت هاى دینى شــرایط فرق مى کند؛ اگر فرد بگوید، 
نماز مى خواند ممکن است گفته شود به صورت عملیاتى 

نماز بخوانند.

گزینش معلمان بر چه مبنایى است؟
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67 آمبوالنس
نیازمند تعمیر و بازسازى

67 آمبوالنس اورژانس در انبار دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با گذشت حدود سه سال همچنان در صف 
تعمیر و بازســازى هســتند. رییس اورژانس پیش 
بیمارستانى و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: بــراى تعمیر هر آمبوالنس بین 300 
تا 500 میلیــون تومان اعتبار نیاز اســت که کمک 
نیکوکاران را مى طلبد. فرهاد حیدرى با بیان اینکه با 
تعمیر این خودروها تا 5 سال مى توان از هر آمبوالنس 
اســتفاده کرد، افزود: در 7 سال اخیر هیچ آمبوالنس 
جدیدى به ناوگان اورژانس پیش بیمارستانى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان اضافه نشــده اســت.  وى 
میانگین طول عمر آمبوالنس در اســتان را 15 سال 
دانســت و گفت: این طول عمر دو برابــر میانگین 
جهانى اســت. وى افزود: هم اکنون در 162 پایگاه 
امدادى حدود 215 آمبوالنس فعال است و تا کنون 
نیز 12 آمبوالنس مرمت و وارد شبکه امدادى استان 

شده است.

افزایش ارزش کاالهاى 
صادراتى از اصفهان

مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: صادرات کاال 
از گمرك اســتان امســال یک میلیون و 944 هزار 
ُتن به ارزش یــک میلیــارد و 256 میلیون دالر بود 
که از نظر ارزش نســبت به مدت مشابه پارسال 15 
درصد افزایش یافت. رسول کوهستانى پزوه، افزود: 
این مقدار صادرات از لحاظ وزن نیز نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 11 درصد افزایش یافته است. 
وى گفت: عمده کشور هاى هدف صادرات گمرکات 
استان شامل عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان، هند، 
آذربایجان، میانمار، گرجستان، عمان، ترکمنستان، 
ارمنستان، چین، قزاقستان، استرالیا، کویت، ازبکستان 
و روسیه اســت. وى با بیان اینکه مواد خام زیادى از 
این استان  صادر نمى شود و بیشترین اقالم صادراتى 
شامل کاال هاى ساخته شده صنعتى است  افزود:طال 
و فرش دســتباف از مهمترین محصوالت صادراتى 

استان است.

ورود 1500 تن پیاز 
به بازار

براى تنظیم بازار و تامین نیــاز مصرف کننده 1500 
تن پیاز از ســردخانه ها و انبار هاى اســتان وارد بازار 
شد. سید محسن حسینى مدیر عامل اتحادیه تعاونى 
روستایى استان گفت: در حال حاضر 30 هزار تن پیاز 
در سردخانه و انبار هاى استان وجود دارد که روزانه 100 

تن وارد بازار مى شود.

زمان تکمیل پارکینگ توحید 
مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه پارکینگ زیرسطحى توحید در دو فاز عملیاتى 
شامل احداث اسکلت و نازك کارى حدفاصل پل آذر 
تا چهارراه نظر از ابتداى ســال 1400 در دستور کار 
گرفت، گفت: این پروژه تا پایــان بهمن ماه تکمیل 

خواهد شد.

خلق بزرگ ترین تابلو خط ها 
در اصفهان

فرزام زالى هنرمند خوشــنویس موفــق به نگارش 
بزرگترین تابلو خط ها با ابعاد یک متر در 70 سانتى متر 
شده اســت. وى که خوشنویسى را در شاخه نستعلیق 
با گرایش سیاه مشــق بر روى تابلو ها تحریر مى کند 
ویژگى هاى خــاص آثارش را اســتفاده ازرنگ هاى 
طبیعى مى داند. این هنرمند خوش ذوق برخى آثارش 
را با آب زعفران، نعنا، پوســت گردو وشــاه توت به 
زیبایى نگارش کرده اســت. این هنرمنــد در یکى 
ازتابلوخط هاى بزرگش 2800 بــار حرف (ه) را زمینه 
نگارش خط برروى تابلو به زیبایى نگارش کرده است. 
نمایشــکاه آثار فرزام زالى در دانشگاه معارف، خیابان 
شهیدان غربى از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 13 تا 15 

بعداز ظهر براى بازدید عموم باز است.

خبر

برخورد یک دســتگاه اتوبوس با تریلى روز سه شنبه در 
جاده نایین محدوده گردنه مالاحمد در شــرق اصفهان 

سبب مصدوم شدن 10 تن از سرنشینان خودروها شد.
ســخنگوى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان اظهار داشــت: این حادثه ساعت 3 و 30 دقیقه 

بامداد دیروز به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.
عباس عابدى افزود: مصدومان ایــن حادثه که 8 مرد و 

2 زن بودند به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.
وى با بیان اینکه اتوبوس از شــهرکرد عــازم یزد بوده 
است، توضیح داد: در این حادثه یک دستگاه سوارى نیز 
به اتوبوس و تریلى برخورد کرده که اتوبوس 8 مصدوم، 

تریلى یک مصــدوم و خودروى ســوارى یک مصدوم 
داشته است.

در همین حال رئیس پلیس راه اســتان اصفهان در بیان 
علت این تصادف  گفت: علت تصادف توانایى نداشــتن 
راننده کشنده بنز در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن 
سرعت مطمئنه در جاده لغزنده، تشــخیص داده شد به 
طورى که در این حادثه یک دســتگاه تریلــى از جاده 
منحرف شده بود و سپس یک دستگاه اتوبوس از پشت 

به تریلى برخورد کرد.
ســرهنگ اصغر زارع افزود: لغزندگى جاده و تخطى از 

سرعت مطمئنه از جمله عوامل این حادثه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در نتیجه  
تفکرات دولت قبل، ورودى دانشگاه فرهنگیان از 25 هزار 
نفر به 3300 نفر رسید و این مسأله امروز سبب بحران نیروى 

انسانى در آموزش و پرورش شده است.
محمدرضا ابراهیمــى ادامه داد: راه بــرون رفت از بحران 
نیروى انسانى تقویت دانشگاه فرهنگیان است و به همین 
دلیل ورودى این دانشگاه در ســال جارى به 40 هزار نفر 
رسیده که سهم اســتان اصفهان در این میان 2300 نفر 

بوده است.
وى جذب اســاتید مجرب و تقویت گزینــش را از دیگر 
برنامه هاى وزارت آموزش و پرورش براى تقویت دانشگاه 

فرهنگیان دانست و تصریح کرد: گزینش دانشجو معلمان 
در آینده  نزدیک فرآیندى خواهد شد تا به جاى گزینش در 
یک بازه  کوتــاه، این اتفاق در مدت 5 تــا 6 ماه و به تدریج 

انجام شود.
وى طرح مجلس براى تعیین تکلیف نیروهاى نهضتى، خرید 
خدمات و قرآنى که در بدنه آموزش و پرورش مشغول به کار 
هستند را از دیگر برنامه ها براى تقویت آموزش و پرورش 
دانست و تأکید کرد: قطعاً امتیازاتى براى مدت همکارى این 

نیروها با آموزش و پرورش نیز در نظر گرفته خواهد شد.
ابراهیمى احداث هنرســتان هاى جوار صنعت را از دیگر 

برنامه هاى درحال اجرا برشمرد.

بحران نیروى انسانى در 
آموزش و پرورش اصفهان

برخورد تریلى و اتوبوس در 
شرق استان اصفهان

ویترین مغازه ها پر شده از کلمه حراج. مقواهاى رنگى هم 
مکملش شده اند و این نوشــته هاى جادویى، در پایان هر 

فصل کششى ایجاد مى کند براى مشترى بیشتر.
«70 درصد، 50 درصد». برخى مغازه ها تمام شیشه ویترین 
هایشان را با این اعداد پوشانده اند تا جایى که داخل مغازه در 
این روزها اصًال پیدا نیست؛ همین موضوع وسوسه ایجاد 
مى کند از روى کنجکاوى هم که شده سرى به فروشگاه 

هاى پوشاك و کفش و کیف بزنى.
چهارباغ باشد یا سیتى سنتر و یا میدان شهدا؛ شهر این روزها 
پر است از مشــترى و این موضوع حتى پاى مزون هاى 
الکچرى باالى شهر را هم وسط کشیده تا در این روزهاى 
سرد  و رکود بازار، حراج هاى زمســتانى کمى بازار خرید 
پوشــاك را گرم کند. گرچه در این میانه گاهى حراج هاى 
کاذب باعث مى شوند مشتریان تنها به نگاهى بسنده کنند و 

خریدهایشان را به موقع دیگرى واگذار کنند.

ویترین هاى کاذب
میدان شــهدا و ابتــداى چهاربــاغ پایین جایى اســت 
چندمانتوفروشى  معروف در آنجا دیده مى شود. کمتر خانمى 
را مى شود پیدا کرد که دســتکم یک بار براى خرید مانتو، 

راهى این فروشگاه ها نشده باشد.  
این روزها مهر حراج بر فروشگاه هاى مختلف اطراف این 
میدان معروف خورده اســت و گفتن ندارد که فروشگاه ها 

مملو از جمعیتى است که در پى خرید هستند.
وسوســه خرید در زمان حراج پایان فصل، مینا 25 ساله و 
دوستش را به اینجا کشــانده، در حالى که ظاهراً مانتوى 
مناسب و مورد عالقه اش را نیافته، درباره وضعیت حراج ها 
مى گوید: «دو ساعتى هســت که اینجا هستیم. به بیشتر 
مانتوفروشى ها هم سر زدیم. حراج هستند اما باز هم قیمت ها 
باالست و آنها هم که قیمت شان ارزان است، کیفیت پایینى 
دارند. من دقیقاً قیمت هاى قبل از حراج را نمى دانم اما مثًال 
روى مانتو نوشــته یک میلیون و 500هزار تومان و روى 
این قیمت، خط کشیده شــده و زیرش نوشته اند 900هزار 
تومان. براى من سؤال است که آیا واقعًا قیمت اولیه مانتو، 
همین بوده؟ به نظر من که حداکثر 500 هزار تومان مى ارزد 
و قیمتش اصًال منطقى نیست. اما بعضى ها با دیدن همین 
تخفیف ها، به خرید ترغیب مى شوند و درباره درستى ادعاى 

فروشنده هیچ پرس و جویى نمى کنند.»
زهره دانشجو است و در فصل حراج دنبال یک مانتو ادارى 
مناســب مى گردد. او هم از این همه آذین بستن و کلمه 
حراجى که همه ویترین ها را پوشــانده چندان دل خوشى 
ندارد: «بیرون فروشــگاه ها برچسب قیمت هایى را زده اند 

که آدم واقعاً وسوسه مى شود اما داخل که مى روى، با کمال 
تعجب مى بینى مانتوهایى که با قیمت هاى مذکور عرضه 
مى شوند یا مدل هاى قدیمى هستند یا آنقدر کیفیت شان 
پایین اســت که یک بار شســته شــود، خراب مى شود! 
جنس هاى خوب را معموًال در حراج نمى گذارند. به نظرم 
بیشتر اجناس حراجى، ته مانده هاى انبارهایشان است که 

مى خواهند با ترفند حراج، آنها را بفروشند.»
حسینى هم که همراه همسرش براى خرید آمده مى گوید: 
« من که خودم ترجیح مى دهم غیر فصل حراج براى خانم 
خرید کنم چون زمان حراج، آنقدر مغازه ها شلوغ است که 
واقعًا کالفه مى شوم، اما خودتان بهتر مى دانید که خانم ها 
جاهاى شلوغ را دوســت دارند و عاشق خرید هم هستند. 
البته قبول دارم که در فروش فوق العاده مى توان اجناســى 
با قیمت هاى مناســب پیدا کرد اما خیلى وقت ها در همین 
حراج ها هم به واسطه مناســب بودن قیمت، خریدهایى 
کرده ایم که بعداً پشیمان شده ایم و هیچ کاربردى نداشته 

است.»
پسر حدوداً 25 ساله اى هم که مشــغول تماشاى اجناس 
اســت، مى گوید: «تا وقتى که مى شود شــلوار 700 هزار 
تومانى را 450 هزار تومان خرید، چــرا تا موقع حراج صبر 
نکنــم؟! البته پیش آمده کــه غیر حراج هــم خرید کنم؛ 
وقت هایى که عجله داشتم ولى این چند ساله کمتر پیش 
آمده. قبًال که قیمت دالر پایین بود، باز مى شــد غیر حراج 
از برندها خرید کرد اما حاال اگر غیــر از زمان حراج به این 
فروشگاه ها بروید، مى بینید که تک و توك مشترى هایى که 
آنجا هستند، بیشتر در حال تماشاى اجناس هستند و کمتر 

خرید مى کنند.»
یکى از فروشندگان این فروشــگاه هم با تأیید حرف هاى 
پسر جوان مى گوید: «بیشتر فروش ما در همین ایام حراج 
است، خصوصاً حراج 50 درصد و 70 درصد که گاهى سرمان 
خیلى شلوغ مى شود. قبًال 90 درصد جنس ها در حراج 70 
درصد فروخته مى شد اما حاال به خاطر باال بودن قیمت ها، 
پیش مى آید که تا حراج 70 درصد هم اجناس زیادى هنوز 
باقى مانده باشد. البته به فصل هم بستگى دارد. در مورد برند 
ما به دلیل اینکه قیمت لباس و کفش هاى زمستانى بسیار 
باالست، مردم معموًال صبر مى کنند تا آخرین حد حراج، تا 

بتوانند با قیمت کمترى آنچه مى خواهند بخرند.»

برندهایى که زیر بار حراج نمى روند
برندها اما تکلیفشان یک جورهایى معلوم است. در مواقع 
عادى نه تخفیفى دارند و نه مى شود با چانه زدن، قیمت را 
حتى هزار تومان کم کرد. زمان حراج هم بر اساس درصدى 
که مشخص مى کنند، تخفیف مى دهند. مشتریا ن شان هم 

یا مرفهین جنوب شهر هستند یا افرادى از طبقه متوسط که 
ترجیح مى دهند لباس مارك دار بپوشند هرچند که آن را در 

حراج خریدارى کرده باشند.
این ها همه در حالى است که گاهى اجناس برندى که در 
فروشگاه ها دیده مى شــود در فصل حراج نیست؛ حراجى 
برندها منتهى مى شــود به لباس هایى که در فصل حراج 
برند نیســتند. به گفته یکى از مشــتریانى که صابون این 
موضوع به تنش خورده اســت، آدم انتظار دارد که در زمان 
حراج، همان جنس هایى که تا پیش از تخفیف در فروشگاه 
موجود بوده را ببیند، اما خیلى وقت ها پیش آمده که چند روز 
قبل از حراج، به فروشگاهى مراجعه کرده ام و زمان حراج 
هم به آنجا سر زده ام، اما با کمال تعجب مشاهده کرده ام که 
بیشتر جنس هایى که رویشان تخفیف خورده، قبل از حراج 
در فروشگاه موجود نبوده است. انگار کاالهاى جدیدى را به 
فروشــگاه مى آورند که مخصوص حراج است و کاالهاى 
قبلى، دوباره بعد از حراج، با قیمتى باالتر عرضه مى شوند. 
این کار،خالف شــیوه هاى معمول در همه جاى دنیاست. 
فکر نمى کنم جاهاى دیگر مثل ایران باشد. در کشورهاى 
دیگر وقتى حراج مى شود، قیمت اجناس آنقدر پایین مى آید 
که تمام شان فروخته شود، نه اینکه دوباره همان جنس هاى 

قدیمى را در مجموعه جدید قرار دهند.
معتمدى، از فروشــندگان مرکز خرید که طبق حراج، 
هماهنگ با دیگر همکارانش، به فروش فوق العاده اقدام 
کرده است، در این باره مى گوید: «شاید برخى از مغازه 
داران اقدام به این کار بکنند اما اکثر فروشندگان به این 
علت که دوست ندارند اعتبارشــان زیرسوال برود این 
کار را نمى کنند. خیلى از مــا با اعتبارمان کار مى کنیم. 
مشترى هم یک بار که بیاید و خوشش نیاید دیگر نمى 
آید و کم کم مشترى از دست خواهیم داد. طبق برنامه 
اى که مدیریت پاســاژ یا مراکز خرید به فروشــندگان 
اعالم مى کند این اتفاق مى افتد و هر ســال در پایان 
فصل اگر توجه کرده باشــید تقریبا تمامى فروشگاه ها 

حراج مى زنند.» 
او در پاســخ به این ســوال که آیا در مراکز خرید، تخفیف 
فروشگاه ها بر اساس تعرفه مشخصى صورت مى گیرد یا 
خیر مى گوید: «تعرفه خاصى براى اعمال تخفیف ها وجود 
ندارد مگر اینکه فروشگاه، مربوط به برندها باشد؛ حاال چه 
ایرانى و چه خارجى، آنها وضعیت شان فرق مى کند اما در 
مورد مغازه ها، خود صاحبان کار تصمیم مى گیرند که تا چه 

اندازه روى کاالهایشان تخفیف بدهند.»
با تمام اینها شــلوغى بازار آخر فصل، نشــان مى دهد که 
حراج ها کارشان را خوب بلدند و با شکستن قیمت ها تالش 

مى کنند تا دل مشتریانشان را بربایند.

فروش بیشتر به بهاى هر ترفندى

جادوى حراج

خیابان هایى شبیه رودخانه!
نصف جهــان   مدت ها اســت مدیران شــهرى از 
استفاده از روان آب ها در هنگام بارندگى صحبت 
مى کنند اما این موضــوع همچنان مغفول مانده و 
این روان آب ها که مى تواند در شرایط خشکسالى 
کمک موثرى به کمبود آب کند در مســیر درستى 
هدایت نمى شــود و یا به فاضالب هــا مى ریزند 
و یا حجم زیــادى از آنهــا در ســطح خیابان ها

 مى ماند.
کافى است مســیرتان به یکى از همین خیابان ها 
بیافتد که آب مانند رودخانه کوچکى آن را فراگرفته 

است. اگر در همان زمان خودرویى بخواهد از این 
مسیر عبور کند غیر ممکن است که حجمى از آب 

گل آلود نصیبتان نشود. 
این موضوع با هر بارش باران اتفاق مى افتد و مردم 
از این موضوع گالیه دارند که چرا این آب هاى روان 
و روان آب ها به مسیر درستى هدایت نمى شود و تا 
زمانى که خشک شود باعث ناراحتى و گالیه مردم 
مى شــود در حالى که مى توان این روان آب را به 
مسیر درستى هدایت کرد تا فاضالب ها هم دچار 

پس زدگى نشوند.

مریم محسنى
برج جهان نما سازه اى اســت که پس از سال ها دیگر 
جزیى از میدان امام حســین (ع) اصفهان شده است. 
این سازه عظیم که با معمارى معاصر سال ها پیش در 
وسط این میدان قدیمى ساخته شــد تا نقشى تجارى 
به این نقطه شــهر بدهد حاال به واسطه بى توجهى به 
منظر ظاهرى این برج، از لحاظ بصرى با مشــکالتى 

روبرو شده است.
شاهد این مدعا هم المپ هاى نئونى است که در سر در 
آن از سمت منطقه سرلت براى نام و عنوان این سازه در 

نظر گرفته شده اما مدتى است که برخى از آنها سوخته و 
نام این برج را در شب هنگام که این چراغ ها روشن مى 

شود معلول و دست و پا شکسته کرده است. 
با توجه به اینکه ایــن برج عظیم در چشــم اصفهان 
جا گرفته و در مکانى اســت کــه از پرترددترین نقاط 
اصفهان به شمار مى آید این موضوع باعث نازیبا شدن 
این ساختمان شده است؛ بنابراین، به نظر مى رسد که 
مدیریت شهرى باید به این موضوع توجه بیشترى کند 
تا به واسطه صدمه خوردن به چشــم این سازه، چشم 

اصفهان هم صدمه نبیند.

چشم آسیب دیده برج جهان نما!

بى تفاوتى نسبت به آسفالت معابر
نصف جهان   خدمات عمومى شهر در قانون باید براى 
همه شهروندان یکسان در نظر گرفته شود اما این 
اتفاق در اصفهان امر غریبى به شمار مى رود و طى 
سال هاى اخیر مشــکالت مربوط به آسفالت معابر 
شهرى از جمله مسائلى بوده که مردم با آن دست به 

گریبان هستند.
نمونه این موضوع آســفالت نشدن کوچه مدرسه 
شهید مطهرى در خیابان کاوه است که مدتهاست 
مورد بى مهرى مدیریت شــهر قرار گرفته و مردم 
این منطقه با بارش باران با حجــم زیادى از گل 

و الى روبرو مى شــوند و تردد آنها با چالش روبرو 
مى شود. 

توجه به زیرســاخت هاى اساسى عمران شهرى از 
جمله معابر و خیابان ها و توجه به زیرســاخت هاى 
اساسى عمران شــهرى از جمله معابر و خیابان ها 
همواره بایــد به عنوان اولویــت اول در نظر گرفته 
شود تا زیبایى شهر زیر ســوال نرود اما در بسیارى 
از مواقع وضعیت نامناسب آسفالت کوچه ها و معابر 
نشان مى دهد که شهردارى نسبت به این موضوع 

بى تفاوت است.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

از آذرماه امســال موضــوع تغییر فضــاى چهارباغ 
عباســى از پیاده راه به ســواره راه مطرح شد هرچند 
کــه در همــان روزهــاى اول بــا تکذیب شــدید، 
محمد نورصالحى، رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
اصفهان روبرو شــد اما هنوز تب ایــن خبر فروکش 

نکرده است.
در همین ارتباط نورصالحى با اشاره به شایعه ماشین رو 
شــدن دوباره گذر چهارباغ مى گوید: این موضوع در 
حیطه کارى شوراى اسالمى شهر و شهردارى مطرح 
نشده اســت. بنابراین هدف شــوراى اسالمى شهر و 

شهردارى این اســت که اگر نهادهاى دیگر در رابطه 
با این گذر نظرى دارند، ارائه کننــد و چنانچه اجراى 
برنامه هاى مناسبتى و فرهنگى براى این مکان در نظر 
گرفته شده است، در یک چارچوب مطلوب اجرا شود تا 

کیفیت این محور افزایش یابد.

سواره راه شدن چهارباغ در دستور کار نیست

تعریف پروژه هاى عمرانى در محالت کم برخوردار 
فریدونشهر

نصف جهان   شــهردار فریدونشــهر گفت: الیحه 
بودجه 1402 شــهردارى با افزایــش 70 درصدى 
نسبت به ســال جارى تقدیم شوراى اسالمى شهر 

شد.
ابراهیم باتوانــى اظهار کرد: بودجه ســال 1402 
شــهردارى فریدونشــهر به مبلغ پیشنهادى 510 
میلیارد ریال براى بررســى، تصویب و طى مراحل 

قانونى تقدیم شوراى اسالمى شهر شد.
وى افزود: بودجه 1402 شــهردارى با افزایش 70 
درصدى نســبت به ســال جارى با توزیع متوازن 
و تعریــف پروژه هاى عمرانى بیشــتر در محالت 

کم برخوردار تدوین شده اســت و امید مى رود تا با 
تالش در تحقق آن، صرفه جویــى در هزینه هاى 
جارى و مدیریت منابع بتوان فصل جدیدى از عمران 

و آبادانى فریدونشهر را در سال آینده رقم زد.
وى از تجهیز واحد آتش نشانى فریدون شهر خبر داد و 
گفت: با توجه به کمبود تجهیزات و ماشین آالت واحد 
خدمات ایمنى و آتش نشانى، برنامه ریزى هایى به 
منظور رفع محدودیت ها و تجهیز این واحد به عمل 
آمده است و طى هفته هاى آینده تجهیزاتى از جمله 
ست اکسیژن و لباس آتش نشانى به این مجموعه 

اضافه خواهد شد.

بهره بردارى و کلنگ زنى 124 پروژه 
در آران و بیدگل

نصف جهان    124 پــروژه در حوزه هاى مختلف در 
آران و بیدگل به بهره بردارى مى رسد. فرماندار آران 
و بیدگل از بهره بــردارى و کلنگ زنى 124 پروژه 
با اعتبــار 2000 میلیارد ریال در دهه فجر امســال 

خبر داد.
على اکبر رضایى افزود: برنامه هاى دهه فجر امسال 
با شعار ایجاد نشاط و امیدآفرینى در قالب جنگ هاى 

شاد برگزار خواهد شد.
وى شــروع برنامه هــاى دهــه فجر امســال را 
متفــاوت عنوان کــرد و گفت: «زنــگ انقالب» 
امســال به صورت ویــژه در «صحــن انقالب» 

نواخته مى شــود و با الهام گرفتن از آســتان قدس 
رضوى این صحــن در شهرســتان آران و بیدگل

 برگزار مى شود.
رضایى وجود نمایشگاه هاى دستاوردهاى انقالب 
و صنایع دستى و تبدیلى و همچنین عرضه مستقیم 
کاال را براى تنظیم بازار از دیگر برنامه هاى ویژه دهه 

فجر امسال معرفى کرد.
به گفته وى، جشــن هاى انقالب امسال در مناطق 
محروم به طــور ویژه تر از ســال هاى قبل با هدف 
چشیدن طعم شیرین پیروزى در بین اقشار مختلف و 

مناطق محروم برپا خواهد شد.
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امکان افزایش عمر باترى هاى تلفن همراه تا 9 سال! مشخصات کامل پوکو X۵ و X۵ پرو افشا شد
باترى هاى تلفن همراه با طول عمر تا سه برابر بیشتر 
از فناورى امروزى مى تواند به لطف نوآورى مهندسان 

دانشگاه RMIT واقعیت داشته باشد.
 این تیم مى گوید، به جاى اینکــه باترى ها را بعد از دو 

یا سه ســال تعویض کنیم ، مى توانیم 
باترى هاى قابل بازیافت داشته باشیم 
که تا نه ســال کار مى کنند، این کار با 
استفاده از امواج صوتى با فرکانس باال 
براى از بین بردن زنگ زدگى که باعث 
مهار عملکرد باترى مى شود، امکان پذیر 

خواهد شد.
تنهــا ۱۰٪ از باترى هاى مســتعمل، 
بــراى بازیافت در اســترالیا جمع آورى 
مى شــوند که طبــق اســتانداردهاى 

بین المللى کم اســت. ۹۰ ٪ باقیمانده باترى ها به محل 
دفن زباله مى روند یا به طور نادرســت دفع مى شوند و 
این موضوع باعث آسیب قابل توجهى به محیط زیست

مى شود.
هزینه باالى بازیافت لیتیوم و سایر مواد از باترى ها مانع 
اصلى استفاده مجدد از این موارد است، اما نوآورى این 

تیم مى تواند به رفع این چالش کمک کند.

این تیم در حال کار با نانوموادى به نام Mxene است که 
به گفته آن ها یک جایگزین جالب براى لیتیوم باترى ها 

در آینده مى تواند باشد.
لسلى یو، اســتاد برجسته مهندسى شــیمى گفت که 

Mxene مشابه گرافن با هدایت الکتریکى باال است. 

یو از دانشکده مهندســى RMIT گفت: «MXENEھا 
بسیار کاربردى هستند و مسیر را براى طیف کاملى از 

کاربردهاى ممکن در آینده باز مى کنند.»
وى گفت که چالش بزرگ اســتفاده از MXENE این 
بود که به راحتى زنگ مــى زد و به همین دلیل هدایت 
الکتریکى آن دچار تغییر مى شد و همین امر استفاده از 

آن را محدود مى کرد.»
یو گفت: «براى غلبه بر این چالش، ما کشــف کردیم 
که امواج صوتى با فرکانس خاصــى زنگ زدگى را از 
Mxene حذف کرده و آن را به حالت اصلى خود نزدیک

 مى کند.»
وى گفت که نوآورى این تیم مى تواند یک 
روز به احیاى باترى هاى Mxene هر چند 
سال یکبار کمک کند و طول عمر آن ها را 

تا سه بار تمدید نماید.
حسین علیجانى، نویســنده اصلى مقاله 
مربوط به این پروژه گفــت: «بزرگترین 
چالش اســتفاده از Mxene زنگ زدگى 
اســت که در یک محیط مرطــوب یا در 
هنگام تعلیق در محلول هاى آبکى روى 
سطح آن شکل مى گیرد. اکسید سطحى بسیار نازك تر 
از موهاى انسان است. در این کار، ما نشان مى دهیم که 
قرار دادن یک فیلم اکسید شده Mxene در ارتعاشات 
با فرکانس باال فقــط براى یک دقیقــه، زنگ زدگى 
را روى فیلم حــذف مى کند. این روش ســاده اجازه 
مى دهد تــا عملکرد الکتریکى و الکتروشــیمیایى آن 

بازیابى شود.»

پوکو X۵ و X۵ پرو هر دو به نمایشگر هاى 6.67 اینچى امولد 
مجهز مى شوند.

پوکو احتماًال به زودى از گوشــى هاى سرى X۵ رونمایى 
مى کند و حاال مشخصات کامل نسخه استاندارد و پرو آن ها 
که منتشر شده است، از عملکرد بســیار بهتر پوکو X۵ پرو 

نسبت به نسل کنونى حکایت دارد.
گوشى هاى سرى پوکو X طرفداران زیادى در بازار دارند، اما 
متأسفانه پوکو X۴ پرو نتوانست مانند پوکو X۳ پرو کاربران را 
زیادى را جذب کند. دلیل این موضوع استفاده از تراشه بسیار 
ضعیف تر نسبت به نسل قبلى اش بود؛ مشکلى که در نسل 

بعدى آن برطرف مى شود.
طبق گزارشى جدید، پوکو X۵ پرو به نمایشگر 6.67 اینچى 
امولد با رزولوشن فول اچ دى پالس و نسبت تصویر 20:9 
مجهز مى شــود. درحالى که اشــاره اى به رفرش ریت این 
نمایشگر نشده است، اما انتظار مى رود مانند نسل کنونى اش، 
با پنل 120 هرتزى روبه رو شویم. در گذشته نیز شاهد انتشار 

تصاویر زنده این گوشى هوشمند بوده ایم.
قدرت این گوشى را تراشه اسنپدراگون ۷۷۸G تأمین خواهد 
کرد که عملکرد بسیار بهترى نسبت به اسنپدراگون 695 
مورد اســتفاده در پوکو X۴ پرو دارد. این گوشى هوشمند 
همچنین در دو نســخه با 8/6 گیگابایــت رم و 256/128 

گیگابایت حافظه داخلى از راه مى رسد که هر دوى آن ها از 
کارت حافظه پشتیبانى مى کنند. این دستگاه ها اندروید 12 
را اجرا خواهند کرد، اما ظاهراً رابط کاربرى MIUI14 خواهند 
داشت. دوربین اصلى پوکو X۵ پرو 108 مگاپیکسلى با اندازه 
پیکسل 0.7 میکرومترى و دریچه دیافراگم f/1.9 خواهد 
بود. به لطف تراشه جدید، این گوشــى هوشمند مى تواند 
ویدیو هاى ۴K ضبط کند. این دستگاه همچنین دوربین 8 
مگاپیکسلى اولترا واید و 2 مگاپیکسلى ماکرو خواهد داشت 
و براى تصاویر سلفى، کاربران به دوربین 16 مگاپیکسلى 

دسترسى پیدا مى کنند.
این گوشــى پوکو به یک باترى 5000 میلى آمپرساعتى 
با پشتیبانى از شــارژ ســریع 67 واتى و محافظ نمایشگر 

گوریال گلس 5 مجهز مى شــود. این دستگاه همچنین 
قادر به پشتیبانى از اســتاندارد IP۶۸ خواهد بود 

که ظاهراً اشتباه است و خبرى از آن در پوکو 
X۵ پرو نخواهد بود و حداکثر با IP۵۴ روبه رو 
مى شــویم. اگرچه در گزارش امروز اشاره اى 

به قیمت نشده اســت، اما احتماًال قیمت پایه آن 
300 یورو باشد.

نسخه اســتاندارد این خانواده، پوکو X۵ به نمایشگر 6.67 
اینچى امولد با رزولوشن فول اچ دى پالس و رفرش ریت 

120 هرتز مجهز مى شود. این دستگاه که قدرتش را تراشه 
اسنپدراگون 695 تأمین مى کند، از استاندارد IP۵۴ پشتیبانى 

مى کند که منطقى تر است.
مدل اســتاندارد به دوربین اصلى 48 مگاپیکسلى، دوربین 
اولترا واید 8 مگاپیکســلى، دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلى و 
دوربین سلفى 13 مگاپیکسلى مجهز مى شود. این دستگاه 
همچنان باترى 5000 میلى آمپرساعتى خواهد داشت، اما از 

شارژ 33 واتى پشتیبانى خواهد کرد.
پوکو X۵ هم مانند برادرش در دو نسخه با 8/6 گیگابایت رم 

گیگابایت حافظه داخلى از راه مى رسد و 256/128 
و خبرى از قیمت آن در گزارش 

امروز نیست.  

اتصال گوشى هوشمند اندروید به تلویزیون هوشمند هم بى سیم 
و هم به کمک کابل امکان پذیر است.

اگر تلفن همراه هوشمند شما از سیســتم عامل اندروید برخوردار 
اســت و به دلیل کوچک بودن صفحه و پایین بودن کیفیت صدا، 
دلتان مى خواهد فیلم ها و عکس هاى دخیره شده در گوشى خود 
را در صفحه نمایــش بزرگ تلویزیون ببینید یــا حتى بازى هاى 

موبایلتان را در تلویزیون انجام دهید، این مطلب را حتما بخوانید.

انواع اتصال تلفن هوشمند به تلویزیون هوشمند
- SlimPort پورت-HDMI اتصال با سیم یا کابل- کابل

 Miracast- - اتصال بى ســیم یــا وایرلــس  -MHL کابــل
.Chromecast- WiDi- DLNA

1- اتصال با ســیم یا کابل موبایل به تلویزیون 
هوشمند

اگر تصمیم دارید تلفن هوشمند اندروید خود را با سیم به تلویزیون 
وصل کنید، مى توانید از کابل HDMI، پورت MHL/SlimPort و 

کابل MHL استفاده کنید.
 Miracast، Chromecast، براى اتصال بى سیم هم قابلیت هاى
WiDi و DLNA از جمله قابلیت هایى هستند که بدون دردسر و به 

هم ریختگى سیم، تلفن هوشمند شــما را به صورت بى سیم به 
تلویزیون وصل مى کنند.

در ادامه مطلب، مى توانید به طور مفصل با هر کدام از این روش ها 
آشنا شوید.

اتصال موبایل به تلویزیون هوشمند با استفاده از 
HDMI کابل

 HDMI بیشتر تلویزیون هاى هوشمند از پورت
براى انتقال اطالعات چندرســانه اى بین دو 

دستگاه آن هم با کیفیت باال برخوردار هستند. 

عالوه بر تلویزیون، کنســول هاى بازى، دوربین هاى عکاسى و 
فیلمبردارى و خیلى از دستگاه هاى دیگر نیز از این پورت پشتیبانى 

مى کنند.
شما مى توانید با استفاده از پورت HDMI موبایل و تبلت خود را هم 
مانند دیگر دســتگاه ها به تلویزیون هوشمند وصل کنید و صدا و 
تصویرى که در تلفن هوشمندتان دیده و پخش مى شود را همزمان 

در تلویزیون تماشا کنید.
این کابل ها بیشتر در متراژ 1.5 تا 5 مترى فروخته مى شوند، اما شما 
بر حسب فاصله خود از تلویزیون و جاى صندلیتان در اتاق نشیمن 

کابل هاى 20 مترى هم بخرید.
پورت هاى HDMI در انواع مختلف هستند، اما سه شکل عمده آن 
نوع HDMI Type A، Mini HDMI یــا HDMI Type C و پورت 
Mini HDMI یا Micro HDMI اســت که مورد آخر مخصوص 

اتصال تلفن هاى هوشمند اندروید به تلویزیون است.
با خرید این کابل مى توانید تلفن هوشــمند خــود را به راحتى به 
تلویزیون وصل کنید. فراموش نکنید که تلویزیون شما نیز پورت 

HDMI داشته باشد.

اتصال موبایل به تلویزیون هوشمند با استفاده از 
SlimPort پورت

پورت MHL یا SlimPort نوع دیگرى از اتصال کابلى تلفن همراه 
به تلویزیون هوشمند است. شما با کمک پورت میکرو یو اس بى 
(Micro USB) مى توانید با گوشى یا تبلت خود از پورت به عنوان 

خروجى استفاده کنید.
البته به یک دانگل هم در وسط مســیر اتصال نیاز دارید. دانگل 
اطالعات ذخیره شده در گوشى اندروید شما را مستقیما از خروجى 
 HDMI میکرو یو اس بــى براى دریافت در تلویزیــون و ورودى
سازگار مى کند.بنابراین، هزینه اى که ضمن استفاده از این روش 
باید صرف شود نسبت به هزینه اى که در روش اول معرفى شد، 
بیشتر است.این روش کمى سخت تر از نوع HDMI است؛ اما براى 
تبلت، تلویزیون یا تلفن هاى هوشمند که به پورت HDMI مجهز 

نیستند، مى تواند یک روش جایگزین راحت به شمار برود.

اتصال موبایل به تلویزیون هوشمند با استفاده از 
MHL پورت

پورت MHL و SlimPort از نظر عملکرد مشــابه هم هســتند و 
درست مثل نحوه انتقال داده هاى صوتى و تصویرى با HDMI کار 
مى کنند؛ اما MHL در سه نسخه مختلف عرضه شده که جدیدترین 

و بهترین آن ها محتوایى با وضوح تصویر ۴K را منتقل مى کنند.
عالوه بر این، پورت MHL مى تواند از برند هاى مختلف پشتیبانى 
کند. اگر پشت تلویزیون شما در کنار HDMI کلمه MHL هم نوشته 
شده بود تلویزیون شما با این کابل ارتباط برقرار مى کند. در نتیجه، 
شما قادر خواهید بود به طور مستقیم پورت میکرو یو اس بى گوشى 
هوشمند خود را با استفاده از کابل مناسب به پورت HDMI یا بهتر 

بگوییم MHL تلویزیون متصل کنید.
وقتى کابل مورد نظر را خریدارى کردید، فقط کافى اســت تلفن 
همراه خود را بــا کمک این کابل به تلویزیــون وصل کنید و از 
تماشاى محتویات ذخیره شده در تلفن هوشمند خود در تلویزیون 

لذت ببرید. در ضمن، با این روش شما به هیچ راه انداز نرم افزارى 
یا فرآیند روت نیاز ندارید.

2- اتصال بى سیم موبایل به تلویزیون هوشمند
اگر از ظاهر نامرتب کابل ها خوشــتان نمى آید، مى توانید روش 
بى ســیم یا وایرلس را براى اتصال تلفن همراه خود به تلویزیون 

هوشمند امتحان کنید.
شــما در واقع با این روش با آینه کردن محتواى موبایل اندروید 
خود روى صفحه تلویزیون مى توانید هر چه مى خواهید را تماشا 
کنید. روش هاى میراکســت (Miracast) و دانگل کروم کست 
(chromecast) از جمله روش هاى کارآمد اتصال بى سیم موبایل 

به تلویزیون هوشمند هستند.

Miracast اتصال موبایل به تلویزیون با استفاده از
روش میراکست شــبیه به کارگیرى وایرلس رابط HDMI است 
و یک شبکه Ad-hoc بین دو دســتگاه ایجاد مى کند؛ یعنى بین 
فرستنده که تلفن همراه یا تبلت شــما باشد و گیرنده که دستگاه 
تلویزیون هوشمند شما اســت. اگر بخواهید از این روش اتصال 
استفاده کنید، باید اطمینان حاصل کنید که تلویزیون شما هم از 
آن پشتیبانى مى کند.براى استفاده از Miracast باید ابتدا مراحل 
نصب و راه اندازى آن را انجام دهید که البته خیلى ساده است. پس 
از جست و جوى دستگاه و پیدا کردن و انتخاب آن، تصویر گوشى 

و تبلت روى تلویزیون نمایش داده مى شود.
نکته مهم و قابل توجه در هنگام استفاده از قابلیت میراکست این 
است که دستگاه اندروید شما باید از سیستم عامل اندروید 4.2 یا 
نسخه هاى باالتر برخوردار باشد؛ درست مثل دانگل anycast و 

AllCast که عملکرد مشابهى دارند.

اتصال موبایل به تلویزیون هوشمند با استفاده از 
chromecast دانگل کروم کست گوگل

کروم کست، ساخته گوگل، دانگلى همراه کوچک و شبیه به فلش 
ممورى است که با اتصال به تلویزیون شما و سپس ارتباط برقرار 
کردن با یک شبکه واى فاى به گوشى اندروید متصل مى شود و 

محتواى آن را در صحفه بزرگ تلویزیون نمایش مى دهد.
براى اســتفاده از کروم کســت و اتصال موبایل اندروید خود به 
تلویزیون، حتما باید دستگاه اندروید شما حداقل از سیستم عامل 
اندروید 4.2 بهره مند باشد. بعد از باز کردن نرم افزار در گوشى شما، 
گزینه Cast Screen/Audio را انتخاب کنید و از صفحه نمایش 

بزرگ تلویزیون لذت ببرید.

WiDi اتصال موبایل به تلویزیون با استفاده از قابلیت
قابلیت WiDi یا Wireless Display در واقع همان نمایشگر بى 
سیم اســت که براى پخش ویدیو هاى فول اچ دى و در کنار آن 
صدایى با کیفیت از طریق تلویزیون هاى اچ دى ساخته شده است. 
در این روش، همان طور که گفته شد، نیازى به کابل و سیم هاى 
دست و پا گیر مزاحم نیست و ارتباط با کمک Wi-Fi Direct انجام 
مى شود. استفاده از WiDi اغلب به گیرنده مخصوص آن نیاز دارد 
که جداگانه به فروش مى رســد. با کمک این گیرنده مى توان از 
طریق پورت HDMI آن را به تلویزیون متصل کرد. وســایلى که 
WiDi نسخه 3.5 به بعد دارند، با گیرنده Miracast که قبال معرفى 

کردیم نیز سازگارى دارند.

گلکسى زد فولد 4 با پشت ســر گذاشتن آیفون 14 پرومکس در 
صدر رده بندى سریع ترین گوشى هاى هوشــمند از نظر دانلود 

قرار گرفت.
اگر همیشه به این فکر هستید که کدام گوشى هوشمند بهترین 
سرعت دانلود را ارائه مى دهد، آخرین رتبه بندى ایجاد شده توسط 

Ookla دقیقًا این را به ما مى گوید.

در جدیدترین گزارش Ookla، گلکسى Z Fold۴ که جدیدترین 
پرچمدار تاشو سامسونگ است، جایگاه اول را به خود اختصاص 

داده است. همچنین پیکسل 7 پرو گوگل به دنبال آن قرار دارد.

شــگفت آورترین چیز این است که جایگاه ســوم را آیفون 14 
پرو مکس اشغال کرده اســت. این در حالى اســت که آخرین 
پرچمدار اپل قبــًال پله اول را به خود اختصــاص داده بود. براى 
درك آنچه اتفاق افتاده اســت، الزم است به سرعت دانلود ثبت 
شــده توســط Ookla براى هر مدل نگاهى بیندازید، که براى 
Galaxy۷Fold۴،۱۴۷Mbps، براى Pixel۷Pro۱۳۷Mbps و 

براى iPhone۱۴Pro Max۱۳۴Mbps است.
زمانى که کار سخت مى شود، گلکسى زد فولد 4 جایگاه اول را در 
سرعت دانلود به دست آورد، به گونه اى که در عرض چند ماه از 

147 مگابایت بر ثانیه به 133 مگابایت بر ثانیه رسید.
در واقع بــا توزیع آیفــون 14 پرو مکــس در بین 
کاربران، به خوبى توانســت به مناطق کمتر تحت 
پوشش دسترســى پیدا کند که این مسئله طبیعتًا 
ســرعت متوســط دانلود آن را کاهش داد. وباعث 

شد سامسونگ برنده بزرگ این گزارش باقى بماند. 
در واقع، این ســازنده کره اى با سرعت متوسط 79.43 

مگابایت بر ثانیه در برابر 72.62 مگابایت بر ثانیه اپل، در کل 
محدوده خود از رقباى خود بهتر عمل کرد.

سریع ترین گوشى از نظر دانلود را بشناسید

چگونه گوشى را به تلویزیون وصل کنیم؟

اگر دکمه هایى از روى صفحه کلید کامپیوتر شــما از کار افتاده، با این 5 ابزار 
آنالین تست سالمت کیبورد مى توانید مشکل آن ها را بفهمید.

اقتصاد جهانى به سمتى مى رود که حتى خرید یک کیبورد میان رده هم براى 
بسیارى از کاربران دشوار شده اســت. به همین خاطر هم که شده باید تا جاى 

ممکن مراقب لوازم و وسایل کامپیوتر خود مثل کیبورد و ماوس آن باشیم.
اما اگر مى خواهید از ســالمت کیبورد خود مطمئن شوید و یا بررسى کنید که 
آیا مشــکلى که براى آن رخ داده نرم افزارى یا سخت افزارى است، مى توانید 
از ابزارهایى براى تست کردن کیبورد وجود دارد. خوشبختانه بسیارى از آن ها 

آنالین هستند و حتى نیاز به نصب هم ندارند و وقتى از شما نمى گیرند.
در این پست فهرســتى از 5 ابزار آنالین تست ســالمت کیبورد را گردآورى 

کرده ایم که مى توانید با استفاده از آن ها مشکل کیبوردتان را بفهمید.

Keyboard Test .1
 Keyboard Test .این یک ابزار اینترنتى براى بررسى عملکرد کیبورد است
رابط کاربرى خوبى دارد و به همین خاطر هم ما آن را دوست داریم. به جز کیبورد، 
این ابزار مى تواند دکمه کلیک چپ و راست ماوس و چرخ اسکرول آن را هم 

تشخیص دهد.
براى بررسى کیبوردتان مى توانید تک تک دکمه ها را فشار دهید و سپس روى 
صفحه آن را بررســى کنید. دکمه هاى آبى، کلیدهاى فشار داده شده را نشان 
مى دهد و دکمه هاى سفید نیازمند تعمیر هســتند. این ابزار حتى از کلیدهاى 

ترکیبى هم پشتیبانى مى کند تا کیبورد گاستینگ را هم تشخیص دهد.

Keyboard Checker .۲
اگر به یک ابزار رایگان و ســاده براى تست صفحه کلید کامپیوتر خود احتیاج 
دارید، Keyboard Checker گزینه خوبى است. در صفحه اصلى این برنامه 
شما نمایى از یک صفحه کلید مجازى را مشاهده خواهید کرد که روى آن تمام 

کلیدها دیده مى شود.
براى تست کیبورد، تمام دکمه هاى آن را یک به یک فشار دهید. اگر کلیدهاى 
روى این صفحه به رنگ ســبز درآمدند، یعنى آن کلید به درستى کار مى کند. 
شما مى توانید چینش این صفحه را به صورت فول سایز یا مینى انتخاب کنید. 
همچنین همزمان چند دکمه را باهم فشار دهید و کیبورد گاستینگ را بررسى 

کنید.

Online Mic Test .۳
Online Mic Test یک سایت براى تســت چند دستگاه مختلف شماست. 

در حالى که عملکرد اصلى آن همانطور که از نامش پیداســت، براى آزمایش 
میکروفون است، اما یک ابزار آنالین تست سالمت کیبورد سریع و جمع وجور 
براى بررسى مشکالت صفحه کلید کامپیوتر شما را هم ارائه مى کند.کیبورد 
مجازى آن از چینش فول سایز بهره مى برد و درست مثل دیگر ابزارهاى این 
فهرست، دکمه هایى که فشار مى دهید با رنگ نارنجى نمایش داده مى شوند، در 

حالى که دکمه هاى خراب رنگشان به آبى تغییر مى کند.

KeyboardTester.IO .۴
اگر مى خواهید کیبوردتان را حین نوشــتن تســت کنید، مى توانیــد از ابزار 
KeyboardTester.IO استفاده کنید. این برنامه حاوى یک جعبه متن است 

که مى توانید در آن تایپ کنید و ســپس برنامه سالمت یا خرابى آن را به شما 
اعالم مى کند. شما همچنین مى توانید با اســتفاده از این برنامه سرعت تایپ 

خودتان را هم باال ببرید.

Keyboard Test Online .۵
این ابزار از بســیارى جهات شــبیه به Keyboard Checker اســت. شما 
مى توانید با استفاده از آن صفحه کلید کامپیوتر خود را به صورت آنالین تست 
کنید، دکمه اى که مى فشارید را زیر نظر بگیرید و از آخرین دکمه کلیک شده 

مطلع شوید.
Keyboard Test Online یک کیبورد مجازى فول سایز را در اختیار شما قرار 

مى دهد که شامل کلیدهاى عددى، کلیدهاى ردیف F و حتى کلیدهاى جهت 
مى شود. کلیدهاى فشار داده شده به رنگ آبى درمى آیند، در حالى که کلیدها در 

حین کلیک رنگ آبى محوى را به خود مى گیرند. 

5 ابزار آنالین تست سالمت 
کیبورد براى کامپیوتر شما

 5000 میلى آمپرساعتى 
6 واتى و محافظ نمایشگر 

. این دستگاه همچنین 
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هنگامى که افراد به دلیل شکســتگى دســت یا پا تحت عمــل جراحى قــرار مى گیرند، اغلب 
رقیق کننده هاى خون تجویزى به آن ها تزریق مى شــود تا خطر ایجاد لخته هاى خونى در ریه ها 

و پاهایشان کاهش یابد.
یک مطالعه بزرگ و جدید نشان مى دهد که ممکن است زمان تجدید نظر در این عمل فرا رسیده 

باشد. نتایج نشان داد که آسپرین ممکن است به اندازه تزریق هپارین با وزن مولکولى پایین 
در جلوگیرى از لخته شدن خون و عوارض مرتبط با آن مؤثر باشد.

دکتر «رابرت اوتول»، محقق ارشــد این مطالعه از دانشگاه مریلند، مى گوید: 
«بیمارانى که براى جراحى براى شکستگى ها مراجعه مى کنند، در 
معرض خطر لخته شــدن خون در پا ها و ریه هاى خود هستند و 
درمان استاندارد، تزریق هپارین با وزن مولکولى کم در بیمارستان 

و هفته ها پس از ترخیص است.»
او گفت: «این دارو دو بار در روز تزریق مى شود و داراى قیمت بسیار سنگین ترى نسبت به آسپرین هستند.»این 
مطالعه شامل بیش از 12000 بیمار با شکستگى بازو یا پا بود که نیاز به جراحى داشتند. آن ها در 21 مرکز 
تحت درمان قرار گرفتند.از این تعداد، نیمى از آن ها دو بار در روز هپارین با وزن مولکولى پایین و نیمى 
دو بار در روز آسپرین نوزاد با دوز پایین دریافت کردند. همه شرکت کنندگان به مدت 90 روز 

تحت نظر قرار گرفتند تا ببینند وضعیت آن ها چگونه است.
نتایج براى هر دو گروه مشابه بود. این مطالعه نشــان داد که هیچ تفاوتى از نظر 
مرگ، لخته شدن خون در ریه ها، عوارض خونریزى، عفونت یا مشکالت 
بهبود زخم وجود ندارد.احتمال لخته شدن خون در زیر زانو در افرادى 
که در گروه آسپرین بودند بیشتر بود. اوتول خاطرنشان کرد که 
این موارد به اندازه سایر انواع لخته هاى خون جدى در نظر 

گرفته نمى شوند.
اوتول گفت: «اکنون، تحقیقات در حال انجام به 
دنبال تعیین این است که آیا این یافته ها 
در مورد افرادى که در معرض خطر 
بیشترى براى ایجاد لخته خون 
پس از جراحى هستند نیز 
صدق مى کند.»

دانشمندان نوعى آب میوه ژاپنى را کشف کردند که 
ممکن است به پیشگیرى از سرطان ریه کمک کند.

 محققان ژاپنى با استفاده از یک مدل موش، مکانیسم 
احتمالى اثر عصاره اکتینیدیا آرگوتا (کیوى مقاوم یا 
کیوى بومى ژاپن، کره، شــمال چین و شرق روسیه 
شناخته مى شود) را بر رشد سرطان ریه بررسى کردند.
اکتینیدیا آرگوتا (Actinidia arguta) که به نام کیوى 
مقاوم نیز شناخته مى شود، درختى است چند ساله که 
از ژاپن، کره، چین شمالى و خاور دور روسیه مى آید. 
برخالف اکثر گونه هاى دیگر ایــن میوه که داراى 
فیبر مو مانند در قسمت بیرونى هستند، این درخت، 

کیوى هایى کوچک و با پوست صاف به دارد.
سرطان ریه در حال تبدیل شدن به عامل اصلى مرگ 

و میر در ژاپن و در سراسر جهان است. سیگار کشیدن 
و استفاده از فرآورده هایى که منشا آن ها تنباکو است، 
به شدت به رشد این سرطان کمک مى کند. اما این 
یک واقعیت بالینى ثابت کرده اســت که مواد فعال 
موجود در میوه هاى مختلف خطر ابتال به بیمارى هاى 

مزمن از جمله سرطان ها را به حداقل مى رساند.
کیوى مقاوم یک میوه خوراکى اســت که در استان 
اوکایاما ژاپن کشــت مى شــود. محققان دانشگاه 
اوکایاما به سرپرستى دکتر ساکا آریموتو کوبایاشى، 
دانشیار دانشــکده علوم دارویى دانشگاه اوکایاما، با 
اســتفاده از یک مدل موش، اثبات کرد که آب این 
نوع کیــوى و یکى از اجزا تشــکیل دهنده آن یعنى 
ایزوکورستین (isoQ) به پیشگیرى و کاهش سرطان 

ریه کمک مى کند.
دکتر آریموتو کوبایاشى معتقد است: در این مطالعه، ما 
به دنبال بررسى آثار شیمیایى پیشگیرانه آب این میوه 
و اجزء تشــکیل دهنده آن بر روى تومورزایى ریه در 
موش ها و شناسایى مکانیسم هاى احتمالى زیربنایى 

آثار ضدتومورى این میوه هستیم.
براى این منظور، این تیم با اســتفاده از یک ترکیب 
سرطان زاى شــناخته شــده موجود در محصوالت 
تنباکو، رشد تومور را در موش ها القا کردند و با استفاده 
از آزمایش ها و کنترل، اثرات اجزاى تشکیل دهنده 
کیوى مقاوم را بر تومورزایى ریــه در موش ها مورد 

مطالعه قرار دادند.
در نهایت نتایج آزمایش ها نشان داد: sar-j عملکرد 

«Akt» را که یک پروتئین کلیدى در سیگنال دهى 
سرطان است، ســرکوب مى کند. این یک واقعیت 
شناخته شده است که Akt و یک پروتئین مرتبط به 
نام ”k ۳ PI“ در چندین ســرطان انسان بیش از حد 

فعال مى شوند.
کاتسویوکى کیورا، از محققان این پژوهش و استاد 
دپارتمان آلرژى و طب تنفسى در بیمارستان دانشگاه 
اوکایاما مى گویــد: «Sar-j و isoQ تومورزایى ریه 
ناشى از NNK را کاهش دادند. Sar-j هر دو مرحله 
شروع و رشــد یا پیشــرفت را در طول سرطان زایى 
هدف قرار مى دهد، به ویژه از طریق ضد جهش زایى، 
تحریــک ترمیم ترکیــب اضافى آلکیــل DNA و 
 IsoQ. Akt سرکوب سیگنال دهى رشد با واســطه

ممکن اســت تا حدى به اثرات بیولوژیکى sar-j از 
طریق سرکوب فسفوریالسیون کمک کند، اما ممکن 

است ماده فعال اصلى نباشد».
به طور خالصه، این مطالعه نشان مى دهد: تومورزایى 
 sar-j ریه در موش ها بــه دنبال مصــرف خوراکى

سرکوب شد. 
اگرچــه آزمایش هاى بالینى ضرورى اســت، اما به 
نظر مى رسد اجزاى تشــکیل دهنده sar-j، از جمله 
isoQ، کاندید هاى جذابى براى پیشگیرى از شیمى 

درمانى باشند.
 نتیجه یافته هاى این تحقیقات 9 دسامبر 2022 در 
نشریه Genes and Environment (ژن ها و محیط 

زیست) منتشر شد.

 بر اســاس یک مطالعه جدید، وقت گذراندن در بیرون از منزل و بودن در طبیعت، 
جنگل، دریا و و هرآنچه که تداعى گر یک طبیعت زنده است، مى تواند نیاز به داروهاى 

اضطراب و دیگر داروها را کاهش دهد.
 Occupational & Environmental Medicine طبق مطالعه اى که اخیراً در مجله
منتشــر شــد، محققان دریافتند که بودن در طبیعت تا چهار مرتبه در هفته، نیاز به 

استفاده از داروهاى سالمت روان را تا 33 درصد کاهش مى دهد.
این مطالعه نشان مى دهد که گذراندن وقت در فضاهاى سبز (شامل جنگل ها و باغ ها) 
و همچنین فضاهاى آبى (شامل دریاها و رودخانه ها)، احتمال استفاده از قرص هاى 

فشار خون را تا 36 درصد و داروهاى آسم را تا 26 درصد کم مى کند.
حدود 6000 نفر از افرادى که در شــهرهاى بزرگ فنالند زندگى مى کنند، در این 
تحقیق موردبررسى قرار گرفتند و از آنها در مورد دسترسى و استفاده از فضاهاى سبز 
و آبى (شامل پارك، باغ وحش، رودخانه و دریاچه) سؤال شد. همچنین پرسیده شد 
که از بودن در مناظر طبیعى لذت مى برند یا خیر و [با در نظر گرفتن متغیرهایى نظیر 

آلودگى صوتى و محیطى] آیا در خارج از منزل ورزش مى کنند؟
سپس از پاســخ دهندگان در مورد اســتفاده آنها از داروهاى ضد اضطراب، آسم، 

افسردگى، فشار خون باال و داروهاى مربوط به بى خوابى سؤال شد.
این مطالعه مى گوید که شش دقیقه ورزش با شــدت باال براى سالمت مغز حیاتى 
است. آن تورونن، محقق ارشد در مؤسسه سالمت فنالند و یکى از نویسندگان این 
مطالعه، گفت: «تصور مى شــود زمانى که امکاِن بودن مداوم در طبیعت براى افراد 
فراهم باشد، تأثیر مثبت آن به مرور در زندگى مشاهده خواهد شد. باید در نظر داشت 

که فعالیت جسمى (تحرك و ورزش) در این شرایط نیز یک عامل کلیدى در ارتقاى 
فواید طبیعت در زمینه سالمت است.»

در این بین شاید برخى از شواهد متناقض به نظر برسند، اما چیزى که به طور کلى در 
این بررسى مشخص شد این است که «بودن در محیط هاى طبیعى براى سالمت 

انسان مفید است.»
نتایج کلى این مطالعه حاکى از این است که بازدیدهاى مکرر از فضاهاى سبِز طبیعى 
یا مناظر آبى و دریایى، با اســتفاده کمتر از داروهاى سالمت روان، ضد فشار خون و 

آسم در محیط هاى شهرى مرتبط است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى ایران، در مورد علل و عوامل بروز هپاتیت، توضیحاتى 
ارائه داد.

محسن مسعودى، به عوامل بروز هپاتیت اشاره کرد و گفت: عامل بیمارى هپاتیت 
ویروســى، یک ویروس اســت و در ابتدا مى تواند مثل یک ســرما خوردگى بروز 

نماید.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن، ادامه داد: بیشتر مبتالیان به هپاتیت 
C و B عالئمى ندارد. برخى از این بیماران عالئمى از قبیل خســتگى، دل درد، درد 
عضالنى، تهوع و بى اشــتهایى دارند، ولى در موارد پیشرفته عالئم نارسایى کبدى 
بروز مى کند که شامل تورم شکم و اندام ها، یرقان و خونریزى هاى گوارشى و کاهش 

سطح هوشیارى است.
رئیس بخش گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، در خصوص روش هاى 
انتقال هپاتیت B، C و D، تصریح کرد: این ویــروس عمدتًا از طریق تماس با خون 
افراد آلوده منتقل مى شود. همچنین، استفاده از ســوزن هاى آلوده به ویژه در افراد 
معتاد، سوزن آلوده مثل خالکوبى غیر بهداشتى و استفاده از لوازم شخصى به صورت 

اشتراکى، از دیگر راه هاى انتقال ویروس هستند.
وى با عنوان این مطلب که هپاتیت C واکسن ندارد، گفت: از ریش تراش، مسواك و 

لوازم آرایشى و لوازم شخصى دیگران به طور مشترك استفاده نکنید.
مسعودى خاطرنشان کرد: واکسن هپاتیت B در پیشــگیرى از بیمارى مؤثر است. 
هپاتیت A و E از طریق خوردن یا نوشیدن غذا و آبى که با مدفوع فرد آلوده، آلوده شده 

است گسترش مى یابد.

وى گفت: این بیمارى در مناطقى از جهان که وضعیت بهداشتى ضعیفى دارند و آب 
سالم به اندازه کافى در دسترس نیست، شایع تر است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى ایران، افزود: واکسن هپاتیت A در پیشگیرى از بیمارى 
مؤثر است. در برخى از کشور ها این واکسن به طور معمول براى کودکان و افراد در 
معرض خطر باالى ابتالء که قبًال واکسینه نشده اند، توصیه مى شود و به نظر مى رسد 

به صورت مادام العمر موثر باشد.
وى تاکید کرد: سایر اقدامات پیشگیرانه شامل شســتن دست و پخت صحیح غذا 

مى شود.

مراقب عالئم هپاتیت باشید یک درمان جدید براى فشارخون و اضطراب

پیشگیرى از سرطان ریه با آِب میوه اى ژاپنى

مصرف آسپرین بعد از شکستگى به 
پیشگیرى از لختگى خون
 کمک مى کند

تأثیر عجیب مرتب بودن در سالمت روان

بغلب دلیل شکســتگى دســت یا پا تحت عمــل جراحى قــرار مى گیرند، ا
نتجویزى به آن ها تزریق مى شــود تا خطر ایجاد لخته هاى خونى در ریه ها

د.
دیدنشان مى دهد که ممکن است زمان تجدید نظر در این عمل فرا رسیده

آسپرین ممکن است به اندازه تزریق هپارین با وزن مولکولى پایین
ن خون و عوارض مرتبط با آن مؤثر باشد.

حقق ارشــد این مطالعه از دانشگاه مریلند، مى گوید:
ر در ى براى شکستگى ها مراجعه مى کنند،
 خون در پا ها و ریه هاى خود هستند و

پارین با وزن مولکولى کم در بیمارستان 
خیص است.»

»ا ن دارو دو بار در روز تزریق مى شود و داراى قیمت بسیار سنگین ترى نسبت به آسپرینهستند
ا بودکهن پا یا باشکستگىبازو 0شاملبیشاز12000بیمار

مرگ،
ب

اگر استرس دارید یا مضطرب هستید، تمیز کردن محیط 
اطراف مانند مرتب کردن کشــوها، شســتن ظروف یا 
جارو کشیدن مى تواند خلق وخوى شما را تقویت کرده و 

اضطراب شما را کاهش دهد.
محیط اطراف ما تأثیر واقعى و ماندگارى بر سالمتى ما 
دارد. بسیارى از مردم در یک خانه تمیز احساس آرامش 
دارند و نمى توانند در یک خانه به هم ریخته اســتراحت 
کنند. شلوغى، به هم ریختگى، سروصدا و نور مصنوعى، 
همگى بر خلق وخو و سالمت تأثیر مى گذارند، اما تأثیر 

یک محیط تمیز در برابر یک محیط نامرتب چیست؟
تحقیقات نشــان مى دهد که نظافت – یــا فقدان آن - 
ممکن اســت اغلب با ســالمت روان مرتبط باشد. از 
یک طرف، انجام کار هاى خانــه مى تواند به عنوان یک 
حواس پرتى و راهى براى دور کردن ذهن از نگرانى هاى 
مبرم باشد و حداقل به طور موقت به شما کمک کند تا از 
نگرانى در مورد مشــکالتى که نمى توانید کنترل کنید، 
دست بردارید. از ســوى دیگر، تختخواب مرتب نشده، 
ســینک پر از ظروف کثیف، حتى میز ها و کابینت هاى 
به هم ریخته و نامرتب، ممکن است به سادگى سالمت 

روان شما را تحت تأثیر قرار دهد.

محیط هاى به هم ریخته منجر به استرس و 
افسردگى مى شود

تحقیقات نشان داده اســت که محیط فیزیکى به طور 
قابل توجهى مى توانند اثرات منفى بر ســطح اســترس 
و اضطراب ما داشته باشــند. براى مغز، به هم ریختگى 
نشان دهنده کار ناتمام است و این مسئله مى تواند براى 

برخى افراد بسیار استرس زا باشد.
محققان دانشــگاه UCLA از زوج هاى متأهل خواسته 
بودند نظافت خانه هایشــان را توصیف کنند. همسرانى 
که خانه خود را به هم ریختــه و نامرتب توصیف کردند 
رضایت زناشویى کمترى داشتند، سطح هورمون استرس 
کورتیزول باالترى داشــتند و خلق وخوى افسرده ترى 
داشــتند. در مقابل، زنانــى که خانه هایشــان را تمیز و 
آرامش بخــش توصیف مى کردند، ســطوح پایین ترى 
از کورتیزول و خلق وخوى کمتر افســرده نشان دادند. 
جالب است مردانى که خانه هاى خود را نامنظم توصیف 
مى کردند، ســطح کورتیزول باالترى نیز داشــتند، اما 
خلق وخوى افسرده بیشترى نداشتند و این نشان مى دهد 
زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر محیط خانه خود هستند.

شلوغى، تمرکز را کاهش مى دهد
محیط اطراف شما اغلب نشــان دهنده ذهن شماست. 
فضاى به هم ریخته به این معنى اســت که شما ذهنى 
درهم وبرهم دارید. این مى توانــد تمرکز را کاهش دهد 
و باعث شود که هنگام انجام کار هاى ضرورى، نتوانید 

تمرکز کافى داشته باشید.
بر اساس یک مطالعه در سال 2011، محققان دانشگاه 
پرینســتون به ایــن نتیجه رســیدند که یــک محیط 
به هم ریخته، تمرکز بر روى یک کار خاص را دشــوارتر 
مى کند، زیرا قشر بینایى فرد توسط تمام اشیاء بى ربط در 
اتاق تحت تأثیر قرار مى گیرد. بنابراین، تمیز بودن محیط 
اطراف به شما کمک مى کند در طول روز متمرکز بمانید 
و بتوانید بدون استرس به همه کارهایتان رسیدگى کنید.

به هم ریختگــى بر مغز و کار شــما تأثیر 
مى گذارد

ممکن اســت فکر کنید که کمد هاى پــر از بایگانى یا 
شــلوغى روى میزتان آزارتان نمى دهد، اما دانشمندان 
 fMRI مؤسســه علوم اعصاب دانشگاه پرینســتون از
(اف ام آرآى) و روش هاى دیگر استفاده کرده اند تا نشان 
دهند که مغز ما نظم را دوست دارد و مشاهده دیدارى بى 
نظمى باعث مى شود تا مغز ما انرژى اش را از دست بدهد 
و توانایى ما براى تمرکز کاهش یابــد. آن ها همچنین 
دریافتند که وقتى افراد محیط کار به هم ریخته خود را تمیز 
مى کنند، بهتر مى توانند اطالعات را متمرکز و پردازش 

کنند و بهره ورى آن ها افزایش مى یابد.

تمیز بودن خانه کودکان را در مدرسه و کار 
موفق تر مى کند

شواهد نشان مى دهد کودکانى که در خانواده هاى منظم تر 
بزرگ شده اند ممکن است در مدرسه و کار موفق تر باشند. 
یک مطالعه طولى نشــان داد که رتبه بنــدى والدین از 
تمیزى خانه هایشــان با درآمد آن ها، سطح تحصیالت 
فرزندانشان و درآمد فرزندانشان در 25 سال بعد مرتبط 
اســت.چندین مطالعه، نظم خانه را با رشد توانایى هاى 
خواندن و نوشــتن در کودکان مرتبط کرده اند. بنابراین، 
ممکن اســت افرادى که خانه هــاى مرتب ترى دارند، 
وظیفه شناسى بیشترى داشته باشند و این ویژگى ها را به 

فرزندان خود منتقل کنند.
کودکان خردسال نسبت به محیط خود حساس هستند و 
محیط هاى پر سروصدا، محیط هاى شلوغ و محیط هایى 

که افراد زیادى در آن رفت وآمد مى کنند، مى تواند بر رشد 
کودکان تأثیر منفى بگذارد. محیط خانه همچنین مى تواند 
بر زندگى اجتماعى و شبکه حمایتى کودکان، احساس 
انزوا، احساس کنترل و سایر پیامد هاى سالمت روان تأثیر 
بگذارد. خانه مکانى براى کودکان است تا احساس امنیت 
و آرامش کنند و براى بزرگ ساالن هم همین طور است.

راهکار هایى براى مرتب کردن خانه و محل 
کار

با توجه به اینکه محیط هاى نامرتب و آشــفته با کاهش 
سالمت روانى مرتبط است، منطقى است که حفظ یک 
خانه و محل کار مرتب اثر معکوس داشته باشد. اگرچه 
مرتب کردن یک محیط شلوغ اغلب کارى طاقت فرسا 
اســت، اما با کمک روش هاى زیر مى توانید از مزایاى 
سالمت روان یک محیط تمیز و مرتب برخوردار شوید و 

همیشه مرتب بمانید:
هرروز یک قسمتى را تمیز کنید: تمیز کردن کل خانه از 
باال به پایین مى تواند دشوار به نظر برسد و ممکن است 
شمارا از تمیز کردن منصرف کند. به جاى اینکه به خودتان 
فشار بیاورید تا کل خانه را مرتب کنید، یک منطقه کوچک 
را انتخاب و شروع کنید. به عنوان مثال، با آویزان کردن 
لباس ها به جالباســى یا تمیز کردن سرویس بهداشتى 

شروع کنید.
 انجام کار هاى کوچک در فهرســت کارهایتان باعث 
مى شود که نظافت کمتر دلهره آور به نظر برسد و وقتى 
چیزى را از فهرست خود حذف کنید، احساس موفقیت 

خواهید کرد.

از انباشت غیر ضرورى ها پرهیز کنید
گاهى اوقات، یک خانه نامرتب یا یک میز کار شلوغ نتیجه 
انباشته شدن بیش ازحد وسایل است. بنابراین، هر چیزى 
را که دیگر استفاده نمى کنید، دور بیندازید. به جاى یافتن 
مکانى براى نگهدارى یک کاالى قدیمى یا انداختن آن 
در کشو، لحظه اى وقت بگذارید و ببینید که آیا واقعاً به آن 
نیاز دارید یا خیر. حتى ممکن است به این نتیجه برسید 
وسایلى که استفاده نمى کنید را به یکى از عزیزان یا یک 

مرکز خیریه بدهید.

از کار هاى کوچک و ساده شروع کنید
با یک نظافت ساده مانند پنج دقیقه وقت گذاشتن هرروز 
براى شستن ظرف ها، یا همیشه آویزان کردن کلید ها و 
کیف پول خود در کنار در، مى تــوان تفاوت ایجاد کرد. 
اســتفاده از این عادات کوچک زمان کمترى نسبت به 

تمیز کردن یک محیط درهم ریخته مى برد.

به هم ریختگى مى تواند نشانه مشکل 
سالمت روان باشد

براى بسیارى از افراد، حفظ یک خانه مرتب مهم تر 
از ایجاد تغییرات کوچک اســت، اما براى برخى، 
خالص شــدن از شــر به هم ریختگــى مى تواند 
فوق العاده دشوار و حتى ناراحت کننده باشد و گاهى 
این مســئله مى تواند نشــانه دهنده یک مشکل 
سالمت روان باشــد. به عنوان مثال، افسردگى 
همراه بــا عالئمى مانند خســتگى مفرط، عدم 
تمرکز و از دســت دادن عالقه بــه فعالیت هاى 

است  معمول 
که مى تواند صرف 

زمان و انرژى موردنیاز 
براى حفــظ یک خانه تمیز 

و منظم را دشوار کند. در موارد 
دیگر، افرادى که تمیــز کردن را 

ناراحت کننده مى دانند، ممکن اســت 
دچار اختالل احتکار یا اختالل وابســتگى 

به اشیاء شوند. این یک وضعیت سالمت روان 
قابل تشخیص است که خالص شــدن از دست 

اموال را حتى اگر ارزش کمى داشته باشد دشوار مى کند 
و منجر به درهم وبرهم شدن فضا هاى زندگى مى شود.
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى سجاد مقنى به موجب درخواست وارده به شماره 10587 مورخ 19/ 10/ 1401 
و به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى گردیده 
که مدعى است سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین به شــماره 3 فرعى از 1041 اصلى واقع در بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بیدگل 
که به نام آقاى ســجاد مقنى ثبت و سند مالکیت به شماره ســریال 622666 الف / 
1400 صادر گردیده. در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آییــن نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/12-م 
الــف:1443601- رییــس ثبــت اســناد و امــالك آران و بیــدگل- حامــد

 فکریان آرانى/11/104
آگهى فقدان سند مالکیت

آقاى حسین دشتبان عالى آباد بیدگلى به موجب درخواســت وارده به شماره 1158 
مورخ 29/ 10/ 1401 و به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یکبابخانه به شماره 4 فرعى از 492 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل که ذیل شماره 5398 صفحه 223 دفتر 84 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت 
به شماره ســریال 886165 صادر گردیده در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/12-م 
1449183-رییــس ثبــت اســناد و امــالك آران و بیدگل-حامــد الف:

 فکریان آرانى/11/139  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابرراى شماره 1029 مورخ 1401/10/07 به شماره کالســه 0495 مالکیت آقاي 
/ خانم سکینه عسگري فروشانی به شناسنامه شــماره 240 کدملی 1141409992 
صادره فرزند نادعلی در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,08 

متر مربع پالك شــماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکى 3437 و 2112 و دفتر 689 صفحه 
236 و دفتر الکترونیکى 2111 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است .
برابرراى شماره 1030 مورخ 1401/10/07 به شــماره کالسه 0496 مالکیت آقاي / 
خانم رباب مجیري به شناسنامه شماره 14423 کدملی 1140517619 صادره فرزند 
حسینعلی در پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116٫08 متر 
مربع پالك شــماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکى 3437 و 2112 و دفتر 689 صفحه 236 
و دفتر الکترونیکى 2111  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است .
 لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول :1401/11/12 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/27 
- م الــف: 1449342 - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهرـ  محمد حســن 

مصطفوى/11/140

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابرراى شماره 1807 مورخ 1401/10/27به شــماره کالسه 1272 مالکیت آقاي / 
خانم محمد علی حاجی هاشــمى به شناسنامه شــماره 331 کدملی 1141018373 
صادره فرزند عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,74 متر مربع پالك 
شــماره 171 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به موجب دفتر الکترونیکى 139620302006009401 و 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 شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است 
در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/11/12-تاریخ انتشــار نوبت دوم 
:1401/11/27- م الف: 1449213 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  محمد 

حسن مصطفوى/11/142

رییس ســتاد دهه فجر انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: دهه فجر بهتریــن زمان بــراى مطالبه گرى از 
مســووالن در زمینه عمل به تکالیفشــان در هر رده و 
جایگاهى است و مهمترین وجه مطالبه گرى نیز بر عهده 
اصحاب رسانه است.غالمرضا رضایى اظهار داشت: 50 
نفر از مدیران کل این استان موظفند همزمان با آغاز دهه 
فجر با حضور در مدارس گزارشى از اقدامات انجام شده 
ارائه کنند.رییس ســتاد دهه فجر استان اصفهان گفت: 
بیش از ســه هزار برنامه مختلف همزمان با ایام ا... دهه 
فجر در اصفهان و شــهرهاى مختلف این استان برگزار 
مى شــود.رضایى ادامه داد: نواختن زنــگ انقالب در 

مدارس و کارخانه ها، رژه موتورسوران، دوچرخه سواران، 
اسب سواران و حرکت تیم هاى ورزشى از محل یادمان 
شــهداى گمنام در نقاط مختلف شــهر تا گلزار شهدا و 
مراســم بزرگداشــت ورود امام از جمله برنامه هاى روز 
12 بهمن در استان اصفهان است.به گفته وى، تجلیل 
از خانواده شهداى انقالب، شهداى امنیت و نورافشانى 
و میهمانى الله ها و عطرافشانى و غبارروبى گلزار شهدا

از دیگر برنامه هاى این ایام است.
رییس ستاد دهه فجر اصفهان افزود: برنامه هاى متنوعى 
با موضوع دهه فجر و والدت حضرت على(ع) در بیش از 

80 مسجد محورى استان پیش بینى شده است.

رئیس عقیدتى سیاسى فرماندهى انتظامى استان اصفهان، 
یکى از اقدامات مهم این نهاد براى کارکنان و خانواده هاى 
ناجا در اصفهان بویژه نوجوانان و جوانان را تشریح وقایع 
به ثمر رسیدن انقالب اسالمى و دستاوردهاى آن عنوان 
کرد.حجت االسالم والمســلمین محمدحسین ایروانى 
افزود: این مهم در قالب برگزارى دوره هاى بصیرت افزایى 
و تبیین دستاوردهاى انقالب در دستور کار ماست و به این 
منظور از پیشکســوتان این حوزه و انقالبیون براى بیان 
شرایط آن دوران و ضرورت به ثمر رساندن انقالب اسالمى 
دعوت مى شود.وى با بیان اینکه یکى از برنامه هاى مهم 
در ایام دهه فجر، فضاسازى است، گفت: در این راستا هر 

روز در سطح یگان ها، کالنترى ها و پاسگاه هاى شهرى و 
روستایى، یکى از دستاوردهاى انقالب تشریح مى شود.
رئیس عقیدتى سیاســى فرماندهى انتظامى اصفهان با 
بیان تفاوت پلیس جمهورى اســالمى با دیگر کشورها 
گفت: پلیــس در این نظام در تراز انقالب اســالمى و در 
خدمت بى منت به مردم ولى پلیس غیرمسلمان در خدمت 
ســردمداران و نظام سرمایه دارى اســت.وى با اشاره به 
برگزارى برنامه هاى اعتقادى و دین باورى براى کارکنان 
ناجا در راستاى تقویت بینش و هدایت سیاسى آنها گفت: 
به این منظور بانک هادیان سیاسى“ در سازمان عقیدتى 

سیاسى فراجا تاسیس شده است.

دهه فجر بهترین زمان 
مطالبه گرى از مسئوالن است

وقایع به ثمر رسیدن انقالب 
تشریح مى شود

نقشه کرونایى
 اصفهان آبى تر شد 

سرپرسـت روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهـان گفت: تعـداد شهرسـتان هاى بـا وضعیت 
عادى(آبى) در نقشه کرونایى استان نسبت به هفته 
قبل، افزایش یافت و به 17 مورد رسید. پژمان عقدك 
افزود: بر اساس آخرین رنگ بندى همه گیرى بیمارى 
کووید-19 که توسـط وزارت بهداشـت منتشر شد، 
تعداد شهرستان هاى زرد در استان اصفهان کاهش 
یافت و به پنج شهرسـتان رسـید. وى بـا بیان اینکه 
دهاقان، سمیرم، فریدونشـهر، گلپایگان و نایین در 
این رنگ بنـدى در وضعیت زرد(به نسـبت ُپرخطر) 
قرار دارند، اظهـار داشـت: شهرسـتان اصفهان نیز 
در وضعیت آبى(عادى) قرار دارد و هیچ شهرسـتان 
نارنجى یا قرمزى نداریم. وى خاطرنشان کرد: موج 
هشـتم کرونا کـه از دى امسـال آغاز شـد برخالف 
سـایر موج ها بـا افزایش ناگهانـى آمار مواجه نشـد 
بلکه آمار و ارقام با شـیب مالیم باال رفت و سـپس 
فروکش کرد و ثابت شـد. عقدك با اشـاره به اینکه 
اوج گرفتـن آمـار کرونـا بـراى اواخر دى و اواسـط 
بهمن امسـال پیش بینى شـده بـود، افـزود: به نظر 
مى آیـد عوامل مختلفى مانند اطالع رسـانى سـبب 
شـد تا این اتفاق نیفتد. وى خاطرنشـان کرد: آنطور 
که از شواهد پیداست زیرسـویه جدید اومیکرون در 
کشورمان گسترش نیافت. عقدك با اشاره به اینکه 
آمـار کرونا در یک هفتـه اخیر در اسـتان روند ثابتى 
داشت، اضافه کرد: میزان ابتال به آنفلوآنزا نیز کاهش

 یافته است.

خبر

آرمان کیانى
در حالى که بارش برف مناطق غربى، جنوبى، دامنه کوه ها 
و محورهاى مجاور استان کهگیلویه وبویراحمد و بارش 
باران مناطق مرکزى استان را فرا گرفته است، مرخصى 
تمام کارمندان مدیریت بحران استان و شهرستان ها تا 
پایان هفته لغو شده و به تیم هاى امداد زمستانى درمناطق 
شهرى، روستایى ومحورهاى جاده اى استان همزمان با 
پیش بینى بارش برف و بــاران و وزش تندباد در تمامى 
مناطق استان به خصوص غرب و جنوب تا پنج شنبه آماده 

باش اعالم شده است.

پیش تر اداره کل هواشناسى استان اصفهان هشدار داده 
بود که تا اواخر روز چهارشنبه ســامانه اى که از مناطق 
غربى و دریاى مدیترانه وارد مى شود، استان را در گرفته و 

اصفهان شاهد بارش برف و باران خواهد بود.
اما بارش سنگین برف که از روز یک شنبه و به خصوص 
از دیروز بخش هایى از استان اصفهان را سفیدپوش کرده 
مشــکالتى را در تردد به وجود آورده است و  امدادگران 
150 نفر گرفتار در برف را نجات داده اند. از ســوى دیگر 
به علت شــدت بارش برف، کــوالك و کاهش دما و به 
منظور پیشــگیرى از وقوع حوادث ناشــى از لغزندگى 

معابــر و جاده هاى ارتباطى تمامى دوره هاى آموزشــى 
مدارس در شهرســتان هاى فریدن، فریدونشهر، بویین 
میاندشت، خوانسار و چادگان دیروز (سه شنبه 11 بهمن) 

غیر حضورى شد.
بنا بر این گزارش، تا روز گذشته به علت برف و کوالك 
شدید ارتباط 9  روستاى پشــت کوه دوم در فریدونشهر 
قطع شــده بود.  بارش برف از روز دوشنبه در شهرستان 
فریدونشهر آغاز شــد که این بارش ها در مناطق مرتفع 
و گردنه کلوسه بسیار ســنگین بوده است به طورى که  
ارتباط 7 روستاى پشت کوه دوم این شهرستان قطع شد.

بارش ها در بخش موگویى نیز شــدید بوده به طورى که 
از 85 روستاى شهرستان فریدونشــهر، راه ارتباطى 60 
روستاى منطقه پشــتکوه موگویى مسدود است. گردنه 
کلوسه که راه ارتباطى 8 روستاى است با برف بیش از یک 

مترى مسدود شده است. 
تا روز گذشته بارش برف در مناطق روستایى فریدونشهر 
70 سانتیمتر و در شهر فریدونشهر 40 سانتیمتر بوده است.

در همین حال 210 تیم امدادى در بخش هاى راهدارى، 
هالل احمر، فوریت هاى پزشــکى، پلیس، شهردارى ها، 
دهیارى ها و ادارات گاز و بــرق در حالت آماده باش قرار 
گرفته اند. عوامل راهدارى در 44 راهدارخانه در ســطح 
استان استقرار داشته و براى انجام عمل برف روبى امکانات 
الزم همچون ماشین، نمک و شــن در اختیار دارند. 42 
پایگاه هالل احمر و 200 پایگاه اورژانس هم در وضعیت 
آماده باش و فعال بوده و انبارهاى خود را تقویت کرده اند. 
تیم هاى امدادخودرو براى کمک به خودروها در جاده ها 

استقرار یافته اند و شهردارى ها براى سطح شهر و راهدارى 
براى جاده ها جرثقیل پیش بینى خواهد کرد.

گرفتار شدن در بهمن
اما با ســقوط دوباره بهمن در حدود ساعت 22  دوشنبه 
شب در محدوده گردنه «شاه والیت» در  محور خوانسار- 
بویین میاندشت تعداد 10 خودرو زیر برف گرفتار شدند که 
عملیات به موقع تیم هاى امداد و نجات بدون هیچ گونه 
حادثه جانى انجام شــد. این محور بــه علت وجود خطر 
کوالك و ســقوط بهمن، لغزندگى و یخ زدگى تا اطالع 

بعدى بسته است.
یک شنبه شب هفته جارى نیز ســقوط بهمن در همین 
محور اتفاق افتاد که مسیر مسدود شده نهایتاً باز شد. اداره 
کل راهدارى و حمل و نقــل جاده اى اصفهان با تأکید بر 
اینکه این محور جزو راه هاى شریانى نیست و تردد زیادى 
در آن صورت نمى گیرد، از رانندگان خواست که براى تردد 
در این مسیر از محورهاى جایگزین مانند خوانسار - دامنه 

و داران - بویین میاندشت استفاده کنند.
در همین حال اداره کل هواشناسى استان اصفهان اعالم 
کرده که سامانه بارشى که اصفهان را فراگرفته در برخى 
نقاط استان باعث وزش بادهاى شــدید هم خواهد شد. 
مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان نیز  هشدار داده با 
ورود این سامانه شاهد تندباد نیز در برخى شهرستان ها 
همچون نایین، ورزنه و سمیرم خواهیم بود؛ سرعت این 
تندباد در برخى ســاعات به 70 کیلومتر بر ســاعت هم

 خواهد رسید.

سامانه مدیترانه اى همراه با بارش برف و باران استان را در برگرفته است

آماده باش امداد زمستانى در اصفهان تا پایان هفته

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از 
واژگونى تریلر حامل 144 ســیلندر گاز CNG در 
بافران خبر داد.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: 
 CNG حادثه واژگونى تریلر حامل 144 سیلندر گاز
در محدوده شــهر بافران گزارش شد که پس از 
60 ساعت تالش مستمر عوامل مدیریت بحران 
شهرستان نایین شــرکت گاز، برق، آتش نشانى، 
فرماندارى، پلیس راه، راهدارى، نیروى انتظامى، 
اورژانس و هالل احمر امدادرسانى و رفع خطر انجام 
شد.وى افزود: اطراف محل حادثه ایمن سازى و 
تخلیه شد و ســیلندرهاى گاز انتقال و پاکسازى 
محل با حداکثر اصول ایمنى و با موفقیت انجام شد.
شیشــه فروش ادامه داد: عملیات بسیار پیچیده 
بود و گروه هاى تخصصى به محل اعزام شدند و 
خوشبختانه خسارت جانى نداشت و اگر دقت الزم 
انجام نمى شد، مى توانســت خسارات جدى در بر 
داشته باشد.مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه علت حادثه خطاى انسانى 
بوده است، خاطرنشــان کرد: روزانه بیش از 20 
سرویس از این نوع تریلر براى تأمین گاز شهرستان 

خور و بیابانک در این مسیر تردد دارد.

60 ساعت عملیات پیچیده 
رفع خطر در بافران

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پویش پروژه مبنا به شناسه ملى 14007818310 و 
به شماره ثبت 61109 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - یوسف روزبهانى 
به شماره ملى 1293304441 به سمت بازرس على البدل، مجتبى ناظمى 
سجزى به شماره ملى 5650043310 به سمت بازرس اصلى براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448425)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص خدماتى آذر گل زنده رود به شناسه 
ملى 10260483077 و شــماره ثبت 27590 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/10/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: کلیه اختیارات هیئت مدیره در ماده 34 اساسنامه به 
مدیرعامل تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1448844)

آگهى تغییرات
 شــرکت تعاونى حمل و نقل تریلى داران خود راننده مبارکه به شناسه ملى 10260072855 و به شــماره ثبت 705 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/16 ونامه ى 10878مورخ 1401/10/15 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعى شهرســتان مبارکه و نامه ى 21/73825مورخ 1401/10/05 اداره کل 
راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسمعلى احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419094071 به سمت رئیس هیئت مدیره 
، اکبر احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419124221 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره، غالمرضا احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419621398 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره ، حسن احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419864525 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، على خواجه به شماره ملى 5759233068 به سمت 
مدیرعامل،مسلم احمدپوربه کدملى 5419125013 منشى هیئت مدیره ،غالمرضا احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419621398 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
،اکبر احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419124221 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. سپس طبق اساسنامه مقرر شد کلیه 
چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء على خواجه (مدیرعامل) و قاسمعلى احمدپور (رئیس هیئت مدیره)ومهرشرکت معتبرودرغیاب 
قاسمعلى احمدپور (رئیس هیئت مدیره) حســن احمدپور (نایب رئیس) حق امضاءخواهدداشــت و اوراق عادى باامضاءعلى خواجه (مدیرعامل) ومهرشرکت 

معتبرخواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1448465)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کاوه سرام مهام به شناسه ملى 14007527562 و به شماره ثبت 60276 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضى کاوه به شماره ملى 6209623271 ، اکبر کاوه به 
شماره ملى 6209660150 ، امیر کاوه به شماره ملى 6209668348 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. -مجید گودرزى به شماره ملى 4130929021 به سمت بازرس اصلى ، علیرضا بابلیان به شماره ملى 1292359501 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448458)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پارس آرین جى به شناسه ملى 10260536760 و به شماره ثبت 33153 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى عباس بدیعى گورتى به شماره ملى 1291484477 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و به سمت مدیرعامل وآقاى قاسمعلى بدیعى گورتى به شماره ملى 1291728694 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى 
جعفر بدیعى گورتى به شماره ملى 1291738703 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448845)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پارس آرین جى به شناسه ملى 10260536760 و به شماره ثبت 33153 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى عباس بدیعى گورتى به شماره ملى 1291484477 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره وآقاى قاســمعلى بدیعى گورتى به شماره ملى 1291728694 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى جعفر بدیعى گورتى به 
شماره ملى 1291738703 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقاى محمدعلى قاسمى گورتى به شماره ملى 
1291716017 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وآقاى حامد فارسى به شماره ملى 1292143770 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448843)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص بهبود تجارت سانا درتاریخ 1401/11/03 به شماره ثبت 73171 به شناسه ملى 14011891729 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى بازرگانى ، تولید ، فروش ، واردات و صادرات در زمینه هاى تجهیزات 
پزشکى ، دارو سازى ، آزمایشگاهى ، دندان پزشکى ، آرایشى و بهداشتى ، ابزارآالت صنعتى دستى و برقى و چرخ هاى صنعتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، دستگرده، 
کوچه شهید شهسوارزاده[22]، خیابان شــهید دکترباهنر، پالك 300، مجتمع ماه نوش، طبقه 1، واحد 5 کدپستى 8138739561 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 20000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 700000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 14019524634 مورخ 1401/10/08 نزد بانک سامان شعبه خانه اصفهان با کد 9524 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان جمشیدیان به شماره ملى 6220011317 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فائزه 
هاشم پور به شماره ملى 6220013506 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهره جمشیدیان به شماره 
ملى 6229886464 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى بهزاد کریمیان به شماره ملى 1271736233 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم سعیده محبى به شماره ملى 
4160028705 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448460)
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علیرضا جهانبخش کــه یکى از کاپیتان هــاى تیم ملى 
محسوب مى شود، تحت قرارداد باشگاه فاینورد هلند است 
اما پس از جام جهانى 2022 قطر مذاکراتى براى انتقال او 
به ســوپرلیگ یونان صورت گرفت. باشگاه پاناتینایکوس 
یونان یکى از مشــتریان این وینگر ایرانــى بود که مدیر 
برنامه جهانبخش هم پیشــنهاد این تیــم یونانى به ملى 
پوش کشورمان را تایید کرد اما در نهایت پس از عدم توافق 
پاناتینایکوس با فاینورد و جهانبخش، کاپیتان ایران در هلند 
ماندنى شد. صدرنشین یونان براى تقویت تیم خود 
«دنیل مانچینى» را به خدمت گرفت و به این 
ترتیب خرید جهانبخش از سوى این باشگاه 
منتفى شده است. جهانبخش هم مى خواهد 
روى فاینورد تمرکز کنــد و با این تیم به 

عنوان قهرمانى لیگ هلند برسد.

کاپیتان ایران در هلند 
ماندنى شد

02

هفته هجدهم لیــگ برتر در حالى با حضور تماشــاگران 
برگزار خواهد شــدکه نکته جالب این است که باتوجه به 
اعالم ناایمنى طبقه دوم ورزشگاه آزادى، ورزشگاه نقش 
جهان تبدیل به بزرگ ترین استادیوم ایران شده و سپاهان 
در ورزشگاه 75هزار نفرى خود به مصاف حریفان خواهد 
رفت. اســتادیوم یادگار امام تبریز هم به عنوان ورزشگاه 
70 هزار نفرى شناخته مى شود اما به گزارش منابع رسمى، 
حدود 66 هزار صندلى در خود دارد. بنابراین تیم ســپاهان 
با ورزشــگاه 75 هزار نفرى و تراکتور با استادیوم 66 هزار 
نفرى، پتانسیل بهترى نســبت به پرسپولیس و استقاللى 
دارند که حداکثر 35 هزار صندلى را در اختیار خود مى بینند؛ 
البته همه این تیم ها فعًال اجازه استفاده از 30 درصد ظرفیت 

ورزشگاه خود را دارند.

نقش جهان 
بزرگ ترین ورزشگاه شد

04

شیخ دیاباته مهاجم فعلى تیم فوتبال پرسپولیس که سابقه 
دو فصل بازى در اســتقالل را دارد، از باشگاه سابق خود 
به دلیل پرداخت نشــدن مطالباتش از اســتقالل به فیفا 
شکایت کرد. این مهاجم اهل کشور مالى پرسپولیس مدعى 
شده است باشگاه استقالل مبلغ 79 هزار دالر بابت حقوق دو 
ماه پایانى حضورش در این تیم را پرداخت نکرده است. فیفا 
از باشگاه استقالل درخواست ارسال دفاعیات کرد که این 
باشگاه توضیح داد تنها مطالبات باقیمانده دیاباته یک ماه 
است و ماه دوم آن ارتباطى به استقالل ندارد. گفته مى شود 
اختالف استقالل و دیاباته به دلیل طوالنى شدن مسابقات 

فوتبال به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.

شکایت مهاجم پرسپولیس
 از استقالل

باشــگاه المپیک مارســى تالش مى کند تا با 
قراردادى دائمى، ســردار آزمــون را به خدمت 

بگیرد.
طبق گزارش فابریزیو رومانو، باشــگاه المپیک 
مارســى مذاکرات خــود را با تیــم آلمانى بایر 
لورکوزن براى جذب سردار آزمون، مهاجم ملى 

پوش ایرانى آغاز کرده است.
این تیم فرانسوى پس از انتقال سوارز به آلمریا 
و بامبا دینگ  به لوریان در پى جذب یک مهاجم 
تا پیش از بســته شــدن پنجره نقل و انتقاالت 

زمستانى است.
مارســى در آســتانه جذب ترم موفى از لوریان 
طى یک قرارداد نقدى بــود، اما مهاجم نیجریه 
اى با قــراردادى 30 میلیــون یورویى به نیس 

پیوست. این باشگاه همچنین براى جذب ویتینیا، 
بازیکن جوان پرتغالى با براگا وارد مذاکره شد اما 
درخواســت 30 میلیون یورویى باشگاه پرتغالى 

مورد قبول واقع نشد.
حاال باشــگاه فرانســوى از ســردار آزمون به 
عنوان گزینه بهتر و ارزان تــرى یاد مى کند که

 تالش ها براى جذب او تــا پیش از پایان مهلت 
نقل و انتقاالت زمستانى  این فصل اروپا شروع 

شده است.
رســانه هاى ترکیــه از رقابت گاالتاســراى و 
فنرباغچه براى جذب ســردار آزمون خبر داده 
بودند. ملى پوش ایرانى بایر لورکوزن تا کنون در 
10 بازى بوندس لیگا براى این تیم به میدان رفته 

و موفق به گلزنى نشده است.

تالش تیم فرانسوى براى جذب ستاره ایرانى

03

تیم ملى فوتســال زنان ایران با شکست تیم ازبکستان به 
عنوان قهرمانى مسابقات آسیاى مرکزى (کافا) رسید. تیم 
ملى فوتسال زنان ایران در آخرین دیدار از رقابت هاى کافا 
به مصاف تیم ازبکستان میزبان رفت و موفق شد با نتیجه 
5 بر 4 برنده بشود. سارا شیربیگى و مهسا کمالى (هر کدام 
دو گل) و فرشته کریمى براى ایران در این مسابقه گلزنى 
کردند. تیم ملى زنان ایران با هدایت فروزان سلیمانى پیش 
از این برابر قرقیزستان و تاجیکستان پیروز شده بود و بعد از 
برد برابر ازبکستان، با 9 امتیاز عنوان قهرمانى این بازى ها 
را براى دومین دوره متوالى به دست آورد. این در حالى است 
که سارا شیربیگى، عنوان خانم گل و فرشته کریمى عنوان 

بهترین بازیکن این رقابت ها را کسب کردند.

تیم ملى ایران
 فاتح کافا شد

مرضیه غفاریان

مدافع هافبک ســپاهان در فاصله شــش ماه تا 
پایان همکارى اش با طالیى پوشــان اصفهان، 
قراردادش با ســپاهان را براى ســه سال دیگر 

تمدید کرد.
امید نورافکن، ستاره ســپاهان در فصل جارى 
که در یکى دو فصل گذشــته با وجــود قرارداد 
داشتن با سپاهان همیشه سوژه نقل و انتقاالت 

فوتبال ایران بود و در این پنجره زمستانى 
هم صحبت هاى زیادى مبنــى بر عالقه 
باشگاه هاى ســرخابى پایتخت به جذبش 
مطرح بود، قرارداد خود با سپاهان را به مدت 

سه سال دیگر با این باشگاه تمدید 
کرد تا به این ترتیب تا پایان لیگ 

بیســت و پنجم تحت قرارداد 
طالیى پوشان باشد.

نورافکن که تا پیش 
از حضــور کارلوس 
کــى روش در راس 
کادر فنــى به اعتقاد 
بسیارى از بازیکنان 

اصلى ایــران در جام 
جهانى به شــمار مى رفت 

و پیش بینى مى شــد بعد از این 

تورنمنت با پیشنهاد باشگاه هاى مختلف اروپایى 
روبرو شــود، در آخرین لحظه از حضور در این 
رقابت ها جا ماند تــا گمانه زنى ها پیرامون ادامه 
فوتبالش در باشــگاهى دیگر در ایران زیاد شده 
و در این بین، زمزمه هایى جدى مبنى بر نهایى 
شدن حضورش در پرسپولیس به گوش مى رسید، 
حاال بــا این قــرارداد خیال هــواداران 
ســپاهان را از حضــور یک ســتاره 
باکیفیــت فوتبال ایــران در ترکیب 

تیمشان راحت کرد.
با امضاى این قــرارداد بلندمدت بین 
نورافکن و باشــگاه ســپاهان، 
حاال امیدوارى طرفداران 
این تیم به توانایى حفظ 
ستاره ها نزد مدیریت 
ایــن باشــگاه هم 
بیشــتر شــده و 
احتمــاال پــروژه 
بعــدى ســپاهان 
براى حفظ اسکلت تیم 
قدرتمندشــان، تمدید 
قرارداد با شهریار مغانلو 

خواهد بود.

ثبت قرارداد بلندمدت نورافکن
 با طالیى هاى اصفهان

انتقاالت  هان همیشه سوژه نقل و
 بود و در این پنجره زمستانى 
هاى زیادى مبنــى بر عالقه 
ســرخابى پایتخت به جذبش 
رارداد خود با سپاهان را به مدت 

ر با این باشگاه تمدید 
 ترتیب تا پایان لیگ 

جم تحت قرارداد 
ن باشد.
 تا پیش
کارلوس

 در راس 
ه اعتقاد 
زیکنان
ن در جام

ــمار مى رفت 
مى شــد بعد از این 

حاال بــا این قــرارداد خیال ه
ســپاهان را از حضــور یک
باکیفیــت فوتبال ایــران

تیمشان راحت کرد.
امضاى این قــرارداد بلند با
س نورافکن و باشــگاه
حاال امیدوارى
این تیم به توا
ستاره ها نزد
ایــن باش
بیشــتر
احتمــا
بعــدى

براى حفظ اس
قدرتمندشــ
قرارداد با شه

خواهد بود.

و یم وی ى نبر ینیو ر ى
این «دنیل مانچینى» را به خدمت گرفت و به

ترتیب خرید جهانبخش از سوى این باشگاه 
منتفى شده است. جهانبخش هم مى خواهد 
تمرکز کنــد و با این تیم به روىفاینورد

عنوان قهرمانى لیگ هلند برسد.

جدال مدعیــان قهرمانى در نقش جهان بدون شــک حســاس ترین 
بازى هفته هجدهم خواهد بــود؛ مصافى که برتــرى در آن براى تیم 
طالیى پوش مى تواند شــاگردان ژوزه مورایس را در 12 هفته مانده به 
پایان رقابت ها به صدر جدول برساند. البته سپاهان براى قرارگرفتن بر 
سکوى نخست رقابت ها در پایان این هفته باید چند ساعتى منتظر نتیجه 
دیدار پرسپولیس با آلومینیوم بماند و آرزو کند نماینده اراك موفق شود 

دست پر از تهران به خانه برگردد.
تیم پرافتخار اصفهانى عزمش را براى کســب ششمین جام قهرمانى 
لیگ جزم کرده و براى نیل به این هدف با هت تریک در کسب پیروزى 
در بازى هاى لیگ، خود را به 2 امتیازى سرخپوشان صدرنشین رسانده 
است. اگر شاگردان مورایس امروز موفق شوند مهمان خود را دست خالى 
روانه سیرجان کنند و در جبهه اى دیگر رقیب سرخپوششان در تقابل با 
شاگردان رحمتى تن به شکست بدهد آن وقت ارتش زرد اصفهان موفق 
مى شود با 36 امتیاز برصدر جدول تکیه بزند. البته نتیجه تساوى در دیدار 
پرسپولیس و آلومینیوم و برترى پرگل سپاهانى ها برابر سربازان ژنرال هم 
مى تواند طالیى پوشان را به حکم تفاضل گل بهتر به رده نخست برساند.
با این تفاسیر، امروز سپاهانى ها باید هرطور شده در گام نخست 3 امتیاز 
بازى خانگى را از آن خود کنند. تیم مورایس با توجه به روند رو به رشدى 
که در پیش گرفته و بردهاى متوالى اش از انگیزه الزم براى غلبه بر تیم 
امیر برخوردار است. حضور هواداران این تیم پرطرفدار اصفهانى پس از 
مدتها در استادیوم هم مى تواند برگ برنده سپاهان در نبرد امروز با حریف 
سرسخت سیرجانى اش باشد. ضمن اینکه با توجه به 2 برد براى سپاهان 
در مقابل یک برترى به نفع گل گهر و 2 تساوى در 5 بازى اخیر این دو 

تیم کفه ترازو کمى به نفع تیم اصفهانى سنگینى مى کند اما با همه اینها 
شاگردان مورایس نباید لحظه اى از مهمان خود غافل شوند چرا که نه 
قلعه نویى و نه بازیکنانش هیچکدام به این راحتى ها گوى و میدان را به 

حریف واگذار نمى کنند.
بدتر از همه اینکه ســورمه اى پوشان ســیرجان هفته گذشته در دربى 
کرمان در خانه در برابر مس رفسنجان متوقف شده اند. آنها حاال مصمم 
هستند انتقام هت تریک در کسب تساوى در 3 بازى اخیر خود در لیگ 
و همچنین توقف در بازى رفت در تقابل با سپاهانى ها را امروز یکجا از 
میزبان اصفهانى خود بگیرند. اگرچه سربازان امیرخان حتى با برترى در 
نبرد با سپاهانى ها هم بعید است با توجه به تفاضل گل بهتر رقیب بتواند 
جاى این تیم را در رده دوم جدول بگیرد اما کسب سوغات 3 امتیازى از 
اصفهان براى قلعه نویى حکم نزدیک شدن به رؤیاى قهرمانى در لیگ 22 
را دارد و این موضوع مى تواند در ادامه رقابت ها تیم مورایس را به دردسر 
بیاندازد. بنابر این شاگردان این سرمربى پرتغالى باید هرطور شده امروز 

برنده از میدان خارج شوند.
سپاهانى ها براى غلبه بر گل گهر باید دروازه فروزان را فرو بریزند که براى 
این منظور از توان هجومى باالیى برخوردارند. بهترین شاهد براى این 
مدعا هم عملکرد درخشان این تیم در فاز هجومى در بازى هاى گذشته 
است. سپاهان با 24 گل زده در 17 بازى به همراه گل گهر عنوان بهترین 
خط حمله لیگ را از آن خود کرده و براى باالبردن آمار گلزنى خود در نقل و 
انتقاالت زمستانه مهره هجومى جدیدى به ترکیب خود اضافه کرده است. 
حضور ایگور کاتاتو، وینگر برزیلى و یار تازه وارد طالیى پوشان اصفهان 
در دیدار امروز، در کنار مهاجمانى چون شهریار مغانلو و محمد على نژاد 
عالوه بر اینکه مى تواند قدرت مهاجمان این تیم در مصاف با مدافعان 

حریف را افزایش دهد بدون شــک  دوئل مدعیان در نقش جهان را هم 
تماشایى تر خواهد کرد.

از دیگر جذابیت هاى تقابل سپاهان گل گهر در بزرگ ترین استادیوم حال 
حاضر ایران، حضور بازیکنانى در ترکیب این دو تیم است که پیش از این 
سابقه بازى در تیم مقابل را داشته اند. از شایان مصلح، کى روش استنلى 
سوارز و آرمین سهرابیان، سپاهانى هاى ســابق گل گهر که بگذریم، 
محمدرضا حسینى وینگر سابق طالیى پوشان که به تازگى از این تیم جدا 
و براى بار سوم شاگرد ژنرال شده و همچنین میالد زکى پور سرباز سابق 
امیر که در بازى رفت گل گهر و سپاهان دو بار با پیراهن طالیى پوشان 
دروازه تیم سابقش را فروریخته هیجان بازى امروز را دو چندان مى کند.

از همه اینها گذشته، ســکاندارى دو ســرمربى در دو تیم سپاهان و 
گل گهر که هیچکدام به راحتى حاضر نمى شــود در برابر حریف زانو 

بزند و تالش هر دو رقیب براى عقب نیافتــادن از کورس قهرمانى و 
کارنامه اى که این تیم ها در لیگ امســال از خود برجاى گذاشته اند 
باعث مى شود حتى روى کاغذ هم نتوان برنده مهیج ترین نبرد هفته 
هجدهم را تعیین کرد. باید منتظر ماند و دید سرانجام این دستیار سابق 
ژوزه مورینیو است که با برترى در برابر چشم هواداران تیمش بیش از 
پیش آنها را به تحقق رؤیاى قهرمانى پس از هشت سال امیدوار مى کند 
یا پرافتخارترین مربى لیگ برتر است که اندیشه ها و تاکتیک هایش 
را در میدان بر استراتژى هاى همقطار پرتغالى اش غالب مى کند و با 

دست پر نصف جهان را ترك مى کند. 
شاید هم هیچکدام از این دو سرمربى کارکشته نتواند مچ حریف مقابل 
را بخواباند و سپاهان و گل گهر در نهایت با دشت یک امتیازى به نفع 

سرخابى هاى لیگ این بازى حساس را به پایان برسانند.  

امروز، سپاهان- گل گهر

جدال مدعیان قهرمانى 
در نقش جهان

مربى تیم فوتبال ذوب آهن ابراز امیدوارى کرد، براى فصل 
آینده در بودجه این باشگاه تغییر اساسى صورت بگیرد.

قاســم حدادى فر درباره آخرین وضعیت ذوب آهن اظهار 
داشت: وضعیت تیم نرمال نیست و باید خیلى زود خودمان را 

جمع و جور کنیم چون امتیاز گرفتن در نیم فصل دوم سخت تر 
است. در این سال ها که در ذوب  آهن حضور داشتم غیر از دو 
سه فصل همیشه در بین مدعیان قهرمانى قرار داشتیم و حتى 
به فینال آسیا هم رسیدیم و در چند دوره قهرمان جام حذفى 

شدیم، ولى االن از آن شرایط دور هستیم.
وى در ادامه خاطر نشان کرد: نکته مثبت در مورد ذوب آهن 
این است که آقاى على احسانى به عنوان مدیرعامل باشگاه به 
خوبى از مجموعه حمایت مى کند. او از بدنه ذوب آهن است و 
خودش ورزشکار بوده است. ما امیدواریم که بتوانیم با حمایت 

مسئوالن هر چه زودتر شرایط خوبى پیدا کنیم.

مربى ذوب آهن همچنین با اشــاره به کمبود بودجه در این 
باشگاه گفت: ما باید از لحاظ بودجه خیلى قوى تر از گذشته 
باشــیم، چون مى بینیم که تیم هاى لیــگ برترى در جذب 
بازیکنان چگونه با یکدیگر رقابت دارند، ولى ما با این بودجه 
نمى توانیم با آنها رقابت کنیم. شــما دیدید که در سال هاى 
گذشته بازیکنان بزرگ و سرشناسى از ذوب آهن جدا شدند. 
امیدوارم در فصل آینده و در بحــث تعیین بودجه یک تغییر 
اساسى صورت بگیرد تا ذوب آهن دوباره بتواند در فوتبال ایران 
براى قهرمانى بجنگد. حدادى فر در واکنش به شعار هایى که 
برخى از هواداران ذوب آهن علیه مهدى تارتار در بازى گذشته 

دادند، تأکید کرد: این درست است که در گذشته اختالف هایى 
بین من و آقاى تارتار وجود داشت، ولى حرف هایى که توسط 
برخى از هواداران در مورد ایشان زده شد را قبول ندارم و من به 

سالمت مجموعه کادر فنى ذوب آهن ایمان دارم.
وى در پایان اظهار داشت: این درست است که در یک مسیر 
سخت قرار گرفتیم، ولى همه باید به یکدیگر کمک کنیم تا 
بتوانیم دوباره نتایج خوبى بگیریم و مسئله مهم این است که 
بازیکنان هم از لحاظ ذهنى و تمرکز در موقعیت خوبى قرار 
بگیرند تا در بازى بعد با شکســت دادن مس رفسنجان در 

شرایط خوبى قرار بگیریم.

حدادى فر: 

باید خیلى زود خودمان را 
جمع و جور کنیم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ــد  ــزرگ و کوچــک، نیرومن ــبک، ب ــنگین و س ــه موجــودات س هم
ــات و هســتى یکســانند و خلقــت آســمان و  ــف، در اصــول حی و ضعی
هــوا و بادهــا و آب یکــى اســت. پــس اندیشــه کــن در آفتــاب و مــاه 
و درخــت و گیــاه و آب و ســنگ و اختــالف شــب و روز و جوشــش 
دریاهــا و فراوانــى کــوه هــا و بلنــداى قلــه هــا و گوناگونــى لغــت ها 

و تفــاوت زبــان هــا کــه نشــانه هــاى روشــن پروردگارنــد.
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ساسان اکبرزاده
 «همزمان با دهه فجر انقالب اســالمى، شهردارى 
اصفهان مرکــز معتادین متجاهر را بــا ظرفیت 700 
نفر براى حل مشــکالت این معتادیــن در باغ فدك 
افتتاح کرد و 350 معتاد متجاهر قلعه شــور را به این 
مکان انتقال داد و قلعه شور نیز به بانوان معتاد متجاهر 
اختصاص داده خواهد شد. این در حالى است که در باغ 
فدك، معتادیــن متجاهر مى توانند بــه حرفه آموزى 
بپردازند تا بعد از خروج از این مرکز، عالوه بر رفع اعتیاد 

و درآمدزایى، به آغوش خانواده باز گردند.»
مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان در بیســت و یکمین گپ و گفت شهردارى با 
رسانه ها که در باغ طوبى مجموعه تخت فوالد اصفهان 
برگزار شــد با اعالم این مطلــب و تبریک دهه فجر 
ومیالد امیر المؤمنیــن(ع) گفت:کمپ فدك با هزینه 
45 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان ساخته و تجهیز 

شده و از نظر طراحى و حرفه آموزى بسیار خوب است. 
همچنین با توجه به اینکه مــا در اصفهان براى بانوان 
معتاد مرکزى نداشتیم مرکز قلعه شور براى بانوان معتاد 
متجاهر در نظر گرفته شده است که از نیازهاى اساسى 
شهر اصفهان به شــمار مى رفت. البته بهره بردارى از 
مرکز معتادین متجاهر در باغ فدك را ســپاه به عهده 

خواهد داشت. 
روح ا... ابوطالبى افزود: تخلفات شهرى انواع و اقسام 
داشته و شامل تکدیگرى، دست فروشى، و... در دسته 
بندى هاى گوناگون قرار مى گیرند که ما سعى داریم 
تخلفات شهرى را کاهش دهیم. تخلفاتى چون کنترل 
تغییر کاربرى ســاختمان ها، پروانه ساختمان و... که 
همکاران ما آنهــا را رصد کرده و در یکســال اخیر با 
انجام اقدامات خوبى در این راســتا گام برداشته ایم. 
وى برخورد با مشــاغل مزاحم که براى منازل مشکل 
ایجاد مى کند را از دیگر اقدامات بر شمرد و گفت: براى 

افرادى که در این مشاغل فعال هستند نیز پرونده هاى 
الزم صادر و بررســى هاى الزم صورت گرفته و رأى 

هاى بسیار قوى صادر شده است.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان مى گوید: ما به مالــک زمین هاى بایرى که 
به زباله دان و محل ریختن نخاله تبدیل شــده اخطار

 مى دهیم که براى تعیین وضعیت خود به شــهردارى 
مراجعه کند و اگر بعد از چندین بار اخطار مراجعه نکند 
پس از اطالع قضایى آن زمین دیوارکشــى مى شود و 
البته هزینه هم به عهده مالک گذاشــته خواهد شد و 

بدینسان پیشگیرى صورت مى پذیرد.
ابوطالبى با اشــاره به معضالت تخلفات شهرى گفت: 
عمده تخلفات شــهرى ما را متکدیــان در رده هاى 
مختلف انجــام مى دهنــد. البته شــهردارى وظیفه 
جمع آورى کارتــن خواب ها را نــدارد اما با همکارى 
دادگسترى، بهزیستى و 13 دستگاه وظیفه جمع آورى 

متکدیان را دارد.
وى خاطر نشــان کرد: البته در گذشته حرکات خوبى 
انجام شد ولى کافى نبود و 13 دستگاه هماهنگى هاى 
الزم را آنگونه که باید نداشــتند ولى در یکسال اخیر با 
جلسات مختلف با مســئوالن، فرماندار و اینکه روزانه 
افزون بر 20 تماس با 137 شهردارى برقرار مى شود ما 
کمپى در میدان استقالل احداث کردیم که 13 دستگاه 
متولى همدل با شــهردارى در آن فعالیت مى نمایند. 
این در حالى اســت که باید در نظر داشــت نگهدارى 
معتادان متجاهر یا کودکان کار و... هزینه بر بوده و باید

 دستگاه هایى چون دانشــگاه علوم پزشکى بخشى از 
این هزینه ها را بپذیرند.

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه در سال آینده براى دستگاه هاى مربوطه 

بودجه هاى الزم باید در نظر گرفته شود گفت: بیشتر 
این معتادان متجاهر و یا متکدیان از شهرهاى مجاور به 
اصفهان براى تکدیگرى آمده اند و هر کدام لیدر دارند و 
برخى در آمدهاى زیادى هم دارند و الزم است هر شهر 
مرکزى براى جمع آورى آنها تجهیز کند. ابوطالبى از 
جمع آورى 350 کارتن خواب معتاد متجاهر در یک ماه 
و نیم گذشــته در اصفهان خبر داد و گفت: ما در کمپ 
استقالل این متکدیان را دسته بندى مى کنیم و به طور 
متوسط چندین نفر در شــهر اصفهان معتاد متجاهر از 

سوى شهردارى جمع آورى مى شود.
وى از مردم و شهروندان اصفهانى خواست به متکدیان 
در ســطح شــهر کمک نکنند و اگر تمایل به کمک 
داشتند این کمک را به سازمان هاى مربوطه همچون 
بهزیستى، کمیته امداد امام خمینى (ره) و... ارائه کنند 

تا به نیازمندان واقعى برسد.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: براساس مصوبه شوراى شهر اصفهان 
و با هماهنگى هاى انجام شده، آن دسته از افرادى که 
وسایل آنها به اســم تخلف از سوى شهردارى تا پایان 
سال 1398 جمع آورى شــده، مى توانند تا 22 بهمن 
1401 براى دریافت وســایل خود به صورت رایگان 

مراجعه کنند تا وسایل به آنان عودت داده شود.
وى با بیان اینکه در ســال هاى گذشته مرجعى براى 
جمع آورى کــودکان کار خیابانى نداشــتیم گفت: با 
پیگیرى هاى انجام شده در محل خیابان جى، خیابان 
مهدیه ساختمانى تعبیه و در حال تجهیز است و سعى 
داریم آن را در دهه فجر بــراى نگهدارى کودکان کار 

خیابانى افتتاح کنیم.
ابوطالبى مى گوید ســامانه هوشمندســازى تخلفات 
شهرى در شهردارى ایجاد شده و ســعى داریم سال 

آینده آن را بــه مناطق 15 گانه، تســرى دهیم. البته 
در هوشمندسازى، همه بازرســان به تبلت با نرم افزار 
مجهز هســتند که این امــر قطعًا بــراى اولین بار در 
کشور در شــهردارى اصفهان اجرایى مى شود که در 
آن همه چیز آنالین بوده و تنش ها را کاهش مى دهد 
و همزمان تخلف مالک به صورت آنالین اطالع داده 
شــده و مى تواند قابلیت بازدارندگى داشته باشد. این 
هوشندسازى امروز به صورت آزمایشى در مناطق 5 و 6 
و 13 شهردارى اصفهان در حال انجام است که سامانه 

هوشمند رصد وثبت تخلفات شهرى نام دارد.
ابوطالبى از ایجاد سامانه اى دیگر براى مناسبت هاى 
ملى و مذهبى هیئات براى دریافت مجوز ایجاد خیمه، 
موکب و... خبر داد و گفت: مــا قبل از محرم این امر را 
الکترونیکى کردیم که همــه ذینفعان مى توانند از آن 
اســتفاده کنند که این امر نیز براى اولین بار در کشور 
در شهردارى اصفهان اجرا مى شود. وى در این رابطه 

گفت: ما 400 نقطه را طى شــش ماه، در سطح شهر 
مورد بررسى قرارداده و شناسایى کرده ایم که متقاضى
 مى تواند با ورود به سامانه، در خواست خود را ارائه داده 
و ما پس از بررسى هاى الزم، مجوز صادر خواهیم کرد 
و براى متقاضى پیامک ارسال مى گردد که این مهم نیز 

چندین ماه است در حال انجام مى باشد.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از کسبه اصفهان خواســت تا براى رفع سد 
معبر با اداره پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان همــکارى کننــد. ابوطالبــى در خصوص 
کارگاه هاى تیزاب در اطراف میدان امام (ره) هم گفت: 
کارگاه هاى تیزاب در میدان امام (ره) بسیار خطرناك 
بوده و ضرر دارد و پرونده آنها به کمیسیون بند 20 رفته 
و رأى هم صادر شده اســت که باید از این محل بروند 
ولى باید اقداماتى انجام شود که از سوى فرماندارى در 

حال پیگیرى است.

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى  شهردارى اصفهان اعالم کرد؛

افتتاح کمپ معتادان متجاهردر باغ فدك

 گزارش درآمد های 
شهرداری نصر آباد

 در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 

شهرداری نصر آباد

 عملکرد شش ماهه مصوب ساالنه  عنوان   کد طبقه بندى  
دوم سال  

59332966158 38,000,000,000  درآمد ها  1,000,000 
38924883002 34,924,000,000  درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى  110,000 
333794677 276,000,000  درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى  120,000 
42311061 1,050,000,000  بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى  130,000 
472051846 1,250,000,000  درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى  140,000 
19559925572 500,000,000  اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها  150,000 

10044674458 2,000,000,000  واگذارى دارایى سرمایه اى  2,000,000 
134701869 -  ماده 101 قانون شهردارى  100,000 
9699972589 2,000,000,000  فروش اموال غیر منقول  200,000 
210000000فروش اموال غیر منقول 300,000 

69377640616 40,000,000,000  جمع کل منابع  

عملکرد 6 ماهه دوم سال 1400 مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى 

 2,237,060,000  2,200,000,000 کالبدى و شهرسازى1

 19,970,192,282  10,354,000,000 محیط زیست و خدمات شهرى2

 5,150,979,900  3,400,000,000 ایمنى و مدیریت بحران3

 5,759,131,169  5,050,000,000 حمل و نقل و ترافیک4

 911,466,600  273,250,000 خدمات مدیریت5

 100,000,000 اجتماعى و فرهنگى6

 34,028,829,951  21,377,250,000 جمع کل مصارف شهردارى 

عملکرد 6 ماهه دوم سال 1400 مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى 

 16,253,407,810  21,560,000,000 هزینه ها  1,000,000 
 8,761,057,010  13,685,000,000 جبران خدمات کارکنان 1,100,000 
 4,362,887,400  3,088,500,000 استفاده از کاالها و خدمات 1,200,000 
 37,500,000 هزینه هاى تامین مالى و دارایى 1,300,000 
 630,000,000  1,182,500,000 کمک هاى بالعوض 1,400,000 
 2,499,463,400  3,466,500,000 رفاه اجتماعى 1,500,000 
 100,000,000 سایر هزینه ها 1,600,000 
 35,397,036,766  16,940,000,000 تملک دارایى هاى سرمایه اى 20,000,000 
 30,924,996,866  14,040,000,000 ساختمان و سایر مستحدثات 2,100,000 
 4,472,039,900  2,900,000,000 ماشین آالت و تجهیزات 2,200,000 
 1,666,668,000  - تملک دارایى هاى مالى 30,000,000 
 1,666,668,000  - بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلى 3,100,000 

گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماهه دوم سال 1400

گزارش 6 ماهه  دوم سال 1400 هزینه هاى شهردارى 


