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از زباله رها نمى شویم؟

افزایش تولید و توزیع 
مویرگى، راهکار حل مشکل 
التهاب قیمت روغن موتور
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«بى پدر»
 به تاالر هنر مى رود 

مسافران سرگردان
3
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آب انگور
چه خاصیتى 

دارد؟

ضرغامى زیر تیغ استیضاح نمایندگان اصفهان
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از هر 5 اصفهانى 
یک نفر به 

بیمارى هاى خاص 
مبتال مى شود!

آب انگور یک نوشیدنى بسیار خوش طعم و لذیذ است که 
مصرف آن براى سالمت بدن نیز مفید است و 

به درمان برخى بیمارى ها کمک شــایانى 
مى کند. آب انگور یکى از سالم ترین و 

مغذى ترین نوشیدنى هاست...

رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاى شهرستان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شــود در 10 سال آینده 
از هر پنج اصفهانى یک نفر بــه بیمارى هاى خاص 

مبتال شود.
محمدعلى طبیبى درخصوص اینکــه چه میزان در 
کشــور ما رفتار با این بیماران فرهنگســازى شــده 
است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما به دلیل 
مشــکالت فرهنگى و نبوِد فرهنگسازى، به بیماران 

نگاه متفاوتى است...

تهدید قامت کوتاه اصفهان 
با بلندمرتبه سازى

وقتى ساختمان هاى بلند اجازه تبادل هوا 
در داخل شهر را نمى دهند
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نماینده مردم خمینى شهر مى گوید مدیریت میراث فرهنگى در اصفهان ضعیف است و شخص وزیر باید پاسخگو باشد

2 رقیب سرسخت بیرانوند
نوار کلین شیت هاى علیرضا بیرانوند با گلى که در دیدار برابر 
هوادار از روى نقطه پنالتى دریافت کرد پاره شد تا دو دروازه بان 
سرشــناس حال حاضر لیگ برتر به رکورد او در فصل جدید 
نزدیک شوند. تا قبل از باز شدن دروازه بیرو روبروى هوادار 

او با 4 کلین شیت متوالى از این حیث...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

اصفهانى ها در 
اندیشه پیروزى در 
2 نبرد حساس
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نکونام اجازه 
جدایى ندارد

آنچه باید در مورد ردیاب ایمیل بدانیدجهان نما دریاچه  ارومیه تعمدى خشکانده شده است؟! علت حرکت چشم ها در خواب چیست؟تکنولوژى درآمد فوق تصور یک ایجنت از فوتبال ایران!سالمت ورزش

یک پرونده کالهبردارى
 به روایت رئیس پلیس فتا استان اصفهان 

سایت استخدام کار در منزل 
کالهبردارى از آب درآمد
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 شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نســبت به برگزاري مناقصات عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

آگهی عمومی فراخوان تجدید مناقصه نوبت دوم

 م.الف: ۱۳۷۸۵۵۰

شركت عمران شهر جديد مجلسیشركت عمران شهر جديد مجلسی

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
شرایط شرکت در مناقصه(ریال)

  نگهدارى تاسیسات  شهر جدید مجلسى و 2001001397000006
ساختمانهاى شرکت عمران مجلسى 

000ر000ر300ر38
مدت قرارداد: 12 ماه

000ر000ر920ر1
بصورت ضمانتنامه بانکى

تائید صالحیت از اداره کار و امور 
اجتماعی با کدفعالیتی مرتبط

2001001397000007
حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی  اراضی 

دولتی وساختمانهاي
 شرکت عمران مجلسی

000ر000ر600ر20
مدت قرارداد: 12 ماه

000ر000ر030ر1
بصورت ضمانتنامه بانکى

داراي تائید صالحیت حفاظتی و مجوزات 
الزم از نیروي انتظامی وپلیس پیشگیري

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مذکور: 1401/6/16 
-  شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه :  حداکثرتا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 1401/6/23

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :  حداکثرتا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ  1401/7/6 
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 1401/7/9

 -  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی              
تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775       

                        WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

شــرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات عمومى و 
نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى 
دومرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، از متقاضیان محترم 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1401/6/24 از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان، خیابان 
کاوه، جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 031-34921070 
روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران 

آگهى شرکت در مناقصه عمومى
 دومرحله اى

چاپ نوبت دوم چاپ نوبت دوم 

به استناد آئین نامه و ودستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیات بســکتبال  استان اصفهان به منظور 
انتخاب رئیس هیات به همراه اعضا هیات رئیسه ( نایب رئیس" از بین بانوان " خزانه دار، خبره ورزشى و 
دونفر عضو که حداقل یک نفر ازبین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 لغایت روز 
دوشنبه مورخ 1401/6/28  از ساعت 9صبح لغایت  13:30  بعد ازظهر. آدرس:  دبیرخانه  واقع در خیابان 

رباط دوم بلوار گل محمدى ،خانه بسکتبال 09133153328
شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان:

1-التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران 
2- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى

3- دارا بودن سن حداقل 30 سال  و حداکثر65 سال 
 4- سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5سال(طبق دستورالعمل)

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت ( سربازى) یا معافیت
 6- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.

مدارك مورد نیاز :
1-اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

2-یک قطعه عکس پرسنلى جدید.
3.اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه ( تمام صفحات)

4.تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5.ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر( حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6.اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى 
پیشنهادى هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام.

7.ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز(طبق دستورالعمل)
8.اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت.

تبصره : حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى 
مى باشد.

الزم به ذکر است: آئین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى و دستورالعمل نحوه ثبت نام 
به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه جهت 

اطالع داوطلبان قرار داده شده است.
www.isfahan.msy.gov.ir : نشانى سایت

اطالعیه

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیات بسکتبال استان اصفهان

لذیذ است که  ش طعم و
فید است و 

ــایانى 
ن و 

از زباله

افزایش
گ

سخت بیرانوند
دیدار برابر  ضا بیرانوند با گلى که در
یافت کرد پاره شد تا دو دروازه بان 
در فصل جدید  به رکورد او گ برتر
شدن دروازه بیرو روبروى هوادار 

ین حیث...
7درصفحه 7 بخوانید ى ندارددرددى ندارد
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ایرانى هاى بى شناسنامه اى که نمى توانند پشت نیمکت هاى درس بنشینند

کودکان بدون تاریخ، بدون امضاء
دیدگاه

2

مراسم امضاى تفاهمنامه همکارى بین شرکت نفت 
سپاهان و اتحادیه فروشندگان الستیک...
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ایران چه کاالهایى به روسیه 
صادر کرد؟

انتخابات 1402 با قانون جدید 
برگزار مى شود؟

خبرخوان
چند مدرسه ناایمن داریم؟

الزم است بدانید 19/2 درصد از مدارس    رکنا |
کشــور نیازمند تخریب یا تخریب و بازسازى و یا 
مقاوم سازى هستند و حدوداً 120 هزار میلیارد تومان 
اعتبار الزم است تا بتوان این مدارس ناایمن کشور را 
ایمن سازى کرد. استان هاى کردستان، آذربایجان 
شرقى، تهران، سمنان و اردبیل، 5 استانى هستند که 
بیشترین تعداد مدارس فرسوده در کشور را دارند که 

غالب این مدارس نیازمند مقاوم سازى هستند.

سینماگرانى که
میوه نمى خورند!

گیتــى معینــى، بازیگر زن    سینماپرس|
باسابقه سینما و تلویزیون گفت: مردم نمى دانند برخى 
از سینماگران حتى از خرید دو کیلو میوه عاجزند! وى 
ادامه داد: امیدوارم مردم آگاه شوند و بدانند که ما در 

چه شرایط اسفبارى روزگار مى گذرانیم!

هزینه یک بچه مدرسه اى
قیمت باالى لوازم التحریر    روزنامه شرق |
موجب شده تا خانواده ها مجبور شوند مبلغ زیاد و قابل 
توجهى را براى تهیه آن کنار بگذارند. با این حساب در 
خوشبینانه ترین حالت ممکن سرپرست خانواده براى 
تأمین مایحتاج هر فرزندش باید حداقل 2/5 میلیون 

تومان کنار بگذارد.

220 شهر ایران سینما ندارد 
رئیس سازمان ســینمایى کشور با    تابناك |
یادآورى اینکه 600 پرده نمایش در کشــور داریم، 
گفت: استاندارد جهانى به ازاى 20 هزار نفر یک سالن 
نمایش است و تعداد شــهرهاى باالى 50 هزار نفر 

فاقد سینما در کشور 220 شهر است. 

مواد مخدر جدید
وارد بازار شده؟

معــاون کاهــش تقاضا و توســعه    ایسنا |
مشارکت هاى مردمى ســتاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه پایه و اساس  مخدرهاى جدید یکى است، 
گفت: در دنیا بیش از 800 مورد مخدر شناسایى شده 
است و در کشورمان مى توانیم 440 نوع مخدر را نام 
ببریم، اما هیچ کدام از اینها جدید نیســتند. محمد 
جمالو بیان کرد: مافیاى مواد مخدر براى اینکه بتواند 
این تشویق و عادى ســازى را براى افکار عمومى 
و جوانان ایجاد کند، یک اســم خــاص روى مواد 

مى گذارد و با یک تصویر جدید آن را ارائه مى دهد.

 نصب دوربین در اتاق عمل 
  خبرآنالین | نامه اى به امضاى سرپرســت 
مرکز نظارت و اعتبار بخشى امور درمان با موضوع 
نصب دوربین در اتاق عمل مراکز درمانى در سراسر 
کشور منتشر شده اســت که چالش برانگیز به نظر 
مى رسد. بر اســاس این نامه مصوب شده است که 
 در محل هاى عمومى موجــود در بخش اتاق عمل 
دوربین هاى نظارتى نصب گردد. سخنگوى وزارت 
بهداشــت تأکید کرده حریم خصوصى بیمار کامًال 

رعایت مى شود.

 2 تن خرما را دزدیدند! 
  رکنا | در عملیات نیروهــاى پلیس  ریگان  و  
نرماشیر در اســتان کرمان  بیش از دو تن خرماى 
سرقتى نخل داران کشف شد. در ریگان سارقان در 
بازجویى هاى پلیس به پنج فقره سرقت از باغ هاى 
کشاورزى اعتراف کردند که بنا بر نظر کارشناسان 
ارزش تقریبى یک تن خرماى سرقتى بیش از 330 
میلیون ریال برآورد شد. در نرماشیر هم سارقان خرما 
با کشف یک تن خرماى ســرقتى بازداشت شدند. 
سارقان در بازجویى هاى پلیسى به سه فقره سرقت از 
مغازه هاى خرید خرما و نخلستان ها اعتراف کردند. 
ارزش  محصول خرماى سرقتى 530 میلیون ریال 

برآورد شد. 

قطعنامه علیه ایران
صادر نمى شود

  انتخاب |«الرنس نورمــن»، خبرنگار «وال 
اســتریت ژورنال» از قــول منابع خود نوشــت که 
در جلســه هفته جارى شــوراى حــکام قطعنامه 
علیه ایران صادر نمى شــود. الزم به ذکر است که 
در خردادماه ســال جارى، شــوراى حکام آژانس
 قطعنامه اى علیه ایران به دلیل آنچه عدم همکارى 
با ایــن نهــاد بین المللى در خصوص یافت شــدن 
«مواد هســته اى اعالم نشــده» در «چندین مکان 
اعالم نشده» خواند، صادر کرد. هفته پیش نیز آژانس 
طى گزارشــى اعالم کرد ذخایر اورانیوم غنى شده 
ایران در حال حاضر بیش از 19 برابر محدوده تعیین 

شده در توافق هسته اى سال 2015 است.

تکذیب شایعه درباره 3 زائر 
به نقل از «السومریه»، در پى انتشار یک    مهر|
شایعه در شــبکه هاى اجتماعى درباره کشته شدن 
یک زائر عراقى به دست ســه زائر ایرانى در کربال، 
وزارت کشور عراق، حقیقت ماجرا را توضیح داد. در 
این بیانیه آمده است: پس از تحقیقات به عمل آمده 
درباره صحت و ســقم این خبر و رایزنى هاى انجام 
شده با فرماندهى پلیس کربال مشخص شد که این 
خبر نادرست و بى اساس اســت و فرماندهى پلیس 
کربال هم اعالم کرد که در حوزه اســتحفاظى این 

فرماندهى چنین حادثه اى رخ نداده است.

پسرم رفته کانادا
البته دانش بنیانى!

انســیه خزعلــى، معــاون امور    خبرآنالین |
زنان و خانواده دولت رئیســى نوشت: برخى با ذوق 
زدگى از مهاجرت فرزند اینجانــب گفتند؛ درحالى 
که ســفر موقــت کارى ایشــان جهت توســعه و 
پشــتیبانى مجموعه دانش بنیانى است که در ایران 
با تعداد زیادى از دانشجویان کامپیوتر فعال است و 
خوشبختانه این پروژه کارى رو به اتمام بوده و وى 
در ماه هاى آینده به کشور باز مى گردد. اگرچه ایشان 
متأهل و مستقل اســت ولى هرگز قصد مهاجرت 
نداشــته اند. اعضاى دولت مردمــى و انقالبى به 
آرمان هاى انقالب و سیاست هاى دولت وفادار بوده 

و خواهند بود.

چین، دموکراسى ایجاد کرده 
آنچه فیلسوفان سیاسى    روزنامه رسالت |
غرب تحت عنوان دموکراسى معنى کردند، تولید یک 
«ما» است که تمدن خود را بر آن بنا نهند. اکنون یک 
«ما»  در غرب حاکم است که پیچ و مهره هاى آن را 
سیاستمداران در میدان رقابت ُشل کرده اند. این «ما» 
در حال ضعف، پیرى و فرتوتى اســت. در چین یک 
«ما»ى کنفوسیوسى هست که ریشه چند هزارساله 
در وجدان مردم چین دارد. حزب کمونیست چین با 
بهره گیرى از آموزه هاى کنفوسیوسى تعریف جدیدى 
از «ما»ى چینى را ارائه کرده است. نظم اقتصادى و 
موتور تولید و کارآمدى را بر آن بنانهاده است. جهان 
شــاهد ظهور یک قدرت جدید از سوى مردم چین 
است که به زودى آمریکا و اروپا را پشت سر مى گذارد.

آذرماه مى آیند!
ســخنگوى وزارت صمت گفته    برترین ها |
است: آذر ماه باید منتظر دیدن خودروهاى وارداتى 
باشــیم. تا پایان ســال 70 هزار خودرو معادل یک 

میلیارد یورو قرار است وارد کشور شود.

 کاهش مصرف بستنى
  ایلنا| افزایش قیمت بســتنى و نوشیدنى ها در 
کافى شــاپ ها، 20 تا 30 درصد میزان مصرف این 
خوراکى ها را در تابســتان امسال کاهش داد. قیمت 
بستنى متأثر از نرخ مواد اولیه از جمله شیر، خشکبار 
و... اســت. پســته و گردو جزو دو خشــکبار اصلى 
پرمصرف در این صنف محســوب مى شود از این رو 

نرخ آنها در قیمت نهایى بستنى تأثیر مى گذارد.

در راستاى اجراى طرح آزمایشى پروژه کریدور ساده 
سازى شده گمرکى بین ایران و روسیه، بیش از 18 هزار 
تن کاال از ایران به روســیه صادر شده است که شامل 

مواردى چون میوه، خشکبار و... مى شود.
در بازه زمانى 9 تیر ماه تا 31 مرداد ماه سال جارى، 18 
هزار و 462 تن کاال بــه ارزش 9 میلیون و 600 هزار 
دالر از طریق گمرکات فدراســیون روســیه ترخیص 
و از ســوى جمهورى اســالمى ایران وارد این کشور 

شده است. 
طبق اطالعات گمرك ایران سبزیجات و صیفى جات، 
شامل انواع  سبزى، خیار، پیاز و کاهو از جمله این کاالها 

هستند. رتبه دوم صادرات متعلق به مرکبات شامل انواع 
میوه ها از جمله کیوى، پرتقال، انگور، خربزه، لیمو، گردو 
و زردآلو است. خشکبار شامل پسته، بادام و بادام زمینى، 
فرآ ورده هاى به دست آمده از سبزى و میوه شامل رب 

و آبمیوه و گل و غنچه نیز از جمله این کاالها هستند.
بر این اســاس درحال حاضر حدود 10 شرکت تحت 
کریدور مشترك تعریف شده ساده سازى گمرکى بین 
ایران و روسیه فعال هســتند که قرار است تعداد آنها 
افزایش یابد. همچنین تنوع کاالها نیز افزایش خواهد 
یافت و شــامل آبزیان، لبنیات و چند کاالى دیگر هم 

خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها در مجلس 
گفت: با توجه به اینکه اســفند ســال آینده انتخابات 
مجلس برگزار خواهد شد، تالش مى کنیم هر چه زودتر 
بررسى این طرح در مجلس به اتمام برسد. محمدصالح 
جوکار درباره آخرین وضعیت اصالح قانون انتخابات، 
اظهار کرد : در حال حاضر طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس شوراى اســالمى در دستورکار کمیسیون امور 
داخلى کشور و شوراهاســت. وى بیان کرد: بحث هاى 
تخصصى و کارشناسى درباره اصالح قانون انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى در کمیسیون شوراها در حال 
انجام است. نماینده مردم یزد در مجلس شوراى اسالمى 

تصریح کرد: با توجه به شــرایط زمانى و از آنجایى که 
اسفند سال آینده انتخابات مجلس شوراى اسالمى را 
داریم، تالش مى کنیم هر چه زودتر بررسى طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلى کشور 
و شوراها به اتمام برسد. جوکار ادامه داد: تا این لحظه 
چند ماده از طرح اصالح قانــون انتخابات مجلس در 
کمیسیون شــوراها بررســى و تصویب شده و بررسى 
چند ماده از این طرح باقى مانده است.  وى گفت: باید 
حداکثر 20 نماینده به تعداد نمایندگان اضافه شود که 
دو دوره است این اتفاق نیفتاده و باید 40 نماینده به تعداد 

نمایندگان فعلى مجلس شوراى اسالمى اضافه شود.

الدن ایرانمنش
نه پدرشان از کشــور همسایه اســت و نه مادرشان. 
همینجا به دنیا آمده اند. کودکانى که تا چهار سال پیش 
400 هزار نفر بودند و معلوم نیست تا اکنون خط کش 
آمار روى چه عددى آنها را نگه داشته است. نه آمارى 
هســت و نه عددهایى که بگوید چند کودك امســال

 نمى توانند پشت نیمکت ها مشق الفبا کنند. 
هیچ نهاد دولتى آمارى از تعداد این افــراد ندارد، اما با 
حدس و گمان مى شود گفت که تعدادشان کم نیست. 
اینها یا فرزندان حاصل از ازدواج هــاى موقت و ثبت 
نشده اند که دســت زن از شــوهر کوتاه شده است یا 
فرزندان زنان و مردانى معتادند که یا گوشه اى از زندان 
بى خبر مى میرنــد یا اگر زنده اند آنقــدر در خود غرق

 شده اند که به فکر فرزند و هویت او نیستند.
آنها معموًال در دســته خانواده هاى کم درآمدى قرار 
مى گیرند که در حاشــیه ها زندگى مى کنند. اکثر این 
کودکان در پاتوق هاى معتادان یــا در یک خانواده پر 
جمعیت به دنیا مى آیند، با فقر بزرگ مى شوند و بعد از 
آن بدون اینکه مدرسه بروند به خیل بى سوادان اضافه 

مى شوند. 
آنها به این دلیل که اوراق هویتى ندارند نمى توانند به 
مدرسه بروند، چون آموزش و پرورش فقط کودکانى را 
ثبت نام مى کند که شناسنامه به دست به مدارس بیایند 
و این بدترین بخش ماجراست، یعنى تولید بى سوادان 
جدید در کشورى که براى ریشه کنى بى سوادى تالش 
مى کند. گرچه باید اعتراف کرد که این تالش ها تاکنون 
نتوانسته آنچنان که باید و شاید به ثمر بنشیند، چرخه 
معیوبى که بســیارى از کودکان را به دالیل مختلف از 

جمله نداشتن شناسنامه جا انداخته است. 
این ساده گذشتن از کنار کودکانى که در سن تحصیل 
قرار مى گیرند و بعد از سنشــان چند سالى مى گذرد تا 
بتوانند شناسنامه بگیرند و شــاید دیگر دل به درس و 
مدرسه ندهند به این معنى است که همچنان بى سوادى 

را به نظام آموزشى کشور تزریق مى کنیم. 
وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش همواره بر 
این بوده که آمارهاى بى سوادى را کوچک و حقیر نشان 
دهد اما وقتى پاى صدها هزار دانش آموز پیش مى آید 
که نتوانسته اند پشــت نیمکت هاى مدارس بنشینند، 
اوضاع دیگر بر وفق مراد نیســت و نمى توان از آن به 

سادگى گذشت.
بماند کــه در بین آمارهاى این وزارتخانه، همیشــه از 
کودکان اتباع خارجه و مشکالت مربوط به آنها صحبت 
شده است و کمتر به ایرانیانى پرداخته شده که بازمانده 

از تحصیلند.

به هر حال هم اکنون صدها کودك در کشــور زندگى 
مى کنند که به دالیل مختلف از تحصیل بازمانده اند و 
در حالى که مسئوالن وزارت آموزش و پرورش دائمًا در 
صحبت هاى خود اعالم مى کنند که تمام کودکان الزم 
التعلیم باید در مدارس ثبت نام شوند و عدم ثبت نام آنها 
تخلف است اما این تخلف هر ســال و بارها و بارها از 
سوى مدیران مدارس در حال انجام است و هیچ نظارت 

دقیقى براى جلوگیرى از آن وجود ندارد.
این در حالى اســت که حتــى اگر متقاضیــان صدور 
شناسنامه هم تصمیم هم بگیرند که از راه قانونى اقدام 
کنند تا بتوانند به مدرســه بروند باید پروسه طوالنى را 
طى کنند که معلوم نیست به نتیجه برسد، انتهاى این 
پروسه مى رسد به ثبت احوال و ثبت احوال هم قوانین 
خودش را دارد و تا زمانى که پدر کودك مشخص نباشد، 
شناسنامه صادر نمى شود. شناسنامه که نباشد، مدرسه 
هم آنها را ثبت نام نمى کند، پس کســى که متقاضى 
ثبت نام کودك در مدرسه است باید باز به اداره آموزش 
و پرورش برود و در آنجا تقاضاى رســیدگى کند که در 
اینجا فرد متقاضى به کمیسیونى ویژه ارجاع مى شود و 
این کمیسیون بدون محدودیت، اجازه ثبت نام را صادر 
مى کند. در این زمان متقاضى دریافت شناســنامه که 
مى تواند مادر کودك، فردى خیر یا مؤسسه و سازمانى 
حمایتى مثل بهزیستى باشــد به ثبت احوال مراجعه و 

شناسنامه را دریافت مى کند.
اینها همه اما روى کاغذ روند سریع و نتیجه بخشى دارد 
در حالى که در واقعیت خیلى وقت ها ممکن اســت به 

نتیجه نرسد و باز این چرخه ادامه یابد. 
آموزش و پرورش و ثبت احــوال در قبال کودکان بى 
شناسنامه خود را مبرا از مسئولیت مى دانند. در کنار این 
دو نهاد که مسئولیت هویت بخشى و سوادآموزى به این 
کودکان را دارند، سازمان نهضت سوادآموزى هم هست 
که این سازمان هم تا زمانى که هویت افراد مشخص 

نباشد، از ثبت نام آنها امتناع مى کند.
در نهایت تفکیک وظایف ســازمان ها و دستگاه هاى 
مختلف دولتى اشاره اى اســت به اینکه این کودکان 
معلوم نیســت تا چه زمانى باید معطل شوند تا کرسى 
نشینان مجلس یا مقامات باالتر دستورات ویژه ترى در 
این زمینه صادر کنند. کودکانى که اکنون تمام بارشان 
بر دوش بهزیستى است و این سازمان هم اینقدر عائله 

مند است که نمى تواند به این کودکان رسیدگى کند.
اینکه گفته شــود این کودکان باید به سن 15 سالگى 
برسند تا خودشــان بتوانند درخواست شناسنامه کنند، 
حرف سنگینى اســت و این ســئوال پیش مى آید که 
سهم دوران طالیى زندگى این کودکان چه مى شود؟ 
ساعت هایى که آنها باید مشــق مى نوشتند ولى هدر 
مى رود و ممکن است باعث شــود که آنها تا آخر عمر 

بى سواد بمانند.
طبق ماده 6 الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در 
سال 1390 به پیشنهاد قوه قضاییه و توسط دولت وقت 
به مجلس ارسال شد و ســال 1397 به تصویب رسید، 
وزارت کشور مکلف شده اســت، با همکارى دستگاه 
هاى ذیربط نسبت به شناسایى اطفال و نوجوانان فاقد 
اسناد سجلى یا هویتى اعم از اتباع ایرانى و غیرایرانى 
و حســب مورد معرفى آنان حســب مورد به نهادهاى 
حمایتى، آموزشــى، درمانى یا قضایى جهت اقدامات 

حمایتى اقدام کند.
در حال حاضر استان هاى خراسان رضوى، سیستان و 
بلوچستان و تهران در صدر اســتان هایى هستند که با 
مشکل کودکان بدون شناســنامه و در سن مدرسه که 
نتوانسته اند پشت نیمکت ها بنشینند، روبه رو هستند و 
بقیه استان ها هم کم و بیش از این موضوع رنج مى برند. 
در حالى که قرار بود از چند سال پیش این موضوع حل 
شود اما همچنان این کودکان در بن بست بى سوادى 

دست و پا مى زنند.
فرا یند تولید بى سواد در کشــور پروسه اى غم انگیز و 
بى پایان است و بخشــى از این بى سوادى محصول 
آسیب هاى اجتماعى اســت. به نظر مى رسد تا زمانى 
که این آسیب ها کنترل نشود، پایانى هم بر بى سوادى 

متصور نخواهد بود.

ایرانى هاى بى شناسنامه اى که نمى توانند پشت نیمکت هاى درس بنشینند

کودکان بدون تاریخ، بدون امضاء

بررســى ها نشــان مى دهد که اگر چه خشکســالى و 
سدسازى موجب خشــکیدن دریاچه هاى داخلى شده 
و تالش هایى براى احیاى آنها هم انجام شــده اما این 
خشــکیدن در پس خود منابع مالى زیادى (اســتخراج 

لیتیوم) به همراه دارد.
خشکیدن دریاچه هایى مانند ارومیه، دریاچه نمک قم، 
بختگان، هامــون، جازموریان و... در ایــران که تقریبًا 
از اواخر دهه 70 نمایان شــد، دالیل متعددى دارد که 
هر یک در جاى خود قابل بررسى اســت. اما به استناد 
گزارش هاى رســانه اى، وجود منابع عظیم «لیتیوم» 
در کف این دریاچه ها شاید یکى از دالیل توجه ناکافى 
به روند خشک شــدن این منابع مهم طبیعى و تعلل در 

احیاى آن باشد.
بیشــترین و بزرگ ترین ذخایر لیتیوم دنیا در بولیوى و 
افغانســتان وجود دارد که حتى تعدادى از کارشناسان 
یکــى از دالیل کودتــاى بولیوى و جنــگ آمریکا در 
افغانستان به ویژه در دوران ترامپ را دسترسى به معادن 
غنى لیتیوم در این کشور مى دانستند. بزرگ ترین معادن 
لیتیوم ایران هم در شــرق کشــور و در استان خراسان 
جنوبى در شهر نهبندان و اطراف بیرجند قرار دارد. بعد از 
آن دریاچه نمک قم، چهارمحال و بختیارى و اصفهان 

هم داراى این معدن هســتند. این ماده یک نوع خاك 
معدنى هست که حتى از آب شور هم به دست مى آید. 

شاید نتوان به درســتى تعداد دریاچه هاى خشک شده 
ایران را به دســت آورد، امــا برخى از آنهــا را به دلیل 
اهمیت اکولوژیکى مى توان مد نظر داشت. مهمترین و 
بزرگ ترین آن، دریاچه ارومیه است که به نظر مى رسد 
این روزها نفس هاى آخر را مى کشــد و چیزى تا مرگ 
کامل آن باقى نمانده است که دســت بر قضا از جمله 

مهمترین منابع غنى «لیتیوم» است.  
ایران از معدود کشــورهایى است که به مقادیر مناسبى 
از ذخایر عناصر نادر خاکى و فلزات با ارزش دسترســى 
دارد که بعد از فرایند اکتشافات پهنه هاى معدنى در سال 
1393، شناسایى ذخایر لیتیوم از جمله اتفاقاتى بود که 
در این اکتشافات رخ داد و فلزات کمیابى مانند فلز لیتیوم 
در مناطق مختلف کشور در مقادیر مناسب رصد شد و 

استحصال نیمه صنعتى آن در دستور کار قرار گرفت.
 اکتشاف و استخراج این فلز نیاز به فناورى هاى باالیى 
دارد و با توجه به اینکه امروز دنیا به سمت اتومبیل هاى 
الکترونیکى پیش مى رود که باترى آن هــا نیز از لیتیوم 
ساخته مى شــود، از این فلز با ارزش به عنوان یکى از 

نیازهاى تکنولوژى روز یاد مى شود.

انگار حواشى قرار نیست دست از سر نوبرانه هاى مازندران بردارد و باغداران 
امسال هم مثل ســال هاى قبل هنوز برداشــت را آغاز نکرده به استقبال 
تنش هاى بازار مرکبات رفته اند. ولى چرا این حواشى هرساله فقط بر سر 
مرکبات مازندران آوار مى شود و مى گویند نرســیده، رنگ آمیزى شده و 

واکس خورده؟
یک باغدار مازندرانى مى گوید: مســئوالن اســتان مازندران در اخبار به 

باغداران گفتند که نارنگى را از اول مهر برداشــت کنید، ما هم تابع قانون 
هستیم، اما آیا آنها مشکالت باغدار را هم دیده اند؟ نارنگى اگر به موقع چیده 
نشود سر و کله مگس مدیترانه اى پیدا شده و به محصول مى زند، اگر شانس 
بیاوریم و مگس بیدار نشود، چون بیشتر باغ هایى که دیوار کشى ندارند سهم 
دزدان مى شود و اگر از این دو هم به سالمت عبور کنیم باز هم ضرر است، 
چون بازار اواسط مهرماه از نارنگى پر مى شود و قیمتش آنقدر پایین مى آید 

که نمى تواند هزینه ها را پوشش دهد. 
او مى گوید: چطور مسئوالن با میوه هاى نوبرانه دیگر که نارس وارد بازار 
مى شوند کارى ندارند و نسخه برایش نمى پیچند، اما موقع برداشت نارنگى 
که مى شود مى گویند عرضه نارنگى نرســیده باعث برهم خوردن بازار و 
فرار مشترى مى شود، چه کسى سلیقه مشترى را سنجیده که میوه ترش 

دوست دارند یا ندارند؟

زندانى محکوم به قصاصى که شش  سال پیش به 
دلیل ارتکاب قتل در یک نــزاع ملکى به قصاص 
محکوم شــده بود براى اجــراى حکم قصاص در 
جایگاه اجراى حکم قرار گرفت؛ اما اهرم چوبه دار 

عمل نکرد و دریچه زیر پاى زندانى باز نشد.
بسیارى از ریش ســفیدان و فعاالن صلح و سازش 
براى ایجاد صلح و سازش پرونده این قتل با اولیاى 
دم مقتول وارد مذاکره شــده بودند اما اولیاى دم 
مقتول نمى توانستند قاتل فرزند خود را ببخشند و 
به همین دلیل بر اجراى حکم قصاص پا فشــارى 

مى کردند. 
از آنجا کــه زندانى کــه قاتــل در آن زندانى بود 
چوبه دار نداشــت و تــا آن روز هیچ اعدامى در آن 
انجام نشــده بود، شــب قبل از اجراى حکم یک 
چوبه دار در محوطه باز زندان ساخته شد. چوبه دار 
از آنها بود که با کشــیدن اهرم دریچه از زیر پاى 
محکوم باز مى شــد.  اولیاى دم براى اجراى حکم 
قصاص دسته اهرم را کشــیدند؛ اما صداى بلندى 
از زیر دریچه بلند شــد و پــس از آن اهرم عمل 
نکرد. چند بار دســته اهرم کشــیده شــد و هر بار 
دریچه زیر پاى محکوم به قصاص باز نشــد. پس 

از آن محکــوم را پایین آوردند تــا نقص چوبه دار 
و دریچه بر طرف شــود. پس از حــدود 10 دقیقه 
محکوم را دوباره براى اجراى حکم قصاص باالى 
چوبــه دار بردند. در ایــن هنگام محکــوم که در 
جایگاه اجــراى حکم قرار داشــت از هوش رفت. 
 با معاینه پزشــک حاضر در محل اجــراى حکم 
مشخص شد فشــار خون او به 20 رســیده بود. با 
توجه به وخامت حال محکــوم او را براى درمان 
به داخل آمبوالنس بردند که به بیمارستان منتقل 
شود. در این هنگام همســر محکوم که در بیرون 
زندان در انتظار معجزه و بخشــش شوهرش بود 
با دیــدن آمبوالنــس از حال رفــت و او را هم به 
بیمارســتان انتقال دادند. پــس از آن اولیاى دم 
مقتول با صحبت هاى مسئولین زندان و مسئ ولین 
قضایى و انتظامى شهرستان قانع شدند که مشیت 
الهى در بخشــش بود  و این گونه راضى به گذشت 
از اجراى حکم قصاص شدند و این زندانى از مرگ

 نجات پیدا کرد.
بــا توجه بــه حساســیت ایــن پرونــده در این 
گزارش اشــاره اى به شــهر و زندان ایــن ماجرا

 نشده است. 

 دریاچه  ارومیه تعمدى خشکانده شده است؟!

نارنگى هاى پرحاشیه

معجزه در صحنه اعدام قاتل 
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کشف اسکلت نوزاد 5700ساله
اسکلت یک نوزاد 3 تا 6 ماهه در سومین کاوش در 
تپه هاى ســیلک که در پى یک دیوار دفن شده بود 
کشف شد. مدیر پایگاه سیلک کاشــان گفت: این 
احتمال را مى دهیم که این اسکلت مربوط به 3700 
سال پیش از میالد باشد. جواد حسین زاده همچنین 
از کشف فضایى خبر داد که هموار است، اما ورودى 
ندارد. وى افزود: بعــد از تمیز کردن محوطه متوجه 
شــدیم که این فضا داراى ورودى اســت، اما بسته 

شده است. 

زائر اردستانى
 در عراق کشته شد

یک زائر اردستانى در اثر حادثه رانندگى در کشور عراق 
کشته و سه تن دیگر زخمى شدند. بر اثر واژگونى خودرو 
وانت مزدا اعضاى موکب امام صادق(ع)اردســتان در 
کشور عراق بین شهر حله و ناصریه یک نفر از اعضاى 
موکب سرهنگ پاسدار بازنشسته قاسم باقرى جان خود 
را از دست داده است. همچنین در اثر این واژگونى 3 نفر 
از اعضاى موکب به نام هاى حسن زارع، على قاسمیان، 

خدامى زخمى شدند. 

کشف کوله پشتى پر از تریاك 
معاون عملیات فرماندهى انتظامى استان گفت: عوامل 
یگان تکاورى اصفهان، کوله پشتى حامل 15 کیلو و 
150 گرم تریاك را در اصفهان کشف کردند. سرهنگ 
مهرداد فراشــى گفت: عوامل یگان تکاورى اصفهان 
مستقر در اطراف ایســتگاه بازرسى شــهید شرافت 
شهرستان نائین حین گشت زنى در بیابان هاى اطراف 
ایستگاه به یک نفرکه با یک کوله پشتى در حال تردد 
بود مشکوك شده و به وى دســتور ایست دادند. وى 
افزود: فرد کوله بر بدون توجه به دستور ایست مأموران 
اقدام به فرار کرد که با اقدام بــه موقع مأموران یگان 

تکاورى، متهم دستگیر شد.

کمبود ذخیره 2 گروه خونى 
سرپرست روابط عمومى ســازمان انتقال خون استان 
اصفهان از کمبود در میزان ذخیــره خونى O منفى و 
AB، خبر داد. فرشته آرامش ضمن دعوت از شهروندان 

 O براى اهداى خون، افزود: میزان ذخیره گروه خونى
منفى درحال حاضر سه روز و AB پنج روز است که در 
راســتاى افزایش آنها فراخوان هاى تلفنى و تبلیغات 
درحال انجام اســت و نیازمند مراجعــه اهداکنندگان 

خون هستیم.

احداث تاالر جدید 
میدان تره بار

تاالر 24 با 28 غرفه در میدان مرکزى میوه و تره بار 
اصفهان در آبان ماه آماده بهره بردارى مى شود. امیر 
حســین ماه آورپورگفت: این تاالر به منظور ایجاد 
تعادل در عرضــه و تقاضاى غرف میــوه در میدان 
مرکزى ایجاد شده اســت. با احتساب این 28 غرفه 
تعداد غرفه هــاى میدان میوه و تره بار شــهردارى 
اصفهان به 555 غرفه خواهد رسید. از ویژگى هاى 
منحصر به فرد میدان میوه و تره بار اصفهان با توجه 
به حجم تردد و عبور و مرور، اتاق مانیتورینگ میدان 
مى باشد که نظارت بر میدان را بصورت شبانه روزى 

کرده است.

 3 انتصاب جدید 
در فوالد مبارکه

با صدور احــکام جداگانه اى از ســوى محمدیاســر 
طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه، سرپرســت معاونت 
بهره بردارى، سرپرست معاونت اقتصادى و مالى و معاون 
سرمایه گذارى و امور شــرکت ها منصوب شدند. بر این 
اساس، غالمرضا ســلیمى به عنوان سرپرست معاونت 
بهره بردارى، مهدى کویتى به عنوان سرپرست معاونت 
اقتصــادى و مالى و عباس اکبــرى محمدى به عنوان 
معاون سرمایه گذارى و امور شرکت هاى فوالد مبارکه 

انتخاب گردیدند.

خبر

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى با 
اشــاره به ناکارآمدى مدیریت میراث فرهنگى اصفهان 
گفت: در صورتى که در اســرع وقت مدیر فعلى از میراث 
فرهنگى اصفهان عزل و جابه جا نشــود، نمایندگان اقدام 

نظارتى را جدى تر پیگیرى خواهند کرد.
حجت االســالم محمدتقى نقدعلى در گفت وگو با ایمنا 
اظهار کرد: با اینکه نمایندگان خواســتار ســوال و گاهى 
اســتیضاح وزیر هســتند، تحولى در این وزارتخانه دیده 

نمى شود.
وى بى توجهى و مرمت هاى غیراصولى را دو ضعف اصلى 
وزارت میراث فرهنگى دانســت، گفت: درباره بسیارى از 

خانه هاى ارزشمند میراثى هیچ اقدامى نمى شود و از سوى 
دیگر در مرمت بناهاى مهم و شاخصى مانند گنبد مسجد 
امام (ره) یا مسجد شــیخ لطف ا... نیز کار با کیفیت بسیار 

ضعیف یا گاهى خالف اصول هنرى انجام مى شود.
نماینده خمینى شهر استیضاح با بیان اینکه امروز استیضاح 
وزیر میراث در مجلس به شکل جدى مطرح است، یادآور 
شد: نمایندگان اصفهان این استیضاح را امضا کردند، البته 
در نخستین نشســت وزیر با اعضاى کمیسیون تخصصى 
مجلس، قول هایى براى اصالح رویه مطرح شــد که براى 
اجراى این قول ها مدتى ارجاع سوال به صحن علنى را عقب 

انداختم، اما به زودى به صحن علنى ارجاع مى شود.

مسؤول دفتر بعثه مقام معظم رهبرى در سازمان حج و زیارت 
استان اصفهان اظهار داشت: در سفر اخیر خانه خدا ماموران 
امنیتى عربستان برخى از زائران ایرانى را بازداشت کردند که 
تعدادى زیادى از اینها جوانانى بودند که به عشق سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانى با تصویرى از ایشان که بر روى موبایل 
خود داشتند و در حین طواف به یاد آن قهرمان ملى عکس 
یادگارى مى گرفتند و این براى ماموران امنیتى عربستان 
سوال شده  بود که شــاید این حرکت یک پروژه اى است و 

زائران به طور عمدى این کار را انجام مى دهند.
حجت االســالم مهدى گرجى گفت: یکى از زائران به نام 
خلیل دردمند با عکس شهید ســلیمانى عکس یادگارى 

گرفته بود و به همین دلیل توسط نیروهاى امنیتى عربستان 
بازداشت شد.

وى افزود: در تلفن همراه این حاجى ایرانى بازداشــت شده 
تصاویرى و مطالبــى در جانبدارى از برخــى از رزمندگان 
بزرگوار در نبردهاى مختلف در منظقه بوده است که مقدارى 
حساســیت براى نیروهاى امنیتى عربســتان ایجاد کرده 
است؛ به گونه اى که ماموران سعودى گمان کرده اند حاجى 
بازداشت شده یک نیروى نظامى و امنیتى است و برهمین 
اساس در حال تحقیقات بیشتر در این زمینه هستند در حالى 
که وى یک زائــر معمولى بوده و نیــروى نظامى و امنیتى 

نبوده است.

ادامه تالش مسئوالن براى 
آزادى حاجى اصفهانى

ضرغامى زیر تیغ استیضاح 
نمایندگان اصفهان

شــدت تب بلندمرتبه سازى چند ســالى هست که در 
اصفهان باال رفته اســت؛ تبى که گرچــه با اعتراضات 
زیســت محیطى روبه رو شــده و کمى به عرق نشسته 
اما همچنان حرارتش باالســت. کافى است نگاهى به 
گلوگاه هاى شهر اصفهان بیاندازیم؛ مسیرهاى ورودى 
که پر شده از بلندمرتبه هایى که دست گذاشته اند روى 

گلوى اصفهان.
منتقدان بلندمرتبه ســازى و کارشناســان شهرسازى
 مى گویند که شهر در حال بلعیده شدن است و شهردارى 
بدون اینکه به سند آمایش زمین و مسائل زیست محیطى 
توجه داشته باشد، چوب حراج به اصفهان مى زند؛ اتهامى 
که هیچوقت مورد تأیید مسئوالن شهردارى قرار نگرفت 
و به قول کارشناسان باعث شد که ســاخت و ساز بلند

مرتبه ها هر روز بیشتر شود.
البته این فقط منتقدان شهرسازى نیستند که نسبت به این 
موضوع موضع گرفته اند، صاحب نظران حوزه هوا و اقلیم 
هم با تأیید اینکه بلندمرتبه ها مشــکالت زیادى براى 
اصفهان ایجاد کرده اند معتقدند اگر وضعیت اصفهان به 
همین شکل ادامه یابد و بلندمرتبه سازى ها بدون قاعده 
باشد جریان باد از مسیر طبیعى خود منحرف خواهد شد 
و این مسئله موجب انباشت بیش از حد آالینده ها و غیر 
قابل سکونت شدن اصفهان مى شود. گرچه در این میان 
عده اى هم هستند که نظراتى میانه دارند و متهم اصلى 

افزایش آالینده هاى اصفهان را نوزیدن باد نمى دانند.
از جمله این کارشناســان، مرتضــى چگونى، دکتراى 
تخصصى آلودگى محیط زیســت اســت کــه موافق 
100درصدى افزایش آلودگــى هوا بخاطر بلندمرتبه ها 
نیست. به گفته این کارشناس، بلند مرتبه سازى فى نفسه 
بد نیست اما اینکه این ساخت و سازها با چه کیفیتى و در 

چه مکانى باشد، مى تواند مسئله ساز باشد. 
به نظر او ساختمان هاى بلندمرتبه به هیچ عنوان عامل 
اصلى آلودگى هوا نیستند اما مى توانند سرعت و شدت 
الگوهاى باد را به خصوص در اطراف خودشان تغییر دهند 

و این امر غلظت آالینده ها را افزایش مى دهد.
چگونى شهر را مانند یک موجود زنده تصور مى کند که 
نیاز به تنفس دارد و به یک میزان متعادل باید بر روى آن 
بارگذارى کرد وگرنه ممکن است در اثر بارهاى بیش از 
حد کمر خــم کند. به گفته این کارشــناس، اکنون بلند

مرتبه ها نمى گذارند اصفهان توان خودپاالیى داشــته 
باشد. این در حالى است که ساختمان هاى بلندمرتبه و به 
خصوص آنهایى که متراکم و پیوسته هستند مى توانند 
در پیدایش پدیده جزایر گرمایى و افزایش دما در سطح 
شهر تأثیر بسزایى داشته باشند و این پدیده با آلودگى هوا 

در ارتباط است.
همسو با چگونى، مدیر امور آزمایشــگاه هاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان هم نقش 100 در 

صدى بلندمرتبه ها در آلودگى هواى اصفهان را تأیید نمى 
کند اما او نیز معتقد است این بلندمرتبه ها باید به عنوان 
یکى از عوامل مهم در تغییر روند شاخص هاى آلودگى هوا 

در اتمسفر کالنشهر اصفهان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به روایت صادقیان، در چند دهه اخیر با افزایش مهاجرت 
و تمرکز جمعیت در شهرها، توسعه مراکز سکونتگاهى در 
شهرها به صورت عمودى شــکل گرفته و بدیهى است 
این موضوع در نحوه توزیع و انتشــار آالینده هاى هوا 
در سطح شهر اثرگذار اســت و در واقع شکل هندسى و 
ارتفاع ساختمان ها و فاصله آنها نســبت به یکدیگر در 
کنار موقعیت استقرار آنها نسبت به مسیر بادهاى غالب 
مى تواند بر تغییر الگوى جریان باد در بافت شهرى تأثیر 

بگذارد.
صادقیان از شکل هندسى و شــیبى مى گوید که روال 
ساخت این ســاختمان ها بوده و به اصطالح بادشکن 
است، مانع جریان باد مى شود و در ماندگارى و جابه جایى 

آالیندهاى هوا دارد.
هر چند تاکنون مطالعه جامعى در خصوص تأثیر بلندمرتبه 
سازى ها در تشــدید آلودگى هواى کالنشهر اصفهان 
انجام نشده اســت اما از نگاه مدیر امور آزمایشگاه هاى 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با توجه 
به مطالعات انجام شــده در تعدادى از شهرهاى دیگر از 
جمله برخى مناطق شهر تهران، موضوع تأثیر بلندمرتبه 
ســازى در تغییر الگوهاى جریانات باد و به تبع آن تغییر 
در الگوهاى انباشت و انتشار آالینده هاى هوا به نوعى به 

اثبات رسیده است.
گرچه نوید حاج بابایــى، معاون توســعه پیش بینى و 
تحقیقات اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان از این 
مسئله هم پرده برداشــته که در این خصوص تحقیقى 
در اصفهان انجام نشده اســت و به همین خاطر پاسخ 
مشــخصى هم براى آن وجود نــدارد. در حال حاضر، 
در تهران خروجى منطقه به منطقه مشــخص اســت 
و تحقیقات کلى نشــان داده اســت که ساختمان هاى 
بلندمرتبه در کاهش ســرعت بــاد و  جریان هاى جوى 

تأثیر بسزایى دارد.
اما به گفته معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان تا زمانى که تحقیقات درستى 
در این زمینه انجام نشود نمى توان براى اصفهان هم اظهار 
نظر قطعى کرد و براى اینکه بدانیم در کدام منطقه شهر 
اصفهان، بلندمرتبه سازى ها باعث تجمع آالینده هاى هوا 

مى شود باید یک تحقیق جامع انجام شود.
با این همه حاج بابایى این را هم گفته که بادهاى غربى 
کمک مى کنند که آلودگى هوا در شهر اصفهان انباشته 
نشود و بنابراین ممکن است این بلندمرتبه ها مانعى براى 

وزش این بادها باشند.
مطابــق آخرین مصوبه شــوراى عالى شهرســازى و 
معمارى، ســاختمان هاى 27 متر به بــاال، بلند مرتبه 

محسوب مى شوند اما در جاهایى که محدودیت ارتفاعى 
نباشــد اگر بلندمرتبه سازى انجام شــود، یقینًا یکى از 
پیوست هاى مطالعاتى که باید براى اخذ مصوبه به شوراى 
عالى ارسال شود، در نظر گرفتن مسائل زیست محیطى 
است، مســئله اى که گویا در اصفهان چندان محلى از 

اعراب ندارد.  
باد در اصفهان جهت مشــخصى دارد و اگر بلندمرتبه ها 
در راســته جریان باد اصفهان قرار گیرند تأثیر منفى بر 
آن خواهند داشــت؛ بنابراین، ابتدا باید تحقیقات الزم و 
جانمایى ها براى ســاخت بلندمرتبه ها انجام شده باشد 
و پس از آن شــهردارى ها مجوز الزم براى ساخت بلند

مرتبه ها را بدهند.
اما اینکه چرا کمیسیون  ماده 5 شــهردارى مجوزهاى 
ساختمان هاى غول پیکر و بى تناسب با محل ساخت را 
صادر مى کنند و جزیره هاى نامنظم از ســاختمان هاى 
مرتفع در شهرى که با محیط زیســت شکننده روبه رو 
است ساخته مى شــود، سئوالى اســت که رئیس اداره 

هواشناسى شهرستان اصفهان به آن پاسخ مى دهد.
به گفته ویکتوریا عزتیان ما از بلندمرتبه سازى ناگزیریم 
اما با طراحى اصولى  مى توان مشــکل تهویه هوا را حل 
کرد. او بر این باور است که در شــرایط جمعیتى امروز، 
کالنشهرها ناگزیر به ایجاد ســاختمان هاى بلندمرتبه 
هستند و بنابراین مى توان با طراحى هاى خاص و با ایجاد 
کریدورهایى براى عبور و حرکت هوا در ســاختمان ها، 
مشکل تهویه و ســیرکوله ســازى هوا را هم در سطح  

زمین حل کرد.
این کارشناس با بررسى موقعیت جغرافیایى شهر اصفهان 
مى گوید: رودخانه ها همیشــه در قعر دره ها در جریان 
هستند و شهر اصفهان هم در مجاورت زاینده رود است 
و یک شهر دره اى محسوب مى شــود. از طرفى وجود 
کوه ها در اطراف شــهر اصفهان با ایجاد نســیم کوه به 
دشت و دشت به کوه موجب تهویه هوا خواهد شد. درست 
اســت که بلندمرتبه ســازى تهویه هوا را  دچار مشکل 
مى کند ولى نمى توانیم بلندمرتبه سازى را از شهرسازى 
جدید حذف کرد اما مى توانیم با تنوعى که در اشــکال

 ســاختمان ها ایجاد مى کنیم، تا حدودى  این مشکل 
را حل کرد.

این همان موضوعى اســت که در کشــورهاى دیگر 
درساخت و سازهاى ســاختمان هاى بلندمرتبه رعایت 
مى شود به این شکل که طبقه پایین ساختمان را خالى 
مى گذارند تا هوا به راحتى در آن جریان داشــته باشــد 
در حالى که در کشــور ما بــدون توجه به این مســئله

 ساختمان ها از دل زمین ریشه مى گیرند و به آسمان مى 
روند. در حالى که وقتى راجع به اصفهان صحبت مى کنیم 
باید بلندمرتبه سازى را با وضعیِت توپوگرافى آن بررسى 
کنیم؛ اینکه ببینیم این شــهر در کجا واقع شــده و چه 

شرایط اقلیمى اى دارد؟  

وقتى ساختمان هاى بلند اجازه تبادل هوا در داخل شهر را نمى دهند

تهدید قامت کوتاه اصفهان 
با بلندمرتبه سازى

«بى پدر» به تاالر هنر مى رود  
نصف جهــان  نمایش «بى پدر» از روز چهارشــنبه 
ششم مهر  در سالن تماشا تاالر هنر به روى صحنه 

خواهد رفت. 
«بى پدر» نوشته ســید محمد مساوات و تازه ترین 
اثر نمایشــى پیمان کریمى، کارگردان با ســابقه 
تئاتر است که توســط گروه تئاتر نقش جهان و با 
هنرنمایى محســن احمدى نیک، سیدپویا امامى، 
خاطره حسینى، سارا رفیعى، بهنام شمسایى و سام 
کوراوند پیش روى مخاطبان قرار مى گیرد.در گروه 
اجرایى این نمایش نیز مجید بدیع زاده، محمد رضا 

حسنى، سمیرا شیخى، پرى ماه داراب زاده، حدیث 
فاتحى، على على محمدى، حسن محمدى فراهانى، 
امین بهادرى نیا، امیر حسین مسعودى، على على 
محمدى، سیامک توده فالح، هادى شبان، احسان 
شــهبازى، محمدرضا حســنى، نگار صابرى،آوا 
دردشتى، رضا کنگازیان، نوید اصغرى و الهام ایون 

به روى صحنه مى رود.
این نمایش از روز چهارشــنبه 6 مهرماه، ســاعت 
18:30 درتاالر هنر میزبــان عالقه مندان صحنه و 

تئاتر خواهد بود.

نگاه روز

مریم محسنى
وضعیت برخى از سطل هاى زباله در سطح شهر مطلوب 
نیست. گاه شاهد سطل هاى فرسوده، بدون  در و کثیف 
در معابر هستیم که بعضاً دلیل اینکه گنجایش زباله هاى 
بیشتر را ندارند، شهروندان مجبور مى شوند زباله هاى 

خردشان را در پاى مخزن و یا روى در آنها رها کنند.
این موضوع باعث مى شود که این سطل ها خودشان 
عامل آلودگى باشند و ظاهرى زشت و بوى نامطبوعى 

ایجاد کنند.
این ســطل ها که نقش تعیین کننده اى در پاکیزگى 

معابر و خیابان هاى فرعى شهر دارند اکنون خودشان 
به یکى از مشــکالت این مناطق دامن زده اند و عدم 
رسیدگى به نظافت همیشگى و روزانه آنها مشکالت 

جدیدى را ایجاد کرده است. 
اگر بتوانیم از مخدوش شــدن چهره شهر به واسطه 
زباله هایى که در تمام ســاعات روز در کنار دیوارها، 
وسط پیاده روها، کنار درختان و... خودنمایى مى کنند 
بگذریم اما از مشکالت زیست محیطى، انتشار آلودگى 
و به خطر افتادن ســالمت مردم بخاطر رها شــدن 

زباله ها نمى توانیم به سادگى عبور کنیم.

از زباله رها نمى شویم؟

مسافران سرگردان 
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در گزارشــى 
از مشــاهدات میدانى و گفتگو با جمعى از زائران از 
نبود بلیت ویژه اربعین و گرانى آن با عنوان «موانع 
یک سفر» در شماره روز پنج شنبه 17 شهریور ماه 
خود نوشــته: «فروش بلیت اتوبوس ویژه اربعین از 
دوازدهم ماه جارى شروع شد و بنا به مصوبه ستاد 
اربعین اعزام زائران نیز سه روز بعد، یعنى از پانزدهم 
آغاز شده است؛ اما هنوز بسیارى از شهروندان موفق 
به خرید بلیت نشــده اند و مى گویند شــرکت هاى 
اتوبوسرانى بلیت ندارند و همین هم شده که آنها تنها 
چند روز مانده بــــه اربعین، سرگردان و بالتکلیف 

باشند.» 
در بخش دیگــرى از ایــن گزارش آمده اســت: 
«رفت وآمدها و تالش و تکاپوى زائران براى خرید 
بلیت در ساعات مختلف روز در پایانه هاى مسافرى 
ادامه دارد؛ البته به دلیل حجم انبــوه رفت وآمدها، 
اتوبوس ها نسبت به روال عادى ساعت هاى بیشترى 
را در رفت وآمد هستند.  سرگردانى در خرید بلیت، اما 
فقط مربوط به زائرانى که قصد ســفر زمینى دارند 
نمى شود؛ بلکه بررسى ها حاکى از این است که خرید 
بلیت هواپیما ویژه اربعین نیز به آســانى نیست و با 

مشکالتى مواجه است.»

ثبت 1600 هکتار از اراضى ملى کاشان
 در سامانه شمیم

نصف جهان  رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
کاشــان گفت: بیش از هزار و 641 هکتار از اراضى 
شهرهاى کاشان، قمصر و نیاسر در سامانه شمیم به 

ثبت رسیده است.
مجتبى آراسته با اشــاره به اینکه اسناد دفترچه اى 
بیش از هزار و 81 هکتار از اراضى شهرستان کاشان 
در مرحله تثبیت نهایى قرار دارد، گفت: این اســناد 
مربوط به اراضى بخش چهار کاشــان به مساحت 
861 هکتار، بخش دو کاشان به مساحت 115 هکتار 

و بخش شش به مساحت 105 هکتار است.

وى تصریح کرد: با هدف پیشگیرى از زمین خوارى 
و جلوگیرى از تصرفات اراضى ملى، سند تک برگ 
840 هکتار از اراضى بخش ســه کاشــان دریافت 

شده است.
آراسته گفت: با اجراى قانون کاداستر و سنددار شدن 
اراضى، اختالفات و دعاوى بین مردم و دستگاه هاى 
دولتى رفع مى شود؛ همچنین با اخذ اسناد تک برگى 
به نام دولت، سودجویى از اراضى ملى و سوء استفاده 
از اســنادى که ابهام دارند نیز بــه حداقل ممکن 

مى رسد.

اجراى پروژه هاى عمرانى در مبارکه سرعت گرفت
نصف جهان  شــهردار مبارکه گفت: آهنگ اجراى 
پروژه هــاى عمرانى در جاى جاى شــهر مبارکه 

شنیده مى شود.
محمدمهدى احمدى اظهار کرد: امروز به رغم وجود 
مشکالت مالى در شهردارى، آهنگ اجراى پروژه 

هاى عمرانى در جاى جاى مبارکه و محالت مختلف 
این شهر شنیده مى شود.

وى ادامه داد: این نوید را به شهروندان مبارکه مى 
دهیم که در سال جارى در جاى جاى این شهر پروژه 

هاى عمرانى به بهره بردارى مى رسانیم.

دریا قدرتى پور

گسترش کسب و کارهاى خانگى در دولت آباد
نصف جهان  رئیس مرکز آمــوزش فنى و حرفه اى 
شهرســتان برخوار از گسترش کســب و کارهاى 

خانگى ویژه بانوان در دولت آباد خبر داد.
علیرضا ملک پــور با تأکید بر ارائــه آموزش هاى 
مهارتى ویژه بانوان در شهر دولت آباد افزود: طبق 

نیازســنجى انجام شــده، مقرر گردیده دوره هاى 
فیروزه کوبــى، مینا کارى، چــرم دوزى، خیاطى و 
فناورى اطالعات در محل کانون بانوان شهر دولت 
آباد از طرف مرکز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان 

برخوار برگزار شود.
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در این مطلب به شرح جزئیاتى درباره ردیاب ایمیل 
و راه هاى پیشگیرى از آن پرداخته شده است.

بسیارى از ما مى دانیم که به صورت آنالین ردیابى 
مى شــویم، اما ممکن اســت از تعداد ایمیل هاى 
دریافتى که زمان، مکان و تعداد دفعات باز شدن 

آن ها مى تواند ردیابى شود، تعجب کنید.
به منظور جلوگیرى از این کار مى توانید اشتراك 
خبرنامه ها را لغو کرده و حساب هاى شرکت هایى 
را کــه پیام هــاى دیجیتالى زیادى براى شــما 
ارســال مى کنند، حذف کنید اما اگــر این کافى 
نیســت، مى توانید بدون توجه به حساب ایمیل، 
از جمــع آورى داده ها در صنــدوق ورودى خود 

جلوگیرى کنید.
ردیابى ایمیل معموال توسط نوعى عنصر تعاملى 
در پیام ایجاد مى شود. هنگامى که سرویس گیرنده 
ایمیل شــما آن عنصر را بارگیرى مى کند؛ اغلب 
فقط یک تصویر تک پیکسلى که حتى نمى بینید، 
به فرستنده اطالع مى دهد و آن ها تصور مى کنند 

پیام باز شده است.
این به عنوان ردیابى پیکســل شناخته مى شود و 
مانند رســید هاى خواندن در مکالمات پیام فورى 
عمل مى کند. به هر دلیلى مفید است؛ از این طریق 
بازاریابان مى دانند که یک صندوق ورودى فعال را 
هدف قرار داده اند، همکاران مى دانند که پیام آن ها 
را دیده اید و فعاالن کمپین مى دانند که مثال با چند 

نفر تماس گرفته اند.
عنصر تعاملى همچنین مى تواند موقعیت مکانى 
را به فرســتنده گزارش دهد، همــان مکانى که 
رایانه شــما هر زمان که به وب متصل مى شود، 
ارائه مى کند، همچنین مى تواند به فرســتندگان 
نشان دهد که از چه دستگاهى براى باز کردن پیام 
استفاده کرده اید و روى چه پیوند هایى ممکن است 
کلیک کرده باشــید، با این حال ردیابى پیکسل 
براى خواندن محتویات صندوق ورودى، تجزیه و 
تحلیل فایل هاى رایانه شما یا هر چیز دیگرى به 
اندازه کافى پیچیده نیست. این یک سیستم نسبتا 

ابتدایى با کاربرد هاى اطالعاتى اولیه است.
بسیارى از شرکت ها از آن براى تصمیم گیرى در 
مورد هر چند وقت یک بار ارتباط با مشتریان بالقوه 
اســتفاده مى کنند. اگر به نظر مى رسد که هرگز 
پیام هاى خود را باز نمى کنید، ممکن اســت تعداد 

بیشترى از آن ها را دریافت کنید یا ممکن است از 
لیست پســتى که واقعا مى خواهید در آن بمانید، 

حذف شوید.
اکنون که فهمیدیــد ردیابى ایمیــل چگونه کار 
مى کند و شــامل چه مواردى مى شود، مى توانید 
تصمیم بگیرید که آیا مى خواهیــد آن را متوقف 

کنید یا خیر.
چگونه ردیابى ایمیل را مسدود کنیم؟

ساده ترین راه براى جلوگیرى از ردیابى ایمیل در 
سراسر صفحه این است که مشترى ایمیل خود را 
از بارگیرى تصاویر به طــور پیش فرض متوقف 
کنید. اگر پیکســل ها یا تصاویر کوچکى که براى 
ثبت فعالیت شما طراحى شده اند، نتوانند بارگیرى 
شوند، نمى توانند کار خود را انجام دهند. موازنه این 
است که هیچ تصویرى به طور خودکار هنگام باز 
کردن ایمیل ها نمایش داده نمى شود، هر بار براى 
بارگیرى آن ها به یک ضربه یا کلیک اضافى نیاز 

دارید.
اینکه این فرآیند چگونــه کار مى کند و کجا این 

گزینه را پیدا مى کنید به برنامه ایمیلى که استفاده 
مى کنید، بستگى دارد، اما باید بتوانید به راحتى آن 
را بفهمید. به عنوان مثال بــراى Gmail در وب، 
روى نماد چرخ دنده در باال سمت راست و سپس 
 General تنظیمات کلیک کنید. در مرحله بعد، تب
 Ask را باز کرده و قبل از نمایش تصاویر خارجى

را انتخاب کنید.
از طرف دیگر اگر از برنامه Outlook دسکتاپ در 
ویندوز اســتفاده مى کنید، باید File، Options و 
سپس تب Trust Center را انتخاب کنید. روى 
تنظیمات مرکــز اعتماد کلیک کنید، ســپس دو 
گزینــه Don’t downloads pictures را در زیر 
دانلود خودکار عالمت بزنید. متاسفانه نمى توانید 
دانلود خــودکار تصاویــر را در Outlook در وب 

مسدود کنید.
براى Apple Mail در macOS، به Mail و سپس 
Preferences بروید. در قسمت مشاهده، عالمت 

کادر با عنوان بارگیرى محتواى راه دور در پیام ها 
را بردارید، این کار بارگیرى خودکار تصاویر و هر 

محتواى دیگرى را که خارج از خود ایمیل میزبانى 
مى شود، متوقف مى کند.

ما نمى توانیم شما را از طریق این فرآیند براى هر 
مشــترى ایمیل راهنمایى کنیم، اما گزینه هاى 
مشــابهى در تلفن همراه موجود است؛ به عنوان 
مثال براى جیمیل در اندروید، تنظیمات را از منوى 
برنامه انتخاب کنید، ســپس آدرس ایمیل خود و 
 Outlook را انتخاب کنید. در Images ســپس
براى Android، منوى برنامــه را باز کنید، روى 
نماد cog ضربه بزنید، ســپس آدرس ایمیل خود 
را انتخاب کرده و تصاویر خارجى را مسدود کنید. 
براى Mail در iOS، تنظیمــات iOS را باز کنید و 
 Load Remote Images، قبل از خاموش کردن

Mail را انتخاب کنید. 

مى توانید از ابزار هاى شخص ثالث 
استفاده کنید

عالوه بر جلوگیــرى از بارگیــرى تصاویر جمع 
آورى داده، مى توانید از ابزار هاى شــخص ثالث 

مختلف براى توقف ردیابــى ایمیل هاى مخفى 
کمک بگیرید.

 براى مثــال Ugly Email را در نظر بگیرید. این 
یک افزونه مرورگر بــراى Google Chrome و 
Mozilla Firefox اســت که در باالى Gmail در 

وب کار مى کند، نماد هاى کره چشــم را در کنار 
ســرصفحه هاى موضوع ایمیل هایى که شامل 
عناصر ردیابى هستند، قرار مى دهد و ردیاب ها را 

نیز مسدود مى کند.
PixelBlock به روشى مشابه کار مى کند، اگرچه 

فقط براى Chrome در دســترس اســت. اگر از 
آن اســتفاده مى کنید، این قسمت به طور خودکار 
پیکسل هاى ردیابى را در Gmail در وب مسدود 
مى کند و پــس از انجام این کار به شــما اطالع 

مى دهد.
هم Ugly Email و هــم PixelBlock با ردیابى 
پیکســل ها ســروکار دارند، در حالى که ســایر 
تصاویر موجود در پیام هاى شما را دست نخورده 

مى گذارند.
راه حل جامع تر Gmelius اســت، یــک افزونه 
Gmail در ســطح حرفه اى که با Chrome کار 

مى کند. هدف آن بازاریابان و مشــاغل است، اما 
داراى تعداد زیادى ویژگى مفید اســت که کاربر 
معمولى ممکن است از آن ها استقبال کند، از جمله 
مسدود کردن و از قضا، اضافه کردن ردیاب هاى 
ایمیل. اســتفاده از ویژگى هاى اساسى، از جمله 

مسدود کردن ردیاب، رایگان است.
تســلط کروم و جیمیــل به این معنى اســت که 
برنامه هاى شــخص ثالث براى سایر سرویس ها 
و پلتفرم هــا کمیــاب هســتند. Trocker یکى 
 Gmail از گزینه هاى فایرفاکس اســت، امــا بر
تمرکز دارد، بنابراین اگر Google ایمیل شــما را 
مدیریت نمى کند، بهترین گزینه شــما این است 
که گزینه هــاى داخلى صنــدوق ورودى خود را 

بررسى کنید.
اکنون که ابزار ها و دانش الزم براى بازیابى کمى 
از حریم خصوصى ایمیل خود را دارید، باید تصمیم 
بگیرید که با همه این موارد چه کار کنید و نگران 
زمان نباشــید. هر روش یا ترکیبى از روش ها را 
که انتخاب مى کنید، نباید خیلى طول بکشــد تا 

راه اندازى و مسدود شدن آن ها بگذرد.

قابلیت جدید واتساپ به مدیر گروه این امکان را مى دهد 
تا تصمیم بگیرد که چه کسى به گروه ملحق شود. پس 
از فعال شــدن این ویژگى، در صورت درخواســت یک 
فرد براى پیوســتن به گروه، ادمین یک اعالن دریافت 

خواهد کرد.
متا قصد دارد به زودى ویژگــى جدیدى را به گروه هاى 
واتســاپ اضافه کند. این ویژگى که اکنون براى برخى 
از آزمایش کنندگان بتا در دسترس قرار گرفته است، به 

ادمین اجازه حذف پیام هاى گروه را مى دهد.
 ویژگى دیگرى که توسط این پیام رسان براى گروه ها در 
حال توسعه است، لزوم اجازه ادمین براى پیوستن افراد 
جدید به گروه هاى واتساپ است. در حالى که این ویژگى 
هنوز در حال توسعه اســت، اخیرا اسکرین شاتى از این 

ویژگى منتشر شده است.
نسخه بتاى جدید 2.22.18.9 واتساپ هنوز این ویژگى 
 WABetaInfo را ارائه نکرده اســت. اما ردیاب واتساپ
توانسته به آن دسترسى پیدا کرده و اسکرین شاتى از آن 
منتشر کند. این قابلیت به مدیر گروه این امکان را مى دهد 
تا تصمیم بگیرد که چه کسى به گروه ملحق شود. پس 
از فعال شــدن این ویژگى، در صورت درخواســت یک 
فرد براى پیوســتن به گروه، ادمین یک اعالن دریافت 

خواهد کرد.
به نظر مى رســد ویژگى تأیید ادمیــن، راه خوبى براى 
محافظت از حریم خصوصى کاربر و مبارزه با ارسال اسپم 
به ویژه در گروه هاى بزرگ باشــد. این امر به جلوگیرى 
از آزار احتمالى اعضاى گروه نیز کمک خواهد کرد. یکى 
از مزایاى این ویژگى این اســت که ادمین ها مى توانند 
در صورت مشــکوك بودن به فردى که قصد عضویت 
در گروه را دارد، با مشــورت اعضاى گروه، تأیید صحت 

درخواست عضویت را بررسى کنند.

عکس هایــى که با دوربین  گوشــى هاى هوشــمند یا 
دوربین هاى مجهز به موقعیت یــاب مى گیرید، ممکن 
است براى تان دردسرساز شود. شاید به دالیلى بخواهید 
یا مجبور باشید که عکســى را که توسط گوشى موبایل 
خود گرفته اید بر روى یک سایت بارگذارى کنید. در اینجا 
باید بدانید که اطالعــات آن عکس نیز با خود تصویر به 
سایت منتقل مى شود؛ از جمله محل دقیقى که عکس را 
گرفته اید!اگر موقعیت یاب دوربین گوشى شما غیرفعال 
باشــد، خود به خود این موضوع منتفى مى شود، اما در 
صورت روشن بودن و همچنین در صورتى که وب سایت 
مورد نظر اقدامى در جهت پاك کردن اطالعات اگزیف 
(EXIF) نکند، آن وقت است که دسترسى به موقعیتى که 

عکس را گرفته اید براى همه بسیار سهل و آسان مى شود.
البته بســیارى از ســایت هایى که پذیراى عکس هاى 
کاربران شان هستند، اطالعات اگزیف را حذف مى کنند، 
با ایــن حال بهترین کار این اســت که بــراى احتیاط، 
حواس تان به وضعیت موقعیت یاب باشد و به این نکته 
هم توجه کنید که اگر عکســى را که صرفا براى جایى 
مى خواهید بارگذارى کنید، به هنگام گرفتن آن مى توانید 

موقعیت یاب را غیرفعال کنید.
اما شاید برخى به دالیلى نخواهند موقعیت یاب گوشى 
خود را خاموش کنند. در این صورت مى توانید از اپلیکیشن 
در گوشى و یا نرم افزارهاى مخصوص در رایانه براى پاك 

کردن این اطالعات استفاده کنید.

پسورد منیجرها سبزیجات اینترنت هستند؛ ما مى دانیم که 
آنها براى ما مفید هستند، اما بیشتر ما از خوردن گذرواژه معادل 

غذاهاى ناسالم خوشحال تر هستیم.
 براى هفت سال متوالى، «123456» و «password» دو 
رمز عبور رایج در وب بودند و کماکان نیز رهبرى این عرصه را 

بر عهده دارند. مشکل این است که بسیارى از ما 
نمى دانیم چه چیزى یک رمز عبور خوب 
را مى ســازد و به هر حال نمى توانیم 

صدها مورد از آنها را به خاطر بسپاریم.
با گسترش دورکارى در سال هاى اخیر و درگیر 

شــدن میلیاردها نفر در سراســر دنیا با همه گیرى کرونا، 
تعداد رمزهایى که باید به خاطر ســپرده شود افزایش قابل 
توجهى یافته است. به خاطر سپردن تمام رمزها تقریبا کارى 
غیرممکن است و در اینجا اپلیکیشن هاى مدیریت رمز و یا 

پسووردمنیجرها به یارى ما مى آیند.

از مرورگرها کمک بگیرید
اکثر مرورگرهاى وب حداقل یک مدیــر رمز عبور ابتدایى 
 Mozilla یا Google Chrome ارائه مى دهند.هنگامى که
Firefox از شما مى پرســند که آیا مى خواهید رمز عبور را 

ذخیره کنید، رمزهاى عبور شما در مرورگر ذخیره مى شود. 

این بهتر از استفاده مجدد از رمز عبور یکسان در همه جا است، 
اما مدیریت رمزهاى عبور مبتنى بر مرورگرها محدود است.در 
ادامه این گزارش به طور کلى به بهترین برنامه هاى مدیریت 

رمز خواهیم پرداخت:
۱Password: چیزى کــه ۱Password را از بقیه گزینه 
هاى موجود در این لیســت متمایز مى 
کند، تعــداد موارد اضافى اســت که 
ارائه مى دهد. این برنامه ارزان ترین 
گزینه نیســت، اما عالوه بر مدیریت 
گذرواژه ها، زمانى که رمز عبور ضعیف 
 Have I است یا به خطر افتاده است (با بررسى پایگاه داده

Been Pwned Troy Hunt) به شما هشدار مى دهد.

Bitwarden :Bitwarden ایمــن، رایــگان و بــدون 

محدودیت است. برنامه اى کاربرپســند که آن را به بهترین 
 ۱Password انتخاب براى افرادى که به ویژگى هاى اضافى

نیاز ندارند تبدیل مى کند.
Dashlane: به روز رسانى هاى اخیر چندین ویژگى مفید را 
به برنامه هاى مدیریت رمز اضافه کرده است؛ Dashlane به 
طور فعال گوشه هاى تاریک تر وب را رصد مى کند، به دنبال 
داده هاى شخصى لو رفته یا دزدیده شده مى گردد و سپس در 
صورت به خطر افتادن اطالعات شما به شما هشدار مى دهد.

سرى گوشى هاى پرچمدار ســال 2022 سامسونگ از جمله گلکسى 
اس 22، گلکسى اس 22 پالس و گلکسى اس 22 اولترا، قرار است به 

زودى آپدیت جدیدى دریافت کنند که دوربین ها را بهبود مى بخشد.
شرکت سامســونگ به زودى یک به روز رســانى نرم افزارى را براى 
این سه گوشى هوشــمند منتشــر خواهد کرد که در عین حال برخى 
از ویژگى هاى جدید را به دوربین ها اضافــه مى کند و عملکرد آنها را 

بهبود مى بخشد.

تا پیش از این، گوشــى هاى هوشمند سرى گلکســى اس 22 تنها با 
دوربیــن اصلى و فوق عریض مى توانســتند ویدیوهــاى هایپرلپس 
ضبط کنند. اکنون، به روزرسانى جدید قابلیت فیلم بردارى هایپرلپس 
 Astro" ۳ را اضافه مى کند. گفته مى شــود حالتx با دوربین تله فوتو
hyperlapse" نیز در دست توسعه اســت، اما به این زودى ها عرضه 

نمى شود.
اسکنر کد QR داخلى در گلکســى S۲۲ در به روز رسانى آینده بهبود 

مى یابد. پس از به روز رسانى، کاربران متوجه یک ناحیه اسکن بزرگتر 
با پردازش سریعتر خواهند شــد. عالوه بر این، با به روز رسانى آینده، 

کاربران مى توانند کدهاى QR را در یک سند اسکن کنند.
با به روزرسانى آینده، سامسونگ مى گوید که عملکرد HDR و بازتولید 
رنگ را براى عکس هاى سرى گلکسى S۲۲ بهبود مى بخشد. ویدیوها 
پایدارتر خواهند شد و کیفیت با به روز رسانى آینده بهبود خواهد یافت. 
عالوه بر این، استفاده از حافظه و عملکرد هوش مصنوعى براى عکس 

ها، فیلم ها و حالت شب بهینه شده است.
بهبود هایپرلپس ۳x تله فوتو و کد QR نیز براى سرى گلکسى اس 21 
در دسترس است. ویژگى هاى گفته شده در حال حاضر براى کاربران 

گلکسى S۲۱ در مناطق منتخب در حال اجراست.
حتى سرى گلکسى اس 22 نیز با جدیدترین به روزرسانى در کره جنوبى 
شــروع به دریافت ویژگى ها و بهبودهاى دوربین جدید کرده است. ما 
انتظار داریم که این به روز رسانى به زودى در مناطق دیگر منتشر شود.

در مطلب زیر به شما آموزش مى دهیم که چگونه اعالن هاى گوشى خود 
را در رایانه شخصى دریافت کنید.

ممکن است مواقعى پیش بیاید که شما در حال کار بر روى رایانه شخصى 
خود هستید و اعالن هاى مرتبط با کار مداوم را در تلفن هوشمند خود نیز 

دریافت مى کنید. 
بررســى گوشــى خــود در حیــن کار بــر روى دســکتاپ یــا لــپ 
تــاپ مى توانــد کمــى حواس شــما را پــرت کنــد و ممکن اســت 
برخــى از اعالن هــاى مهــم را نیــز از دســت بدهیــد. امــا راهى 
براى دریافت این اعالن هاى گوشــى در رایانه شخصى ویندوزى شما 

وجود دارد.
براى دریافــت اعالن هاى بى درنــگ از تلفن خود در رایانه شــخصى 
وینــدوزى خــود، بــه برنامــه Phone Link مایکروســافت نیــاز 

دارید.
 در اینجا یــک راهنماى گام بــه گام براى کمک بــه تنظیم این روش 

وجود دارد.
برنامه Phone Link مایکروسافت را مى توان در دستگاه هاى ویندوز از 
طریق فروشگاه مایکروسافت دانلود کرد و اگر از گوشى اندرویدى استفاده 
مى کنید، مى توانید اپلیکیشن Link to Windows را به صورت رایگان از 

گوگل پلى دریافت کنید.
پس از نصب دو برنامه ذکر شــده در باال، دو کار وجود دارد که باید انجام 

شود.
رایانه ویندوزى شما باید اعالن هاى تلفن را فعال کند.

 Phone و برنامه Link to Windows اطمینان حاصل کنید که برنامــه
Link به آخرین نسخه خود به روز شده اند.

1. در رایانه شخصى ویندوزى خود، برنامه Phone Link را اجرا کنید.
2. پس از انتخاب چک باکس اندرویــد، روى دکمه Continue کلیک 

کنید.
3. رایانه شــما یک URL نشــان مى دهد که از آنجــا مى توانید برنامه 
Link to Windows را در تلفــن هوشــمند Android خــود بارگیرى

 کنید.
4. روى دکمه Yes, I installing Link to Windows بر روى کامپیوتر 

شما تمام شد کلیک کنید.
5. ســپس گزینه هایى در برنامه Phone Link به شــما داده مى شود تا 
تلفن خود را به صورت دستى یا با اســکن یک کد QR با دستگاه ویندوز 

جفت کنید.
6. از منو باز کردن کد QR را انتخاب کنید.

 Link to Windows در اپلیکیشن Continue 7. روى دکمه
گوشى خود ضربه بزنید.

 Continue 8. در تلفن، درخواست را بپذیرید و سپس روى دکمه
کلیک کنید.

9. روى گزینه Done در گوشى خود ضربه بزنید و کار خود 
را در رایانه شخصى خود ادامه دهید.

همچنین مى توانید رایانه ویندوز و آیفون خود را با استفاده 
از برنامه پیوند تلفن متصل کنید. با این حال، عملکرد اعالن 

iOS فعلى آن کامًال محدود است.

دریافت ویژگى جدید براى گلکسى اس 22

آنچه باید در مورد ردیاب ایمیل بدانید

نحوه دریافت اعالن ها در 
رایانه شخصى از طریق اندروید

لزوم اجازه ادمین براى پیوستن به گروه واتساپ موقعیت یاب دوربین گوشى خود را غیرفعال کنید بهترین پسورد منیجرها معرفى شدند

به گفته تیم کوك، اپل مى خواهد از زباله و مــواد بازیافتى آیفون 
بسازد. هدف این کمپانى استفاده نکردن از هیچ یک از منابع طبیعى 

براى ساخت محصوالتش تا سال 2030 است.
تیم کوك، مدیرعامل اپل در یک مصاحبه جدید عنوان کرده 
است که این کمپانى مى خواهد براى ساخت محصوالتش 
از هیچ یک از منابع زمینى اســتفاده نکند. این کمپانى 
مى خواهد از زباله یا محصوالت بازیابى آیفون بســازد. 
کوك مى گوید براى اپل مهم است که محصوالتش را 
از یک راه محیط زیست دوستانه بسازد. فرقى نمى کند 

آن متریال استفاده شده یا بازیافتى باشد،  آن ها مى خواهند کره زمین 
جاى بهترى براى زندگى کردن باشد.

عالوه بر این، کــوك مى گوید اپل به عنوان یــک تولیدکننده به 
بى نیازى از کربن دست یافته است. او امیدوار است که تا سال 2023 
تمام محصوالتى که توسط زنجیره تأمین تهیه مى شود و به دست 
مشتریان مى رسد، به گونه اى تولید شوند که از هیچ یک از منابع روى 
کره زمین براى ساخت آن ها استفاده نشده باشد. این یک هدف بلند 
مدت براى اپل است و بعید به نظر مى رسد که به زودى بتواند به آن 
دست پیدا کند.اما پس از اظهار نظر تازه تیم کوك، بحث داغى در این 

مورد شکل گرفته است. برخى معتقدند که اپل مى خواهد کاربرانش 
را فریب دهد و شاید در این مورد صادقانه رفتار نکند. اما این شرکت 
تالش زیادى براى این هدف انجام داده و به رهبرى صنعت در این 

بخش دست یافته است.
توجه داشته باشید که صحبت هاى تیم کوك مبنى بر استفاده نکردن 
از منابع کره زمین، بدان معنا نیست که اپل مى خواهد از منابع فضایى 
اســتفاده کند. بلکه آن ها مى خواهند از متریال دوست دار محیط 
زیست و بازیافتى براى ساخت محصوالتشان استفاده کنند. در واقع 

اپل مى خواهد از زباله آیفون بسازد.

همانطور که احتماًال مى دانید، اپل از ســال گذشــته اســتفاده از 
روکش پالستیکى براى بسته بندى جعبه گوشى هاى آیفون 13 را 
متوقف کرد و با همین کار به حذف 600 تن پالستیک کمک کرد. 
همچنین در تولید و بسته بندى گوشى هاى سرى iPhone 13 خود 
از محصوالت بازیافتى استفاده کرد. به طور مثال موتور لمسى داخلى 
آیفون ها از تنگستن 100 درصد بازیافت شده استفاده مى کند. الیه 
آبکارى اصلى آن از 100 درصد تنگستن بازیافتى استفاده مى کند 
و براى ساخت کابل دوربین پشــتى و جلویى از 100 درصد طالى 

بازیافتى استفاده کرده است.

ساخت گوشى آیفون با زباله!

نحوه دریافت اعالن ها در 
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آب انگور یک نوشیدنى بسیار خوش طعم و لذیذ است که مصرف آن براى 
سالمت بدن نیز مفید است و به درمان برخى بیمارى ها کمک شایانى مى کند.

 آب انگور یکى از ســالم ترین و مغذى ترین نوشیدنى هاســت. این آب میوه خوشــمزه 
بیمارى هاى قلبى، سرطان و بهبود داراى فواید بهداشتى از جمله پیشگیرى از 

بینایى، پوست سالم و غیره است. در 
ادامه به بررســى برخى از خواص آب 

انگور پرداخته شده است.

کل کالرى:152
کل چربى:0.3 گرم
سدیم:13 میلى گرم

پتاسیم:263 میلى گرم
کل کربوهیدرات ها:37 گرم

فیبر غذایى: 0.5 گرم
شکر: 36 گرم

ویتامین سى:  ٪105
کلسیم:٪2.1
آهن:٪3.5

سیگار کشیدن قلب را ضعیف مى کند؟چگونه تب و لرز خود را درمان کنیم؟

 B و A و مقادیر کمــى ویتامین C میوه آنانــاس سرشــار از ویتامیــن
اســت. امــالح معدنــى موجــود در آن شــامل گلوکــز، آهن، کلســیم، 
ید، پتاســیم، منیزیم و آهن اســت.آناناس میوه اى اســت با طبع گرم کــه داراى مقادیــر زیادى آب

 است. 
میوه آناناس سرشــار از ویتامین C و مقادیر کمى ویتامین  A و B است. امالح معدنى موجود در آن شامل 

گلوکز، آهن، کلسیم، ید، پتاسیم، منیزیم و آهن است.
از عصــاره آنانــاس بــراى درمــان بــى اشــتهایى و زخــم معــده نیــز اســتفاده

 مى شود.گنجاندن آناناس در رژیم غذایى افراد چاق، باعث کاهش وزن و الغرى آنان 
مى شود.

همچنین آناناس داراى خاصیــت قلیایى کننده خون ، تصفیه کننده خون 
و دافع انگل  است.

این میوه ادرار آور بوده و ســموم بدن را دفع 
مى کند.

آناناس براى درمان کم خونى، تصلب 
شرایین، نقرس و صرع نیز مفید است.

آناناس به دلیــل داراى بودن قند زیاد 
براى مبتالیان به دیابت مضر است.

تحقیقات جدید هشدار مى دهد که سیگار کشیدن براى قلب شما حتى بدتر از آن چیزى است 
که فکر مى کنید.

 دکتر «اوا هولت»، محقق ارشد از بیمارستان گنتوفت در کپنهاگ دانمارك، گفت: «به خوبى 
مشخص شده است که سیگار باعث انسداد شریان ها شده و در نهایت منجر به بیمارى عروق 

کرونر قلب و سکته مى شود.»
او مى گوید: «مطالعه ما نشان مى دهد که سیگار کشیدن منجر به قلب هاى ضخیم تر و ضعیف تر 

کمترى از خــون در محفظه چپ مى شود. به این معنى که افراد سیگارى حجم 
قلب و قدرت کمترى بــراى پمپاژ آن به بقیه 

بدن دارند. هر چه بیشــتر سیگار بکشید، عملکرد قلب 
شما بدتر مى شود.»

هولت افزود: «قلب مى تواند تا حدودى با ترك سیگار بهبود یابد، 
بنابراین براى ترك هرگز دیر نیست».

براى این مطالعه، محققان داده هاى نزدیک به 4000 مرد 
و زن در رده سنى 20 تا 99 سال را که هیچکدام بیمارى 

قلبى نداشتند، بررسى کردند.
شرکت کندگان عادت هاى سیگار کشیدن 

خود را گزارش کردند و همچنین از قلب شان 
سونوگرافى گرفته شــد تا ببینند چقدر خوب فعالیت 

مى کند.محققان دریافتند افراد سیگارى قلب هاى ضخیم تر، ضعیف تر و سنگین ترى دارند. هر 
چه افراد سیگار بیشترى مى کشیدند، قدرت پمپاژ قلب آن ها بیشتر آسیب دیده بود.

هولت افزود: «مطالعه ما نشان مى دهد که سیگار نه تنها به رگ هاى خونى آسیب مى رساند، 
بلکه به طور مستقیم به قلب نیز آسیب مى رساند. خبر خوب این است که برخى از آسیب ها 

با ترك سیگار قابل برگشت است.»

براى درمان تب و لرز بسته به عامل آن راه ها طبیعى و پزشکى 
متنوعى وجود دارد.

تب و لرز و افزایش دماى بدن یکى از مشکالت سالمتى است 
که افراد در همه ســنین به آن مبتال خواهند شد که در برخى 
موارد این تب و لرز ناشى از ســرماخوردگى است و گاهى نیز 

ناشى از ابتال به دیگر بیمارى هاست.
راه هاى زیادى براى درمان این مشــکل وجود دارد که البته 
دارو ها را باید پس از مشورت با پزشــک معالج تهیه کرد، اما 

جداى از آن باید به برخى نکات توجه داشت:
- حتما به مقدار کافى از مایعات استفاده کنید.

- از دارو هایى مانند اســتامینوفن و 
ایبوپروفن استفاده کنید 
که به کاهش دماى بدن 

کمک مى کنند.
- همچنین در صورت 
احساس سرما و لرز از 
پتو یا لباس هاى گرم 

استفاده شود.

علل افزایش 
دماى بدن و احساس 

تب و لرز
در بیشتر موارد مهمترین عامل تب 
و لرز و افزایش دمــاى بدن، عفونت 

باکتریایى یا ویروسى اســت. غالبا این مشکل با بیمارى هاى 
دیگرى همراه است که مهمترین آن ها عبارتند از:

- عفونت پنومونى- آنفوالنزا- ماالریا- التهاب گلو- مننژیت
- گاستروانتریت ویروسى یا باکتریایى- سینوزیت- عفونت 

ادرارى

راه حل هاى ســریع بــراى کاهــش تب در 
بزرگساالن

راه هاى زیادى براى کاهش تب وجــود دارد که یکى از آن ها 
استفاده از گیاهان طبیعى است، عالوه بر این درمان هاى دارویى 
متعددى نیز وجود دارند که مى توان از آن براى کاهش سریع 

تب در بزرگساالن استفاده کرد؛ از جمله:
پاراســتامول: این دارو یکى از رایج ترین انواع دارو هایى است 
که براى کاهش دماى بدن اســتفاده مى شود. بیمار براساس 
نیاز چهار بــار در روز از آن اســتفاده مى کند کــه البته باید 
مراقب بود مصرف ایــن دارو از 4000 میلى گرم در روز تجاوز 

نکند.
ایبوپروفن: این دارو جزء دارو هاى ضدالتهاب غیراستروئیدى 
(NSAIDs) است که نقش بسیار مهمى در کاهش درد، تب و 
التهاب دارد و بیمار دوز 400 میلى گرمى آن را هر چهار تا شش 

ساعت یکبارمصرف مى کند.
آسپرین: این دارو نیز جزء دارو هاى ضد التهاب غیر استروئیدى 
اســت و نقش مهمى را در تســکین درد و کاهــش تب ایفا 

مى کند.

ز و و ن ى و ن ر نو ر م ز ى ور
بیمارى هاى قلبى، سرطان و بهبودداراى فواید بهداشتى از جمله پیشگیرى از 

بینایى، پوست سالم و غیره است. د
ادامه به بررســى برخى از خواص آب

پرداخته شده است. انگور

سدیم:13 میلى گرم
پتاسیم:263 میلى گرم

کل کربوهیدرات ها:37 گرم
5فیبر غذایى: 0.5 گرم

6شکر:36 گرم
5ویتامین سى:  ٪105

کلسیم:٪2.1
آهن:٪3.5

آب انگور چه خاصیتى دارد؟

اطالعات تغذیه اى
 یک لیوان از آب انگور 
طبیعــــــى

حتى اگر عاشق نوشیدن آب انگور به دلیل 
طعم و خواص آن باشــید، رعایت مقادیر 
روزانه دوز ضرورى اســت. زیاده روى در 
نوشــیدن آن مى تواند منجر به عوارض 

جانبى زیادى از جمله:
سوء هاضمه-حالت تهوع-دهان خشک-

گلو درد-سرفه کردن-سردرد-مشکالت 
عضالنى-ســوزش قلب-ریفالکس-

واکنش هاى آلرژیک مانند خارش دهان 
و گلو.

لوزالمعده جلوگیرى کند.تخمدان، گردن رحم، پروستات، روده بزرگ و بسیارى از ســرطان ها مانند ریه، دهان، حلق، بنفش مى توانــد به هنگام مصــرف منظم از یا آن را متوقف مى کند. به خصوص آب انگور است که روند گسترش سرطان را کندتر مى کند انگور سرشار از آنتى اکسیدانى به نام پلى فنول جلوگیرى از سرطان

کنترل دیابت
به بیماران دیابتى توصیه مى شــود که آب انگور مصرف 
کنند زیرا نشاســته ها و شــیرینى هاى موجود در بدن را 
کاهش مى دهد. اگــر تمایل به کاهش اثــرات دیابت 
دارید، پس از مصرف منظــم آب انگور، مى توانید خود را 
از افزایش عمده قند دور کنیــد. بنابراین آب انگور براى 
بهبود و کنترل دیابت از طرف متخصصان بهداشت بسیار 

توصیه مى شود.

درمان مشکالت اسیدیته
خود انگورها طعم زیر اسیدى (ترش) دارند، اما تعجب آور است که 
بدانید که این آبمیوه بعد از هضم واکنش قلیایى دارد. این ویژگى به 
درمان مشکالت ناشى از اسیدیته در دستگاه گوارش کمک مى کند 
که مى تواند بسیارى از مشکالت بهداشــتى دیگر را که در پى آن 

ایجاد مى شود، درمان کند.

 آب انگور براى کاهش وزن

آب انگور داراى آنزیم چربى سوزى است که نشاسته و قند بدن 

ما را جذب و کاهش مى دهد. افرادى که مى خواهند به یک رژیم 

غذایى سالم دست یابند باید آب انگور را به عنوان یکى از بخش 

م غذایى خود درج کنند. این امر نه تنها در بین 
هاى مهم رژی

سایر رژیم هاى غذایى خوشمزه خواهد بود، بلکه به شما کمک 

مى کند تا به هدف مورد نظر خود برسید. این یکى از بهترین 
مزایاى آب انگور است.

عامل تقویت کننده انرژى
آب انگور انرژى بیشترى به ما مى دهد و همچنین 
به عنوان تقویت کننده خلق و خو عمل مى کند. با 
افزایش سطح انرژى، ما عالقه مند به کار در آینده 
خواهیم بود و در انجام کارهاى ســخت پر تالش 
خواهیم بود. آب انگور مملو از محتواى آهن و آنتى 
اکسیدان هاى الزم براى کاهش تنبلى است. این 
مى تواند به عنوان تقویت کننده فورى عمل کند، 
از این رو توســط ورزشــکاران براى به دست 
آوردن انــرژى اضافى در حالى کــه به طور 

مداوم آن را در طول بازى از دست مى دهد، 
مصرف مى شود.

کنید زیرا مقدار فیبر اضافى در این دو وجود دارد که فعالیت مى شوند. این میوه ها را به همراه پوست و هسته آن مصرف بهترى داشته باشید زیرا باعث افزایش جریان آب در معده شده است است. آب انگور به شــما کمک مى کند تا هضم قابل ذکر است که استفاده از آب انگور براى معده سفارش تقویت هضم بهتر
روده شما را بهبود مى بخشد.

 تثبیت سطح کلسترول
آب انگور براى کاهش کلســترول؛ یکى از بهترین کاربردهاى آن است. 
سطح کلســترول با مصرف آب انگور یا حتى اضافه کردن انگور به رژیم 
غذایى شما حفظ مى شود. روزانه یک لیوان آب انگور باعث کاهش میزان 
کلسترول بدن مى شود. این یک لیوان آب انگور در مواد مغذى و سایر اجزاى 
آن بسیار غنى است. کلسترول بد موجود در بدن ما باعث ایجاد انسداد هایى 
در عروق ما مى شود، بنابراین جریان خون در رگ ها را محدود مى کند. از این 
رو باید سطح کلسترول بد خون را کاهش دهیم که داراى عوارض جانبى 

زیادى است.

 نوشیدنى مفید براى تصلب شرائین

در انگور ها پکتین وجود دارد که براى کاهش رســوبات شریانى که در رگ ها جمع مى شوند مناسب 

است. از طرف دیگر، ویتامین C به حفظ و تقویت خاصیت ارتجاعى شریان ها کمک مى کند. بنابراین 
مى تواند نوشیدنى مفیدى براى تصلب شرایین باشد.

 تقویت سیستم ایمنى
انگور و آب انگور مملو از آنتى اکســیدان ها و ویتامین ها است که به تقویت ایمنى 
ما کمک مى کند. سیستم ایمنى بدن ما تقویت مى شود که مطمئنًا به بدن ما کمک 
مى کند تا علیه هرگونه مشکالت مسمومیت و همچنین بیمارى هاى جدى مبارزه 
کند. این بیمارى به ما کمک مى کند تا از به وجود آمدن ســرماخوردگى، خلط ها و 
سرفه ها، یا هرگونه عفونت باکتریایى یا ویروسى جلوگیرى کنیم. این خواص موجود 
در آب انگور ما را از عفونت و آلرژى خالص مى کند و از این رو به مبارزه با اقدامات 

میکروبى به ما کمک مى کند.

حتى اگر عد؟
طعم و خو
روزانه دوز
نوشــیدن
جانبى زیاد
سوء هاضم
گلو درد-س
عضالنى
واکنش ها

و گلو.

تقویت سالمت قلب
مزایــاى آب انگــور براى ســالمتى قلب 
باورنکردنى اســت. آب انگــور با کاهش 
احتمال ابتال به بیمارى هاى قلب، قلب سالم 

را مهیا مى کند.
 همچنین فشــار خون را در شرایط عادى 
حفظ مى کند و از این رو خطر حمالت قلبى 
را کاهش مى دهد. تولید اکســید نیتریک 
در بدن ما بــراى رگ هاى خونــى ما مفید

 است.
 انعطاف پذیرى رگ هاى خونى به دلیل این 
ترکیب موجود در انگور در برابر فشار خون 

مقاوم مى شوند.

 کمک به تقویت استخوان ها
آب انگور به تقویت اســتخوان هاى ما کمک مى کند، بنابراین تراکم استخوان را افزایش 
مى دهد که به عنوان چارچوب اصلى پشــتیبانى ما عمل مى کند. آب انگور سرشار از مواد 
معدنى مانند آهن، کلســیم و منگنز است که در حفظ سالمت اســتخوان ها نقش اساسى

 دارد.

تسکین سردرد
اگر از سردرد ناشى از بیمارى رنج مى برید، آب انگور براى کاهش سردرد، راه حل 
مناسبى را براى شما فراهم مى کند. مصرف یک لیوان آب انگور به عنوان داروى 
خانگى هنگام صبحانه یا بعد از ناهار براى این مشکل سردرد پیشنهاد مى شود. 
سردرد واقعًا تحریک کننده است که به شما اجازه نمى دهد روى کار خود تمرکز 
کنید. مطمئنًا با مصرف آب انگور یک درمان مناسب براى این مشکل دریافت 

خواهید کرد.

عوارض و اثرات جانبى 
آب انگور

- از دارو هایى مانند اســتا
ایبوپروفن استف
که به کاهش دم

کمک مى کنند.
- همچنین د
احساس سر
پتو یا لباس
استفاده شو

علل ا
دماى بدن و اح

تب و لرز
ع در بیشتر موارد مهمترین
و لرز و افزایش دمــاى بدن

مبتالیان به دیابت 
به این میوه خوشمزه لب نزنند

زخــم معــده نیــز اســتفاده اشــتهایى و اى درمــان بــى
 در رژیم غذایى افراد چاق، باعث کاهش وزن و الغرى آنان 

صیــت قلیایى کننده خون ، تصفیه کننده خون

ســموم بدن را دفع 

ونى، تصلب 
 مفید است.

ودن قند زیاد 
ضر است.

براى این مطا
و زن در رده س
قلبى نداشتند،

شرکت کندگان
خود را گزارش
سونوگرافى گر
مى کند.محققا
چه افراد
هولت افز
بلکه به
با ترك س

یگارکشیدن منجر به قلب هاى ضخیم تر و ضعیف تر 
کمترى از خــون در محفظه چپ جم
یه

ملکرد قلب

رك سیگار بهبود یابد،

ک به 4000 مرد
کدام بیمارى

ن
ال ف

بر اســاس مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه کالیفرنیا، 
سانفرانسیســکو، وقتى چشــمان ما در طول خواب با سرعت 
حرکت مى کنند، به مواردى در رویا که مغزمان ایجاد کرده است 
خیره شده ایم. این یافته ها نه تنها به درك بهتر نحوه رویا دیدن 

ما، بلکه نحوه عملکرد تخیالت ما کمک مى کند.
 مرحله اى از خواب به نام "خواب حرکت سریع چشم" (REM) از 
دهه 1950 به عنوان مرحله اى از خواب هنگام رویا دیدن شناخته 
شده است. اما علت حرکات چشم از آن زمان تا کنون موضوعى 

رازآلود و بحث برانگیز باقى مانده بود.
ماسیمو اسکانزیانى (Massimo Scanziani)، نویسنده ارشد 
این مطالعه که در روز 25 اوت 2022 در مجله Science منتشر 
شده است، مى گوید: ما نشان دادیم که حرکات چشم تصادفى 
نیســتند. آن ها با آنچه در دنیاى رویــا رخ مى دهد، هماهنگ

 هستند.
او افزود: این مطالعه نگاهى اجمالى در مورد فرآیند هاى شناختِى 
در حال انجام در مغز در طول خواب فراهم مى کند و در عین حال 

معمایى را حل مى کند که کنجکاوى دانشمندان را براى دهه ها 
برانگیخته است.

ارتباط حرکت چشم با جهت گیرى رویا
در نیمه دوم قرن بیستم، برخى از کارشناسان این فرضیه را مطرح 
کردند که این حرکات چشــم ممکن است به دلیل دنبال کردن 
صحنه هایى در دنیاى رویا باشد، اما راه هاى کمى براى آزمایش 
این فرضیه وجود داشــت و آزمایش هایى که مى شد انجام داد، 

نتایج متناقضى را به همراه داشت.
بسیارى از محققان حرکات چشــم را فرآیندى تصادفى در نظر 
گرفتند، و این احتمال را مطرح کردند که شاید این موضوع براى 

مرطوب ماندن پلک ها انجام مى شود.
اکنون با وجود فناورى هاى بسیار پیشــرفته تر، اسکانزیانى به 
همراه دکتر یوتا سنزاى (Yuta Senzai)، محقق فوق دکترى، 
توانستند سلول هاى "جهت سر" (Head direction) را در مغز 
موش هایى که خواب حرکت سریع چشــم تجربه مى کردند، 

بررسى کنند. این ســلول ها عملکردى مشابه قطب نما دارند و 
فعالیت آن ها به محققان نشان مى دهد که موش در کدام جهت 

حرکت مى کند.
محققان به طور همزمان داده هایى را از این ســلول ها در مورد 
جهت حرکت موش در حالى که حرکات چشــمش را زیر نظر 
داشتند، ثبت کردند. آن ها با مقایسه این داده ها دریافتند که جهت 
حرکات چشم و قطب نماى داخلى موش در طول خواب حرکت 
سریع چشم دقیقًا در یک راستا قرار دارد، درست مانند زمانى که 

موش بیدار و در حال حرکت است.
اسکانزیانى به "مغز مولد" به معناى مغز داراى توانایى ساختن 

اشیاء و سناریو ها عالقه دارد.
او مى گوید: یکى از نقاط قوت ما به عنوان انسان، ظرفیت ما براى 
ترکیب تجربیات دنیاى واقعى خود با مواردى است که در حال 
حاضر وجود ندارند و ممکن است هرگز وجود نداشته باشند. این 

توانایى تولیدى مغز ما اساس خالقیت ما است.
با این حــال، مطالعه ایــن نوع عملکــرد مغز کار دشــوارى 

اســت. این کار نیــاز به نــگاه کردن بــه مغــز دارد در حالى 
که در غیــاب ورودى هاى حســى در حال ایجــاد تجربیات و 
ایده هاى جدید اســت و رویا دیــدن دقیقا همیــن فرصت را 

فراهم مى کند.
اسکانزیانى خاطرنشان کرد که در خواب مى توانید موارد آشنا را با 
غیرممکن ها ترکیب کنید. او یک خواب تکرارى را که در جوانى 
به عنوان یک غواص دیده بود، تعریف کرد که در آن مى توانست 
زیر آب نفس بکشد. او از خواب بیدار مى شد و متوجه مى شد که 
این موضوع نمى تواند حقیقت داشته باشد. اسکانزیانى مى گوید: 
در رویا، شــما معتقدید که واقعى است، زیرا ورودى هاى حسى 
وجود ندارد که شما را به واقعیت بازگرداند. این یک دنیاى جعلى 

کامال هماهنگ است.
تیم اســکانزیانى دریافتند که این بخش هاى مغز هم در خواب 
و هم در بیدارى با هم هماهنگ مى شــوند و به این ایده اعتبار 
مى دهند کــه رویا ها راهى بــراى یکپارچه ســازى اطالعات 

جمع آورى شده در طول روز هستند.

علت حرکت چشم ها در خواب چیست؟
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آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت 5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره : 0 فرعى از 
192 اصلى علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2756 در صفحه 297 دفتر 35 امالك 
به نام احمدعلى مصطفوى صادر و تســلیم گردیده است، ســپس فخرالسادات مصطفوى 

احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 32002747 - 1401/5/25 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 21820 - 1401/6/10 به 
گواهى دفترخانه51 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 

به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد ، بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد .تاریخ انتشار: 1401/06/19 – م الف:1378381 - ذبیح اله 

فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/6/241

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 13 
موکب امامزادگان استان اصفهان که با مشارکت مردم 
تامین شــده در بخش برون مرزى در کشور عراق برپا 
شده است. حجت االسالم محمد حســین بلک اظهار 
داشت: از جمله این اقدامات برنامه ریزى براى راه اندازى 
موکب هاى حسینى در داخل و کشور عراق است، در سال 
جارى 13 موکب از امامزادگان مختلف استان اصفهان 
براى راهپیمایى عظیم اربعین در کشور عراق برپا خواهد 
شد.  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان 
اینکه سعى شــده در این موکب ها تنوع خدمات را ارائه 
دهیم، گفت: از این رو خدماتى مانند شستشــوى لباس 

زائران، پخت نان، تهیه یخ و غیره را در دستور کار داریم و 
باید توجه داشت که این موکب ها با مشارکت مردم آماده 

سازى شده است.
وى تصریح کرد: براى خدمت رسانى به زائران خارجى در 
استان اصفهان اقداماتى انجام شده و در این زمینه زائرانى 
از کشور پاکستان از شهرستان نایین در استان اصفهان 
عبور مى کنند که برنامه ریزى الزم براى پذیرایى از آنها 
در امام زاده سید على علیه السالم نایین تدارك دیده شده 
است. همچنین در بخش هاى غربى استان اصفهان در 
مسیر زائرین و امامزادگان نیز تدارکات الزم براى زائران 

اربعین انجام شده است.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: براى اجراى طرح 
تحویل اضطرارى گذرنامه هاى زائران اربعین تمام ادارات 
پست استان اصفهان با افزایش شــیفت هاى کارى از 
ساعت 7 صبح تا 16 در حال پاسخگویى به زائرین اربعین 
اباعبدا... الحسین(ع) هســتند. حمید باقرى با تاکید بر 
اینکه پست استان با تمام توان و ظرفیت در خدمت زائرین 
اربعین در توزیع به موقع گذرنامه ها اســت، اظهار کرد: 
براى پاســخگویى و پیگیرى درخواست گذرنامه، تعداد 
باجه هاى پاســخگویى در نواحى پستى استان افزایش 
یافت و این باجه ها تا ساعت 16 مشغول خدمت رسانى 
هستند. وى با بیان اینکه از اول تیرماه تاکنون تعداد 195 

هزار و 879 فقره گذرنامه وارد استان و توزیع شده است، 
افزود: در مدت زمانى که با اربعین حسینى پیش رو داریم، 
همکاران ما به صورت نذر خدمت مشــغول رهسپارى و 

توزیع گذرنامه هاى همشهریان هستند.
مدیرکل پست اســتان اصفهان افزود: با ارتقاى سامانه 
«پست یافته» و افزایش قابلیت هاى این خدمت پستى، 
در موکب هاى مستقر در مرزهاى خروجى و موکب هاى 
مستقر در کشــور عراق به زائرین فرم ثبت مشخصات 
داده مى شود که با چسباندن برچسب  مربوطه مى توانند 
لوازم مفقودى خود را در صورت پیدا شــدن، رهگیرى و 

دریافت کنند.

13 موکب از اصفهان در عراق 
راه اندازى شد

فعالیت ویژه پست اصفهان
به مناسبت اربعین

استفاده 95 درصدى از 
هوشمند کارتخوان هاى 

هـم اکنـون بیـش از 95 درصـد از نانوایى هـاى 
شهرسـتان اصفهـان از دسـتگاه کارت خـوان 
هوشـمند اسـتفاده مى کننـد. دبیر کمیتـه گندم 
و نـان اسـتان در حاشـیه بازرسـى از واحد هـاى 
نانوایـى گفت: از چهار هـزار و 460 واحد نانوایى 
در شهرسـتان اصفهان، چهار هـزار و 200 واحد 
به این دستگاه ها مجهز شـده اند. اصغر مهدوى 
افزود: با نصـب این دسـتگاه در نانوایى ها امکان 
رصـد تخلفاتى مانند فروش بر اسـاس سـهمیه، 
ثبت کمتر از 30 تراکنش در سـه شیفت، فروش 
اجبـارى نـان کنجـددار و فـروش در زمان هاى 
نامتعـارف وجـود دارد و پیامـک اخطـار بـراى 

متخلفان فرستاده مى شود.

تولید دفاتر دانش آموزى
در اصفهان

واحـدى تولیدى در اصفهـان، امسـال 5 میلیون 
جلد دفتر دانش آموزى براى سال جدید تحصیلى 
تولید کرده اسـت. عضـو هیات مدیـره این واحد 
تولیدى بـا اشـاره بـه اینکه ایـن واحـد تولیدى 
تـوان تولید 50 میلیـون جلد دفتـر دانش آموزى 
تولید کنـد افزود: تمام تعمیـرات قطعات یدکى و 
تجهیزات این کارخانه با دانش متخصصان بومى 
در داخل شرکت انجام مى شود. مقاره عابد با بیان 
اینکه در حال حاضر این شرکت براى بیش از 40 
نفر اشتغال ایجاد کرده است گفت: از ابتداى سال 
تاکنـون 5 میلیون جلـد دفتر تولید کـرده و توان 

تولید 11 میلیون جلد دیگر نیز داریم.

اصالح شبکه آب
پروژه اصالح شبکه روسـتاى بتلیجه شهرستان 
بویین میاندشـت به طول 4100 متر افتتاح شـد. 
ایـن برنامـه بـا حضـور معـاون هماهنگـى امور 
اقتصـادى اسـتاندارى اصفهان، معـاون خدمات 
مشـترکین و درآمـد آبفـاى اسـتان اصفهـان و 
جمعى از مسـئوالن شهرسـتان بویین میاندشت 
برگـزار گردید. خـط آبرسـانى روسـتاى بتلیجه 
بـا توجه به فرسـودگى لولـه و جلوگیـرى از هدر 
رفت آب اصـالح و همچنین 100 فقره انشـعاب 
آب در مسـیر این خط لوله اصالح شـد. این خط 
آبرسـانى 300 نفر را تحت پوشـش خود دارد و با 
هزینه اى بالغ بـر 25 میلیارد ریال اصالح شـده 

است.

خبر

رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاى شهرستان اصفهان گفت: 
پیش بینى مى شود در 10 ســال آینده از هر پنج اصفهانى یک نفر به 

بیمارى هاى خاص مبتال شود.
محمدعلى طبیبى درخصوص اینکه چه میزان در کشور ما رفتار با این 

بیماران فرهنگ سازى شده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور 
ما به دلیل مشــکالت فرهنگى و نبوِد فرهنگ سازى، به بیماران نگاه 
متفاوتى اســت و هرچقدر تالش کردیم این دید تغییر نکرد. درواقع 
بیماران مختلفى داریم که از آدم هاى سالم موفق تر هستند، نکته این 

است که ما به بیماران برچســب مى زنیم و آن ها هم براى فرار از این 
برچسب از جامعه دورى مى کنند. درحال حاضر اقدام فرهنگى خاصى 
نشده است، به جز فعالیت هایى که هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا 
انجام داده، در بعضى شهرها نگاه به بیماران تغییر کرده، اما در اصفهان 
به خاطر شــرایط فرهنگى خاص موضوع ســخت تر پیش مى رود و 
خانواده بیماران هم فرزندانشان را پنهان مى کنند که این اشتباه است.

رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاى شهرستان اصفهان اضافه 
کرد: یکى دیگر از مشکالت این است که خود بیماران هم نمى خواهند 
شــناخته شــوند و دیگران را راجع به بیمارى خود آگاه نمى کنند که 
مى تواند خطرناك باشــد؛ براى مثال یک بیمار دیابت نوع 2 وقتى به 
باشگاه مى رود اگر قبلش انسولین زده باشد و فعالیت سنگین انجام دهد 
با افت شدید قند رو به رو مى شود و به کما مى رود، حتى احتمال دارد 
منجر به مرگ شــود، در صورتى که اگر مربى بداند و احتیاط کند این 
اتفاقات رخ نمى دهد. هیئت بیماران خاص براى این فرهنگ ســازى 
تنها است و یک نفر و یک ارگان نمى توانند فرهنگ بزرگى را در جامعه 

ایجاد کنند.
وى ادامــه داد: پیش بینى مى شــود در 10 ســال آینــده از هر پنج 
اصفهانى یک نفر بــه بیمارى هاى خــاص مبتال شــود؛ این اتفاق 
بد اســت زیرا با فرهنگ ســازى صحیح مى توان پیشــگیرى کرد. 
براى مثال دیابت نوع 2 یک بیمارى اکتســابى اســت و بســتگى 
به ســبک زندگى شــخص دارد کــه اگر تغذیه مناســب، ســبک 
زندگــى درســت و فعالیت روزانه باشــد، کســى به ایــن بیمارى 

مبتال نمى شود. 

سخنگوى شوراى اســالمى شهر اردســتان گفت: مصطفى 
ایراندوست، شهردار اردستان در نشست علنى شوراى اسالمى 
شهر اردستان با 4 راى از مجموع 5 راى اعضاى شورا برکنار شد.
معین مهدانیان  با اشاره به طرح سوال هاى اعضاى شوراى شهر 
از شهردار در حوزه هاى مختلف شــهردارى، افزود: پاسخ هاى 
شهردار اردستان در سه جلســه تک به تک مورد ارزیابى قرار 
گرفت و بعد از طى روال قانونى اعضاى شوراى اسالمى شهر 

اردستان با 4 رأى موافق و یک رأى مخالف با استیضاح مصطفى 
ایراندوست شهردار کنونى اردســتان موافقت شد. سخنگوى 
شوراى شهر اردســتان با بیان اینکه شوراى شهر به این نتیجه 
رسیده بود که وضعیت شهردارى اردستان به گونه اى است که 
شرایط براى همکارى مهیا نیست ادامه داد: متاسفانه در سطح 
جامعه و فضاى مجازى بازخوردهاى خوبى از عملکرد شهردارى 

نمى گرفتیم و نیازمند این بود که یک تغییر ایجاد شود.
رئیس شوراى شــهر اردستان در این جلســه گفت: حدود 80 
درصد از مردم شــهر اردســتان با استیضاح شــهردار موافق 
بودند که شــوراى ششــم اردســتان تصمیم گرفت تا شهر 
را فداى شــخص نکند و شــهردار را پس از 10 مــاه فعالیت

 استیضاح کرد.
منصور عالیشان خاطرنشــان کرد: هر پنج عضو شوراى شهر 
اردستان به نتیجه رسیده بودند که شهردار اردستان توانایى الزم 
براى اداره مسئولیت شهردارى را ندارد. حتى خود ایشان نیز به 
این نتیجه رسیده بود، ولى اصرار اعضاى شوراى شهر ایشان را 
راضى به استعفا نکرد و استیضاح توسط شوراى شهر انجام شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از شناسایى 
و دستگیرى فردى که با طراحى ســایت جعلى کار در منزل اقدام 
به کالهبردارى 500 میلیون ریالــى از افراد جویاى کار کرده بود، 

خبر داد.
 ســید مصطفى مرتضوى اظهار داشــت: در پى شکایت تعدادى 
از شــهروندان جویاى کار مبنى بر اینکه با ثبت نام در یک سایت 

اینترنتى با هدف استخدام تایپیست و مترجم جهت کار در منزل و 
واریز مبالغى از آن ها کالهبردارى شده و هیچ گونه خدماتى دریافت 
نکرده اند، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وى افزود: در روند رسیدگى به پرونده مشخص شد، متهم با درج 
آگهى استخدام کار در منزل در ســایت هاى واسطه گر و تبلیغات 
اغواکننده با معرفى سایت جعلى، افراد جویاى کار را به ثبت نام و 

واریز وجه ترغیب کرده است.
مرتضوى بیان کرد: متهم با اســتفاده از این ترفنــد به ازاى هر 
درخواســت مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان هزینه ارائه خدمات و 
تشــکیل پرونده دریافت که در نهایت مشخص شد تاکنون مبلغ 
500 میلیون ریال از این طریق از شــهروندان کالهبردارى کرده 

است.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان اصفهان ادامه داد: پس 
از مسدودســازى کارت هاى مقصد و درگاه پرداخت سایت جعلى 
متهم مورد نظر پرونده شناسایى و با دســتور مقام قضایى به این 
پلیس احضار و پس از اینکه به جرم خود اقرار کرد با تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایى شد.

مدیر پایگاه جهانى میدان امام(ره) (نقش جهان) اصفهان از اجراى 
عملیات نصب دوربین هاى حفاظتى و سیستم اعالم حریق بناى 

تاریخى کاخ عالى قاپو خبر داد.
فریبا خطابخش گفت: مجموعه تاریخى کاخ عالى قاپو یکى از 
بلندترین بناهاى تاریخى اصفهان و ایران با بیش از 34 متر ارتفاع 
است. با توجه به اهمیت این بناى تاریخى، لزوم اجراى طرح هاى 
حفاظتى در این مجموعه تاریخى بیش از هر زمان دیگر احساس 
مى شد، لذا با تأمین اعتبار الزم، طرح تعمیر و اجراى دوربین هاى 
حفاظتى مداربسته و سیستم اعالم حریق این مجموعه تاریخى 

آغاز شد.
فریناز فاتحى مدیــر مجموعــه تاریخــى کاخ عالى قاپو نیز 
گفت:کارشناسان و متخصصان طرح حفاظت از این مجموعه 
تاریخى در اجراى نصب ایــن دوربین ها، تجهیزات مکان هاى 
مختلف این بنا ازجمله پشت بام، اتاق هاى مختلف بنا و همچنین 
درپوش (سقف کاذب) سقف ایوان عظیم این کاخ را به روزرسانى 

کرده و تجهیزات جدید را نصب خواهند کرد.

از هر 5  اصفهانى یک نفر
به بیمارى هاى خاص مبتال مى شود!

تاسیس
شرکت سهامى خاص راشا دانش امید درتاریخ 1401/06/14 به شماره ثبت 72052 به شناسه ملى 14011478262 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تولید، خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از کلیه محصوالت بهداشتى، آرایشى، دارویى، زیست محیطى، 
انرژى هاى نوین، عمرانى، مواد غذایى، کشاورزى، الکتریکى، الکترونیکى، لوازم خودرویى، تجهیزات پزشکى، محصوالت و مواد شیمیایى و غیر شیمیایى مجاز- اخذ کارت بازرگانى جهت 
اهداف شرکت و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى و بین المللى- شرکت در مناقصه ها و مزایدات خصوصى و دولتى در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و 
حقوقى داخلى و خارجى- گشایش حساب، اعتبار اسنادى، تسهیالت و اعتبارت ریالى و ارزى، ضمانتنامه ها و حوالجات، فایناس و ریفایناس نزد بانکها، موسسات مالى و شرکتهاى داخلى و 
خارجى جهت اهداف شرکت - انتقال تکنولوژى از خارج به داخل کشور- اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت اهداف شرکت - اخذ 
نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها- مشارکت و شــرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج از کشور- انجام بازاریابى 
غیر شبکه اى و غیر هرمى- داللى و حق العمل کارى- حمل و نقل درون شهرى- مدیریت پیمان و مشارکت در پروژه هاى عمرانى، اجراى پروژه هاى راه سازى شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه 
هاى فرعى و اصلى، گاردریل بندى، زیرسازى، آسفالت ریزى و روکش معابر و زیربناى شهرى- مشاوره و ارزیابى در طرح هاى کسب و کار در حوزه سالمت، زیست فناورى، دارویى، آرایشى 
و بهداشتى، فعالیت هاى عمرانى، تجهیزات پزشکى، محیط زیست، تاسیس آزمایشگاههاى تخصصى در حوزه هاى فعالیت شرکت- طراحى نرم افزارهاى غیر فرهنگى و غیر هنرى- ارائه 
خدمات و مشاوره و مربیگرى براى توسعه و رشد شرکتها- مشارکت در تاسیس و راه اندازى شرکت هاى داخلى و خارجى- پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذى صالح 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، محله ارغوانیه ، بلوار 
دانشگاه ، خیابان ((دانشگاه)) ، پالك 5 ، ساختمان دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان ، طبقه همکف کدپستى 8155139998 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3113 مورخ 1400/01/19 نزد بانک سینا شعبه 
شاهین شهر با کد 311 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فرناز حاجیان پور به شماره ملى 0370517601 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى امید بهرامى به شماره ملى 1960091476 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عوض بهرامى به شماره ملى 1971809322 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به 
تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهدیه اسمعیلى زارع به شماره ملى 1263433782 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
آقاى پدرام ناظمى اشنى به شماره ملى 5100002344 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 (1377459)

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو سوارى پژو تیپ 206 آریان مدل 1388 بنزینى به شماره 
موتور 13588002421 و شماره شاسى NAAP51FEX9J 355427به 
شــماره پالك 13 – 833 ص61  متعلق به روح اله شــفیعیه به شماره ملى 
1281877141 فرزند حســینعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.

آگهى تغییرات 
شــرکت آریا فوالد زنده رود ســهامى خاص به شــماره ثبــت 2100 و شناســه ملى 
14008317142 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســى معین مشاور مجرب 
(حسابداران رسمى) به شناســه ملى 10320404190 به عنوان بازرس اصلى و محدرضا 
مرتضوى به شماره ملى 1112063897 به عنوان بازرس على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (1376130)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
اصل مدرك موقت تحصیلى (دانشنامه)

اینجانب پریســا اســماعیلى ماهانى فرزند على اکبــر متولــد 1357/02/07 داراى کد ملى 
2991623438 در مقطع کارشناسى رشته دبیرى تربیت بدنى بشماره صادره 34/20552 مورخ 

1381/12/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشــانى اصفهان ، خانه اصفهان خیابان گلخانه ، خیابان 

بنفشه میانى ، بن بست مداین پالك 9 طبقه دوم ارسال نمایند .

آگهى تغییرات
 شــرکت تعاونى مصرف فرهنگیان منطقه تیران 
و کرون بشناســه ملــى 10861201364 و به 
شــماره ثبت 24 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/04/23 و نامه 
شــماره1607 مورخ1401/06/08 نمایندگى 
تعاون کار و رفــاه اجتماعى شهرســتان تیران 
و کــرون : ترازنامه منتهى بــه 1400/12/29 
به تصویب رســید . محمــد دادخــواه تهرانى 
بشــماره ملــى 5499360901 و علــى اکبر 
صائبى بشــماره ملى5499768961 و حسین 
احساندوســت بشــماره ملى 5499381852 
بعنوان بازرس اصلى - على مقدســى بشــماره 
ملى1129002209 و مصطفى صابرى تهرانى 
بشماره ملى1950364471 بعنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

(1377149)

سایت استخدام کار در منزل کالهبردارى از آب درآمد شهردار اردستان برکنار شد

نصب دوربین هاى حفاظتى 
درکاخ عالى قاپو
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03

در حالى که شــایعه درگذشــت امامعلى حبیبى قهرمان 
اسطوره اى کشــتى ایران ملقب به ببر مازندران در فضاى 
مجازى استان مازندران دست به دست مى شد اما نزدیکان 
این قهرمان نام آور این خبر را تکذیب کردند و از هموطنان 
خواستند به این شــایعه دامن نزنند. البته اسطوره کشتى 
ایران نیز با انتشار ویدیویى در فضاى مجازى شخصا به این 

موضوع واکنش نشان داد.

درگذشت ببر مازندران 
تکذیب شد

01

براساس تصمیم سرپرست باشگاه، با هر برد تراکتور، یک 
زندانى جرایم غیرعمد آزاد مى شــود. پیرو پیشنهاد ایوب 
بهتاج سرپرست مدیرعاملى باشگاه و با استقبال و موافقت 
محمدرضا زنوزى مطلق، مالک باشگاه تراکتور، طى اقدامى 
فرهنگى و انسان دوستانه، پس از  هر برد شاگردان قربان 
بردیف در مسابقات فصل جارى، کمک هزینه آزادى یک 
زندانى جرایم غیر عمد از سوى باشگاه پرداخت خواهد شد.

اقدام فرهنگى 
باشگاه تراکتور

05

نوار کلین شــیت هاى علیرضا بیرانوند با گلى که در دیدار 
برابر هوادار از روى نقطه پنالتى دریافت کرد پاره شد تا دو 
دروازه بان سرشناس حال حاضر لیگ برتر به رکورد او در 
فصل جدید نزدیک شــوند. تا قبل از باز شدن دروازه بیرو 

روبروى هوادار او با 4 کلین شیت 
متوالــى از این حیــث در بین 
دروازه بان هــاى حال حاضر 
لیــگ برتــر در رده اول 
ایســتاده بود اما باز شــدن 

دروازه پرســپولیس باعث شد 
مثــل  گلرهایــى 
کریســتوفر کنت 
از فوالد خوزستان 

و حامــد لک از مس 
رفسنجان با 4 کلین شیت 

به رکورد او برســند و بدین ترتیب 
بیرانوند در مسیر رسیدن به دستکش 

طالیى دو رقیب سرسخت پیدا کند.

2 رقیب سرسخت بیرانوند

04

آخرین دیدار ایــران در مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 
قطر که در مشــهد و برابر لبنان به انجام رسید، با حواشى 
متعددى همراه شد. اتفاقاتى که خارج از استادیوم امام رضا 
(ع) رخ داد، باعث تشکیل پرونده اى در کمیته انضباطى فیفا 
شده است. در نامه اى که از سوى این کمیته ارسال شده، تا 
تاریخ 31 شهریور به فدراسیون فوتبال ایران مهلت داده شده 
تا دفاعیات خود را ارسال کرده و جلسه اى در تاریخ  مذکور 
برگزار خواهد شد. با توجه به حواشى پیش آمده در آن دیدار، 
فدراسیون فوتبال با جرایمى روبه رو خواهد شد اما در این 

نامه به تعلیق احتمالى، اشاره اى نشده است.

جریمه در انتظار
 فدراسیون ایران؟

4و با 4 کلین شیت 
یــث در بین 
ى حال حاضر 
ر رده اول

 باز شــدن 
س باعث شد 

ـل 
ت 
ن 

س 
ین شیت 

ـند و بدین ترتیب 
رسیدن به دستکش 

سرسخت پیدا کند.

02

باشگاه فوالد خوزستان مخالفت خود را با حضور جواد نکونام 
در تیم ملى به عنوان دستیار کارلوس کى روش اعالم کرد.  
باشگاه فوالد خوزستان با صدور اطالعیه  اى نوشت: «در 
برنامه چهارشنبه شب 16 شــهریور 1401 مجله فوتبال 
شــبکه خبر و در حضور آقاى منصور قنبرزاده نایب رئیس 

ایران عنوان شــد دوم فدراسیون فوتبال 
فرهنگى ورزشى که مسئوالن باشگاه 
آقاى فوالد خوزســتان با  انتقــال 
تیــم جواد نکونام سرمربى 

ایــن  بزرگســاالن 
باشــگاه به تیــم ملى 

موافقت کردند که از این 
طریــق ضمــن تکذیب 
این اظهــارات به اطالع 
اهالى فوتبــال و خصوصًا 

هواداران فوالد مى رساند که 
این باشگاه همچون گذشته 
بر ادامه همکارى با آقاى 

نکونام بر اساس قرارداد 
فى ما بین تأکید داشته 
و با این انتقال مخالف 

است».

نکونام اجازه جدایى ندارد

ل و ور هر
ر حضور آقاى منصور قنبرزاده نایب رئیس

ایران عنوان شــد  فوتبال 
فرهنگى ورزشى شگاه 
آقاى تان با  انتقــال 
تیــم مربى 

ایــن 
ــم ملى 

 که از این 
ن تکذیب 
به اطالع

 و خصوصًا 
مى رساند که 
چون گذشته 
ى با آقاى 

س قرارداد 
 داشته 
خالف 

16 تیم در حالى امروز در جریان مسابقات هفته ششم لیگ برتر در شهرهاى مختلف به مصاف هم مى روند که پرسپولیس در دو هفته گذشته بر صدر جدول تکیه زده و سایر مدعیان قهرمانى مترصد کوچک ترین لغزش شاگردان گل محمدى هستند تا بلکه با موفقیت خود در نتیجه گیرى 
در این هفته جایگاه آنها را تصاحب کنند. از جمله سپاهانى ها که امیدوارند با برترى برابر آلومینیوم اراك در فوالدشهر و البته در صورت شکست رقیب سرخپوش خود برابر تیم شگفتى ساز نفت مسجد سلیمان بار دیگر صدر جدول را طالیى کنند. دیگر نماینده این شهر یعنى ذوب آهن هم 

درصدد آن است تا پس از پنج تساوى متوالى در هفته هاى ابتدایى لیگ سرانجام در این هفته طعم پیروزى را برابر مس کرمان بچشد، شاید به رده هاى باالتر جدول راه یابد. 

تقابل سپاهان-آلومینیوم و مس کرمان- ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر

اصفهانى ها در اندیشه پیروزى در 2 نبرد حساس

فدراسیون فوتبال براى فسخ قرارداد ســرمربى کروات تیم ملى و 
دستیارانش باید هزینه هایى را پرداخت کند.

دراگان اسکوچیچ سرمربى سابق تیم ملى فوتبال کشورمان پس از 
اعالم برکنارى خود همراه با وکیل و مدیر برنامه هایش به ساختمان 
فدراسیون فوتبال رفت تا در مورد شرایط فسخ قراردادش با مدیران 

فدراسیون صحبت کند.
 با توجه به بندى که در قرارداد اسکوچیچ وجود دارد، فدراسیون باید 
براى فســخ قرارداد این مربى حدود 5 ماه از قراردادش را                            به عنوان 
غرامت پرداخت کند. البته اگر اسکوچیچ قصد فسخ داشت، باید بیشتر 

از این مبلغ به فدراسیون پرداخت مى کرد.
ســرمربى کروات که هفته گذشــته نزدیک به 6 میلیارد تومان از 
فدراسیون دریافت کرد، مطالبات محدودى دارد که باید در مورد نحوه 

پرداخت آنها نیز توافقاتى انجام شود.

با این تفاســیر ظاهرا فســخ قرارداد اسکوچیچ در شــرایط فعلى با 
فدراسیون فوتبال کمى بیشتر از 600 هزار دالر هزینه در بر خواهد 
داشت. دستیاران اســکوچیچ نیز که حدود دو ماه قبل قراردادشان را                            
با فدراســیون فوتبال تمدید کردند، مطالباتى از این مجموعه دارند 
که آنها نیز به دنبال دریافت این مبلغ هستند. ظاهرا مالدن زگانیر، 
ماریو تات و کرو نوســالو رندونیچ، ماهانه بین 10 تا 15 هزار دالر از 
فدراسیون حقوق دریافت مى کردند اما باید براى تسویه حساب با آنها 

نیز اقداماتى انجام شود.
قرار است بحث پیگیرى مطالبات و معوقات اسکوچیچ و دستیارانش 
در هفته آینده پیگیرى شود و انتظار مى رود فدراسیون فوتبال با توجه 
به درس گرفتن از اتفاقات تلخ پرونده مارك ویلموتس، پیش بینى هاى 
الزم را                            براى توافق با این مربیان انجام بدهد تا پرونده جدیدى علیه 

کشورمان در مجامع بین المللى باز نشود.

هزینه فسخ قرارداد اسکوچیچ و دستیارانش چقدر است؟

مرضیه غفاریان

بازى تیم فوتبال سپاهان براى سومین هفته پیاپى در اصفهان برگزار 
خواهد شد. طالیى پوشان اصفهان پس از باخت برابر مهمان خوزستانى 
خود در ورزشگاه فوالدشــهر درهفته چهارم، هفته گذشته هم در این 
استادیوم موفق نشدند از سد میزبانشان ذوب آهن بگذرند و به کسب یک 
امتیاز از شهرآورد اصفهان قناعت کردند. شاگردان ژوزه مورایس این بار 

در نقش جهان پذیراى آلومینیوم اراك خواهند بود.
سپاهان پس از سه هفته ناکامى در کسب برد و از دست دادن صدر جدول، 
انگیزه بسیار زیادى براى پیروزى در نبرد امروز برابر چشم هواداران بى 
شمار خود دارد. چرا که اگر سپاهان بتواند نماینده شهر اراك را شکست 
دهد و پرسپولیس، گل گهر و فوالد خوزستان هم مقابل حریفان خود 
شکست بخورند امکان صدرنشین شدن این تیم وجود دارد، به شرط آنکه 
تفاضل گلش در پایان دیدار هفته ششم باالتر از سرخ هاى پایتخت باشد. 
طالیى پوشان اصفهان براى کسب 3 امتیاز برابر شاگردان مهدى رحمتى 
کار چندان سختى در پیش نخواهند داشت. البته آنها باید مراقب باشند 
که خیلى هم این تیم قعرجدولى را دستکم نگیرند واال ممکن است حتى 
غافلگیر شده و طعم تلخ دومین شکســت فصل را هم بچشند. چراکه 
تجربه ثابت کرده تیم هاى ضعیف دربرابر تیم هاى قدرتمند با انگیزه 
بیشترى بازى مى کنند. بهترین شاهد این مدعا هم خارج شدن سپاهان 
از گردونه مسابقات جام حذفى در فصل گذشته با مغلوب شدن مقابل 

همین تیم آلومینیوم بود.
حاال ســپاهانى ها، هم براى انتقام آن شکســت و هــم براى توقف 
ناکامى هاى اخیر خود محکوم به غلبه بر شاگردان سید مهدى رحمتى 
هستند و براى این کار ابزار الزم را هم در اختیار دارند. حدس زدن درباره 
ترکیب سپاهان سخت است چراکه ژوزه مورایس طى هفته هاى گذشته 
هر بار ترکیب بازیکنان خود را دستخوش تغییرات گسترده کرده است؛ 
با این حال، پیش بینى مى شود که حراست از دروازه طالیى ها همچون 
سه هفته گذشته دراختیار پیام نیازمند باشد و شهریار مغانلو هم در نوك 
خط حمله قرار گیرد. احتمال اینکه مسعود ریگى و رامین رضاییان هم از 

ابتدا وارد میدان شوند زیاد است.
آنچه در این میان مهم است آنکه این تیم در اصفهان دست پر میدان را 
ترك کند و اینکه سرمربى پرتغالى این تیم تصمیم بگیرد از کدامیک از 
مهره هایش براى نیل به این منظور استفاده کند تفاوتى در اصل موضوع 
ایجاد نخواهد کرد. هرکدام از مهاجمان سپاهان که براى قرارگیرى در 
خط حمله انتخاب شدند باید دقت بیشترى در زدن ضربات نهایى چاشنى 
کارشان کنند و درصد اشتباهات فردى طالیى پوشان به خصوص در خط 
دفاع نیز باید نسبت به بازى هاى قبلى کمتر شود تا شاگردان مورایس 
موفق شــوند با پیروزى در این بازى، مهمان اراکى خود را دست خالى 

روانه شهرش کنند و بیش ازا ین از کورس قهرمانى عقب نیافتاند.

طالیى پوشان محکوم به برد هستند

شــاگردان مهدى تارتار درحالى امروز بایــد در کرمان به مصاف 
نماینده این شهر بروند که با یک امتیاز بیشتر از حریف خود در رده 
دهم ایستاده اند و مى دانند براى اینکه به ردهاى پایین تر سقوط  

نکنند مجبورند با دست پر از این شهر به اصفهان برگردند.
ذوب آهنى ها با توجه به یک امتیاز ارزشمندى که در دیدار خانگى 
هفته گذشته خود در شهرآورد اصفهان و در مصاف با تیم قدرتمند 
سپاهان به دست آوردند حاال با انگیزه مضاعفى پاى به این میدان 
خواهند گذاشــت. همین روحیه باالى گاندوها مى تواند به برگه 
برنده آنها در این دیدار تبدیل شــود و سبزپوشــان اصفهان قادر 
خواهند بود با اتکا برهمین پوئــن و جنگندگى که مهره هاى این 
تیم در پنج بازى گذشته از خود نشــان داده اند توپ و میدان را در 

اختیار خود درآورند.
در نبرد با مس کرمان کافى است سینا آشورى، مهاجم جوان ذوب 
آهن با همان عملکردى که در مسابقه هاى گذشته از خود برجاى 
گذاشته بود، ظاهر شود. این بازیکن ریزنقش در فصل جارى و به 
خصوص پس از مصدومیت سعید باقرپسند دیگر مهاجم ذوبى ها 
به مهره کلیدى تیم تارتار در خط حمله تبدیل شــده و با فرارهاى 
تند و تیز و بازى ســرعتى که دارد خط دفاع هر تیمى را به دردسر

 مى اندازد. ذوب آهن مى تواند براى باز کردن دروازه رقیب کرمانى 

خود بر تکنیک باالى این بازیکن در خط حمله در کنار بهره گیرى 
از دیگر مهاجمان جوان این تیــم و همچنین هافبک هاى قدرتى 
خود تکیه کند. انسجام تاکتیکى تیم تارتار و نظم و یکپارچگى که 
به خصوص در ســاختار دفاعى گاندوها دیده مى شود هم به پیش 
بردن برنامه هاى این سرمربى در مقابله با حمالت حریف بر روى 

دروازه ذوب آهن و محافظت از سنگر سبز کمک خواهد کرد. 
ذوب آهن هرچنــد در خط حمله کــم بضاعت اســت و یکى از 
مهره هاى اصلى خود را هم به علت مصدومیت از دست داده اما به 
یمن مدافعان قدرتمندى که در ترکیب دارد و همچنین دوندگى بى 
امان هافبک هاى میانى تیم خود به عالوه حضور حبیب فرعباسى 
در چهارچوب دروازه تا به اینجاى کار توانســته هــم به خوبى از 
پس حریفان تا بن دندان مســلح خود برآید و هم تاکنون طعم تلخ 

شکست را تجربه نکرده است. 
با این تفاسیر مى توان امیدوار بود که سربازان تارتار اگر در تقابل 
با تیم رده ســیزدهمى مس کرمان با همان انگیزه اى ظاهر شوند 
که در برابر تیم هاى مدعى و قدر بازى کردنــد و با همان فرمان 
پیش بروند، هم روند شکســت ناپذیرى خود را حفظ خواهند کرد 
و هم موفق خواهند شد براى نخســتین بار 3 امتیاز بازى را از آن 

خود کنند.

روحیه و انگیزه، کلید برد گاندوها

فکر مى کنید یک واسطه فوتبالى سالى چقدر درآمد خواهد 
داشت؟ این گزارش کوتاه را بخوانید تا سرتان سوت بکشد!

یکى از واســطه هاى فوتبال کشورمان در فصل جارى لیگ 
برتر نزدیک بــه 40 بازیکن ایرانــى و 5 بازیکن خارجى را 
توانست ترانســفر کند و رقم فوق العاده اى را به جیب بزند. 
طبق ادعاى دوستان نزدیک این واسطه، او 80 میلیارد تومان 
از نقل و انقاالت بازیکنان ایرانى به دست آورد و رقمى حدود 
70 میلیارد تومان هم از آوردن 5 بازیکن خارجى به تیم هاى 
ایرانى نصیبش شده است و به این ترتیب در یک پنجره نقل 
و انتقاالتى 150 میلیارد تومان کاسب شده است! جالب اینکه 
او سال گذشته تاکید کرده بود 65 میلیارد تومان درآمد داشته 
و دنبال افزایش این رقم اســت که در نهایت موفق شــد به 

خواسته خود برسد!
جالب اینکه در خصوص این ایجنت گفته مى شود دو بازیکن 
نام آشنا و البته محبوب که ســال هاى پایانى فوتبال خود را 
دنبال مى کنند و البته یک مربى مطرح با او همکارى مى کنند 
و اکثر بازیکنــان ایرانى از طریق آنها به این واســطه وصل 
مى شوند. این واســطه که در ویالى خود در منطقه لواسان 
زندگى مى کند به طور کامــل دو تیم لیگ برترى را خودش 
بسته و جالب اینکه دو مدیرعامل این باشگاه ها با او همکارى 
داشته اند ولى مدام در مصاحبه هایشــان خواهان برخورد با 

داللى و دالل ها هستند!
در مورد این واسطه شایعات زیادى هم شنیده مى شود از جمله 
اینکه یک مجرى سابق، یک مجرى فعلى و البته یک سردبیر 

با او همکارى کرده و مى کنند!

درآمد فوق تصور 
یک ایجنت از فوتبال ایران!

کنید یکواسطه فوتبالى سالى چقدر درآمد خواهد ه م فکر
وتبکشد! ا

ی ل ب از فو ایجنت یک

سرمربى کروات تیم ملى به سرنوشتى مشابه با هم 
وطن نامدار خود در فوتبال ایران دچار شد.

اســکوچیچ 17 بهمن 98 در شــرایطى به عنوان 
جانشین مارك ویلموتس به عنوان سرمربى ایران 
انتخاب شد که با توجه به دو شکست ملى پوشان 
مقابل بحرین و عــراق در دور رفت مرحله پیش 
مقدماتى و در حالى که یک تساوى در دور برگشت 
این مسابقات نیز مى توانست، سند حذف تیم ملى 
را امضا کند و کمتر مربى اى ریســک قبول کردن 
ســرمربیگرى تیم ملى را به جان مى خرید، چند 
روز پس از ترك صنعت نفت آبادان و در شرایطى 
که خیلى ها او را گزینه مناسب و در شان تیم ملى 
نمى دانســتند با جسارت و شــجاعت کامل این 

مسئولیت را قبول کرد.
اما بازگشــت کى روش و برکنارى اســکوچیچ 
همگان را به یــاد دوران صعود تیــم ملى به جام 
جهانى 98 فرانسه و همچنین اتفاقى که قبل از آغاز 

آن مسابقات رخ داد، انداخت. پس از صعود حماسى 
ایران به جام جهانى با تساوى دو بر دو مقابل  استرالیا 

در ملبورن، والدیر ویرا برزیلى با نظر محسن صفایى 
فراهانى، رئیس وقت فدراسیون برکنار شد و جاى 

خود را به تومیسالو ایویچ سرشناس داد اما شکست 
هفت بر یــک مقابل تیم رم ایتالیا و در شــرایطى 
که شاگردان پیرمرد کروات در وضعیت بدنسازى 
بودند، سبب شد فدراســیون فوتبال که با تبلیغات 
فراوان این مربى رزومه دار  را به کشورمان آورده 
بود، چند روز مانده به مسابقات تومیسالو ایویچ را 
هم در حرکتى کودتا گونه برکنار کرده و جاى او را 

به جالل طالبى بدهد.
بازیکنان آن زمان تیم ملى در سال هاى اخیر مدام 
به توانایى هاى فنى و مدیریتى ایویچ صحه گذاشته 
و اعالم کرده اند شاید اگر او سرمربى ایران مى ماند، 
مى توانستیم از گروه آلمان، آمریکا و یوگسالوى 
صعود کنیم. اتفاقى که براى اسکو رخ داد بار دیگر بد 
بدرقه بودن ما را ثابت کرد اما امیدواریم کارلوس کى 
روش پرتغالى در سومین حضورش روى نیمکت 
تیم ملى بتواند براى اولین بار تیم ملى را به مرحله 

حذفى جام جهانى برساند.

تکرار سرنوشت یک کروات براى اسکوچیچ
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مراســم امضاى تفاهم نامه همکارى بین شرکت نفت 
سپاهان و اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض 
روغن تهران  بــه منظور عرضه مســتقیم روغن موتور 

اسپیدى در ساختمان این اتحادیه برگزار شد.
بنابراین گزارش در این مراسم که  محمد امیرنیکو همت 
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان، محمد زین العابدینى 
رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ســپاهان، محمدجواد 
نظرزاده مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صنعت، 
معدن وتجارت،احمد هاشمى مدیر عامل شرکت کیمیا 
اسپیدى قشم و محمد آل سارا رئیس اتحادیه الستیک، 
فیلتر و تعویض روغن تهران حضور داشتند، شعبه عرضه 
مستقیم محصوالت  شرکت نفت سپاهان در این اتحادیه 
با هدف شفاف سازى، کاهش هزینه ها، حذف واسطه ها و 

دسترسى بهتر مصرف کنندگان نیز راه اندازى شد.
مدیر عامل شــرکت نفت ســپاهان در این مراسم طى 
سخنانى گفت: براى حل مشــکل التهاب قیمت روغن 
موتــور در بازار، بــه افزایــش تولید و توزیــع مویرگى 
محصوالت اقدام کردیم و همین مســاله موجب شد که 
تا حد زیادى موضوع التهاب قیمت سر و سامان پیدا کند.

نیکوهمت با بیان این که 204 شرکت تولید کننده خرد 
و عمده روغن موتور و فرآوردهاى آن در کشور هستند، 
گفت: از این تعداد 4 پاالیشــگاه اصلى وجود دارد که 85 

درصد تولید بر عهده آنها قرار گرفته است.
مدیر عامل شــرکت نفت ســپاهان تصریح کرد: به جز 
تولید این 4 پاالیشــگاه مابقى تولیدات که 15 درصد را 
دربرمى گیرد و حدود 200 شــرکت متولى آن هســتند، 
از روغن هاى بازیافت شــده تولید مى شــود که روغن 

موتورهاى تقلبى نیز در این دسته قرار دارند.
نیکوهمت ردیابى روغن هــاى تقلبى را وظیفه نهادهاى 
نظارتى دانســت و گفت: در چنین شــرایطى نهادهاى 
نظارتى باید روغن هاى تقلبى را در بازار شناســایى کنند 
تا آسیبى به خودروها وارد نشود چرا که تنها قشرى که از 
این موضوع متضرر مى شود قشر ضعیف جامعه است که 
تمایل دارند روغن را با قیمت کمتر و ارزان تر خرید کنند.

وى با اشــاره به اقداماتى کــه مى تــوان توزیع روغن 
موتورهاى تقلبى را در بــازار کاهش داد گفت: اگر توزیع 
شبکه اى شــود این اطمینان را مى توانیم بدهیم که از 
تولید تا اتوسرویس هیچ مشکلى در کیفیت و قیمت وجود 

نداشته باشد.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با بیان این که ظرفیت 
تولید در کشور ما زیاد اســت، به گونه اى که مى توانیم 
صادرات نیز داشته باشیم تاکید کرد: مى توان با اقداماتى 
این 15 درصد تولید را پوشش داد و اگر ستاد تنظیم بازار 

به ما ابالغ کند این این مساله را سر و سامان مى دهیم.
نیکوهمت افزود: میزان صادرات در فروردین و اردیبهشت 
و خردادماه کاهش پیدا کرد اما در تیر و مرداد و شهریور 
ماه روند افزایشــى پیدا کرد تصریح کرد: میزان تولید در 
سه ماه اخیر نیز 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

یافته است.
وى با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت در روغن موتورها 
خاطر نشان کرد: تاکیدات زیادى روى این مساله صورت 
گرفته در همین راستا به دنبال برنامه هایى براى افزایش 
کیفیت هســتیم. در حوزه قیمت گذارى نیز این موضوع 
با دقت و حساســیت از سوى ســازمان هاى حمایت از 

مصرف کننده صورت مى گیــرد و نظارت ویژه اى روى 
آن وجود دارد.

مدیر عامل شرکت نفت سپاهان  با تاکید بر این که قیمت 
گذارى روى محصوالت 4 شــرکت اصلــى به صورت 
مصوب و با نظارت ویژه صورت مى گیرد تصریح کرد: در 
200 شرکت دیگر که تولید روغن فراورشى یعنى بازیافت 
روغن، صورت مى گیرد، مشمول این نوع قیمت گذارى 
نمى شوند و همین مساله موجب ایجاد یک التهاب قیمت 
در بازار شده اســت. لذا باید براى این اختالف دو نرخى 

راهکارى ایجاد شود.
وى با بیــان این که هیــچ مشــکلى در تامین خوراك 
نداشته ایم و نخواهیم داشــت گفت: خوراك اصلى این 
چهار پاالیشگاه لوبکات است که قیمت آن با قیمت نفت 
عجین شده و با افزایش قیمت نفت قیمت آن نیز افزایش 
مى یابد. در این راســتا با توجه به این که قیمت خوراك 
افزایش پیدا مى کند اما قیمت عرضــه تغییر نمى یابد با 

مشکالتى مواجه مى شویم.
وى با اشاره به اقداماتى که براى افزایش تولید در داخل 
کشور صورت گرفته است گفت: میزان تولید در فروردین 
ماه 8000 تن بود که توانســتیم در مرداد مــاه آن را به 
15 هزار تــن افزایش دهیم و قرار شــده که این عدد در 
شــهریورماه به 16 هزار تن  و در مهر ماه به 17 هزار تن 

افزایش یابد.
ساماندهى سامانه توزیع روغن موتور در 

دستور کار وزارت صمت
محمدجواد نظرزاده، مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع 
وزارت صمــت نیز در آئیــن افتتاح شــعبه جدید توزیع 

محصوالت نفت ســپاهان در اتحادیه گفت: نوســازى 
شبکه توزیع روغن موتور و ساماندهى آن در دستور کار 
وزارت صمت است و امیدواریم که تا آخر هفته ساماندهى 
سامانه توزیع در تهران را در بخش دیزل (نفت گاز) نهایى 

کرده و همه خرده فروشى ها به سامانه ما متصل بشوند.
وى با تاکید بر این کــه قصد داریم روغــن موتور را در 
سامانه کاال به دست مصرف کننده نهایى برسانیم افزود: 
در قسمت خودروهاى بنزینى (سوارى و وانت ها) تالش 
مى کنیم با استفاده از کم کردن فشــار تقاضا، قیمت را 

مدیریت کنیم.
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت ضمن 
قدردانى از مدرن سازى شبکه توزیع شرکت نفت سپاهان 
گفت: یکى از مشکالت اساســى در تنظیم قیمت روغن 
موتور، نبود شــبکه مدرن توزیع بود که با راه اندازى این 
شبکه در نفت سپاهان، امیدواریم اتوسرویس ها نیز قیمت 

مصوب را رعایت کنند.
نظرزاده بیان کرد: با حجم تولیــد افزایش یافته، قیمت 
در بازار نزولى است و امیدواریم با حجم افزایش یافته تا 
دو الى سه هفته دیگر، بازار روى آرامش را ببنید و شاهد 

کاهش قیمت در سطح مصرف کننده نیز باشیم.

روغن تولید داخل مســتقیم به دســت 
مصرف کنندگان واقعى مى رسد

در همین حال، محمدرضا آل ســارا، ریاســت اتحادیه 
فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران نیز در 
این آئین با اشاره به کمبودها و التهاب بازار روغن کشور 
در چندماه گذشــته گفت: تالش مى کنیم تا با حمایت از 

تولیدات داخلى، رضایت مصرف کننــدگان روغن را به 
دست آوریم.

وى با اشاره به تالش همه بخش هاى دولتى و خصوصى 
براى کنترل و ایجاد تعادل در بازار روغن و رفع کمبودها 
افزود: متاسفانه وجود روغن هاى تقلبى در بازار، موجب 
دریافت شــکایت هاى متعدد در اتحادیه شــده بود که 
با نشســت ها و هماهنگى هایى که با مدیران شــرکت 
نفت سپاهان داشتیم، برنامه ریزى  شــد تا روغنى که با 
کیفیت مناسب تولید مى شود، به صورت مستقیم به دست 

مصرف کننده واقعى برسد.

راهبرد کیمیا اسپیدى قشم حذف تقلب در 
بازار روغن است

احمد هاشمى، مدیرعامل کیمیا اسپیدى قشم نیز در این 
مراسم گفت: کیمیا اسپیدى از ســال 95 با سهامدارى 
100 درصدى شرکت نفت سپاهان فعالیت خود را آغاز 
کرد و از ســال 97 مجوز پخش منطقــه اى گرفت و با 
افزایش شعب به 22 استان مجوز دریافت سراسرى در 

سال 1400 دریافت کرد کرد.
وى افزود: راهبرد مهم ما در این شــرکت حذف تقلب 

در بازار روغن تا حد امکان اســت. در این صنعت تقلب 
و بداخالقى زیاد است و متاسفانه ضرر آن را گروه هاى 
ضعیف مى بینند و اولویت نخســت ما در شرکت کیمیا 
اسپیدى این است که روغن اصل و با کیفیت را با قیمت 

مصوب دولت به دست مصرف کننده نهایى برسانیم.
مدیرعامل کیمیا اسپیدى با اشاره به برخى سواستفاده ها 
به ویژه در شرایط بحرانى گفت: تالش مى کنیم با پخش 
مویرگى، روغن موتور را مستقیم به دست اتوسرویس ها 
برســانیم و انتظار داریم اتوســرویس ها نیز روغن را با 
همان قیمت مصــوب به دســت مصرف کننده نهایى 

برسانند.
مدیرعامل شــرکت کیمیا اسپیدى قشــم همچنین به 
تفاهم نامه شرکت نفت ســپاهان با اتحادیه  اشاره کرد 
و گفت: با همیارى این اتحادیــه و در اختیار قراردادن 
فضایى رایگان جهت توزیع روغن موتور، شرکت کیمیا 
اسپیدى قشم در این محل مســتقر شده و و این قول را 
مى دهم که افزون بر وظیفه ما براى توزیع روزانه روغن 
موتور، هر اتوسرویسى که در سطح شهر تهران کمبود 
روغن داشته باشــد، با مراجعه به این شعبه، همان روز 

روغن دریافت کند.

مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در مراسم افتتاح شعبه عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدى در تهران تأکید کرد؛

افزایش تولید و توزیع مویرگى 
راهکار حل مشکل التهاب قیمت روغن موتور

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم: 
1-کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام ومورد اجاره منتخب خود را به کارتابل اجاره جهت انجام مراحل بعد منتقل نمایند. در غیر 

اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2-کلیه مزایده گران الزاما" باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى  اقدام نمایند.

 3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.
 4- در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

 5- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تائید مزایده گذار مى باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده ودریافت اسناد مزایده  ، بارگزارى مستندات مزایده گران ، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693157 اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمائید.

آگهی مزايده اجاره  نوبت اول

 م.الف: ۱۳۷۸۴۲۱

ادارهاداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان  كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهاناصفهان

مهلت دریافت تاریخ انتشار نام مزایده
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

واگذارى مرکز تلک آباد اردستان به مساحت تقریبى 
8501401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000445001003343000008 مترمربع

واگذارى فضاى خدماتى در مرکز برادران نجف آباد به 
1401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000465001003343000008مساحت تقریبى 36 مترمربع

واگذارى کارگاه در مرکز فناوریهاى نوین اصفهان به 
1401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000435001003343000008مساحت تقریبى 48 مترمربع

واگذارى مجموعه زمینهاى ورزشى در مرکز شهید 
1401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000455001003343000008رجائى به مساحت تقریبى 13000 مترمربع

به گزارش اداره روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
آزمون جذب و بکارگیرى نیروى انســانى مورد نیاز اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 

اصفهان با همکارى شــرکت کار و تأمین با رعایت پروتکل هاى بهداشتى در دانشگاه 
پیام نور مرکز اصفهان برگزار شد.

160 داوطلب در این آزمون شرکت کردند که 11 نفر به شکل قرارداد 
موقت شرکتى جذب و به کارگیرى مى شوند

در همین خصوص حاجى کاظمــى مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان و دکتر 
موسوى مدیرعامل شرکت کار و تأمین به اتفاق روســاى ادارات منابع انسانى و پایش 
عملکرد،خدمات عمومى و پشــتیبانى و روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین 
اچتماعى استان اصفهان در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان حاضر شدند و  روند برگزارى 

آزمون نیروهاى شرکتى را بررسى نمودند.

برگزارى یک آزمون مرتبط با سازمان تأمین اجتماعى 

مدیر محصوالت پوششى ناحیه نورد سرد با بیان اینکه بازده کیفى اسکین پاس شماره 
2 در مرداد سال جارى به عدد 99,69 درصد رسید، افزود: باالترین رکورد قبلى واحد در 

سال 1398 با ثبت 99/63 درصد به  دست  آمده بود.
محسن زارع، مدیر محصوالت پوششى ناحیه نورد سرد از کسب رکورد کیفیت در خط 

اسکین پاس شماره 2 ناحیه نورد سرد خبر داد.
 وى با بیان اینکه بازده کیفى اسکین پاس شماره 2 در مرداد سال جارى به عدد 99/69 
درصد رســید، افزود: باالترین رکورد قبلى واحد در سال 1398 با ثبت 99/63 درصد به  

دست  آمده بود.
در همین زمینه، رئیس خطوط اســکین پاس و تمپرمیل اضافه کــرد: همکاران واحد 

اسکین و تمپر با انجام عملى کنترل فرایند، تحلیل دقیق عیوب و شناسایى نقاط بهبود، 
بهینه سازى تجهیزات و سایر اقدامات الزم توانستند این موفقیت را رقم بزنند. این اقدام 

نشانه عزم و اراده کارکنان این واحد در راستاى اهداف مدیریت فوالد مبارکه است.
عبدالرحیم صادقى از دانش و تجربه کارکنان تولید و تعمیرات و پشــتیبانى فنى گروه 
فنى نورد به عنوان سرمایه هاى اصلى ناحیه یاد کرد و  از حمایت صمیمانه مدیریت هاى 
ناحیه نورد ســرد و محصوالت پوششى و ســرد، همکارى گروه فنى تولید و دفتر فنى 
تعمیرات نورد ســرد، واحدهاى کنترل کیفیــت، برنامه ریزى تولیــد، خطوط نهایى و 
باکس آنیلینگ و تالش مجدانه کارکنان واحدهــاى تعمیرات و دیگر واحدهاى درگیر

 قدردانى کرد.

افزایش کیفیت یک محصول فوالد مبارکه


