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۳

شهرک های تازه ساز 
محروم از امکانات

روزهای سفید و سیاه اسکار

۳

۳

تپه های آسفالتی
 یا سرعتگیر؟

صف های طوالنی،
 چانه های کوچک و 
نان های بی کیفیت

۳

       

درمان
پرفشاری خون

با انار 

زیرپوست سروصدا
۲

معلوالن 
پشت سد بی پولی

مراکز نگهدارى معلوالن در اصفهان در وضعیت قرمز 
قرار گرفته است. به گفته مسئوالن بهزیستى، هزینه 
نگهدارى افراد تحت پوشــش در مراکز نگهدارى از 
معلوالن بیشــتر از یارانه اى است که به آنها پرداخت 
مى شود و به همین خاطر بسیارى از آنها پشت نوبت 
مانده اند. هزینه هایــى که اکنون بــه گفته معاون 
توانبخشــى بهزیســتى اســتان اصفهان با توجه به 
استیجارى بودن مراکز توانبخشى و با افزایش تورم، 

بیش از 200 تا 300 درصد افزایش یافته است.
آنطور که از سخنان ســید کمال صدیقى برمى آید، 

اکنون کفگیر بهزیستى...

گوهر پنهان صنعت  سنگ هاى تزیینى اصفهانگوهر پنهان صنعت  سنگ هاى تزیینى اصفهان

۶

وقتى آلودگى صوتى روى مغزمان رژه مى رود 

از کی روش اصراراز کی روش اصرار
 از نکونام انکار از نکونام انکار

کسى نیســت که نداند ســرمربى پرتغالى تیم ملى 
کشورمان بارها اشاره کرده  جز جواد نکونام به گزینه 

ایرانى دیگرى به عنوان دستیار فکر نمى کند. 
مربى 42 ساله فوالدى ها که خود را پایبند...

۲

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

مراکزمراکز نگهداری معلوالن در اصفهان در  نگهداری معلوالن در اصفهان در 

بحران بودجه قرار گرفته بحران بودجه قرار گرفته انداند

«سقوط»
 بند آخر زندگی 

کارگران ساختمانی 

۵

چشم چلسی همچنان چشم چلسی همچنان 
به دنبال جذب طارمی

انار میوه پاییزى که به ســبب داشــتن 
خواص متعــدد تضمینى براى حفظ 
سالمتى بدن است.  میوه انار فواید 
پزشکى و درمانى بسیارى دارد؛ به 

گونه اى که براساس تحقیقات...

حرکت الکپشتی تصویب الیحه جامع 

حمایت از حقوق سالمندان
۲

۷

بازگشت دوباره بازگشت دوباره 
۲مجری مشهورمجری مشهور

ایران رتبه دوم فیلترینگ اینترنت در دنیا! تأیید سرقت خاک در شرق اصفهانجهان نما فریب واى فاى رایگان را نخوریداستان گمرک تخصصی صنایع دستی در اصفهان ایجاد می شودتکنولوژی استان

چهـــــره روز
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۷

ککسکس
شککشکش
اایراایرا ی
مربمرب

۳

چهـــــره روز

شــهرك هاى جدید در اصفهان بدون توجه به داشتن 
امکانات الزم ساخته مى شود و این موضوع باعث شده 

کسانى که در این شهرك ها سکونت دارند...

سوخته، خمیر، بى کیفیت. این اوضاع نان هایى است 
که اکنون در تنور بى کیفیتى برخى از نانوایى ها پخت 

مى شود. .

بررسی مشکالتی که گریبان یکی از ارزآورترین صنایع استان را گرفته است 

بداشــتن 
اىحفظ 
ر فواید 
ارد؛ به 

ت...

۲
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ایران رتبه دوم فیلترینگ 
اینترنت در دنیا!

کشور مسیر پیشرفت را
طى مى کند 

خبرخوان
بازگشت دوباره
مجرى مشهور 

شبکه 3 سیما از    همشهرى آنالین |
پخش فصل جدید مســابقه «سیم آخر» با اجراى 
رضا رشیدپور خبر داد. شبکه 3 سیما پیش تر براى 
شرکت کنندگان فصل جدید «سیم آخر» فراخوان 
داده بود. «سیم آخر» در فصل گذشته خود تغییراتى 
در دکور و فضاى مسابقه داشت و شرکت کنندگان 
غیر از انفجار بمب با سقوط آزاد مواجه شدند.  مسابقه 
تلویزیونى «ســیم آخر» با اجراى رضا رشیدپور و 
تهیه کنندگى و کارگردانى محمدرضا رضائیان از 

سال 99 روى آنتن رفته است.

خبر جدید درباره پول جدید 
رئیس کل بانک مرکزى درباره    خبرآنالین|
آخرین وضعیت رمز ریال بانک مرکزى گفت: رمز 
ریال پیش از این وارد تست و آزمایش شده بود که 
البته مبلغ آن یک میلیارد تومان بود و دو بانک ملت 
و ملى و دو فروشــگاه به صورت آزمایشى در حال 
استفاده از رمز ریال هستند. على صالح آبادى عنوان 
کرد: با پایان این مرحله از تست، وارد آزمایش هاى 
گسترده تر خواهیم شد که امیدوارم در مهر ماه وارد 

مرحله آزمایشى گسترده تر شویم.

کانال مالى ایران
و سوییس منتفى شد

رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوییس    ایلنا|
از منتفى شــدن کانال مالى ایران و ســوییس که 
براى کمک هاى بشردوستانه بود خبر داد و افزود: 
امکان توافق برجام نیاز و ایجاد این کانال را از منظر 
طرف ایرانى کمرنگ کرده است از این رو شاهد هیچ 
پیشرفتى در این زمینه نبودیم. شریف نظام مافى 
افزود: تجار و شــرکت هاى سوییسى مى دانند در 
شرایط تحریم چگونه ســازوکارهاى تجارى خود 
را دنبال کنند؛ از این رو حجم مبادالت رو به افزایش 
رفته است اما متأسفانه اتفاق هاى اخیر اثر منفى در 

حجم تجارت با این کشور گذاشته است.

تورم بى سابقه در ترکیه  
یک هفته پس از اعالم کاهش نرخ    فارس |
بهره توسط بانک مرکز ترکیه، ارقام رسمى نشان داد 
که نرخ تورم این کشور به باالترین سطح خود در 
24 سال گذشته رسید و در ماه سپتامبر از 83 درصد 
گذشت. مسئولین سیاســت هاى پولى در ترکیه با 
رویکرد بین المللى افزایش نرخ بهره توسط بانک 

مرکزى براى مبارزه با تورم مخالف هستند.

آب هاى ژرف
رادیواکتیو ندارد

  تسنیم | رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
پیمانکار شیرین سازى آب هاى ژرف سیستان گفت: 
آب هاى ژرف به صورت پایدار وجود دارد، دائماً در 
حال گردش و تجدیدپذیر است همچنین در نتیجه 
آزمایشات ما هیچ اثرى از رادیواکتیو در این آب ها پیدا 
نشد. علیرضا رخشا اظهار کرد: طول عمر منابع آب 
ژرف مربوط به حدود 11 هزار سال قبل است. وى 
توضیح داد: براى تأمین آب زابل تنها راه چاره استفاده 
از آب ژرف یا انتقال آب از دریاست که در این میان 

استحصال آب ژرف کم هزینه تر است. 

 بسته هاى اینترنت
تمدید مى شود

  تسنیم | روابط عمومى ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــى در اطالعیه اى 
اعالم کرد: مدت زمان اســتفاده از حجم باقیمانده 
بســته هاى اینترنت کاربران تمدید مى شــود. بر 
اساس این اطالعیه در پى هماهنگى انجام شده با 
اپراتورهاى تلفن همراه، از زمان عادى شدن شرایط 
و رفع محدودیت ها در دسترسى به اینترنت، حجم 
باقیمانده بسته هاى اینترنت کاربران، معادل زمان 

قطعى، تمدید مى شود.

برنامه هفتم به زودى
ارائه مى شود

  ایسنا | سید ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور 
در جلســه دفــاع از صالحیــت محمدهــادى 
زاهدى وفا، وزیر پیشــنهادى تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى در صحن مجلس شــوراى اسالمى بر 
همکارى دولت و مجلس تأکید کرد و گفت: برنامه 
توســعه هفتم به زودى به مجلس ارائه مى شود. 
بودجه 1402 نیز در چارچوب زمان قانونى تقدیم 
مجلس مى شود. به مردم عرض مى کنم مجلس و 
دولت به این ضرورت اجتناب ناپذیر واقف هستند 
که همکارى همه قوا و نهادها و بخش هاى کشور 

مى تواند شما را امیدوار و دشمن را ناامید کند.

یک کرسى مهم 
از دست رفت 

وزارت ارتباطات ایران کرسى    خبرآنالین|
کلیدى شوراى حکام اتحادیه جهانى مخابرات را از 
دست داد. ایران که در سال 1397 براى نخستین 
بار با 146 رأى توانسته بود یکى از اعضاى شوراى 
حکام اتحادیه جهانى مخابرات شود، در انتخابات 
جدید در حالى که 16 کشــور آســیایى براى این 
کرســى کاندیدا بودند، نتوانست بیش از 93 رأى 
بیاورد و با قــرار گرفتن در جایــگاه پانزدهم این 

رقابت انتخاباتى، کرسى خود را از دست داد. 

او از ربات استفاده مى کند!
توییت هاى على کریمى که    روزنامه ایران |
فقط 700 هزار فالــوور دارد و فقط براى ایرانى ها 
شناخته شده اســت، نزدیک به 240 هزار الیک 
دریافت کرده اســت. این واقعیت در کنار اینکه 
افزایش الیک ها، مربوط به روز هاى اغتشــاش 
است، نشان مى دهد جادوگر سابق فوتبال ایران، 
در شبکه هاى اجتماعى هم از جادوى ربات ها براى 
برجسته کردن و چهره سازى خود به عنوان لیدر 

آشوب ها استفاده مى کند.

اکثریت قاطع
جامعه انقالبى است 

مــا یــک اکثریت و    روزنامه کیهان |
اقلیت انقالبــى هم داریم. اگــر انقالبى بودن را 
محافظه کار نبودن، ایســتا نبودن، دیندار بودن، 
پرکار بودن، کم توقع بودن، مردمى بودن، ضد نظام 
سلطه بودن، ضد فساد بودن و مسائلى از این قبیل 
بدانیم، بدون شک اکثریت قاطع و بلکه به عبارتى 
همه جامعه ایران انقالبى اســت و غیرانقالبى ها 
در اقلیت محض به سر مى برند. شاید بتوانیم 99 

درصد در برابر یک درصد بدانیم.

دلیل اعتراضات
د  جو و   روزنامه جمهورى  اسالمى |
نارضایتى ها در اقشار مختلف که ناشى از وضعیت 
نابســامان اقتصادى، بى عدالتى ها و عدم رعایت 
حقوق شهروندى است، زمینه ساز اصلى اعتراضات 
و تجمعات است. مســئوالن باید این واقعیت را 
بپذیرند و براى برطرف ساختن این عوامل تالش 
جدى کنند. روشــن اســت که ناآرامى کنونى را 
مى توان پایان داد ولى نباید تصور شــود که این 
پایان دادن به معناى ریشــه کن شدن زمینه هاى 

آن است. 

 چند نفر رفتند کانادا؟
  خبرگزارى صداوسیما| رئیس سازمان 
هواپیمایى گفت: مسئوالن هوایى براى شرکت 
در اجالس ایکائو هفته گذشــته به کانادا ســفر 
کردند. محمد  محمدى در پاسخ به این سئوال که 
در صفحه ایکائو لیســت 14 نفرى از ایران براى 
حضور در این اجالس درج شــده است بیان کرد: 

در این اجالس 5 نفر از ایران شرکت کرده بودند.

ایران در رتبه دوم محدودیت هاى اینترنتى قرار دارد. اولین 
و سخت گیرترین کشورها کره شمالى و چین هستند. در 
تمام لیست هاى منتشر شده از محدودیت ها و فیلترینگ 
این دو کشــور در رأس قرار دارند.  در ایران اســتفاده از 
وى پى ان ها و میلیون ها وبسایت محدود است. رسانه هاى 
اجتماعى نیز تحت محدودیت هاى فزاینده اى قرار دارند. 
فیس بوك، یوتیوب، توییتر و اخیراً اینستاگرام و واتساپ 
در ایران فیلتر هستند. تا سال 2013، نزدیک به 50 درصد 
از 500 وب سایت بازدید شده در سراسر جهان، از جمله 
یوتیوب، فیس بوك، توئیتر و گوگل پالس مسدود شده اند 
و ایران را به یکى از کشورهایى تبدیل کرده اند که فعالیت 

رسانه هاى اجتماعى را ممنوع کرده اند. در خصوص سایر 
کشورهاى جهان باید گفت که هیچ کشور اروپایى به جز 
چند کشور از جمله ترکیه و بالروس شبکه هاى اجتماعى 
را فیلتر نکرده است.  تنها کشورى که در آمریکاى جنوبى 
رسانه ها را به شدت کنترل و سانسور مى کند ونزوئال ست. 
4 کشــور در جهان وى پى ان ها را به طور کامل ممنوع 
کرده اند آن هم چین، ایران، کره شمالى و عراق هستند. 
از 193 کشور عضو سازمان ملل، در حال حاضر حدود 2 
درصد از کشورهاى مورد بررسى، دسترسى به رسانه هاى 
اجتماعى و برنامه هاى ارتباطى را مسدود کرده اند. چین، 

کره شمالى، ایران و ترکمنستان.

 رئیس جمهور با اشــاره به حوادثى که در کشور اتفاق 
افتاده اظهار کرد: باید نسبت به حضور مردم بابصیرت، 
زمان شناس و دشمن شناســى که حقیقتًا جلوه دیگرى 
از زمان شناسى و دشمن شناســى خود را نشان دادند و 
دشمن را در این فتنه ناکام گذاشتند شاکر درگاه خداوند 
متعال باشیم. رئیسى همچنین با یادآورى هدایت هاى 
حکیمانه رهبر انقالب خاطرنشــان کرد: تحلیل جامع 
ایشان نسبت به حوادث اخیر و دلیل این فتنه ها نسبت 
به کشور و انقالب براى همه انسان هاى فهیم و صاحب 
بصیرت، قابل درك و استفاده بود و ایشان تحلیلى نسبت 
به شرایط فرمودند که چرا دشــمنان و آمریکا و رژیم 

صهیونیستى علیه ملت، کشور و انقالب ما توطئه و این 
بلواها را به پا مى کنند.

وى ادامه داد: رهبرى علت را فرمودند که به این دلیل که 
کشور در حال پیشرفت است و دشمن نمى خواهد کشور 
پیشرفت داشته باشــد چنین اتفاقاتى را رقم مى زنند. 
دلیل خشم دشمن از کشور و ملت ایران این است که با 
وجود همه تهدیدها و تحریم ها، کشور مسیر پیشرفت 

را طى مى کند.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: البته ما به صورت عادالنه 
و عزتمندانه براى رفع تحریم ها هم تالش مى کنیم اما 

همزمان براى خنثى کردن تحریم هم تالش مى شود.

الدن ایرانمنش

بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده که اغلب 
شهروندان کالنشهرها از آلودگى صوتى رنج مى برند و 
در مناطقى زندگى مى کنند که آلودگى هاى صوتى در 
آن منطقه بیش از استانداردهاى تعیین شده است. یکى از 
انواع این آالینده هاى صوتى، صداى ناخوشایند «بوق» 
خودروها و موتورسیکلت هاســت. صدایــى که هر بار 
تکرارش توسط راننده قرار است معانى متفاوتى را در پى 
داشته باشد. به عنوان مثال بوق هاى کوتاه براى سالم و 
احوالپرسى، چند بوق پى در پى و ممتد براى خداحافظى، 
بوق هاى پى در پى به مدت طوالنى براى بدرقه ماشین 

عروس و... به کار مى رود.
فاطمه یکى از کسانى اســت که بخاطر موقعیت شغلى 
که دارد مجبور است بیشــتر اوقاتش را در خیابان تردد 
کند. او معتقد است افراط در  کار  به جایى رسیده که حتى 
رانندگان آژانس براى مطلع کردن مسافر از حضورشان 
بوق مى زنند! پدر خانواده براى اعالم حضور به اعضاى 
خانه بوق مى زند و خالصه بوق به نوعى زبان گفتگو هم 

تبدیل شده است.
این در حالى است که بسیارى از مردم معتقدند کسانى 
که بدینگونه از بــوق اتومبیل خود اســتفاده مى کنند، 
افرادى فاقد تربیت اجتماعى هستند. با این همه واقعیت 
آن است که همین دسته از مردم  نیز در شرایط مشابه به 
عملى مشابه دست مى زنند و عجیب اینکه هیچکس هم 
توجیه قابل قبولى  براى چنین رفتارهاى غلطى که دیگر 

به صورت عادت و خود به خودى انجام مى شوند ندارد.
به عقیده دکتر صالحى جامعه شــناس، کاربرد نادرست 
بوق در موارد غیرضرورى و به شــکل هاى آزاردهنده 
یک ضدارزش تلقى مى شود و در این بین مردم و جوانان 
هیچکدام مقصر نیستند، بلکه ساختار غلط جامعه و نبود 
ســرگرمى، هیجان کار و... باعث بروز این صحنه ها در 
سطح شهرها مى شود که خود این مسئله پیامدهاى منفى 
زیانبارى را به دنبال دارد. او اضافه مى کند: «از دیدگاه 
جامعه این گونه جوانان افرادى ناهنجار تلقى مى شوند و 
همواره مردم با دید منفى و سرزنش آمیز به آنها مى نگرند 
که حاصل آن شــکاف بین دو الیه اجتماعى جوان ها 

و مسن ترها خواهد شــد. این امر به آن دلیل است که 
جوانان بخاطر تخلیه هیجانات خود در خیابان و کوچه ها 
از طریق بــوق زدن و ایجاد مزاحمت بــراى دیگران 

ناهنجارى هاى بسیارى را ایجاد مى کنند.»
مهرداد یکى از کسانى است که به قول خودش ماشینش 
را «اسپرت» کرده و روى آن بوق هایى با انواع صداها 
نصب کرده اســت. به اعتقــاد مهرداد ایــن امر نوعى 
سرگرمى محسوب مى شود و تولید هیجان مى کند. دکتر 
صالحى با اشاره به تخلیه بیمارگونه هیجانات از طریق 
بوق زدن و دلیل کار کسانى مانند مهرداد بیان مى کند: 
«در کشورهاى مختلف با برپایى کارناوال هاى شادى، 
احداث انواع پیست هاى موتورســوارى و اتومبیلرانى و 
محل هایى براى تخلیه انرژى و هیجانات نهفته، جوانان، 
کمتر نیازى به تخلیه خود در خیابــان ها و کوچه ها از 
طریق بوق زدن و مزاحمت براى دیگران پیدا مى کنند.»
مینا 25 ســاله نیز بوق زدن هاى مفرط را ناشى از پیامد 
تخلیه هیجان مى داند و مى گوید: «بسیارى از جوانان با 
این کار به خصوص در مواقع شــادى احساس رضایت 

مى کنند.»
 اما سئوال اینجاســت که چرا بوق زدن در تمامى موارد 
رواج یافته و تنها به مواقع شادى و تخلیه هیجان منتهى 
نمى شود بلکه عاملى براى هشدار، نشان دادن عصبانیت 
و... نیز شده است؟ معصومه 52 ســاله در پاسخ به این 
ســئوال مى گوید: «انگار بوق زبان دوم راننده هاست. 
خیلى از آدم ها موقع رانندگى یک دست به فرمان دارند 
و دست دیگر به بوق، این امر در کشور ما بیش از سایر 
کشورها دیده مى شود و این شــاید بخاطر نبود قانون 
مشخصى براى بوق زدن باشد.» وى با اظهار نارضایتى 
از اینکه مردم ما نمى دانند چــه زمان هایى باید از بوق 
اســتفاده کنند تأکید مى کند: «وقتــى از منزل بیرون 
مى روم با انواع و اقســام صداهاى بوق مواجه مى شوم، 
به طورى که چنان اعصابم ناراحت مى شود که از بیرون 

آمدن پشیمان مى شوم. 
رضا یکى از افرادى است که 22 ســال است رانندگى 
مى کنــد. وى معتقد اســت: «ما در واقع بــا بوق زدن 
مى خواهیم به آنچه قصد داریم برســیم و این فرهنگ 

عمومى نیست چون انسان هاى باشخصیت با بوق زدن 
مشکالت خود را حل نمى کنند.» وى در پاسخ به اینکه 
مردم بیشتر در چه مواقعى از بوق استفاده مى کنند بیان 
مى کند: «گاهى بوق زدن بخاطر آزار دادن و گاهى براى 
کمک به دیگران به کار مى رود و این در حالى است که 
جوانان بیشتر براى جلب توجه این کار را انجام مى دهند. 
اما در حــال حاضر بوق زدن چنان عادى و رایج شــده 
که مردم بوق هاى مزاحم را از انواع دیگر تشــخیص 

نمى دهند و به نوعى دچار سردرگمى شده اند.»
دکتر فرامرز نقدى، روان شناس در این زمینه معتقد است: 
«آلودگى صوتى باعث تحریک سیستم اعصاب مرکزى، 
تأثیر بر غدد داخلى و ایجاد اختالالت هورمونى سالمت 
مى شــود و هنگامى که باعث کاهش شــنوایى شود، 
شخص نمى تواند به راحتى با افراد جامعه ارتباط برقرار 
کند و این خود باعث کاهش کیفیت زندگى و سالمت 

روانى فرد شده و بارى را بر دوش جامعه مى گذارد.»
وى مى افزاید: «عوارض ناشــى از آلودگى هاى صوتى 
در مراحل اولیه قابل تشــخیص نیست. این بیمارى ها 
نخست هیچ عالمتى از خود نشــان نمى دهند ولى در 
بلندمدت باعث بروز مشکالتى چون سردرد، فشارخون 
باال، خستگى، تحریک پذیرى و زودرنجى، سوء هاضمه، 

اختالل خواب و... مى شود و از سویى اختالالت گوارشى، 
التهابات روده بزرگ و بیمارى هاى روده اى را نیز باید به 
این پیامدها افزود. همچنین ابتال به بیمارى هایى چون 
سرماخوردگى به دفعات فراوان، نگرانى و ناراحتى هاى 
عصبــى، کاهــش راندمــان کارى و... نیــز از اثرات

 آلودگى هاى صوتى مى باشد.» 
طبق برآوردهاى انجام شــده هم اکنــون حدود 120 
میلیون نفــر از مردم جهان داراى اختالالت شــنوایى 
هســتند که 16 درصد آن به دلیل مسایل شغلى است 
و نســبت آن در مردان 22 درصد و در زنان بیش از 11 
درصد است.  با وجود هشدارهاى پزشکان و روانشناسان 
در زمینه آلودگى هاى صوتى هر ساله با افزایش وسایط 
نقلیه موتورى میزان آلودگى صوتى نیز افزایش مى یابد 
و به نوعى جامعه ما را دچار بحران کمبود سکوت کرده 

است.
آنچه مسلم است اینکه به آرامش رسیدن در قرن جدید 
یک نیاز اساسى محسوب مى شود، چرا که درگیرى ها و 
تنش هاى زندگى ماشینى، مســتلزم آن خواهد بود که 
انسان بتواند دمى را به آرامش گذراند. آرامشى که به نظر 
مى رسد رسیدن به آن به دلیل وجود انواع آلودگى هاى 

صوتى چندان ساده نباشد.

وقتى آلودگى صوتى روى مغزمان رژه مى رود 

زیرپوست سروصدا

خورشید کیایى
خیلى وقت است که زنگ سالمندى در جامعه ایران به 
صدا درآمده اما هنوز روال تصویب الیحه جامع حمایت 
از حقوق سالمندان، الکپشتى پیش مى رود و آنقدر کند 

است که معلوم نیست چه زمانى به نتیجه برسد. 
پژوهش و تحقیقات براى تدوین این الیحه از دو سال 
پیش شروع شد و اهم موارد آن شامل معیشت، سالمت، 
توانمندسازى، تکریم سالمندان و منزلت اجتماعى بود. 
مســائلى الزامى که با توجه به پیرى رو به رشد جامعه 
ایران امرى ضرورى است. الیحه اى که نه تنها مسائل 
حمایت از سالمندان در آن نهفته است بلکه نگاه حقوقى 
و قانونى به سالمندان از سرفصل هایى است که در آن 

نهفته است.
گفته مى شود که طى سه دهه آینده 30 درصد جامعه 
را سالمندان تشــکیل مى دهند، روندى که اگر فکرى 
به حال آن نشود بحران زا خواهد بود. براساس آخرین 
آمار اعالم شده، جمعیت سالمند ایران 8 میلیون و 863 

هزار نفر است و با توجه به اینکه ما تا چند سال آتى به 
کشورى پیر تبدیل خواهیم شد، ســندملى سالمندان 
قرار اســت با توجه به برنامه هفتم توسعه به تصویب 
شوراى ملى سالمندان برسد. در این سند همه نیازهاى 
حوزه سالمندى در سند و الیحه جامع حمایت از حقوق 
سالمندان ذکر شده و تمام دستگاه هاى اجرایى موظف 
شــده اند که آیین نامه اى براى برآورده شدن تکلیف 

آنها، آماده سازى کنند.
رئیس پیشــین دبیرخانه شوراى ملى ســالمندان، از 
جمله کســانى اســت کــه از دو ســال پیــش و در 
مراحــل اولیــه پیش نویــس الیحه جامــع حمایت 
از حقوق ســالمندان حضور داشــته اســت. به گفته 
حســام الدین عالمه اکنــون پیش نویس این ســند

 آماده شده است. 
رئیس پیشــین دبیرخانه شوراى ملى ســالمندان در 
خصوص آخرین وضعیت تدوین پیش نویس این الیحه 
در هفته اکرام سالمندان اعالم کرده که مطالعات براى 

تدوین پیش نویس الیحه در ســال 99 آغاز شد و در 
شهریور ماه امسال پیش نویس این الیحه براى تمامى 
صاحبنظران حوزه سالمندى از جمله دستگاه هاى عضو 

شوراى ملى سالمندان فرستاده شده است.
به گفته حســام الدین عالمه، در این راستا نزدیک به 
40 نظر در خصوص این الیحه به دست آمده که اکثراً 
نظرات حاکى از حمایت از کلیات این الیحه بوده و بعضًا 
نکات اصالحى و تکمیلى در مورد تکالیف دستگاه ها نیز 
از ســوى صاحبنظران ارائه شده است که طى چند روز 
گذشته این نظرات تجمیع شده و الزم است در این راستا 
گروهى از کارشناســان حقوقى آنها را ویرایش نهایى 
کنند و پس از آن این نسخه در شوراى ملى سالمندان 

به تصویب برسد.
رئیــس پیشــین دبیرخانه شــوراى ملى ســالمندان 
درخصوص علت کند بودن مراتب حقوقى در تصویب 
پیش نویس این الیحه بیان مى کند: به هر حال نداشتن 
وزیر در وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى در پنج ماه 

گذشــته روند فرایند تصویب الیحه را کند کرده است 
و الزم اســت وزیر رفاه به عنوان رئیس شــوراى ملى 
ســالمندان این الیحه را جزو اولویت هاى کارى خود 

قرار دهد.
اولویت ها در رابطه با این الیحه زمانى ضرورى تر به 
نظر مى رســد که در حال حاضر در ایران به ازاى 610 
سالمند، یک تخت وجود دارد ولى در کشورهاى توسعه 
یافته به ازاى هر 18 سالمند 18تخت تأمین شده است.

این در حالى اســت که در چند سال اخیر میزان امید به 
زندگى افزایش یافته اســت ولى زیرســاخت جمعیتى 

فراهم نشده است.
کارشناسان مى گویند اگر این الیحه به سرانجام نرسد 
نگرانى هاى زیادى ایجاد خواهد شــد به این خاطر که 
نبود الیحه جامع حمایت از حقوق ســالمندان و فقدان 
بیمه مراقبت طوالنى مدت در کشور، با توجه به جمعیت 
رو به رشد سالمندان آنها را با مشکالت زیادى روبه  رو 

خواهد کرد.

مریم محسنى
سقوط از ارتفاع، کارگران ســاختمانى را یا خانه نشین 
مى کند یا مى اندازدشــان سینه قبرســتان. از هر دو 

کارگرى که بر اثر حادثه فوت مــى کنند حتمًا یکى از 
آنها کارگر ساختمانى است؛ کارگرانى که در بالتکلیفى 
مصوبه هاى قانونى مانده اند و هیچ حمایتى هم از آنها 

نمى شود. 
در حال حاضر نیمى از حوادث کار مربوط به ســقوط 
کارگران اســت؛ کارگرانى که در بــى اهمیت بودن 
استانداردها و ایمنى کارگاه ها به راحتى جان مى سپارند 
و «سقوط» مى شــود بند آخر زندگیشــان. بنا بر آمار 
اعالم شــده به طور میانگین هر هفته حدود 5 کارگر 
از داربست ها مى افتند و کشته مى شوند. به گفته یک 
بازرس وزارت کار، براى کاهش این دســت حوادث، 
پرتگاه هاى پیرامونى و چاله هاى آسانســور باید حفاظ 
داشته باشند و جایگاه هاى کار باید ایمن باشند. ایمنى 

که خیلى وقت ها وجود ندارد.

حیدرى همچنین از آمارى مى گوید که در حال تبدیل 
شدن به یک بحران است و با تأکید بر اینکه 60 درصد از 
حوادث کار ساختمانى سقوط از ارتفاع است مى گوید از 
هر دو نفرى که در کشور فوت مى کنند و هر سه حادثه  
کار یک مورد مربوط به بخش کارگاه هاى ساختمانى 
است: «گاهى کارگران به دلیل اینکه نور طبقات کافى 
نیست سقوط مى کنند. حدود نیمى از حوادث کار مربوط 
به کارگاه ها مى شود و سقوط از ارتفاع بیشترین علت 
وقوع این حوادث است. این در حالى است که یکى از 
مهمترین راه هاى جلوگیرى از بروز حوادث ساختمانى 
ایمن کردن جایگاه کار کارگران ســاختمانى و دادن 

تجهیزات الزم به آنهاست.»
جالب اینجاست که در خطرناك ترین بازار کار کشور، 
نیمى از افراد شــاغل بیمه نیستند. صحبت از جمعیت 

یک میلیون و 500 هزار نفرى کارگران ساختمانى است 
که در گزارش هاى وزارت کار جایشان در صدر تلفات 
جانى حوادث کار است اما ســازمان تأمین اجتماعى 
مى گوید حــدود 700 هزار نفر از آنها مدتهاســت که 
منتظرند در لیســت بیمه شدگان این ســازمان قرار 
بگیرند. کارگرانى که مجبورند هر روز بر روى داربست 
هاى لرزانى قرار بگیرند که هنــوز قانونى براى ایمن 

کردن آنها نیست. 
اکنون این ســئوال پیش مى آید کــه در حوادث کار، 
کارفرما مسئول اســت یا کارگر؟ حوادث ناشى از کار، 
ســومین عامل مرگ و میر در جهــان و دومین عامل 
در ایران بعد از تصادفات است که مى تواند با آموزش، 
فرهنگســازى و ارتقاى فرهنگ ایمنى کنترل شــده 
کاهش یابد و جان صدها انسان را از مرگ نجات دهد.

حرکت الکپشتى تصویب الیحه جامع حمایت از حقوق سالمندان

«سقوط»،  بند آخر زندگى کارگران ساختمانى 
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آران و بیدگل
 پایتخت پسته استان

با اجــراى روش هاى نوین آبیــارى، آران وبیدگل 
پایتخت تولید پسته در استان شده و این محصول به 
شرق اسیا و اروپا صادر مى شود. مدیر جهادکشاورزى 
شهرستان آران وبیدگل گفت: یک سوم از 11 هزار 
هکتار باغ پسته اســتان اصفهان در این شهرستان 
واقع شده که امســال دو هزار و 800 هکتار از این 
باغ ها به مرحله باردهى رسیده است. على محلوجى 
پیش بینى کرد تا پایان مهرمــاه 4 هزار و 300 تن 
پســته خشــک از باغ هاى اســتان برداشت شود. 
وى افــزود: نیمى از محصول پســته این منطقه به 
کشور هاى آسیاى شــرقى و اروپا صادر مى شود که 
10 میلیون دالر ارزآورى بــه همراه دارد. محلوجى 
گفت: شهرســتان آران وبیدگل، اردســتان، نائین، 
کاشان و شاهین شهر از عمده تولید کنندگان پسته 

این استان هستند.

هر سال باید چند گره ترافیکى 
باز شود

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهرى شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: 
شهردارى ُموظف است هر سال با اجراى طرح هاى 
مختلف، چند گره ترافیکى این کالنشهر را باز کند. 
سید امیر سامع افزود:  بخش هایى که در این زمینه 
همکارى نمى کنند از سوى شهردارى اخطار خواهند 
گرفت و در صورت ادامه، نامشان به استاندارى اعالم 

خواهند شد.

اختصاص بودجه براى ترمیم 
آسفالت 

مدیرکل هماهنگــى و برنامه ریزى امــور عمرانى 
شهردارى اصفهان از تخصیص 130 میلیارد تومان 
براى روکش آسفالت ترمیم و بهسازى آسفالت معابر 
اصلى و فرعى این کالنشــهر از ابتداى سال تاکنون 
خبر داد. محمد عبادى افزود: اعتبــارى بالغ بر 150 
میلیارد تومان براى آســفالت معابر شهر اصفهان در 
بودجه سال جارى پیش بینى شد که تاکنون 88 درصد 
از آن تخصیص یافته و عملیات اجرایى آن آغاز شده 
است. وى با اشــاره به افزایش چهار برابرى بودجه 
سال جارى براى آسفالت معابر نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته، خاطرنشــان کرد: بر مبناى سیاست 
معاونت عمران شهرى در خصوص آسفالت، برگزارى 
مناقصه در قالب پروژه هاى آسفالت برگزار و پروژه ها 
در نیمه نخست سال عملیاتى شد و این روند در نیمه 

دوم سال نیز تداوم خواهد یافت.

کالهبردارى 
به بهانه کمک به کودکان 

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان از شناسایى فردى 
که به بهانه کمک به کودکان بى سرپرست با دریافت 
کمک هاى مردمى در اینســتاگرام، افراد خیر را فریب 
مى داد و از آن ها کالهبردارى مى کرد، خبر داد. سرهنگ 
سید مصطفى مرتضوى، گفت: فرد کالهبردار با ارائه 
شماره کارت از شکات درخواست مبلغ 5 میلیون ریال 
کرده که با بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد 
هیچکدام از مبالغ واریزى صــرف کمک به کودکان 
نیازمند و بى سرپرست نشده و از طریق کارتخوان در 

فروشگاه هاى مختلف برداشت شده است. 

14 درصد سد زاینده رود 
پر است

براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتدا تا پایان سال آبى 1400-1401 
حجم آب پشت سد زاینده رود به 174 میلیون مترمکعب 
رســیده که برابر 14 درصد از حجم سد بوده و نسبت 
به سال گذشــته 23 درصد کاهش را ثبت کرده است. 
همچنین میزان بارندگى تجمعى اســتان اصفهان از 
ابتداى سال آبى 111/2 میلى متر بوده که نسبت به سال 
آبى گذشته شش درصد و متوسط درازمدت 28 درصد 

کاهش داشته است.

خبر

معاون آمــوزش ابتدایــى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان هرگونه دریافت هزینه هاى جانبى غیر 
مصوب آیین نامه و دســتورالعمل هاى آموزش و پرورش 
را غیرقانونى دانســت و گفت: تیم هاى نظارت بر مراکز 
پیش دبستانى و مهدکودك ها بر تمام امور و فعالیت هاى 

مراکز نظارت دارند و با تخلفات به شدت برخورد مى شود.
وجیهه فاضل با بیان اینکه در حال حاضر 431 مهدکودك 
در اســتان اصفهان فعالیت مى کنند، افزود: از این تعداد 
332 مهدکودك در شــهر اصفهان اســت. تعداد مراکز 

پیش دبستانى استان نیز هزار و 128 مرکز است.
فاضل اعالم کرد: با توجه به اینکه در ســال هاى گذشته 

نهادها و ارگان هاى غیر از آموزش و پرورش نســبت به 
صدور مجوز و راه اندازى مهد و پیش دبستانى اقدام کردند، 
تعداد مراکز و مهدهاى کودك متناســب با جمعیت و نیاز 
مناطق است و حتى در بعضى محدوده ها و مراکز شهرى 

بیشتر از نیاز جمعیت وجود دارد.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر شــهریه مهدهاى 
کودك و مراکز پیش دبستانى از طرف وزارت ابالغ نشده و 
به صورت على الحساب طبق شهریه سال گذشته دریافت 
مى شود، گفت: نوآموزان مناطق محروم روستایى و حاشیه 
شــهرها و دو زبانه از طریق آموزش و پــرورش حمایت 

مى شوند.

فرمانده یــگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان با اشاره به سرقت خاك در اصفهان براى تولید 
گچ، گفت: سرقت خاك به صورت شبانه و معموًال حدود 
100 یا 200 کامیون است که میزان تخریب باالیى دارند.
علیرضا طاهرى در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: برخى 
افراد متخلف و ســودجود براى تولید گــچ و آجر با لودر 
به ارتفاع 30 سانتیمتر از ســطح خاك برداشت مى کنند 
که این اتفاق موجب برهم ریختگى نظم و سفتى خاك 
مى شود و با کوچکترین باد و طوفان این شرایط منجر به 
ایجاد گرد و غبار و آلودگى هوا به ویژه در شرق اصفهان 

مى شود.

وى افــزود: در صورت انتقال ایــن کوره ها به خصوص 
کوره هاى غیرمجاز به خــارج از محدوده 50 کیلومترى 

اصفهان، سرقت خاك نیز کم خواهد شد.
وى توضیح داد: با توجه به اینکه سرقت خاك در اصفهان 
شبانه انجام مى شود، از ابتداى امسال تاکنون حدود 15 
مورد کامیون و لودر در شــرق اصفهان توسط اداره کل 

منابع طبیعى استان توقیف شده است.
وى اظهار کرد: ســرقت خاك به صورت شبانه و معموال 
حدود 100 یا 200 کامیون است که میزان تخریب باالیى 
دارند که در گشت و بازرسى هاى این اداره شاید بتوانیم 

یک یا دو کامیون را توقیف کنیم.

تأیید سرقت خاك در 
شرق اصفهان

دریافت هزینه هاى جانبى در 
مهدهاى کودك غیرقانونى است

مراکز نگهدارى معلوالن در اصفهان در وضعیت قرمز قرار 
گرفته است. به گفته مسئوالن بهزیستى، هزینه نگهدارى 
افراد تحت پوشش در مراکز نگهدارى از معلوالن بیشتر 
از یارانه اى است که به آنها پرداخت مى شود و به همین 
خاطر بسیارى از آنها پشت نوبت مانده اند. هزینه هایى که 
اکنون به گفته معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان 
با توجه به استیجارى بودن مراکز توانبخشى و با افزایش 

تورم، بیش از 200 تا 300 درصد افزایش یافته است.
آنطور که از سخنان سید کمال صدیقى برمى آید، اکنون 
کفگیر بهزیستى به ته دیگ خورده اســت. به گفته او، 
درحال حاضر 65 مرکز شبانه روزى، مراقبت در منزل و 
ویزیت در منزل در استان فعالیت مى کند و 4 هزار و 500 
نفر در مراکز شــبانه روزى، دو  هزار و 120 نفر در مراکز 
ویزیت در منزل و نزدیک به 500 نفر در مراکز مراقبت در 
منزل، خدمات توانبخشى و مراقبتى بهزیستى را دریافت 
مى کنند اما یکى از بزرگ ترین چالش هاى بهزیســتى 

افزایش هزینه مراکز شبانه روزى است. 
در حال حاضر سرانه نگهدارى یک معلول در مراکز شبانه 
روزى 10 میلیون تومان است و میزان یارانه اى که به طور 
متوسط توسط دولت پرداخت مى شود دو میلیون تومان 
است. این بدان معناست که 8 میلیون تومان فاصله یارانه 
دولتى و هزینه مراکز است. فاصله اى که به گفته معاون 

توانبخشى بهزیستى استان اصفهان تنها با ورود و کمک 
خیرین کم خواهد شد.

براساس آمارهاى سازمان بهزیستى اصفهان هم اکنون 
این سازمان به 132 هزار معلول در استان خدمات مستمر 
و غیر مستمر ارائه مى دهد، اما با توجه به شرایط اقتصادى 
و تورم باالرونده، این قشــر  هر روز با مشکالت جدیدى 
روبه رو مى شوند و  خالى بودن خزانه دولت براى حمایت 
از آنها باعث شده که تعداد زیادى از آنها در انتظار خدمات 
بمانند. ماجرایى که سال پیش هم در همین روزها از زبان 

مدیر کل بهزیستى اصفهان عنوان شد. 
ولى ا... نصر اصفهانى مهرماه ســال گذشته از جمعیت 
13 هزار و 514 نفرى نام برد که واجد شرایط هستند اما 
به دلیل کمبود اعتبارات در چرخه حمایت مســتمر قرار 
نگرفته اند.اکنون هم که یکســال از آن زمان گذشــته، 
مشکالت اعتبارى بهزیستى اصفهان نه تنها کمتر نشده 

بلکه، افزایش هم یافته است. 
بنابراین چنانچه بهترین و ایده آل ترین شرایط را هم در 
نظر بگیریم، یعنى همه خانواده ها، تمام شهریه شان را به 
وقت بپردازند و سازمان بهزیســتى نیز بدون تأخیر مبلغ 
یارانه را پرداخت کند، به دلیل کافى نبودن اعتبارات باز هم 
جمعیت تحت پوشش بهزیستى و منتظران پشت نوبتى با 

مشکل روبه رو خواهند شد. 
آنچه مشخص اســت اینکه مراکز نگهدارى از معلوالن 

تاپیش از این نیز صورتشان را با سیلى سرخ نگه مى داشتند 
و اگر حمایت نشوند تعطیل خواهند شد. 

هم اکنون 240 هزار نفر معلول شــامل نابینا، ناشــنوا، 
کودکان کم توان ذهنى، اوتیســم، بیمارى هاى اعصاب 
و روان در اســتان اصفهان هستند و همچنین 450 هزار 
سالمند باالى 60 سال نیز در استان زندگى مى کنند. از این 
تعداد براساس آخرین آمار استان اصفهان 23 هزار معلول 
ذهنى هســتند که از این تعداد، 3 درصد داراى معلولیت 
ذهنى بسیار شدید هســتند و جزو پر مشکل ترین قشر 

سازمان بهزیستى به شمار مى روند.
این در حالى اســت که بند 9 اصل ســوم قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ایران بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکانات عادالنه براى همه» در کلیه زمینه هاى مادى و 
معنوى تأکید مى کند و قانون حمایت از حقوق معلوالن 
دولت را مکلف کرده اســت که زمینه هاى الزم را براى 
تأمین حقوق معلوالن فراهم و حمایت هاى الزم را از آنان 
به عمل آورد، اما فعاالن حوزه معلوالن مى گویند همچنان 
در بســیارى از موارد از آموزش گرفته تا مناسب ســازى 
فضاهاى شهرى و نوع نگهدارى یک معلول در ایران با 
مشکالت بسیارى دســت و پنجه نرم مى کنند و با وجود 
کاهش اعتبارات اختصاص یافتــه به معلوالن در بودجه 
ســال 1401 نمى توان به حل مشکل این قشر در کوتاه 

مدت امیدوار بود. 

مراکز نگهدارى معلوالن در اصفهان در بحران بودجه قرار گرفته اند

معلوالن، پشت سد بى پولى

روزهاى سفید و سیاه اسکار 
نصــف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
12 شــهریورماه خود در گزارشــى با عنوان «آغاز 
جنگ جهانى سوم از شهر هالیوود» به مراسم اسکار 
امسال پرداخته و نوشته: «مراسم اسکار، سال هاست 
مهمترین رویداد سینماى جهان به حساب مى آید و 
موفقیت در این رقابت مهم نه تنها فیلم، بلکه بازیگران 

و کارگردان آن اثر را در جایگاه متفاوتى مى نشاند.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: «این 
رویداد ابتدا تنهــا مختص فیلم هــاى آمریکایى و 
انگلیســى زبان بود؛ اما بعد از چند ســال، با تصمیم 
برگزارکنندگان جشنواره، بخش رقابتى ویژه اى در 
سطح بین الملل به آن اضافه شد و این امکان را براى 
سایر کشور ها به وجود آورد تا در این آکادمى جهانى، 

آثارشــان را به نمایش دربیاورند. سینماى ایران نیز 
مانند باقى کشورها هرســاله یک فیلم را به عنوان 
نماینده خود به این فســتیوال پرســروصدا معرفى 
کرده است. از نظر بسیارى از سینماگران و منتقدان، 
اهداى جوایــز در رویداد بزرگ اســکار تأثیرگرفته 
از سیاست هاى کاخ ســفید و موضع سیاستمداران 
آمریکایى با کشورهاى در حال رقابت است و به همین 
دلیل در اکثر موارد، فیلم هاى ایرانى با درون مایه سیاه 
و برگرفته از مسائل تلخ اجتماعى، بیشترین شانس 
را در انتخاب و بردن جایزه دارند؛ اما به دلیل تبلیغات 
گسترده رسانه اى و جهانى شدن فیلم ها، این جوایز 
مهم باز هم تأثیر بسزایى در شهرت هنرمندان در بین 

مخاطبان داخلى و خارجى دارند.»

مریم محسنى
شــهرك هاى جدید در اصفهان بدون توجه به داشتن 
امکانات الزم ساخته مى شــود و این موضوع باعث شده 
کسانى که در این شهرك ها سکونت دارند با مشکالت 

زیادى روبه رو شوند.
دراین شهرك ها که عمدتًا بساز بفروشى هستند گاهى 
زیرساخت هاى رفاهى، آموزشى و صنفى ایجاد نشده و 
از نبود زیرساخت هایى از جمله آسفالت و وجود امکانات 

تفریحى و فضاى سبز محروم هستند.
این شهرك ها که معموًال بُعد مسافتى با شهر هم دارند از 

لحاظ دسترسى به وسایل حمل و نقل عمومى با مشکالت 
جدى روبه رو هســتند و هزینه هاى سنگین رفت و آمد 
را بر اهالى تحمل مى کنند.  به گفته کســانى که در این

 شــهرك ها ســکونت دارند، عدم توجه مســئولین به 
بحث زیباسازى فضاى شــهرى، نبود فضاى آموزشى 
ویژه دانش آموزان، کمبود وســایل نقلیه عمومى و نبود 
مراکز رفاهى و ورزشــى از جمله مشکالت ساکنین این 
شهرك هاى مسکونى است و علیرغم قول هایى که در 
خصوص ایجاد امکانات رفاهى در این شــهرك ها داده 
شده است اما مشکالت همچنان به قوت خود باقى است.

شهرك هاى تازه ساز محروم از امکانات 

تپه هاى آسفالتى یا سرعتگیر؟
نصف جهان  نصب ســرعتگیرهاى بدون استاندارد 
جاده زیار، منتهــى به خیابان آبشــار که تپه هاى 
آسفالتى کوچکى را در وسط خیابان تداعى مى کنند 

موجب اعتراض بسیارى از شهروندان شده است. 
این سرعتگیرها یا سرعتکاه ها نسبت به استانداردها 
مرتفع تر بوده و نه تنها به عنوان ابزارى براى کاهش 
سرعت در این معبر نقشى ندارند بلکه گاهى ممکن 
است باعث تصادف و اختالل در رفت و آمد و تردد 

خودروها هم  بشود. 
در این خصوص همراهــى و همکارى راهنمایى و 
رانندگى الزم است تا با نگاهى کارشناسى نسبت به 
سرعتگیرهاى نصب شده در این منطقه تدابیر الزم را 
بیاندیشند. رعایت نکردن سرعت مجاز خالف است، 
اما سرعتگیرهاى نامناسب و فاقد استاندارد نه تنها 
باعث اعمال قانون نمى شود بلکه خود عامل براى 

ایجاد خطر است.

آسفالت شدن کوچه هاى محله دلیگان خورزوق
نصف جهان   فضل ا... هاشمى، شهردار خورزوق از 

آسفالت ریزى کوچه هاى محله دلیگان خبر داد.
وى افزود: این شــهردارى اقدام به آسفالت ریزى 
معابر محله دلیگان، کوى مســجد جامع دلیگان، 
کوچه شــهید اکبر ملکى و کوچه شــهید بهشتى 

کرده است.
وى همچنین به تعویض چــراغ هاى قدیمى بلوار 
ولیعصر(عج) شهر خورزوق اشــاره کرد و افزود: در 
این راســتا چراغ هاى قدیمى تعویض و تبدیل به 

روشنایى هاى LED شده اند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

ســوخته، خمیر، بى کیفیت. این اوضاع نان هایى است 
که اکنون در تنور بى کیفیتــى برخى از نانوایى ها پخت 

مى شود. 
با وجــود آنکه مســئوالن پیــش بینى 
مى کردند با اجراى طرح هوشمندسازى 
یارانــه آرد، عالوه بر جلوگیرى از ســوء 
استفاده ها، کیفیت تولید قوت غالب مردم 
نیز افزایش پیدا خواهد کرد و پیش تر نیز 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانى استان 
اصفهان اعالم کرده بود که اجراى این 
طرح عالوه بر جلوگیرى از سوءاستفاده از 
یارانه نان، کیفیت تولید آن را باال خواهد 
برد اما با کیفیت شــدن نان در اصفهان 

گویا رؤیایى است که محقق نمى شود. 
این در حالى اســت که قــرار بود طرح 

هوشمند ســازى نان به نفع مصرف کننده تمام شود اما 
با طرح ناقصى که اکنون در حال پیاده ســازى است، باز 
هم مصرف کننده متضرر واقعى اســت به طورى که با 
آغاز اجراى این طرح هم ســاعات پخت نان کم شــده 
و صف هاى طویــل مقابل نانوایایى هــا راه افتاده و هم 
اندازه چانه ها کوچک تر و کیفیت نان ها افت بیشــترى 

پیدا کرده است. 
حاال نانوایى هایى در اصفهان به چشم مى خورد که به 
علت با کیفیت بودن نان هایشان با صف هاى طوالنى 

مواجه شده اند. کوچک شدن خودسرانه قطع نان و افت 
کیفیت آن باعث شده که شهروندان گالیه مند شوند اما 
نانوایان در پاســخ به اعتراض خریداران درباره کیفیت 
پایین نان، بى کیفیتى آرد را بهانه مى کنند. موضوعى که 
صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست و اتحادیه نانوایان 

نیز در این باره پاسخ روشنى نمى دهد.

یکى از شهروندان اصفهانى در گفتگو با «نصف جهان» 
ضمن گالیه از بى کیفیتى نان مى گوید: «هیچ روندى در 
بهبود کیفیت نان حاصل نشده و از آنجایى که نان ها از 
کیفیت الزم برخوردار نیستند ما مجبور 
هستیم تنها براى مصرف روزانه نان تهیه 
کنیم چراکه ماندگارى الزم را ندارند و بعد 
از یک روز بیات مى شود و قابلیت مصرف 

را نخواهد داشت و دورریز مى شود.»
به گفته شهروندان تنها تعداد محدودى 
نانوایى در سطح شــهر وجود دارند که 
توانســته اند کیفیت الزم را حفظ کنند 
که معموًال هم شــلوغ هســتند. برخى 
نانوایى هاى دیگر هم آنقدر نان بى کیفیت 
پخت مى کنند که بایــد نصف نان را که 

حالت خمیرى دارد دور ریخت.
از ســوى دیگــر بحــث اســتاندارد 
شــدن تجهیزات نانوایى ها در اصفهــان به هدف باال 
بردن کیفیت نــان نیز از ســال ها پیش مطــرح بوده 
اما بــه دلیل اینکــه نانوایــان اصفهانى تــوان کافى 
براى بــه روز رســانى ماشــین آالتشــان ندارند این 
موضوع نیز همچنــان راه را بر افزودن بــه کیفیت نان

 بسته است.

صف هاى طوالنى، چانه هاى کوچک و نان هاى بى کیفیت

110 تمثال شهید آذین بخش زرین شهر شده اند
نصف جهان  شهردارى زرین شــهر اقدام به نصب 
تابلوهاى تمثال شهداى زرین شــهر در بلوارهاى 

اصلى این شهر کرد.
حسین اسماعیلى احمدى، شــهردار زرین شهر با 
بیان این مطلب گفت:  در این پروژه، 30 عدد تابلوى 

تمثال شــهدا با اعتبارى بالغ بر 650 میلیون ریال 
نصب شده اســت.  وى ادامه داد: شهر زرین شهر 
زادگاه 334 شــهید دوران دفاع مقدس مى باشد و 
تاکنون این شهردارى  110 تمثال شهداى این شهر 

را آذین بخش معابر و بلوارها کرده است.

توسعه معابر شهرى مبارکه
نصف جهان  شهردار مبارکه از توسعه معابر شهرى 

این شهر خبر داد. 
محمد مهدى احمدى افزود: با اعتبارى بالغ بر 750 
میلیارد ریال تکمیل بلوار شهید بابایى، تکمیل بلوار 

وحدت، احداث ادامه خیابــان 15 خرداد و احداث 
ادامه خیابــان 22 بهمن در حال انجام اســت که 
گامى مهم در تکمیل رینگ ترافیکى شهر مبارکه

 مى باشد.

نسل جدید بافندگان فرش ضعیف هستند
دبیر کمیسیون گردشــگرى اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت: بــراى توســعه و بازاریابى فرش ابتــدا باید 
خودتحریمى هــا را از این محصول حــذف کنیم تا 

بتوانیم امکان صادرات فرش را مهیا کنیم.
سحر امینى اظهار کرد: امروز نســل جدید فرش در 
حوزه بافندگان ضعیف اســت، چون تصور مى شود 
این حرفه، شــغل پایینى اســت. بنابراین بافندگان 
جدید به این حوزه گرایش پیدا نمى کنند و این یکى از 

معضالت صنعت فرش است.

وى تأکید کرد: نســل جدید به دنبال طرح هاى نوین 
اســت، بنابراین ایــن طرح ها باید جــاى طرح هاى 
قدیمى فرش را بگیرد و هر چقدر نسل جدید در قالب 
حرکت هاى استارتاپى در حوزه فرش ورود پیدا کنند و 
خالقیت و نوآورى به سمت فرش هاى قوى تر و بهتر 
و مورد سلیقه بازارهاى جهانى خواهد رفت و به طور 
قطع این فرش ها راحت تر در دنیا طالب پیدا مى کند. 
در این شرایط اقتصاد فرش دستباف در کشور تکان 

خواهد خورد.

خورشید کیایى
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گزارش هاى پیشــین نشــان دادند که 
سامسونگ مى تواند در ماه اکتبر عرضه 
One UI5,0 مبتنى بر اندروید 13 را آغاز 
کند و اکنون، تلفن هایى که قبل از پایان 
سال به روزرسانى را دریافت خواهند کرد 

معرفى شدند.
 گوگل به طور رســمى اندروید 13 را در 
اواسط آگوست منتشر کرد و سه 
روز پیــش، OnePlus اولین 
فروشــنده اندرویدى بود که 
آخرین نسخه سیستم عامل 
گوگل را روى یک گوشى 
غیر پیکســل عرضه کرد. 

گزارش هاى پیشین نشــان دادند که سامســونگ مى تواند در ماه اکتبر 
عرضه One UI5,0 مبتنى بر اندروید 13 را آغاز کند و اکنون، تلفن هایى 
که قبــل از پایان ســال به روزرســانى را دریافت خواهند کــرد معرفى

 شدند. 
One UI5 ممکن اســت تغییرات بصرى زیــادى را ارائه ندهــد، اما با 
بســیارى از اضافات کاربردى از جمله داشــبورد امنیتى بازطراحى شده، 
گزینه هــاى سفارشى ســازى جدیــد و ویژگى هاى دسترســى همراه

 است.
بر اساس شایعات اخیر، اندروید 13 همچنین ممکن است به روزرسانى هاى 
یکپارچه را اجبارى کند و به تلفن ها اجازه دهد به روزرسانى هاى جدید را 

در پس زمینه نصب کنند.
اگرچه One UI5 بتا از هفته اول آگوست براى دو تا از بهترین گوشى هاى 
سامسونگ، گلکسى S۲۲ و S۲۱ در دسترس بوده است، اما همه طرفدار 

نسخه هاى بتا نیستند، زیرا اغلب باگ دارند.
سایت SamMobile نام گوشى هاى گلکسى را منتشرکرده که امسال به 

روز رسانى پایدار اندروید 13 را دریافت خواهند کرد.
جاى تعجب نیست که سرى گلکسى اس 22 و خانواده گلکسى اس 21، 
گلکسى زد فولد 4 و فولد 3 تاشــو و گلکسى زد فلیپ 4 و فلیپ 3 تاشو در 

این لیست هستند.
 یکى از موارد شگفت انگیز گلکسى A۵۳ است، یک گوشى میان رده که 

در ماه مارس عرضه شد.
گوشى هاى مقرون به صرفه گلکسى A، 58 درصد از کل فروش را در سال 
2021 به خود اختصاص داده اند. از سوى دیگر، گوشى هاى نوت متوقف 

شده در اولویت قرار گرفته اند.
شایعه شده است که سامسونگ نسخه عمومى One UI5 را در تاریخ 17 

یا 19 اکتبر منتشر خواهد کرد.

روزهایى که مردم از طریق تلفن هاى هوشمند خود به ایستگاه 
هاى رادیویى متصل مى شــدند، گذشته اســت. این روزها با 
پلتفرم هاى پخش موســیقى، رادیو چیزى نیست که مردم در 
تلفن ها از آن استفاده کنند. با این حال، اگر مى خواهید با آیفون به 

رادیو گوش دهید، راهى وجود دارد.
  به لطف Broadcast Radio (موجود در Apple iTunes) و 
دستیار صوتى داخلى Siri-iPhone کاربران مى توانند هزاران 

ایستگاه رادیویى پخش شده را در iPhone پخش کنند.

پیش نیازها:
آیفون (با iOS 15/14/13)-سیرى فعال شده-iTunes-سیرى 

را در آیفون خود راه اندازى کنید.
هر ایستگاه رادیویى مورد عالقه خود را به سیرى بگویید.

روى جستجو ضربه بزنید و نام ایســتگاه را در قسمت جستجو 
وارد کنید.

روى هر یــک از کانال هایى که در نتیجه جســتجو ظاهر مى 
شود ضربه بزنید.یک ایستگاه را در تب رادیو انتخاب کنید: روى 
Radio ضربه بزنید، انگشت خود را به باال بکشید و یک ایستگاه 

 International یــا Local Broadcasters را در زیر گزینه
Broadcasters انتخاب کنید.

باگ جدیــد آیفون 14 پــرو و 14 پــرو مکس باعث 
مى شود که گوشى هنگام شــارژ ریست شود. برخى 
از کاربران هم راه موقتى را براى جلوگیرى از ریست 

شدن iPhone۱۴Pro پیدا کرده اند.
نمى شود ادعا کرد که گوشــى  هاى سرى آیفون 14 
عرضه بى دردســر و راحتى را تجربه کرده اند؛ زیرا از 
همان زمانى که کاربران دستشــان به گوشــى هاى 
جدید اپل رسید، گزارش مربوط به باگ  هاى مختلف 
شروع شد. البته به نظر مى رسد بیشتر باگ ها مربوط 
به پرچمداران گران قیمت اپــل یعنى آیفون 14 پرو و 

14 پرو مکس باشند.
چندى پیش تعدادى از کاربران از وجود باگى در اتصال 
به شبکه ۵G خبر دادند و پس از آن نیز اخبار مربوط به 
مشکل عمر باترى iPhone۱۴Pro Max،  مخصوصا 
در هنگام فعال بودن قابلیت نمایشگر همیشه روشن 
منتشر شــد. حاال نیز باگ جدیدى پیدا شده است که 

مى تواند بیشتر از دیگر موارد کاربران را آزار دهد.
ظاهرا برخى از مدل هاى آیفون 14 پرو و 14 پرو مکس 
به صورت رندوم در هنگام شارژ ریست مى شوند. فرقى 
هم نمی کند که گوشى را با کابل الیتنینگ شارژ کنید 
یا شارژر بى ســیم مگ ســیف. همچنین نسخه هاى 
مختلف iOS16 نیز تاکنون نتوانســته اند این مشکل 
 ،iOS16 را برطرف کنند. باگ جدید آیفون 14 پرو در
iOS16,01,2 ،iOS16,0,1 و همچنیــن نســخه بتا

 iOS16,1 گزارش شده است.
اپل هنوز به صورت رســمى به این مشــکل واکنش 
نشــان نداده است؛ اما بخش پشــتیبانى این شرکت 
در پاسخ به مشــکل یکى از کاربران راه حل هاى زیر 

را ارائه کرد:
با Device Firmware Update دستگاه را با کمک 

نسخه پشتیبانى که داشتید، به حالت اول برگردانید.
در حالت ریکاورى از نســخه پشــتیبان خود استفاده 

کنید.حالت شارژ بهینه را غیر فعال کنید.
برنامه Eufy را حذف کنید.

هرچند کــه هیچکدام از این راه حل ها نتوانســت به 
کاربر اشاره شده کمک کند. در گزارش ها عنوان شده 
که این مشکل تنها هنگامى که باترى بین 90 تا 95 
درصد در حال شارژ است، رخ مى دهد و تنها راهى که 
مى تواند جلوى آن را بگیرد، غیرفعــال کردن به روز 

شدن برنامه ها در پس زمینه است.
اپل معموال نسبت به برطرف کردن باگ هاى گوشى 
یا نرم افزار جدید ارائه شده سریع عمل مى کند. با توجه 
به اینکه باگ جدید آیفون 14 پرو مى تواند تاثیر بسیار 
بدى روى تجربه کاربرى افراد داشته باشد، احتماال به 

زودى برطرف خواهد شد.

به میلیون ها کارمنِد دورکار هشدار داده شده است که 
هنگام استفاده از واى فاى رایگان احتیاط کنند.

پس از پایان همه گیرى کووید-19 در بسیارى از نقاط 
جهان، بســیارى از کارمدان همچنــان به دورکارى 

ادامه دادند.
این به همراه 1.1 میلیــون کارمندى که هر روز براى 
تجارت به ایاالت متحده ســفر مى کنند، به این معنى 
است که بسیارى از مردم خارج از خانه و محل کار خود 

از واى فاى استفاده مى کنند.
و اکنون شرکت امنیت ســایبرى Titan HQ دریافته 
اســت که با افزایش تعداد کارمندانى که از واى فاى 
رایــگان در کافه هــا و مکان هاى عمومى اســتفاده 

مى کنند، میزان هک نیز افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان، در واقع، واى فاى عمومى بستر 
مناسبى براى هکرها به منظور هدف قرار دادن افراد 

ناآگاه است.
اغلب اوقــات، Wi-Fi عمومى فاقــد اقدامات امنیتى 
کافى و رمزگذارى الزم بــراى محافظت از داده هاى 

کاربر است.
در برخى از ســناریوها، واى فاى عمومى حتى توسط 
خود مجرمان ســایبرى به عنوان راهى براى جذب 

قربانیان احتمالى راه اندازى شده است!
عوامل تهدید مى تواننــد از تعدادى روش براى هدف 
قرار دادن کاربر از طریق Wi-Fi عمومى استفاده کنند.
man-in- براى شــروع، آنها مى توانند یک حملــه

the-middle (MITM) را انجــام دهنــد، که زمانى 

است که یک شــخص ثالث مخرب ارتباطات بین دو 
شرکت کننده را رهگیرى مى کند تا داده ها را بدزدد.

 packet هکرها همچنین ممکن اســت یــک حمله
sniffing را امتحان کنند که در آن یک هکر اطالعات 

هوایى را کــه از طریق Wi-Fi به آن دسترســى پیدا 
مى کند، به دست مى آورد.

جزئیاتى که یــک هکر مى توانــد از طریق واى فاى 

عمومى به دست آورد شامل ورود به ایمیل، جزئیات 
بانک، شماره امنیت اجتماعى، عکس ها و فیلم هاى 

شخصى و آدرس خانه است.
Titan HQ مى گوید: «اگر مهاجمى اسناد یا تصاویرى 

را در دســتگاه شــما بیابد، امکان باج گیرى نیز وجود 
دارد.»

اگر از Wi-Fi رایگان براى دورکارى استفاده مى کنید، 
چندین مرحله وجود دارد کــه مى توانید براى کاهش 

خطر هک شدن خود انجام دهید.
براى شروع، شرایط و ضوابطى را که هنگام رضایت 
به اســتفاده از Wi-Fi روى صفحه نمایش شما ظاهر 

مى شود، بررسى کنید.
اگر از Wi-Fi عمومى استفاده مى کنید، تمام تالش خود 
را بکنید تا فقط از سایت هاى امن دستگاه خود بازدید 
کنید. به همیــن ترتیب، هنگام اســتفاده از واى فاى 
رایگان، باید از انجام هرگونه تراکنش مالى خوددارى 

کنید.
عالوه بر این، مهم است که هنگام استفاده از واى فاى 

عمومى، اشتراك گذارى را خاموش کنید.
Titan HQ مى گوید: «وقتى دســتگاه شــما در یک 

منطقه عمومى به اینترنت متصل است، نباید چیزى را 
به اشتراك بگذارید. بسته به سیستم عاملى که استفاده 
مى کنید، مى توانید اشــتراك گذارى را در کنترل پنل 

خاموش کنید.»

طى روزهاى گذشته فایل ها و اپلیکیشن هایى در فضاى مجازى منتشر شده است که به 
کاربران وعده دسترسى به اینترنت ماهواره اى و استارلینک را مى دهند، در حالى که طبق 

هشدار کارشناسان، بى استفاده و البته خطرناك توصیف شده اند.
در تعریف اینترنت ماهواره اى این طور اعالم شــده که کاربر بــراى دریافت آن باید از 
تجهیزاتى مخصوص یعنى دیش و دریافت کننده امواج اســتفاده کند. اگر این نوع از 

اینترنت فراگیر شود، هنوز براى رسیدن به این مراحل بویژه در ایران زود است.
پس از اعالم سراسرى شدن اینترنت ماهواره اى توسط اسپیس ایکس بازار کالهبردارى 
در شبکه هاى اجتماعى هم گرم شد، اما براى استفاده از سرویس اینترنت ماهواره اى چند 
شرط وجود دارد که خریدارى تجهیزات اتصال به استارلینک اولین آن است اگر کشور ما 
اجازه نداشته باشد از این تجهیزات استفاده کند، واردات این تجهیزات قاچاق محسوب 
مى شود که هم ممکن است جرمى براى خرید و فروش و استفاده آن در داخل ایران درنظر 

گرفته شود و هم تعرفه اى از 500 دالر اولیه باالتر مى رود.
به گفته کارشناسان، زمانى که این تجهیزات 
وارد شد، براى استفاده از سرویس و دریافت 
کیفیت مطلوب اینترنت ماهواره اى، آنتن 
باید همزمان به ســه ماهواره وصل شده 
باشــد. این ماهواره ها هنوز در فضاى 
ایران و اطراف کشور به اندازه اى نیست 
که آنتن ها به هر جهت بچرخد تا به 
سرویس وصل شود. یک سایت براى 
ثبت نام این سرویس وجود دارد که به 
وب سرویس هاى مکان محور گوگل 

وصل است و اسم هر کشور و شهرهاى ایران هم در این لیست وجود دارد.
بنابراین اینترنت ماهواره اى در ایران، اوال از نظر قیمتى براى کاربر خانگى نمى صرفد، 
دوم اینکه تجهیزات آن به صورت قاچاق وارد مى شود و دسترسى به آن سخت است، 
اگر هم وارد شود باید دید آیا آن شرکت آمریکایى خودش به ایران سرویس مى دهد یا 
نه زیرا لوکیشن این دستگاه ها قابل شناسایى و ردیابى است و اینطور نیست که به اسم 
یک کاربر ترکیه اى خرید شود و بتوان در ایران از آن استفاده کرد، باید دید آن شرکت 
چقدر محدودیت ایجاد مى کند. مهم تر از همه اینکه کشــور ما به این سرویس مجوز 
نخواهد داد، آن هم در شــرایطى که طرح صیانتى تصویب مى شود که جلوى آزادى 

کامل اینترنت را بگیرد.
طبق این گزارش چندى است که وعده اینترنت ماهواره اى براى ایرانى ها مطرح شده 
است و سبب شده تعدادى از مردم به دنبال یافتن راهى براى استفاده از آن باشند و به دنبال 
انتشار این خبر فایل ها و اپلیکیشن هایى با عنوان فایل و اپلیکیشن دسترسى به اینترنت 
استارلینک در برخى کانال هاى تلگرامى منتشر شده که این فایل ها از سوى کارشناسان 

امنیت سایبرى بى استفاده و البته خطرناك توصیف شده اند.
به عبارت دیگر همزمان با انتشــار این خبر تعدادى فایل apk (اپلیکیشن اندروید) به 
اسم دسترسى به اینترنت ماهواره اى استارلینک در حال پخش است که جعلى است و 
کارشناسان هشدار مى دهند که کاربران هیچ فایلى را بدون تأیید و اطمینان از اصل بودن 

آن دریافت و نصب نکنند.
بنابراین استفاده از اینترنت ماهواره اى نیازمند زیرساخت هاى اینترنت ماهواره اى در 
داخل کشور است و هر روندى براى استفاده از اپلیکیشن یا فایل به منظور دسترسى به 
اینترنت ماهواره اى مردود است؛ همچنین تأکید مى شود که به این زودى ها خبرى از 

اینترنت ماهواره اى نخواهد شد.

کاربران واتس اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت 
یک لینک به راحتى به جلسات آنالین با فرمت تماس 

صوتى یا تصویرى گروهى ملحق مى شوند.
با استفاده از قابلیت کاربردى «Call Links» واتس اپ، 
حداکثر تــا 32 کاربر مى توانند از طریــق دریافت یک 
لینک، به راحتى به جلسات آنالین با فرمت تماس صوتى 
یا تصویرى گروهى ملحق شوند.این قابلیت قرار است 
طى هفته جارى در دسترس برخى کاربران قرار گیرد که 
مى تواند براى برگزارى جلسات با تعداد اعضاى حداکثر 
32 کاربر مفید باشــد.واتس اپ هنوز توضیحى در مورد 
محدودیت مدت زمان تماس تصویرى گروهى مطرح 
نکرده اســت. اگر محدودیت زمانى نیز براى جلســات 
گروهى در واتس اپ تعریف نشــده باشد، ویژگى جدید 
مى تواند براى برگزارى جلسات گروهى کوچک و تعداد 

اعضاى محدود، مفید باشد.

ویژگى جدید واتس اپ براى برگزارى جلسات
مارك زاکربرگ با انتشار پستى اعالم کرده این قابلیت 
طى همین هفته در دسترس برخى کاربران قرار مى گیرد 
و به صورت بنرى در باالى صفحه تماس ها ظاهر خواهد 
شد. کاربران براى اســتفاده از قابلیت مذکور الزم است 

آخرین نسخه واتس اپ را نصب کنند.
پیشــتر این قابلیت به همــراه ویژگى دیگــرى به نام 
انجمن هاى واتس اپ در ماه آوریل معرفى شــده بود و 

حاال واتس اپ مى خواهد آن را در دسترس برخى کاربران 
قرار داده و آزمایش کند.ویژگى Call Links از تماس هاى 
صوتى و تصویرى پشتیبانى مى کند و زاکربرگ همچنین 
تایید کرده در حال حاضر تماس ویدیویى رمزگذارى شده 
براى تماس هاى گروهى با حداکثــر 32 کاربر در حال 
آزمایش اســت. در حال حاضر امکان برقرارى تماس 
ویدیویى حداکثر با 8 کاربر در واتس اپ محدود شــده 
است.افزایش ظرفیت تعداد کاربران در تماس تصویرى 
مى تواند براى برخى کاربران جذابیت داشــته باشد. در 
حال حاضر کاربران براى برقرارى تماس هاى تصویرى 
با تعداد کاربر بیشتر، از اپلیکیشــن هاى دیگرى کانند 
مایکروسافت تیمز، گوگل میت و زوم استفاده مى کنند. 
گوگل میت امکان حضــور 100 کاربر را در تماس هاى 
تصویرى گروهى فراهم مى کند و مایکروســافت تیمز 

نیز این محدودیت را تا 300 کاربر افزایش داده است.

باگ هاى آیفون 14 پرو و 14 پرو مکس تمامى ندارندکدام گوشى هاى سامسونگ اندروید13 مى گیرند

فریب واى فاى رایگان را نخورید

واتساپ به روزرسانى داد
دامى به نام استارلینک در انتظار کاربران نحوه گوش دادن رایگان 

به رادیو در آیفون

 محققان امنیتى ده ها بدافزار تبلیغاتى در فروشگاه گوگل پلى و اپ استور اپل 
شناســایى کرده اند که درمجموع 13 میلیون بار روى گوشــى هاى کاربران 

نصب شده  اند.
عالوه بر ســیل تبلیغات فراوانى که هر روز به کاربران گوشى هاى هوشمند 
نمایش داده مى شــوند، برنامه هاى تقلبى نیز با جعل هویت اپلیکیشن هاى 
محبوب ســعى دارند با نمایــش تبلیغات آشــکار و پنهان، کســب درآمد 
کننــد. اگرچه این نــوع برنامه هــا به عنوان تهدیــد جدى درنظــر گرفته 
نمى شوند، اما سازندگان مى توانند براى فعالیت هاى خطرناك از آن ها بهره 

ببرند.
تیــم امنیتــى Satori Threat Intelligence HUMAN مجموعــه اى 
از برنامه هاى گوشــى هاى هوشــمند را شناسایى کرده اســت که درواقع 
Scylla بخشــى از یک کمپین جدید کاله بردارى تبلیغاتى موســوم بــه

 هستند.
به نوشته  BleepingComputer، تحلیل گران باور دارند که Scylla درواقع 
موج ســوم عملیاتى اســت که اولین بار با نام Poseidon در آگوست 2019 
شناسایى شــد. موج دوم این کمپین Charybdis نام داشت که اواخر سال 

2020 به اوج فعالیت خود رسید.

برنامه هاى کالهبردارى تبلیغاتى
تیم Satori، درمورد اپلیکیشن هاى تبلیغاتى کاله بردارى به گوگل و اپل اطالع 
داده است و این برنامه ها اکنون از فروشگاه هاى رسمى اندروید و iOS حذف 
شده اند. اگر در دستگاه اندروید خود، گزینه امنیتى Play Protect را فعال کرده 

باشید، این برنامه ها احتماًال به طور خودکار شناسایى شده اند.
در iOS نحوه  حذف برنامه هاى تبلیغاتى که از قبل روى دستگاه کاربران نصب 
شده اند دقیقاً مشخص نیست. Human به کاربران توصیه مى کند برنامه هاى 
جعلى را هرچه سریع تر از روى دستگاه خود حذف کنند. فهرست این برنامه ها 

براى دو سیستم عامل اندروید و iOS در ادامه آورده شده است:

:iOS فهرست اپلیکیشین هاى جعلى تبلیغاتى در
Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id۱۶۰۲۶۳۴۵۶۸)

Run Bridge – com.run.bridge.race (id۱۵۸۴۷۳۷۰۰۵)

Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id۱۵۸۸۰۳۷۰۷۸)

Racing Legend۳D – com.racing.legend.like (id۱۵۸۹۵۷۹۴۵۶)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id۱۶۱۴۹۸۷۷۰۷)

Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id۱۶۰۳۲۱۱۴۶۶)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id۱۵۴۰۵۴۲۹۲۴)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id۱۵۱۴۰۵۵۴۰۳)

Tony Runs – com.TonyRuns.game

فهرست اپلیکیشن هاى جعلى تبلیغاتى در اندروید که بیش از 
یک میلیون بار دانلود شده اند:

Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk

Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play

One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi

Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong

Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all

فهرســت کامل برنامه هاى جعلى تبلیغاتى اندروید و iSO که بخشى از موج 
کاله بردارى Scylla هستند در گزارش HUMAN ارائه شده است.

جزئیات بدافزار
شناسه  بسته  بدافزار هاى Scylla معموًال با نام ناشر آن ها مطابقت ندارد تا به 
تبلیغ کنندگان نشــان دهد کلیک یا نمایش آگهى ها از یک دسته  نرم افزارى 

خاص، سودآورتر است.
 محققــان Human دریافته انــد کــه 29 برنامــه ى از ســرى Scylla تا 
6000 برنامــه  مبتنى بــر CTV را جعــل کــرده و شناســه هاى تبلیغاتى 
آن هــا به منظــور جلوگیــرى از شناسایى شــدن، به طــور منظــم تغییر

 مى کند.

تبلیغات در اندروید ازطریق پنجره هاى WebView پنهان بارگذارى مى شوند 
و بنابراین شخص قربانى هرگز متوجه نکته  مشکوکى نخواهد شد، زیرا همه ى 

اتفاق ها در پس زمینه  دستگاه رخ مى دهند.
 JobScheduler عالوه براین، ابــزار تبلیغاتــى مورداشــاره از سیســتم
براى راه اندازى رویداد هــاى نمایش تبلیغات بهره مى بــرد و بنابراین حتى 
زمانى که قربانیــان به طور فعال از دســتگاه هاى خود اســتفاده نمى کنند، 
مثًال هنــگام خاموش بــودن نمایشــگر، از آن بــراى نمایــش آگهى ها 

بهره مى برند.
نشانه هاى تقلب در فایل هاى گزارش سیستم عامل ثبت مى شوند، اما کاربران 

عادى، این موارد را بررسى نمى کنند.
 Allatori از الیه هاى دیگرى مثل Poseidon درمقایسه با Scylla برنامه هاى
براى مبهم تر کردن کــد جاوا بهره مى برند. این فرایند امکان تشــخیص و 
مهندســى معکوس بدافزار هاى تبلیغاتى را براى محققان امنیتى دشوارتر 

مى کند.
کاربران باید برنامه هاى خود را ازنظر میزان مصرف باترى و همچنین میزان 
مصرف داده هاى اینترنت مورد بررسى قرار دهند تا بدین ترتیب موارد مشکوك 
را شناسایى کنند. عالوه براین، توصیه مى شود فهرست برنامه هاى نصب شده 
روى گوشى هوشمند خود را مرور و نمونه هایى که به یاد ندارید آن ها را نصب 

کرده باشید حذف کنید.

فورًا بدافزارهاى 
تبلیغــاتى را

 از گوشى خود حذف کنید

گزارش هاى پیشـ
سامسونگ مى تو
One UI5,0 مبتن

کند و اکنون، تلفن
سال به روزرسانى

معرفى شدند.
 گوگل به طور رس
اواسط آگو
ررررررررررررررررررررررررروز پیــ
فروشـ
آخرین
گگگگگگگگگوگل
غیر

ر ى س پرو

خاموش کنید.»

مى شود که هم ممکن است جرمى براى خرید و فروش
0گرفته شود و هم تعرفه اى از 500 دالر اولیه باالتر مى
به گفته
وارد ش
کیفیت
باید هم
بباشـ
ایر
که
سر
ثبت
وب

ب مى کند. ر ن ری ی ب یى و و رور ر و و ى و روى
کرده باشید حذف کنید.
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رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى با اشاره به مواجهه کمتر افراد 
به ویروس هاى تنفسى طى دو سال اخیر از احتمال 

شیوع باالى آنفلوآنزا در ماه هاى آینده خبر داد.
«علیرضا ناجى» رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به پیام هاى 
مختلف سازمان جهانى بهداشت در مورد آینده کرونا 
در جهان اظهار کرد: دبیرکل این ســازمان در آخرین 
ســخنرانى خود این موضوع را مورد تأکیــد قرار داده 
است که به یک چشــم انداز براى پایان کرونا رسیده اند. 
براى این موضوع نیز یک شرط و شروطى گذاشته شده 
است از جمله اینکه حدود 70 درصد مردم جهان واکسینه 

شده باند.
وى افزود: بر اساس مطالعات انجام شده که از سال 2020 

که واکسیناسیون در جهان آغاز شده است، جان 
حدود 20 میلیون نفر نجات داده شده است. در 
8 ماه اخیر على رغم کاهش موارد کرونا یک 

میلیون نفر در جهان جان خود را از دست داده اند. 
این بدین معنى است که کرونا همچنان وجود 

داشته و ماراتن آن تداوم دارد.
این ویروس شــناس با بیان اینکه کاهش موارد 

کرونا در حال حاضــر فرصتى براى تکمیل 
واکسیناسیون اســت، گفت: اگر نتوانیم 

از این فرصت اســتفاده کنیم بازهم با موارد 
بیشــتر کرونا و پیک هــاى مختلف مواجه 

خواهیم شــد و همیــن موضــوع باعث 
بى اعتمادى مردم نسبت به نظام بهداشت 

و درمان کشور خواهد شد.
ناجى تأکید کرد: سازمان جهانى بهداشت 

یکسرى راهنماها و دســتورالعمل به کشورها 
داده است که باید به آن عمل شود. این دستورالعمل ها 
شامل تداوم واکسیناسیون در جمعیت واکسن نزده و 

تزریق دوز بوستر، رعایت پروتکل هاى بهداشتى و اصول پیشگیرى، 
جلوگیرى از نشر خبرهاى زرد و مشارکت دادن مردم براى پایان دادن 

به گسترش ویروس است.
وى ادامه داد: اگر موارد رعایت نشــود، ویروس همچنان در گردش 
بوده و واریانت هاى جدیدى به وجود مى آیند. در حال حاضر واریانت 
BA. 4.6 آمده و شیوع پیدا کرده است. چیزى که در مورد این ویروس 

مى دانیم این است که ایمنى گریزى و سرعت انتشارش بسیار بیشتر 
است، اگرچه هنوز منتظر اطالعات بیشترى از این ویروس هستیم.

او ادامه داد: سهل انگارى در این حوزه بسیار خطرناك است، برخى 
اوقات خبرهاى خوشــحال کننده مانند روز صفر مرگ کرونا منتشر 
مى شود، اما همین خبر نباید براى مردم این گونه تعبیر شود که کرونا 

تمام شده و باعث شود دیگر کسى واکسن تزریق نکند.
وى در ادامه با بیان اینکه استفاده از پروتکل هاى درمانى مؤثر نیز بر 
پایان کووید مى تواند تأثیر داشته باشد، گفت: در حال حاضر شیوه هاى 
درمانى و داروهاى جدید مانند پاکسلوید بر درمان کرونا تأثیر به 
سزایى داشــته اند و همین موضوع نیز خود مى تواند به 

پایان کرونا در جهان کمک کند.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى یادآور شد: با توجه به اینکه 
گردش ویروس کرونا بیشتر شــده است، گردش 
ویروس هاى تنفسى دیگر مانند آنفلوآنزا در دو سال اخیر 
بسیار کم بوده است، به همین دلیل امسال بدن ها کمتر 
با آن ها برخورد داشته و در نتیجه سطح ایمنى در بدن براى 
این ویروس ها کاهش پیدا کرده است و در نتیجه 
امسال مى توان شــاهد افزایش بیمارى هاى 
تنفســى مانند آنفلوآنزا بود. بــه همین دلیل 
تزریق واکســن در افرادى که این بیمارى در 

آن ها مى تواند شدید باشد، ضرورى است.
وى بیان کرد: امســال انتظــار فعالیت باالتر 
ویروس هاى تنفســى مى رود، به همین دلیل 
تزریق واکسن هایى مانند واکسن آنفلوآنزا بسیار 

ضرورى است.

انار میوه پاییزى که به سبب داشتن خواص متعدد تضمینى براى حفظ سالمتى بدن است.  میوه انار فواید پزشکى و درمانى 
 Advanced Biomedical) بسیارى دارد؛ به گونه اى که براساس تحقیقات منتشر شده در مجله پژوهش هاى پیشرفته
Research) به جلوگیرى از ابتال به بسیارى از بیمارى ها و یا درمان آنها مانند افزایش فشار خون، افزایش کلسترول، 

استرس اکسیداتیو که باعث پیرى سلول ها و سرطان مى شود، افزایش قند خود، فعالیت هاى التهابى و... کمک مى کند.
ثابت شده است که برخى ترکیبات انار مانند پلى فنول ها تاثیرات ضد اکســیداتیو، التهابى و سرطانى دارند و آب انار، 

رادیکال هاى آزاد که عامل پیرى سلول ها و سرطان است را کاهش مى دهد.

درمان فشار خون باال و بیمارى هاى قلبى با انار
انار یک غذاى سرشار از آنتى اکسید هاى قوى و موادى بسیار مفید براى سالمتى مانند فالونوئیدها، آنتوسیانین ها، 

اسید پونیک، االژیتانین ها و سایر موادى که داراى خواص ضد ویروسى، فشار خون باال و ضد التهاب است.
همچنین مى توان از انار براى پیشــگیرى و درمان بسیارى از ســرطان ها، بیمارى هاى قلبى، عروق خونى، پوکى 

استخوان، التهاب مفاصل، التیام زخم ها، دستگاه تناسلى و دیگر بیمارى ها استفاده کرد.

از درمان دیابت و گرفتگى رگ ها تا سالمت کبد با انار
براساس یک تحقیق که در مجله آنکولوژى رفیوز (Oncology Reviews) منتشر شده است پلى فنول موجود در 
انار تاثیر ضد سرطانى بسیار قوى به ویژه براى سرطان سینه، ریه و دهانه رحم دارد.طبق داده ها انار همچنین براى 

التهابات، گرفتگى رگ ها، مرض قند، حفاظت از کبد و اکسیداتیو مفید است.

از کاهش کلسترول تا درمان افسردگى با انار
انار همچنین سطح کلسترول خون را کاهش داده و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کم مى کند؛ چراکه حاوى 
مقادیرى آنتى اکسیداتیو اســت که به جلوگیرى از تجمع پالکت ها و فشــار خون کمک مى کند همچنین انار 
درد الهتابات مفصلى که کهنساالن از آن رنج مى برد را کاهش مى دهد.فواید انار تنها به سالمت جسم محدود 
نبوده و براى سالمت روان نیز مفید است؛ خاصیت ضد افســردگى دارد و بر عملکرد مغز و احساس ناامیدى 

تاثیرگذارى مثبت دارد.

تأثیر آب انار بر زنان باردار
مواد غذایى مفید بسیارى براى دوران باردارى وجود دارد، اما انار میوه اى است که براى این دوران خاصیت 
خارق العاده دارد؛ به گونه اى که هم براى مادر و هم براى جنین بســیار مفید اســت و طبق پژوهشــى که 

داده اند اگــر زن باردار روزى یک لیــوان آب انار پژوهشگران در بیمارستان بریگهام انجام 
سازى میان سلول هاى مغز کودك کمک مى کند بنوشد به فرآیند رشــد مغز جنین و شبکه 

یا جایگزین نسخه پزشک نیست و تنها البته که انار درمان هیچ بیمارى 
درمان بیمارى هاست.مفید و کمک کننده براى 

افراد میانسال با خوردن برخى نوشیدنى ها مى توانند 
از مشکالتى مانند بروز چین و چروك و... تا حدودى 

پیشگیرى کنند.
 یکى از بهترین عرقیات گیاهى براى افراد میانســال 
و ســالمندان گالب اســت که به صورت خوراکى و 
همچنین مالش و اسپرى روى پوست استفاده مى شود.

گالب به حفظ تعادل pH پوست کمک و چربى اضافى 
را کنترل مى کند.

 این حفظ تعادل چربى در بدن، براى ســالمندان که 
بسیار در معرض ابتال به بیمارى هاى چربى خون قرار 

دارند، از اهمیت زیادى برخوردار است.
گالب به آبرسانى، احیا و مرطوب سازى پوست کمک 

مى کند تا پوســت  زیبا و جذابى داشته 
باشید. همچنین خطوط ریز و چین و 

چروك پوست را از 
بین مى برد و روند 
پیر شدن پوست 

افراد را به تاخیر مى اندازد. گالب احســاس اضطراب 
افراد و به خصوص سالمندان را از بین مى برد.

یکــى از پرکاربردترین عرقیات گیاهــى براى افراد 
میانسال و سالمندان عرق نعناع است که براى تسکین 
دردها و بیمارى هاى گوارشى مانند نفخ، اسهال، تهوع 
و معده درد که بسیارى از سالمندان به آن دچار هستند 

به شکل عرق و دمنوش به کار مى رود.
نعناع را به صورت دمنوش، اسانس، پودر، خشک شده 
و... مصرف مى کنند. این گیاه ارزش غذایى باالیى دارد 
و افراد سالمند با مصرف آن مى توانند به بهبود کلسیم، 
آهن، فسفر، پتاسیم، ســدیم، چربى، فیبر و... موجود 

کمک کنند.در بدنشــان 
ســالمندان بهتر اســت براى درمان 
یبوست، نعناع را به صورت دمنوش و 
عرق مصرف کنند. همچنین 
برخى افــراد از مخلوط 
خشــک شــده یا عرق 
نعناع با ماست و دوغ براى درمان 

یبوست استفاده مى کنند. 
عرق نعنــاع خاصیت چربى ســوزى 
باالیى هم دارد و سالمندان مى توانند 
از آن بــراى کاهش وزن اســتفاده

 کنند.

کشمش به عنوان یکى از تنقالت، از دیرباز همیشه در جیب بچه ها و بزرگ ترها بوده 
است. اما شاید از خواص آن چندان اطالع نداشته باشیم.

هنگامى که انگور به کشمش تبدیل مى شــود، غلظت ترکیبات فنلى آن به طرز قابل 
توجهى باال مــى رود که این امر نقش قابل توجهى در پیشــگیرى و درمان ســرطان 

دارد.
فواید کشمش: جلوگیرى از ســرطان-منبع فیبر-کاهش استرس-خوشبو کننده 

دهان-تقویت اعصاب- درمان یبوست-رفع گرفتگى عضالت.
کشمش بر خالف دیگر میوه هاى خشک که براى طعم بهتر ممکن است در روند خشک 
کردن به آنها قند اضافه شود، بدون اضافه کردن هیچ گونه مواد شیرین کننده اى خشک 

مى شود.
کشمش بدون ذره اى قند اضافى مزه  بسیار شیرینى در دهان ایجاد مى کند و مانند خرما 

به عنوان یک شیرین کننده  طبیعى مصرف مى شود.
جالب است بدانید که 50 گرم کشمش حاوى: 129 کالرى؛34 گرم کربوهیدرات؛۱٫۳ 
گرم پروتئین؛۰٫۲ گرم چربى؛۱٫۶ گرم فیبر؛۲۵٫۴ گرم قند؛322 میلى گرم 
پتاسیم؛۰٫۸ میلى گرم آهن؛۰٫۰۸ ویتامین B۶؛ 14 میلى گرم منیزیم؛22 

میلى گرم کلسیم؛ و ۱٫۵ میکروگرم ویتامین K دارد.

بالل یکى از خوشمزه ترین خوراك هاى تابستانى و پاییزى است. به همین علت بعضى اوقات خیلى از افراد 

ر سال هم از آن اســتفاده نموده یا ذرت هاى آن را براى روزهاى دیگر تازه 
دوست دارند در فصل هاى دیگ

نگه دارند.

 بالل یکى از خوشمزه ترین خوراك هاى تابستانى و پاییزى است. به همین علت بعضى اوقات خیلى از افراد 

دیگر سال هم از آن استفاده کرده یا ذرت هاى آن را براى روزهاى دیگر تازه نگه 
دوست دارند در فصل هاى 

همراه باشید و شیوه تازه نگه داشتن ذرت، بدون جدا شدن از ساقه به شکل بالل و یا به صورت جدا 
دارند. با ما 

شده (یعنى تازه نگه داشتن دانه هاى ذرت) را یاد بگیرید.

نگهدارى بالل ها در کیسه هاى پالستیکى براى یک هفته

بالل ها را یکى یکى در کیسه هاى پالســتیکى بزرگ زیپ دارى قرار داده و هواى آن را به صورت کامل 

بگیرید.توجه داشته باشید که اصال بالل ها را نشویید. کیسه هاى بالل را در قفسه سبزیجات یخچال بگذارید. 

با این شیوه، ذرت ها را تا یک هفته مى توان نگهدارى کرد.

براى نگهدارى کوتاه مدت بالل، پوست روى بالل را جدا نکنید

زه باقى بمانند. یعنى چنانچه این پوست را جدا کرده و آنها را 
پوســت بالل کمک مى کند ذرت ها آبدار و تا

به کارتان نخواهد آمد؛ چون خیلى خشک و سفت مى شوند. ذرتى 
نگهدارى کنید، پس از مدتى عمال ذرت ها 

که پوست آن جدا شده باشد را تنها یک تا دو روز مى توان نگهدارى کرد.

بالل هایى را که مى خواهید براى مدت زمان زیاد نگهدارى کنید، باید پوست یا همان غالفى کامًال سبز را 

اشته و کاکل آنها هم به طور کامل خیس و مرطوب باشــد. همین طور ساقه هاى بالل هم از باال تا 
رنگ د

پایین به طور کامل نرم باشند.

فریز کردن ذرت به شکل دون شده

چنانچه نمى خواهید ذرت را با ساقه فریز کرده و دوست دارید آنها را دون کنید:

آب جوش را آماده کرده و این بار براى 2.5 دقیقه ذرت ها را در آب جوش بیندازید. البته 

چنانچه بخواهید ذرت ها پخته شوند، این مدت زمان را زیاد کنید.سپس ذرت ها را از آب 

جوش درآورده و در آب یخ بیندازید. با استفاده از چاقو دانه هاى ذرت را از ساقه جدا کنید.

آنگاه دانه هاى ذرت را در ظرف در دارى بریزید؛ همین طور مى توانید ذرت ها را در کیسه 

فى آن را بگیرید و در فریزر قرار دهید.
ریخته، هواى اضا

براى نگهدارى زمان بیشتر باید ذرت ها را فریز کنید

پوست بالل ها را بکنید. براى فریز کردن ذرت با ساقه الزم است که حتماً پوست آن جدا شود. 

چون در صورتى که پوست هاى ذرت یخ بزنند، خیلى سخت جدا مى شوند.

ز شده را تا یکسال نیز مى توان نگهدارى کرد.
ذرت یا بالل فری

ها بدون جدا کردن از ساقه و به شکل باللى
شیوه نگهدارى از ذرت 

ون جدا کردن از ســاقه و به شــکل باللى، براى زمان طوالنى 
براى این که بتوانید ذرت ها را بد

نگهدارى کنید:

پس از این که بالل ها را پوست کندید، هر کدام از آنها را به مدت 7 تا 11 دقیقه در آب در حال جوش 
بگذارید.

آنگاه آنها را از آب جوش درآورده و بالفاصله به مدت 20 ثانیه در آب یخ بیندازید. آب هاى اضافى 

 یا ظرفى در دار قرار دهید و فریز کنید.
ذرت را گرفته و آن را در کیسه پالستیک فریزر

ت کامل خالى کرده و کیسه را ببندید.
چنانچه از کیسه استفاده مى کنید، هواى آن را به صور

ى ساقه پخته و آنگاه فریز کنید. به این صورت دانه هاى ذرت 
چنانچه تمایل دارید، مى توانید ذرت ها را رو

ز فریزر در مى آورید تردتر خواهند بود.
را پس از این که ا

روش درست روش درست 
نگهدارى بالل نگهدارى بالل 
در خــانهدر خــانه

خواص 
بى نظیر 
کشمش 

را بشناسید

2 نوشیدنى معجزه آسا براى سالمندان

درمان پرفشارى خون با انار 

انتظار شیوع باالى آنفلوآنزا در پاییز و زمستان

با زردچوبه به جنگ ویروس ها بروید
تحقیق جدید نشــان مى دهد ترکیب 
طبیعى موسوم به کورکومین در زردچوبه 
مى تواند به نابودى برخى ویروس ها کمک 
کند. تحقیــق جدید نشــان مى دهد ترکیب 
طبیعى موسوم به کورکومین در زردچوبه مى تواند 
به نابودى برخى ویروس ها کمک کند.. مطالعات 
نشان مى دهد کورکومین مى تواند از آلودگى سلول ها 
 (TGEV) به ویروس هاى قابل انتقال دســتگاه گوارش
جلوگیرى کند. مصرف این ترکیــب در دوز باال به نابودى 

ذرات ویروس منجر مى شود.

خاصیت جدید زردچوبه که شگفت زده تان مى کند
عفونت ناشى از TGEV موجب بیمارى اى موسوم به گاستروانتریت 
قابل انتقال در خوك ها مى شود که با اسهال، کم آبى شدید و مرگ همراه 
است. در حال حاضر هیچ درمان قطعى براى نابودى این ویروس وجود 
ندارد. اما محققان در تحقیق جدید دریافتند میــزان باالتر کورکومین 

موجب کاهش تعداد ذرات ویروس در محیط کشت سلول شد.
دکتر «لیالن ژى»، سرپرســت تیم تحقیق از مؤسسه مهندسى ووهان 
چین، در این باره مى گوید: «کورکومیــن داراى تأثیر بازدارندگى قابل 
توجهى بر مرحله جذب TGEV اســت و تاثیر مســتقیمى بر غیرفعال 
سازى آن دارد. از اینرو کورکومین پتانسیل خوبى در پیشگیرى از عفونت 
TGEV دارد.»مطالعات قبلى نشان داده اند که کورکومین از تکثیر برخى 

انواع ویروس  از جمله ویروس دنگى، هپاتیت B و زیکا جلوگیرى مى کند. 
این ترکیب همچنین داراى شمارى از تأثیرات قابل توجه بیولوژیکى از 
جمله ضدتومور، ضدالتهاب 
و ضدباکتــرى 

هم است.

دارند، از اهمیت زیادى برخوردار است.
مرطوب سازى پوستکمک  آبرسانى، احیا و گالب به

مى کند تا پوســت  زیبا و جذابى داشته 
و چین و ریز باشید. همچنین خطوط

چروك پوست را از 
بین مى برد و روند
پیر شدن پوست 

آهن، فسفر، پتاسیم، ســ
ککمک کننددر بدنشــانشــان

ســالمند
ن یبوست،

نعنا
یبوست
عرق نعنـ
ببببببباالیىهى ه
بن بــ آن از

 کنندند.

خارق العاده دارد؛ به گونه اى که هم براى مادر و هم براى جنین بســیار مفید اســت و طبق پژوهشــى که 
داده اند اگــر زن باردار روزى یک لیــوان آب انار پژوهشگران در بیمارستان بریگهام انجام 
مغز کودك کمک مى کند بنوشد به فرآیند رشــد مغز جنین و شبکه  سازى میان سلول هاى

یا جایگزین نسخه پزشکنیست و تنهاالبته که انار درمان هیچ بیمارى
درمان بیمارى هاست.مفید و کمک کننده براى 

پو
چو
ذرت
شیو
براى
نگهد
پس
بگذ
آنگا
ذرت
چنانچه
چنانچه
را پس از

ت ها را در آبجوشبیندازید. البته
ن را زیاد کنینید.سپسذرت ها را از آب

قو دانه هاىذرترا از ساقه جدا کنید.

در کیسه  مى توانید ذرت ها را مینطور
هید.

تهارا فریزکنید

قه الزم است که حتماً پوستآن جدا شود.
مى شوند. ىسخت جدا

هدارىکرد.
 بهشکلباللى

براى زمان طوالنى ــاقه و به شــکل باللى،

حالجوش 11 دقیقه در آب در 1 تا 7نها را به مدت 7

0دت20 ثانیه در آب یخ بیندازید. آب هاى اضافى
ظرفى در دار قرار دهید و فریز کنید.

تکامل خالى کرده و کیسه را ببندید.
صور

ود پختهو آنگاه فریز کنید. به این صورت دانه هاىذرت

با
تتحتححتتحتحححتحتحتحححتتتحتححتتتحتححتحتتتحتحتتتتحتتتتحتحتتتتحتحتتتتتتتتتتحتحتتحتحقیق
طبیعى مو
مى تواند به

کند. تحقیــق
طبیعى موسوم
به نابودى برخى
نشان مى دهد کورک
به ویروس هاى قابلا
جلوگیرى کند. مصرف ا
ذرات ویروس منجر مى شود

خاصیت جدید زردچوبه
Vعفونتناشى از TGEV موجب

قابل انتقال در خوك ها مى شود که
است. در حال حاضر هیچ درمان
ندارد. اما محققان در تحقیق جد

این ترکیب همچنین داراى شمارى از تأثیرات قابل توجه بیولوژیکى از
جمله ضدتومور، ضدالتهاب
و ضدباکتــرى

هم است.

ننجان غاز شده است، 
ررررررررررر در ده شده است.
موارد کرونا یک 

را از دست داده اند.
ددددددجوددد  همچنان و

رررررررررررررداردارد ووووووووووووش موش مو ه کاه که
لللللل لللللمیلللللمیلمیلم ک تک تک تککککک تک تکککک تکککک تکى تک تککک تکى تکى تکمم را

یییمیمیمیمممیمنیمیمیمیممنیممنیممیممنیمنیمنیم ووووووااووووااووانتونتوانتوا ر 
ردددردررررددردردردرددرددددردارد موا موا موا مو ما موا موا موما موا ووواااا موا موا موموم موا بهم ب
هههاجهاجه ووووووووف موا تل
وع باعث 
هداشت 

هداشت 
 به کشورها 

ن دستورالعمل ها 
ت واکسن نزده و 

داروهاى ج درررمانى و
سزایى داشــ
پایان کر
رئیس مر
پزشکى
گرگردش
ویروس ه
بسیار کم بو
آن ها برخورد با
یییییییییااااین
ام
تن
تز
آن ه
وى
ویر
تزریق
ضرو

مى شود.
کشمش بدون ذر
به عنوان یک شیر
جالب است بد
گرم
پت
می

باالىآن شیوع انتتظا

١٠ معجزه نوشیدن آب داغ برای بدن بهبود سوخت و ساز بدنکمک به گوارش

تسکین گلودردکمک به سمزدایى بدن

آبرسانى به پوستبهبود گردش خون

تسکین احتقان بینىکمک به تسکین درد

کاهش استرسکمک به کاهش وزن
www.nesfejahan.net
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 4201 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/09 - برابر راى شــماره 4201 مورخ 
1401/06/09 به شماره کالسه 2122 آقاى / خانم محسن شفیعى خوزانى به شناسنامه شماره 
306 کدملى 1141626551 صادره خمینى شهر فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 326,56 مترمربع پالك شماره 183 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شــامل دفتر 37 صفحه 63 و دفتر 127 صفحه 28 و دفتر 127 
صفحه 25 و سند شماره 124387 مورخ 74/4/17 دفترخانه 20 و سند شماره 68431 مورخ 
1400/10/27 دفترخانه 139 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/16- 
م الف:1378630 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/6/271 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 26018510- تاریخ: 1401/07/11- سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 

قطعه آپارتمان به پالك ثبتى 12318 فرعى از 14458 اصلى، مفروز و مجزا شــده از 1523 
فرعى از اصلى مذکور، قطعه 2 در طبقه 1 و واقع در بخش 05 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که به شرح دفتر الکترونیکى 139820302026010457 و به شماره چاپى 424310 
سرى د سال 97 بنام ستاره قدکساز فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 8782 صادره از تهران 
داراى شماره ملى 0070940274 صادر و تسلیم گردیده اســت و اکنون نامبرده در خواست 
صدور ســند مالکیت المثنى پالك فوق را نموده اند لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس 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: 1401/07/16 - م الف: 1389260- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى7/154

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030009115 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/06 - ورثه آقاى علیرضا 
کمرانى  فرزند حســینعلى با ارایه گواهى انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى و طبق درخواست 
وارده به شماره 140121702030016989 مورخ 1401/05/31 و باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى هستند که سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 19 فرعى از 959 اصلى  واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 374 دفتر360 ذیل  ثبــت 88032 بنام آقاى علیرضا کمرانى  

فرزند حسینعلى ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 121794 صادر  و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت در اثر اسباب کشى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/07/16 – 
م الف: 1388391- حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/7/153

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان 
گفت: ساالنه 16 هزار نفر از حیوان گزیده مى شوند که 
در سالهاى اخیر و بدنبال اختالط زندگى انسان و حیوان 

شاهد افزایش بیمارى هارى هستیم.
رضا فدایى با بیان اینکه در این بین طى سال هاى اخیر 
شاهد افزایش سگ گزیدگى در نهایت ابتالء به هارى در 
اصفهان بوده ایم، ابراز داشــت: این امر به دلیل افزایش 
سگ هاى ولگرد در مناطق مسکونى شهرها و روستاها 

بوده است.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با بیان اینکه کسانى که مبتال به هارى مى شوند جان خود 

را از دست مى دهند، اضافه کرد: در این زمینه باید توجه 
داشت که پیشگیرى از هارى امرى بسیار مهم و ضرورى 
است، افرادى که حیوان خانگى دارند باید حتمًا حیوان را 
واکسینه کنند و با قالده از منزل خارج کنند ضمنًا افراد 
گزیده شده در اولین فرصت باید به پزشک مراجعه کنند.

وى با بیــان اینکه بیمارى هــارى از گــزش هر نوع 
حیوانــى امکان پذیــر اســت، ادامه داد: ســگ هاى 
ولگردى کــه در معابر عمومى مشــاهده مى شــوند 
زنگ خطــرى براى بیمــارى هارى هســتند و اصوًال 
شــهردارى ها مســئول جمــع آورى این ســگ ها و 

عقیم سازى آنها هستند.

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان گفت: گمرك تخصصى صنایع دستى با هدف 
حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و توسعه صادرات 
صنایع دستى در این استان ایجاد مى شود. علیرضا ایزدى 
افزود: گمرك تخصصى صنایع دستى یکى از مصوبات 
مهم یکصد  و نوزدهمین جلسه شوراى گفت وگوى دولت 
و بخش خصوصى استان بود که مقرر شده است برنامه 
ریزى الزم بــراى راه انــدازى آن در کوتاهترین زمان 
انجام شــود. وى اظهار داشــت: راه اندازى این گمرك 
در نشست میز کشــورى صادرات صنایع دستى که در 
حاشیه دوازدهمین نمایشگاه تخصصى صنایع دستى، 

گردشگرى و هتلدارى اصفهان برگزار شد، مورد تاکید 
قرار گرفت و سپس در شوراى گفت و گوى دولت و بخش 

خصوصى به تصویب رسید.
ایزدى با بیان اینکه این گمرك تخصصى ابتدا بصورت 
آزمایشى در اصفهان راه اندازى مى شود، اضافه کرد: در 
صورت موفقیت آمیز بودن این طرح قابلیت اجرایى شدن 

آن در سایر استان ها نیز وجود دارد.
وى ادامه داد: اصفهان دومین شهر جهانى صنایع دستى 
است و با توجه به برخوردارى از ظرفیت هاى بیشمار در 
این بخش، گمرك تخصصى براى صادرات محصوالت 

صنایع دستى راه اندازى خواهد شد.

ساالنه  16 هزار نفر در اصفهان 
از حیوان گزیده مى شوند

گمرك تخصصى صنایع دستى 
در اصفهان ایجاد مى شود

آسان شدن
تغییر عنوان شغلى 

مدیرکل تامین اجتماعى استان گفت: با ابالغ بخشنامه به 
شعب سازمان، تغییر عنوان شغلى در لیست تامین اجتماعى 
به کمتر از یک ماه کاهش یافت. مرتضى حاجى کاظمى 
گفت: این بخشنامه به شعب سازمان تامین اجتماعى ابالغ 
شده و متقاضیان مى توانند با مراجعه حضورى به شعبه اى 
که لیست بیمه شان در آن شعبه اعمال شده، درخواست 
شـان مبنى بر تغییر عنوان شـغلى را ثبت کنند تا پس از 
بررسى موضوع، در کمتر از یک ماه این درخواست تغییر 

عنوان شغلى اعمال خواهد شد.

صبحانه کارى با فرماندار
و شهردار گلپایگان 

به گـزارش روابط عمومـی شـرکت توزیع برق اسـتان 
اصفهان، جلسـه صبحانه کاري با مدیر عامل و فرماندار 
شهرستان گلپایگان برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد 
توافق نامه مشارکتی فی مابین شرکت توزیع برق استان 
اصفهان و فرمانداري و شهرداري هاي گلپایگان،گوگد، 
گلشهر تنظیم گردد. همچنین در خصوص درخواستهاي 
شبکه برق مسکن مهر گلپایگان، بررسی طرح آزادسازي 
پروژه هاي دو خیابان مسجد عموکرم و آیت ا...خوانساري، 
مشخص نمودن زمانی براي افتتاحیه پروژه شبکه زمینی 
خیابان امام خمینی (ره) گلپایگان در مناسبتهاي تقویمی 
سال جاري، بررسی وضعیت روشنایی ورودي و بلوار شهر 

گلشهر و...  بحث و تبادل نظر گردید.

خبر

دریا قدرتى پور
ســنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى یکى از ثروت هاى 
معادن اصفهان است که اگر خام فروشى نشود و چرخه 
فرآورى آن کامل شود به اقتصاد استان و کشور رونق 

مى بخشد.
به گفته کارشناسان اقتصادى، ارزش افزوده حاصل از 
فرآورى گوهرها بســیار زیاد است به طورى که ارزش 
تولید و تجارت جهانى سنگ هاى قیمتى بیش از هزار 

میلیارد دالر تخمین زده مى شود. 
اســتان اصفهان هم یکى از اســتان هاى کشور است 
که در این زمینه از مزیت هــاى باالیى برخوردار بوده 
و اکنون این اســتان با تعداد 337 معدن سنگ تزیینى 
با سرمایه گذارى دو هزار و 743 میلیارد ریال و میزان 
استخراج اسمى 7 میلیون تن و اشتغال حدود 5 هزار نفر 
به عنوان قطب صنعت سنگ هاى تزیینى کشور شناخته 
مى شــود که در دو بخش معدن و فرآورى فعالیت مى 
کند و محصوالت خود را به صورت خام و فرآورى شده 

جهت استفاده از صنایع مختلف عرضه مى کند.
آمارها نشــان مى دهد که اکنون اصفهــان به عنوان 
کلکسیونى از سنگ هاى تزیینى به شمار مى رود و در 
زمینه سنگ هاى گرانیت، مرمریت، تراورتن بیشترین 
تولید کشور را به خود اختصاص داده و فعالیت دو هزار 
کارخانه فرآورى و 337 فقــره پروانه بهره بردارى این 

استان را حائز اهمیت در کشور کرده است.
اما با وجود اینکه بازار صادرات ســنگ هاى تزیینى در 
سال هاى اخیر رشد مناسبى داشــته و ساالنه بیش از 
40 درصد از این ســنگ ها به کشــورهاى همسایه از 
جمله عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و کشور هاى 
استقالل یافته شوروى سابق صادر مى شود، اما در حال 
حاضر به علت تحریم ها از دسترســى به بازار هاى دور 
دست همچنان محروم هســتیم که با توجه به ذخایر 
تنوع و منحصر به فرد سنگ هاى ایران مى توان با ایجاد 
ارتباط مؤثر با بازار هاى جهانى ارتقاى کیفیت فرآورى 
محصول، زمینه توسعه صادرات سنگ هاى تزیینى را 

بیشتر فراهم کرد.
حال سئوال این است که چرا با وجود این میزان از معادن 
سنگ در کشور و در استان، تاکنون نتوانسته ایم سهم 
مناسبى از صادرات صنعت ســنگ را به دست آوریم؟ 
بسیارى از کارشناســان بر این باورند تنها راهکار حل 
این مشکل کنترل و مدیریت تولید داخل است. واضح 
است که هم اکنون اصفهان داراى ظرفیت هاى بسیارى 
در زمینه ذخایر و معادن سنگ است اما آنچه مهم به نظر 
مى رسد این اســت که باید فرآورى آن را نیز به دست 
گیریم تا بازارهاى همجوار را هم از آن خود کنیم و این 
موضوعى است که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 

ایران بر روى آن تأکید دارد. 

به گفته عبدالوهاب سهل آبادى، باید در صنعت سنگ 
به مرحله اى دست یابیم که تمام مواد استخراج شده از 
معادن کشــور در داخل فرآورى و از صادرات خام مواد 

معدنى کشور جلوگیرى شود. 
سهل آبادى معتقد است مهمترین عاملى که باعث شده 
تاکنون به این قابلیت مهم در صنعت سنگ دست نیابیم، 
به روز نبودن کارخانه هاى سنگ استان است که باید با 
نوسازى و بازســازى کارخانه ها، باعث رشد و ارتقاى 

جایگاه صادراتى اصفهان شویم. 
ســهل آبادى مى افزاید: فرآورى منابع در داخل برابر با 
اشتغال و جلوگیرى از خام فروشى و ارزش افزوده است 
اما تا وقتى که صنعت فرآورى ســنگ استان، کهنه و 
فرسوده است نمى توان انتظارى براى شکوفایى صنعت 

سنگ داشت.
به گفته این مقام مســئول، بیشــتر کارخانه هاى این 
صنعت نیاز به بازســازى ســاختار خود دارند، ولى این 
نکته هم قابل تأمل است که به روز کردن ماشین آالت، 
نیازمند سرمایه در گردشى است که فعًال تولیدکنندگان 

از آن بى بهره مانده اند.
در وضعیتى که فشار ناشــى از وضع تحریم ها اقتصاد 
ایران را در شــرایط دشــوارى قرار داده است،  یکى از 
مهمترین و هوشــمندانه ترین راه حل ها براى مقابله با 
تحریم ها، تنوع بخشیدن به کاالهاى صادراتى است. 

صنعت سنگ تزیینى یکى از تواناترین و پرظرفیت ترین 
صنعت هاى اقتصاد ایران و اصفهان است و تقویت این 
صنعت و حمایت از صادرات آن مى تواند براى اقتصاد 

اصفهان بسیار راهگشا باشد. 
در این زمینــه رئیس انجمــن معدنــداران اصفهان 
نیز برداشــته شــدن موانع از پیش پــاى فعاالن این 
صنعت را راهکارى مناســب براى توســعه صادرات 
مى داند. بــه گفتــه جمشــید موالیى، اگــر دولت 
موانــع ایجــاد شــده را از پیــش روى فعــاالن این 
بخش بــردارد، صنعت ســنگ با بهره گیــرى از این 
حمایت ها مى تواند روند توســعه صــادرات را بیش از 
پیش ســرعت ببخشــد و درآمــد ارزى مناســبى را

 نصیب کشور کند. 
به گفته موالیــى، مهمترین مشــکل بخش معدن و 

صنعت ســنگ در بخش تجــارت بین الملل،کمبود 
شرکت هاى بین المللى معتبر در این بخش است که قادر 
به بازاریابى، بازارسازى و برندسازى محصوالت معادن 
ایران باشند. در کنار این، مشکالت گمرکى ناشى از عدم 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانى و یا تعرفه هاى 
ترجیحى و نبود امــکان حمایــت از مالکیت معنوى 
بین المللى و برنــد را مى توان از دیگــر معضالت این 

حوزه عنوان کرد. 
در حال حاضــر سیاســتگذارى نامناســب، غفلت از 
ظرفیت هاى صنعت ســنگ و تصمیمات خلق الساعه 
غیرکارشناســى و بى ثباتــى در نظــام تعرفه گذارى 
صادرات سنگ از جمله مشکالتى است که باعث شده 
ظرفیت هاى این صنعت به درســتى مورد استفاده قرار 

نگیرد.

گوهر پنهان صنعت 
سنگ هاى تزیینى اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص صنایع ریخته گرى آلیاژى پیشرو سپاهان به شناسه ملى 10980001984 و شماره ثبت 33914 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى رحیم نصر به شماره ملى 1289977607 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى محمدجعفر 
برکتین به شماره ملى 1285433270 به سمت مدیرعامل و آقاى محمدرضا برکتین به شماره ملى 1285476654 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل به اتفاق امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است. - مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1387708)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص صنایع ریخته گرى آلیاژى پیشرو سپاهان به شناسه ملى 10980001984 و شماره ثبت 33914 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1401/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى محمدجعفر برکتین به شماره ملى 1285433270، آقاى محمدرضا برکتین به 
شماره ملى 1285476654 و آقاى رحیم نصر به شماره ملى 1289977607 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس اصلى و آقاى مجتبى اسماعیلى به شماره ملى 5759769766 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387712)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مازاد صنعت سپاهان بشناسه ملى 14011261620 و به شماره ثبت 71302 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/06/28 موضوع فعالیت شرکت به شــرح زیر اصالح گردید : ثبت موضوع فعالیت زیر بمنزله گرفتن مجوز نمى باشد : تعمیر و بازسازى 
اســکلت هاى فلزى خرید و فروش ضایعات فلزى ، فوالدى و آهن قراضه ، ضایعات شمش ، میلگرد و مواد اولیه میلگرد ، آهن قراضه و فلزات بجز طال و 
نقره و اشیا و فلزات گرانبها – تامین کلیه مواد اولیه کارخانجات فوالد سازى – بازسازى تجهیزات فلزى ، گندله و آهن اسفنجى . فراورى و بازیافت فلزات . 
تولید کنسانتره ، گندله و آهن قراضه . تولید آهن اسفنجى ، شمش آهن ، نورد و انواع مقاطع فوالدى، ساخت و تولید قطعات صنعتى . خرید و فروش، تولید 
و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، واردات ماشین آالت و دستگاه هاى صنعتى .شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و 
خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع 

ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387754)

تاسیس
شرکت سهامى خاص چکاد پایدار سپاهان درتاریخ 1401/07/02 به شماره ثبت 72212 به شناسه ملى 14011528591 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :-1 ایجاد و تجهیز تاسیسات گردشگرى بر اساس نوع تاسیسات - 
بهره بردارى و مدیریت تاسیسات گردشگرى بر اساس نوع تاسیسات - سرمایه گذارى در زمینه گردشگرى توضیح: شرکت جهت فعالیتهاى گردشگرى 
ملزم به اخذ مجوزهاى تخصصى و اجرایى مور نیاز بر اساس ضوابط جارى،از سازمان میراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى و مراجع ذیربط ،قبل 
از انجام فعالیت انجام مى باشد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : -استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان شهید امینى نژاد، خیابان چهار باغ باال، تجارى ادارى باران، ، طبقه 4واحد O25 کدپستى 8163661986 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 10000 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 466973 مورخ 1401/06/01 نزد بانک شهر شعبه بوستان ملت با کد 405 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على پایدارى به شماره ملى 1285049217 به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على اکبر پایدارى به شماره ملى 1285425111 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى احمد پایدارى به شماره ملى 1292102462 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادر 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهره شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سجاد صالحى 
به شماره ملى 1150043504 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى نوید نوروزى اصفهانى به شماره ملى 1288279124 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 14012/123/4239 مورخ 
1401/05/08 سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى تاسیس گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1387762)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى پارت سگال ســپانو به شناسه ملى 14004529914 و به 
شماره ثبت 53081 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 12 / 06 / 1401 سرمایه شرکت 
از مبلغ 3.780.000.000 ریال به مبلغ 15.000.000.000 ریال منقسم به 15.000.000 سهم 
1.000 ریالى بى نام از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید طى گواهى بانکى شماره 1656/01 
مورخ 1401/06/14 بانک صادارت شعبه چهار راه شکر شــکن افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1386507)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تولیدى پمپ سواران به شناسه ملى 10260332290 و به 
شماره ثبت 12199 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید طالبى طادى به شماره ملى 
1111432971 به ســمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى و مهشید ابراهیمى به 
شماره ملى 5100066199 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1387692)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تولیدى پمپ سواران به شناسه ملى 10260332290 و به شماره ثبت 
12199 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق باال بردن ارزش 
ریالى سهام از مبلغ 10000000000ریال به 30000000000ریال افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد :ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ000000000 30ریال 
نقدى است که به 000000 1سهم با نام عادى30000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1387694)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص حمل و نقل مطهر کهربا به شناسه ملى 10260486728 و 
شماره ثبت 27966 به استناد نامه شماره 21/46204 مورخ 1401/06/30 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت 
ماده 2 اساسنامه بدین شــرح اصالح گردید: اشتغال به حمل و نقل جاده اى داخلى 
کاال و فرآورده هاى نفتى از مبداء شهرستان اصفهان به سایر نقاط کشور و واردات 
و صادرات خودرو. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1387717)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فنى و مهندســى پارت ســگال ســپانو به شناسه ملى 
14004529914 و به شماره ثبت 53081 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهدى رصافچى 
به شماره ملى 1270840169 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى مهرداد 
روزبهانى دره سارى به شماره ملى 1291028961 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1386505)
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رقابتهاى فوتبال زیر 15 ســال دختران کافا از 26 مهرمه 
لغایت 4 آبان ماه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد 
شد. برهمین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیاى مرکزى از 
دو نماینده فوتبال ایران براى قضاوت در این رقابتها دعوت 
کرد. مهناز ذکایى به عنوان داور و بهاره ســیفى به عنوان 

کمک داور براى قضاوت در این رقابتها انتخاب شده اند.

قضاوت داوران ایرانى
 در کافا

03

اعتراض جنجالى ریکاردو ســاپینتو سرمربى استقالل در 
بازى با گل گهر که باعث اخراج 
او شد، همچنان بازتاب هاى 
جهانى دارد. در ایــن رابطه 
نشــریه «اوجوگو» 
به حمایت باشــگاه 
اســتقالل از مربــى 
پرتغالى پرداخته اســت. رسانه 
پرتغالى، نوشــت: ریکاردو ساپینتو 
در جریان پیروزى 2-1 اســتقالل 
مقابل گل گهر و به شکلى جنجالى 
از زمین بازى اخراج شد و حتى مجبور 
شد از زمین مســابقه خارج شود. بعداً، 
عنوان شد که ســاپینتو بدون توجیه 
اخراج شده است، زیرا گفته مى شود 
توســط دســتیاران حریف تحریک 
شــده، وضعیتى که او قبــًال دو روز 
پیش هشدار داده بود اتفاق افتاد. بیژن 
طاهرى سرپرست تیم استقالل به دفاع 
از ســرمربى پرتغالى پرداخــت و تاکید 
کرد که ســاپینتو حتى مورد توهین قرار 

گرفته است.

ادامه بازتاب اخراج ساپینتو

02

فدراسیون فوتبال پس از پرداخت مطالبات مالدن زگانیر، 
ماریو تات و کرونوسالو رندولیچ تا پایان شهریور در تهران، 
به این مربیان اعالم کرد باقى مانــده طلب آنها را در زمان 
حضور تیم ملى در اردوى اتریش به صورت نقدى پرداخت 
خواهد کرد. پــس از این اتفاق در زمان حضور شــاگردان 
کارلوس کــى روش در وین، دســتیاران خارجى دراگان 
اسکوچیچ نیز در پایتخت اتریش حضور یافتند و طلب شان 
را تا پایان جام جهانى 2022 قطر را از مدیران فدراســیون 
دریافت کردند. بــه این ترتیب فدراســیون فوتبال با این 

مربیان تسویه حساب کرد.

تسویه فدراسیون
 با دستیاران اسکوچیچ

از کارلوس کى روش و فدراســیون اصــرار و از جواد 
نکونام و فوالد انکار. کســى نیست که نداند سرمربى 
پرتغالى تیم ملى کشورمان بارها اشاره کرده جز نکونام 
به گزینه ایرانى دیگرى به عنوان دستیار فکر نمى کند. 
مربى 42 ساله فوالدى ها که خود را پایبند به تعهداتش 
در قبال این تیم خوزستانى مى داند هفته گذشته براى 
چندمین بار به پیشــنهاد همکارى با کى روش پاسخ 
منفى داد. با اینکه تصور مى شد او این بار آب پاکى را 
روى دست فدراسیون نشین ها ریخته اما همچنان آنها 
و سرمربى تیم ملى بر خواسته خود پافشارى مى کنند. 
سرپرست دبیرکلى فدراسیون در آخرین اظهار نظر در 
این خصوص اعالم کرده این پرونده هنوز بسته نشده 

و همچنان در حال مذاکره هستند. 
این موضوع نشاندهنده آن اســت که مرغ کى روش 
مثل گذشته یک پا دارد. اما این چه سرى است که این 
پیرمرد پرتغالى از بین مربیان کشــورمان دست روى 
دستیار سابق خود گذاشته و غیر از او هیچ مربى ایرانى 

دیگرى را حتى به طور موقت قبول ندارد؟ 
شــاید کنکاشــى در اظهارنظر هموطن او در رأس 
کادرفنى سپاهان درباره حضور دســتیار فنى ایرانى 
درکنارش ما را به بهترین پاســخ براى این ســئوال 
برساند. ژوزه مورایس معتقد اســت نمى توان پیش 
از شــناخت یک مربى و آشــنایى با طرز فکرش با او 
کار کرد. چرا که از نظــر او این دســتیار ایرانى باید 
بتواند به بهترین نحو بــا بازیکنان تیم ارتباط کالمى 
برقرار کند و از عهده هدایت آنها برآیــد. او باید ایده 
هاى ســرمربى را دنبال کند؛ بر این اساس، مى توان 
حق را به کــى روش داد. او فرصت زیــادى تا آغاز 
حســاس ترین تورنمنت فوتبالى جهان ندارد و براى 
همین ترجیح مى دهد دستیارى داشته باشد که پیش 
از این با او کار کرده است و چه کسى بهتر از نکونام که 
یکبار به عنوان کاپیتان تیم ملى و بار دیگر به عنوان 
کمک مربى تجربه همکارى با این پیرمرد پرتغالى را 
در جام جهانى در کارنامه دارد مى تواند از عهده رهبرى 

تیم درکنار کى روش برآید. 

با همه اینها یک احتمال دیگر هم براى این موضوع 
مى توان در نظر گرفــت که چرا کــى روش زیربار 
نشستن هیچ مربى ایرانى دیگرى غیر از جواد کنار خود 
نمى رود. هیچ بعید نیست این سرمربى پرتغالى اصًال 
عالقه اى به همکارى با هیچ مربى ایرانى نداشته باشد 
و انتخاب نکونام با وجود مخالفت او و باشگاه متبوعش 
فرار زیرکانه اى از زیر فشارها براى تعیین یک دستیار 
از کشورمان باشد. شــاید او خاطره خوبى از همکارى 
با مربیان ایرانى ندارد و مى خواهد این بار رقابت هاى 
جام جهانى را بدون حضور آنها تجربه کند. ممکن است 
او به این نتیجه رسیده باشد که شناخت دوطرفه او و 
اکثر ملى پوشان کشورمان از یکدیگر به حدى رسیده 
باشد که دیگر نیازى به وجود کمک مربى و راهنما در 
این خصوص ندارد؛ با این تفاسیر، اگر فوالدى ها در 
برابر سماجت مسئوالن فدراسیون براى مذاکره با این 
باشگاه جنوبى کم بیاورند و پیش از آغاز مسابقات جام 
جهانى تن به جدایى مربى خود بدهند تمام نقشه هاى 

کى روش نقش برآب مى شود.

مرضیه غفاریان

05

در هفته ششم لیگ فوتبال یونان تیم آ.اك توانست مقابل 
حریف خود به پیروزى برسد. در هفته ششم رقابت هاى لیگ 

یونان تیم هــاى آ.اك و لونیکوس 
مقابل هم قرار گرفتند که این 
مســابقه با پیروزى 4 بر یک 
آاك خاتمه پیــدا کرد. میالد 
محمدى ، مدافــع ملى پوش 

ایرانى در این مســابقه 
در  دقیقــه   90

ترکیب تیمش 
حضور داشت. 
احســـــان 
حاج صـــفى 
بــراى ایــن 
در  مســابقه 

لیســت تیمش 
حضور نداشت.

پیروزى پرگل آ.اك
 در حضور میالد

04

مهدى طارمى در مدت حضور خــود در تیم فوتبال پورتو 
عملکرد درخشانى داشته و توانســته جایگاه خاصى بین 
مدیران، مربیان و هواداران این تیم پیدا کرد. باشگاه پورتو 
به تازگى در صفحه رســمى خود با انتشار عملکرد مهاجم 
ایرانى اش به تمجید از مهدى طارمى پرداخت. طارمى در 
106 بازى براى این تیم تاکنون 56 گل به ثمر رسانده و 31 

پاس گل داده است.

برخالف سه سال گذشــته که امید نورافکن یکى از تمجید پورتو از طارمى
مهره هاى همیشــه ثابت تیم فوتبال سپاهان در لیگ 
بوده است، اوضاع براى این بازیکن ملى پوش در لیگ 
بیست و دوم خیلى مســاعد نیست و او گاهى جایى در 

ترکیب اصلى طالیى پوشان اصفهانى پیدا نمى کند.
اولین مرتبه در دیدار هفته ســوم برابر گل گهر بود که 
نورافکن طعم تلخ نیمکت نشینى را چشید و اتفاقا میالد 
زکى پور جانشین او در سیرجان موفق به ثبت دو گل 
شد؛ دو گل مقابل چشمان امیر قلعه نویى که سبب شد 
ژوزه مورایس در دیدار بعدى برابر فوالد خوزستان هم 
به زکى پور فرصت بدهد ولى دوباره در دربى اصفهان 
نورافکن را به میدان فرســتاد و دوباره این بازیکن را 
در مصاف هفته ششــم برابر آلومینیوم این بازیکن را 

نیمکت نشین کرد.
پس از تعطیالت سه هفته اى لیگ برتر، بار دیگر شاهد 
تغییرات عجیبى در ترکیب سپاهان بودیم، ولى اینبار 
براى دومین بازى پیاپى فرصت به نورافکن رسید و او 
توانست به خوبى از شانس خود استفاده کند و پیش از 
اینکه سوت پایان بازى در نیمه اول به صدا در بیاید روى 
یک ارسال دقیق دیگر  از رامین رضائیان با شیرجه اى 

به سمت دروازه با ضربه سر دروازه هوادار را باز کرد.
پس  از این گل شاهد رفتار متفاوتى از سوى نورافکن 
بودیم و او با لبخندى بر لب به سمت نیمکت سپاهان 
رفت و با مورایس شادى اش را تقسیم کرد تا نشان بدهد 
با وجود نیمکت نشینى در چهارمین سال همکارى با 
سپاهان مشکلى با مورایس و تصمیماتى که در قبال او 

اتخاذ مى کند ندارد.
نورافکن در پایان مســابقه نیز تنها بازیکن ســپاهان 
بود که در میکسدزون خبرى ورزشگاه اکباتان مقابل 
خبرنگاران ایستاد و درباره اتفاقات بازى صحبت کرد. 
این بازیکن ملى پوش که به دلیل صادر نشــدن ویزا 
نتوانســت به همراه رامین رضائیان در اردوى اتریش 
حضور پیدا کند، با امیدوارى نســبت به آینده سپاهان 
صحبت کرد و پس از چهار مســابقه که سه تساوى و 
یک شکست را براى طالیى پوشان اصفهانى به همراه 
داشته با بازگشت تیمش به مســیر بردن از قهرمانى 
با مورایس در لیگ بیســت و دوم یا فصل آینده  اش با 
اطمینان حرف زد. او همچنیــن یکى از دالیل نتیجه 
نگرفتن سپاهان در 4 بازى اخیر را درك نکردن تفکرات 
و سیستم مورد نظر مورایس دانست و ابراز امیدوارى 

کرد که روش این مربى خیلى زود از سوى بازیکنان از 
جمله خودش درك شود.

البته سرمربى پرتغالى سپاهان در دقایق پایانى مسابقه 
میالد زکى پور را وارد زمین کرد ولــى اینبار به جاى 
نورافکن بازیکن دیگرى را با ایــن مدافع عوض کرد 
و در 15 دقیقه پایانى گاهى شاهد حضور نورافکن در 
پســت وینگر چپ بودیم و گاهى هم این مسئولیت را 
زکى پور عهده دار مى شد تا همچنان درباره پست دفاع 
چپ ابهاماتى در ترکیب سپاهان براى بازى هاى آینده 

وجود داشته باشد.

نورافکن با مورایس مشکلى ندارد

عملکرد پر فراز و نشــیب مدافع تیم ملى ایران در 
پرسپولیس مى تواند جایگاه او را در جمع ملى پوشان 

دچار تزلزل کند.
نخستین شکست پرسپولیس در حالى مقابل تراکتور 
رقم خورد که این تیم در ورزشــگاه بدون تماشاگر 
آزادى میزبان حریف تبریزى بود. برد یک بر صفر 
تراکتور مقابل شاگردان یحیى گل محمدى باعث 
شد تا پرسپولیس با وجود ماندن در صدر جدول سایه 

استقالل را به عنوان هم امتیاز احساس کند.
سرمربى پرسپولیس پس از دو تساوى و چهار پیروزى 
متوالى تصمیم به حفظ جایــگاه بازیکنان خود در 
ترکیب اصلى گرفت تا آنها با هماهنگى بیشــترى 
براى دیدار با تراکتور راهى میدان شوند. با این حال 
اشتباه مرتضى پورعلى گنجى و گئورگى ولسیانى 
باعث فرصت طلبى محمد عباس زاده در دقیقه 75 
شد تا این بازیکن تک گل سه امتیازى تیمش را به 

ثمر برساند.
پرسپولیس در حالى سومین گل فصل خود را با دروازه 
بانى علیرضا بیرانوند دریافت کرد که پورعلى گنجى 
از مهاجم تراکتور جا مانده بود تا ضد حمله تراکتور 
برگ برنده این تیم در بازى حساس با پرسپولیس 
شــود. مدافع تیم ملى فوتبال ایران در آخرین بازى 
دوستانه این تیم مقابل سنگال نیز گل به خودى زد تا 
حساسیت کارشناسان فوتبال را براى حضور در جمع 
ملى پوشان بر انگیزد. با این حال کى روش به واسطه 
تجربه حضور پورعلى گنجى در جام جهانى 2018 
همچنان او را زیر نظر دارد تا شــاید دوباره در سال 

2022 مسافر تیم ملى ایران براى قطر شود.

حال باید دید کارلوس کى روش که نقش پررنگى 
در معرفى پورعلى گنجى داشــت آیــا همچنان 
براى دعوت از او وفادرى به خرج مى دهد یا مدافع 
پرسپولیس کمتر مورد توجه سرمربى پرتغالى قرار 
مى گیرد تا پیراهن تیم ملى ایران را بر تن داشته باشد.

تزلزل جایگاه مدافع پرسپولیس در تیم ملى

تیم ملى پیش از ســفر به دوحه به منظور حضور در 
جام جهانى، 20 آبان در استادیوم آزادى تهران بازى 
دوستانه اى را با یکى از تیم هاى حوزه خلیج فارس 

برگزار خواهد کرد.
بنا به گفتــه یکى از دســت انــدرکاران تیم ملى، 
فدراسیون فوتبال اکنون مشغول مذاکره با چند تیم 
است که به زودى بازى با یکى از آنها قطعى خواهد 
شــد. از این میان یکى از تیم هاى مدنظر تیم ملى 

کویت است. مهدى تاج، رییس فدراسیون فوتبال که 
هم اکنون در کویت به سر مى برد در این باره با رییس 
فدراسیون فوتبال این کشــور صحبت خواهد کرد. 
پیش از این با این فدراسیون فوتبال نامه نگارى هم

 شده است.
رییس فدراســیون فوتبــال به منظور تماشــاى

 بازى هاى تیم ملى فوتســال در مراحل پایانى جام 
ملت هاى آســیا و حمایت از این تیم به کویت سفر 

کرده است.
تیم ملى فوتبال ایران پیش از این برنامه داشــت تا 
در آبان ماه با تیم ملى روســیه بــازى کند اما تاریخ 
پیشــنهادى براى برگــزارى این بازى از ســوى 
فدراسیون فوتبال روســیه (25 آبان) مورد موافقت 
کارلوس کى روش و فدراســیون فوتبال ایران قرار 
نگرفت و بازى دوستانه تیم ملى با یکى از تیم هاى 

حوزه خلیج فارس 20 آبان برگزار مى شود.

20 آبان، دیدار تیم ملى با حریفى از حوزه خلیج فارس

 به پیروزىبرسد. در هفته ششم رقابتهاىلیگ
ــاى آ.اك و لونیکوس 

قرار گرفتند که این
4 بر یک 4 پیروزى
 پیــدا کرد. میالد 
مدافــع ملى پوش 
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اعتراض جنجالى ریکاردو ســاپینتو سرمر
بازى با گل گهر
او شد، همچن
جهانى دارد.
نشــر
به ح
اســت
پرتغالى پرداخته
پرتغالى، نوشــت:

2در جریان پیروزى 2
گل گهر و به مقابل
از زمین بازى اخراج ش
شد از زمین مســابقه
عنوان شد که ســاپی
اخراج شده است، زیر
توســط دســتیاران
شــده، وضعیتى که
پیش هشدار داده بود
طاهرى سرپرست تیم
از ســرمربى پرتغالى پر
کرد که ســاپینتو حتى م

گرفته است.

چرا مرغ سرمربى پرتغالى تیم ملى درباره 
انتخاب دستیار ایرانى یک پا دارد؟

از کى روش 
اصرار،

 از نکونام 
انکار

غیبت مهاجم ایرانى هال سیتى در مسابقات این تیم 
کامال به چشم آمده است و این تیم پس از غیبت این 
مهاجم شرایط عجیبى را تجربه کرده و روزگار خوشى 

نداشته است.
تیم فوتبــال هال ســیتى در چهار هفتــه ابتدایى 
فصل 23-2022 چمپیونشیپ انگلیس که اللهیار 
صیادمنش را در ترکیب ابتدایى خود داشــت، هیچ 
شکستى متحمل نشد و در این مدت دو پیروزى و دو 

تساوى را به دست آورد، اما پس از آن شرایط عجیبى 
را تجربه کرده و روزگار خوشى نداشته است.

اللهیار صیادمنش که در فصل جارى چمپیونشیپ 
انگلیس هنــوز موفق به گلزنى یــا دادن پاس گل 
نشده، در هفته چهارم این رقابت ها مقابل برنلى به 
دلیل آسیب دیدگى در دقیقه 55 تعویض شد و پس 
از آن بخاطر مصدومیت در هفت هفته متوالى دور از 

فهرست بازیکنان تیمش بوده است.
تیم فوتبال هال ســیتى در هفت دیدار گذشته اش 
که مهاجم ایرانى خود را در اختیار نداشته، فقط یک 
پیروزى به دست آورده و متحمل 6 شکست شده که 
پنج باخت آنها متوالى بوده و موجب شــده از باالى 
جدول سقوط کنند و در حال حاضر در رتبه بیستم 

این رقابت ها قرار بگیرند.
هال سیتى انگلیس که در 4 مسابقه ابتدایى فصل با 
صیادمنش 8 امتیاز گرفته بود، پس از مصدومیت این 
بازیکن ایرانى که جام جهانى 2022 را هم از دست 
داده، فقط یک برد کسب کرده و 3 امتیاز در 7 مسابقه 

داشته است.

روزگار عجیب هال سیتى از وقتى اللهیار رفت!

دولت قطر طبق قوانین اســالمى مســابقات جام 
جهانى 2022 را برگزار مى کند.

مســابقات جام جهانى 2022 قطر از تاریخ 29 آبان 
آغاز مى شــود. بزرگ ترین تورنمنت ورزشى دنیا 
این بار در یک کشور عربى اسالمى برگزار خواهد 
شد. از چند ماه گذشته اخبار متعددى در زمینه قوانین 
کشور قطر مطرح شد که هواداران فوتبال باید این 
قوانین اسالمى را رعایت کنند و در غیر این صورت با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
در این زمینه چارت قوانین انســانى و اسالمى قطر 
براى ایام مســابقات جام جهانى 2022 منتشر شد 

تا هواداران از این قوانین اطالع داشته باشند. نکته 
جالب در این میان پایبندى قطر بر قوانین اســالم 

است. در زیر مى توانید این قوانین را بخوانید:
1- الفاظ رکیک نباید استفاده شود
2-جلوگیرى از تنش و درگیرى

3-ممنوعیت بى حجابى و لباس هاى مبتذل
4-ممنوعیت خوردن مشروب

5-روابط نامتعارف ممنوع
6-انتشار تصویر افراد بدون اجازه ممنوع

7-موسیقى زننده ممنوع
8-بى احترامى به اماکن مقدس ممنوع

8 فرمان قطر براى جام جهانى

باشگاه چلسى با وجود جذب ستاره بارسلونا همچنان 
عالقه مند به جذب ستاره ایرانى پورتو است.

باشگاه چلسى طبق گزارش ها در بازى اخیر پورتو 
با براگا که ستاره ایرانى بهترین بازیکن میدان شد 

نماینده خود را به پرتغال فرستاده بود.
سایت «اســپورت مول» در جدیدترین خبر در این 
زمینه نوشت: چلسى مهدى طارمى را پس از اعزام 
استعدادیاب براى تماشاى پیروزى 4-1 پورتو مقابل 

براگا زیر نظر دارد.
آبى ها در روزهاى پایانى نقل و انتقاالت تابستانى 
راهى براى جــذب این ملــى پــوش ایرانى پیدا 
نکردندچون پورتو به دلیل اهمیتى که این بازیکن 

براى باشگاه داشت، تمایلى به فروشش نداشت.
در عوض، چلســى تصمیــم گرفت پیــر امریک 
اوبامیانگ را به خدمت بگیرد، اما گمان مى رود که 
آنها همچنان عالقه مند به جذب طارمى هستند که 

دو سال از قراردادش با پورتو باقى مانده است.
چلسى اخیرا استعدادیاب خود را براى تماشاى بازى 
این بازیکن 30 ساله در پیروزى مقابل براگا فرستاد، 
جایى که او یــک پــاس گل داد و بهترین بازیکن 

زمین شد.

طارمى در این فصل در 10 بازى 7 گل زده و 4 پاس 
گل داده است.

چشم چلسى همچنان به دنبال جذب طارمى
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مى گیرد تا پیراهن تیم ملى ایران را بر تن داشته باشد.

4 گل زده و 4 پاس 7 بازى 7 0طارمى در این فصل در 10
گل داده است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اگر خدا تکبر ورزیــدن را اجازه مى فرمــود، حتماً به بنــدگان مخصوص 
خود از پیامبران و امامان اجازه مى داد، در صورتى که خداى سبحان تکبر و 
خودپسندى را نسبت به آنان ناپسند و تواضع و فروتنى را براى آنان پسندید، 
که چهره بر زمین مى گذارند و صــورت ها بر خاك مى مالنــد و در برابر 
مؤمنان فروتنى مى کنند و خود از قشر مستضعف جامعه هستند که خدا آنها 
را باگرسنگى آزمود و به ســختى و  بال گرفتارشــان کرد و با ترس و بیم 

موال على (ع)امتحانشان فرمود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
از اختصاص 30 هزار و 104 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 

1401 به این استان خبر داد.
میثم مداحى اظهار داشــت: دســتگاه هاى متولى با 
اولویت بندى ظرفیت ها و بررسى دقیق و کارشناسى 
طرح هاى معرفى شــده نســبت به جذب ســریع با 
اثربخشــى باال و بهبود در شــرایط اقتصادى مردم 

اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
ادامه داد: مبلغ 620 هــزار میلیارد ریال از محل منابع 
این بند بر اساس شاخص هاى جمعیت و نرخ بیکارى 

بین استان ها و شهرستانها تخصیص پیدا مى کند.
به گفته وى، تخصیص این اعتبارات در هر اســتان با 
اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت هاى 

خالق و دانش بنیان و تعاونى هاست.

مداحى خاطرنشان کرد: این اعتبارات به منظور حمایت 
از اشتغال و در اجراى بند "ب " ماده 89 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
و با اولویت زنان سرپرســت خانوار و مشاغل خانگى 

ابالغ شده است.
وى بیان کــرد: مدل و مبنــاى توزیــع و همچنین 
سرمایه گذارى صورت گرفته از این تسهیالت باید به 
صورت عادالنه و براساس ظرفیت هاى شهرستان ها 

و همچنین لحــاظ نمودن شــاخص هاى اقتصادى 
همچون نرخ بیکارى صورت پذیرد تا حداکثر استفاده 

از این تسهیالت به نفع مردم محقق شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان،  
توجه به طرح هاى دانــش بنیان به عنــوان یکى از 
اولویت هاى مهم ســرمایه گذارى در راستاى تحقق 
شعار ســال را مهم دانست و گفت: اســتان اصفهان 
در زمینه ایجاد و شــکوفایى طرح هاى دانش بنیان از 
ظرفیت باالیى برخوردار است و این مهم نیازمند نگاه 
مدیران و حمایت جدى تر آن ها از این طرح ها مى باشد.
وى اظهار امیدوارى کرد با تالش جهادى و هماهنگى 
و همراهى بیشتر دســتگاه هاى متولى و بانک هاى 
عامل تمام تسهیالت با حداکثر کیفیت و در کوتاه ترین 
زمان ممکن جذب گردد و نظارت مدام و مســتمر بر 
طرح هاى معرفى شــده تا زمان بهره بردارى صورت

 پذیرد.

اختصاص 30 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه به استان اصفهان 

امضاى تفاهمنامه همکارى اتاق بازرگانى اصفهان و بنیاد علمى اکو

زنگى براى عاطفه ها 

همزمان با سراسر اســتان به صورت نمادین "زنگ 
جشــن عاطفه هــا" در دبیرســتان متوســطه اول 
دخترانــه عطیه اصفهــان نواخته شــد.به گزارش 
روابط عمومى و اطالع رســانى کمیتــه امداد، نبى 
اله اله دادى قائم مقام کمیته امــداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان، در این مراســم با بیان اینکه بیش 
از 40هــزار دانش آموز و 3 هزار دانشــجوى نیازمند 
تحت حمایت ایــن نهاد هســتند، اظهار داشــت: 
پویش جشــن عاطفه ها از نیمه مردادمــاه آغاز و در 
31 شــهریورماه با حضور پرشــور مردم نیکوکار در

 پایگاه هاى امداد در سطح استان و مصلى هاى نماز 
جمعه تجلى یافت و امروز "زنگ جشن عاطفه ها" با 
همکارى آموزش و پرورش به منظور حمایت از دانش 

آموزان و دانشجویان نیازمند نواخته شد. 

وى با اشاره به اینکه برگزارى این جشن در مدارس، 
موجب تجلى ایثــار و ترویج فرهنــگ نیکوکارى و 
نوع دوستى در دانش آموزان اســت، ادامه داد: همه 
کمک هایى که در مدارس جمع آورى مى شــود در 
اختیار خود آنها قرار گرفته تا بر اســاس شناختى که 
مدیران مدارس از دانش آموزان نیازمند دارند، بین آنان 
توزیع شود.نبى اله اله دادى با بیان اینکه کمک هاى 
اهدایى پیش از آغاز سال تحصیلى بین دانش آموزان 
و دانشــجویان نیازمند توزیع شــده، افزود: از ابتداى 
شــروع این پویش تاکنون با مشــارکت نیکوکاران 
بالغ بر 13 میلیــارد و 500 میلیــون تومان بصورت 
نقــدى و تجهیزات مــورد نیاز تحصیل این قشــر، 
تامین و به آنها اهدا شــده است.محمدرضا ابراهیمى 
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در 
این مراســم، با اشــاره به اینکه یکى از صفات بارى 
تعالى بخشندگى بى حد و حصر اســت و اگر انسان 
ها، صفات الهى را در وجود خود بیابند، در مسیر الهى 
حرکت مى کنند، بیان داشت: از اهداف واالى پویش 
جشن عاطفه ها این است که در کنار آموزش دروس 
علمى، فرهنگ خیر و خیراندیشى میان دانش آموزان

 نهادینه شود.

به گــزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، نشســت هم اندیشــى اتاق 
بازرگانى اصفهان و بنیاد علمى اکو برگزار شد.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، پیمان همکارى اقتصادى اکو را یکى 
از قدیمى ترین و مهم ترین تفاهم نامه هاى منعقد شده ایران با کشورهاى همسایه 
دانست و ابراز امیدوارى کرد: با همت هر چه بیشتر اعضاء، اهداف این پیمان به 
بهترین نحو محقق شده و اکو رابطه چندسویه میان اعضا و ذینفعان را به صورت 

مطلوب برقرار کند.  
مسعود گلشیرازى با تاکید بر اینکه آب نیز یکى از موضوعات مهم برهه کنونى 

است خواستار انجام اقداماتى سریعتر و عمیق تر در این حوزه شد. 
وى در ادامه ضمن تشکر از شوراى مطالعات راهبردى کشاورزى و آب اصفهان 

به منظور برگزارى این جلسه ابراز امیدوارى کرد انعقاد تفاهم نامه اتاق بازرگانى 
اصفهان و بنیاد علمى اکو گام مهمى در راستاى رفع این معضل در استان شود. 

سیدکمیل طیبى رئیس بنیاد علمى اکو هم در این جلسه هدف اصلى بنیاد علمى 
اکو را توسعه منطقه اى بیان و تصریح کرد: اکو مرکزى بین دولتى بوده که توسعه 
منابع انسانى، ظرفیت سازى و تقویت پتانسیل هاى نهادى، مشارکت در دانش و 
فناورى و انتقال تکنولوژى را هدفگذارى نموده است تا در نهایت منجر به تجارى 

سازى شود. 
وى تامین مالى در حوزه هاى مختلف مانند پروژه هاى پژوهشى، کنفرانس ها و 
سمینارهاى مختلف،  مباحث مربوط به IT ،همکارى و هماهنگى بین بخش هاى 

مختلف اقتصادى و صنعتى را از جمله فعالیت هاى این بنیاد عنوان کرد. 

طیبى همچنین افزود: بنیاد علمى اکو در راســتاى توسعه شاخص هاى علمى و 
نوآورى، مدرسه مهارتى با نام IBSE ایجاد کرده که اتاق بازرگانى مى تواند از 
این الگو اســتفاده کرده و از این طریق به پیگیرى مسایل و مشکالت مربوط به 

منابع طبیعى و آب بپردازد. 
عضو هیئت علمى دانشــگاه اصفهان در پایان پیشــنهاد داد مجمعى بین اتاق 
بازرگانى و بنیاد علمى اکو به منظور تبادل دانش، آسیب شناسى مسایل، انتقال 

تجارب و بهره گیرى هر چه بهتر از همکارى هاى منطقه اى تشکیل شود. 
وى افزود: کشورهاى پاکستان، ایران، ترکیه، افغانستان، آذربایجان،قزاقستان، 
قرقیزســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان و ازبکســتان در عضویت این بنیاد

 مى باشند. 

موضوع مناقصه :انتخاب پیمانکار جهت اجراى پل بن رود مطابق مشخصات مندرج دراسناد ومدارك 
وشرایط مناقصه وقرارداد منضم .

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه :مبلغ 1/250/000/000 (یک میلیارد و دویست وپنجاه میلیون)
ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه تمرکز وجوه سپرده 

شهردارى قمصر  با شماره حساب 3100005117003 نزد بانک ملى قمصر .
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/07/24 از واحد امور قراردادها ،مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 1401/08/05 وبازگشــایى پاکتها درمورخ 1401/08/07 درمحل شهردارى قمصر 

خواهد بود .
برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد وکلیه مراحل فرایند 

مناقصه از این سامانه امکان پذیر مى باشد .
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ،حاضر به عقد قرارداد درمهلت مقرر نشوند ،سپرده شرکت 

درمناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید .
-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

-سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه درج شده است . تلفن:031-55642345

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م.الف :۱۳۸۴۶۷۲ 

 مجتبی ولی پناه –   شهردار قمصر  مجتبی ولی پناه –   شهردار قمصر 

چاپ دوم

شرکت اورانوس سبز سپاهان ش ثبت شرکت 35372 به 
شناسه ملى 10980135973 از کلیه سهام داران دعوت
 مى شود در جلسه اى که در تاریخ 1401/07/23 به منظور 
تعیین اعضاء مجمع وبازرســین و تشکیل جلسه هیئت 
مدیره وانتخاب اعضاء هیئت مدیره  در محل شرکت تشکیل 

مى گردد شرکت فرمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
سهام داران شرکت اورانوس سبز سپاهان

رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاري 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی  تجدید شده  یک مرحله اى به پیمانکاران 

واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی
 تجدید شده  یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مناقصه  
تجدید شده 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین

401140722001093905000007

اجراى پروژه هاى مرتبط 
با درخواست هاى مردمى 
شامل انتقال نیرورسانى 
،رفع حریم و جابجایى 
تاسیسات و روشنایى 
در محدوده امور برق 

منطقه 4

1401/07/171401/07/231401/08/031401/08/041,830,000,000

www.setadiran.ir  پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه عمومى تجدید شده  یک مرحله اى به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1401/08/03 در ســامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى 
(پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان سروش- حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایى – کوچه شهداد – امور برق

 منطقه 4- طبقه 2 – دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
         http://tender.tavanir.org.ir  : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir   : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299313  اداره مالى و ادارى امور برق منطقه4 و جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 32299001 اداره مهندسى و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس 
حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0
*مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید)
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکتها براى خود محفوظ 

مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.    


