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۳

یکی بخر دو تا ببر!

موج گرانی و کاهش
 تاکسی های اینترنتی

۳

۳

این گره به دست چه کسی 
باز می شود؟

تالش های مردانه 
دستمزدهای زنانه

۲

       

بهترین روش
برای تهیه

کره بادام زمینی

راه اندازى چرخ و فلک 222 مترى در اصفهان
۶

ترس انگلیسی ها 
از اوت انداز نیست 
از اوت شدن است

چرا انگلیســى ها و به خصوص نشریات این کشور این 
روزها به هر ریسمانى متوسل مى شوند که پیش از شروع 
رقابت هاى جام جهانى نخســتین حریف خود در این 

رقابت ها را حذف کنند؟ 
هفته گذشــته بود که برخى رســانه هــاى غربى با 
ادعاى اســتفاده روس ها از پهپادهاى ایرانى در جنگ 
علیه اوکراین خواســتار حذف تیم ملى کشــورمان از 
رقابت هاى جام جهانى قطر شــدند. دو نشریه «سان 
اســپورت» و «دیلى تلگراف» چاپ لندن بیش از سایر 
رسانه ها با فشار روى فیفا درباره موضوع اخراج نخستین 
رقیب کشورشان در جام جهانى بر تحریم ایران از ورزش 

دنیا اصرار دارند. هرچند بعید است...

خرید ترحم در کنار اموات 
متکدیان در باغ رضوان هم پول به جیب مى زنند!

۳

«چشم اصفهان» در مسیر اقدام عملیاتى قرار گرفت

شانس باالی گاندوهاشانس باالی گاندوها
 در پرونده اسدبیگی در پرونده اسدبیگی

باشگاه ذوب آهن شانس زیادى براى برنده شدن در پرونده 
شکایت از بازیکن پرسپولیس دارد.

بعد از انتشار خبر عقد قرارداد سینا اسدبیگى با پرسپولیس، 
باشگاه ذوب آهن مدعى شد ...

۸

در صفحه۷بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

گزارش عملکرد 
شهرداری نیک آباد 

در ۶ماه اول 
سال ۱۴۰۱

۵

نیازمند روی نیازمند روی 

گل هایی که دریافت کرده 

مقصر نبود

کره بادام زمینى یکــى از خوراکى هاى مغذى 
است که از بادام زمینى گریل شده تهیه مى شود. 
این محصول جزو بهترین منابع پروتئین گیاهى 
است و مقدار فراوانى ویتامین و موادمعدنى از 
جمله آهن دارد. گرچه خرید کره بادام زمینى...

۱۲ روز کار کن یک جفت جوراب بخر!
 جوراب های الکچری با برچسب های میلیونی  جوراب های الکچری با برچسب های میلیونی 

۲

۷

معاون هماهنگی امور عمرانی معاون هماهنگی امور عمرانی 

استانداری خبر داد؛استانداری خبر داد؛

تمدید طرح شناورسازی تمدید طرح شناورسازی 
ساعت کاری در اصفهانساعت کاری در اصفهان

۶

رفع فیلتر نیمه شبانه واتساپ چرا هوای اصفهان در گرما و سرما آلوده است؟جهان نما ترفندى براى طوالنى تر شدن شارژ اپل واچاستان چرا آنفلوآنزا امسال خطرناك است؟تکنولوژی سالمت

شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه شاهین شهر401-3-243
682,300,000  16,074,620,668جارى  (با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شــرکت اتاق292 : تا ســاعت  13:00روزشــنبه
 به تاریخ  1401/08/14

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/08/15
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )
نام روزنامه: نصف جهان
تاريخ انتشار:۱۴۰۱/۷/۳۰

م.الف:۱۳۹۷۶۸۰

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى تجارى خدماتى به متراژ695/5 مترمربع را از طریق مزایده عمومى 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 

2001094734000009 به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
زمان انتشار در سایت: 1401/07/28   

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/12
تاریخ بازدید: 1401/08/22  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/22
زمان بازگشایى: 1401/08/23  

زمان اعالم به برنده: 1401/08/24
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 

1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و 

انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل 

نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 41934ـ  021 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است. 

چاپ اول  آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۶۱۵ (نوبت اول)

سعید ابریشمی  رادـ  شهردار شاهین شهر 

مغذى
ى شود.
یاهى

نى از 
نى...
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۲

۶

ر ودبودصقصر نبم ورر ننبودصصرممقص دبومقصرنبودصصرنبقق نبودمق مقصر نبودقص

۷

ذ ذباشگاهباشگاه ذباشگ گاه
شکایتکایتششکایت
نتد ازبعد از انت ز انتبعدب
ذ ذبباشگاه ذاشگاه باشگاه
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ایران مخالف تسلیح طرفین
جنگ اوکراین است

تغییرات سفر عتبات 10 ماه 
پس از برقرارى در ایام کرونا

خبرخوان
«عمو پورنگ» پاسخ داد

داریوش فرضیایى، با انتشار    برترین ها |
یک استورى در صفحه  اینستاگرامش به تمامى 
منتقدان این روزهاى هنرمندان واکنش نشان 
داد. مجرى قدیمى برنامه کــودك و نوجوان 
نوشت: «قابل توجه کســانى که زنگ مى زنن 
و مى گن: گاله رو ببند، اینقدر حرف نزن. چشم 
نمى زنم! قابل توجه کســانى که مى نویسند: 
الل مونــى گرفتى، یــه حرفى بزن. چشــم

 مى زنم. مى گم ما بمیریم چطوره؟! بهتر نیست؟ 
اینجورى هم شما راحت مى شید هم ما...!»

همه حجاب را قبول دارند
براساس نظرسنجى    روزنامه کیهان |
مرداد مــاه گذشــته یــک مؤسســه معتبر 
نظرسنجى، اکثریت باالى 83 درصدى خانم ها 
معتقدند حجاب یک ضرورت و ارزش اســت 
و مانع فعالیت اجتماعــى و آزادى عمل بانوان 
هم نمى شــود. واضح اســت که در خصوص 
اصل اسالم و انقالب اسالمى این اعداد باالتر 
مى باشــد. این یکپارچگى ملى در طیف هاى 
مختلف اجتماعى از جمله در طیف ورزشکاران 
و اهالى هنر ایران هم وجــود دارد. در صحنه 
اعتراضات اخیر تعداد ورزشکاران و هنرمندانى 
که در مقابل ضرباتى که بــه مردم زدند، رفتار 
غیرمسئوالنه اى داشتند، در مقابل خیل عظیم 

فعاالن این دو حوزه، واقعًا ناچیز بود.

تب کنگو به پایان رسید؟
مشــاور رئیس    همشهرى آنالین |
سازمان دامپزشــکى گفت: از دو هفته گذشته 
تاکنون گزارشــى از بیمارى تب کریمه کنگو 
نداشــتیم و همواره با اقدامات ســازمان این 
بیمارى به پایان رسید. امین اسدى افزود: بنابر 
آخرین آمار وزارت بهداشت 75 نفر به تب کریمه 
کنگو مبتال شــدند که هفت نفر جان خود را از 
دســت داده اند. به گفته او، با اقدامات سازمان 
دامپزشکى در روستاها و رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى از سوى روســتاییان و عشایر، تب 
کریمه کنگو طى دو هفته اخیر به پایان رسیده 

است.

میل مهاجرت 
دختران دانشجو  

62 درصد از زنان دانشــجو در    انتخاب |
پاســخ به ســئوال «میل به مهاجرتتان تا چه 
میزان به وضعیت کلى کشــور بستگى دارد»، 
گزینه  بسیار زیاد را انتخاب کردند. این نتایج از 
پرسشنامه بررسى میل و تصمیم به مهاجرت در 
میان بیش از 2000 دانشجوى ایرانى استخراج 
شــده که در بهار 1400 انجام شده است.80 
درصد دانشجویان و فارغ التحصیالن میل به 
مهاجرت خود را ناشى از عوامل بیرونى و شرایط 
کلى کشور مى دانند و تنها 7 درصد افراد شرایط 
کلى کشور را داراى تأثیر کم و بسیار کم بر میل 

به مهاجرت خود مى دانند.

حال تقوایى خوش نیست
ناصر تقوایى،    روزنامه همشهرى |
کارگردان «ناخدا خورشــید»  چند سالى است 
خانه نشین شــده و ارتباط چندانى هم با کسى 
نداشــته و همه راه ها براى پیگیرى وضعیتش 
به همسرش مرضیه وفامهر ختم مى شده است. 
حاال چند روزى است که وفا مهر از ایران رفته و 
این پرسش مطرح شده که چه کسى از تقوایى 
مراقبت مى کند؟  پیگیرى هــا در نهایت به این 
نتیجه ختم شد که پرســتارى از ناصر تقوایى 
مراقبت مى کند.  با توجه به شــرایط جسمانى 
ناصر تقوایى، امکان حضورش در پانســیون یا 
خانه سالمندان، منتفى است و او نیاز به مراقبت 
در منزل دارد. حاال اینکه در غیاب همسر، چه 
بر او مى گذرد و چگونه تحت مراقبت قرار دارد 

پرسشى است که ظاهراً بى پاسخ مانده است. 

رفع فیلتر نیمه شبانه 
واتساپ

  خبرآنالین | نیمه شب چهارشنبه هفته پیش 
واتساپ براى گروهى از کاربران تلفن هاى همراه 
به خصوص بر روى گروهى از شماره هاى همراه 
اول براى ساعاتى رفع فیلتر شد. اگرچه با آغاز پنج 
شــنبه دوباره اختالالت بر روى بســیارى از این 
شماره ها از سر گرفته شد اما روى تعدادى از ارائه 
دهندگان اینترنت خانگى هم دسترسى به واتساپ 
ساده تر شده است. البته مشخص نیست این اتفاق 
بیشتر ناشى از اختالل رخ داده در فیلترینگ است یا 
سیاست جدید براى رفع محدودیت ها. البته پیش 
تر هم یک بار به دلیل اختالل در فیلترینگ، چنین 
دسترســى کوتاهى ایجاد شــده بود و این نشان 
مى دهد احتمــاًال فیلترینگ با حفــره اى مواجه 

شده است.

آمار طالب مشغول تبلیغ 
  عصرایران| آیت ا... سید احمد علم الهدى، 
نماینــده ولى فقیه در خراســان رضــوى گفت: 
بیش از 30 هزار طلبه و روحانى در این اســتان به 

فعالیت هاى تبلیغى مشغول هستند.

«بایدن» از «پوتین»
فرار مى کند؟

ســخنگوى کاخ ســفید گزارش ها    فارس |
درباره تالش این کشــور براى اجتناب از روبه رو 
شــدن رئیس جمهور آمریکا با همتاى روسى خود 
در نشست گروه 20 را رد کرد. «کارین ژان پى یر» 
گفت که واشــنگتن از دیدار «جو بایدن»، رئیس 
جمهور آمریکا با «والدیمیر پوتین» همتاى روسى 
او فرار نمى کند. پیش تر، نشریه «پالتیکو» به نقل 
از منابع مطلــع در دولت واشــنگتن گزارش داده 
بود که مقامات آمریکایــى در حال اتخاذ تدابیرى 
براى جلوگیرى از روبه رو شــدن بایــدن با پوتین 
در راهروهاى نشســت گروه 20 - حتى به صورت 
تصادفى- و هنگام عکسبردارى گروهى از سران 
حاضر در این اجالس هستند. بایدن و پوتین که از 
قبل از زمان آغاز عملیات نظامى ویژه روســیه در 
اوکراین با یکدیگر گفتگو نکرده اند، قرار است هر 
دو،  ماه آینده در نشست ســران گروه 20 در بالى 

حضور یابند.

خسارت قطعى هاى اخیر
اینترنت 

  انتخاب | رئیس کمیســیون اقتصاد نوآورى 
و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشــاره به محدود 
شدن دسترسى به اینترنت طى یک ماه اخیر گفت 
که طبق بررســى هاى صورت گرفتــه، 35 هزار 
میلیارد تومان به اقتصــاد حوزه فناورى اطالعات 
و 45 هزار میلیارد تومان به کســب وکار هاى سایر 
حوزه ها خسارت وارد شده است. در کنار این ضرر 
80 هزار میلیــارد تومانى کســب وکارها، نگرانى 
جدى دربــاره افزایش تعدیل نیــروى متخصص 
در بنگاه هاى اقتصادى وجــود دارد که به اعتقاد 
فردیس، به اخــالل در اقتصــاد دیجیتال منجر 

خواهد شد.

اثر روانى ناآرامى هاى اخیر 
  ایسنا |دکتر حســن رفیعى، نایــب رئیس 
انجمن علمى روانپزشکان ایران با اشاره به تجربه 
بالینى خود درناآرامى هاى اخیر، ادامه داد: شــاهد 
این امر هستیم که اثر روانى ناآرامى هاى اخیر در 
مراجعان ما نیز کامًال منعکس شده است. بسیارى 
از مراجعانى که پیش از نــا آرامى ها تحت درمان 
بودند و حالشان خوب شده بود و رو به بهبود بودند 
در حال حاضر پس از نا آرامى ها بیماریشــان عود 
کرده و از روند بهبود خارج شده اند. برخى نیز عالئم 
بیمارى و اختالالتشــان تشدید شده است. این در 
حالى است که بسیارى از افراد با مشکالت روانى 
در این ناآرامــى ها مواجه اند اما به روانشــناس و 

روانپزشک مراجعه نمى کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسى کشــورمان خاطرنشان کرد: 
سال هاســت که با روســیه همکارى دفاعى داریم، اما 
از جنگ علیــه اوکراین حمایت نکردیــم و هیچیک از 
تسلیحات ایرانى را در اختیار روســیه براى استفاده در 
جنگ علیه اوکراین قــرار نداده ایــم. در تماس تلفنى 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان 
و «گردان گرلیچ رادمن»، وزیر امــور خارجه و اروپاى 
کرواسى، امیرعبداللهیان با اشاره به حوادث اخیر اوکراین 
و ادعاهاى مطرح شده از سوى برخى مقامات این کشور، 
مبنى بر اینکه از پهپادهاى ایرانى که ســال ها قبل به 
روســیه تحویل داده شــده اند، در جنگ علیه اوکراین 

استفاده شده اســت اظهار کرد: ما قویًا مخالف جنگ و 
تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم و به مقامات 
اوکراین گفته ایم چنانچه سندى در خصوص استفاده از 
پهپادهاى ایرانى در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند. 
وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگرى از صحبت 
هاى خود با اشاره به اقدام نادرست اخیر شوراى وزیران 
اتحادیه اروپا در  ارتباط با ایران که بر مبناى مجموعه اى 
از اطالعات غلط صورت گرفــت، اظهار کرد: من پیش 
 تر به آقاى بــورل در این خصوص هشــدار داده بودم و 
همکاران من هم اکنون در حال بررسى پاسخ متناسب و 

متقابل نسبت به این اقدام اتحادیه اروپا هستند.

با گذشــت 10 ماه از برقــرارى ســفرعتبات در ایام 
کرونا، هزینه این ســفر از هشــت میلیون و 500 هزار 
تومان به حدود 11 میلیون تومان رســیده اســت که 
البته بیــش از 60 درصد هزینه ها به پــرواز اختصاص 
دارد و از طرفــى هــم خبــرى از تســهیالت براى

 زائران نیست.
تخصیص پیدا نکردن وام عتبات بــه زائران در حالى 
است که هزینه سفر عتبات نسبت به سال هاى گذشته 
افزایش قابل توجهى داشته که البته این امر به دلیل باال 
رفتن نرخ ارز است؛ به طورى که به گفته معاون عتبات 
ســازمان حج و زیارت هزینه ســفر عتبات به صورت 

هوایــى 10 میلیون و 500 تا 11 میلیــون و 600 هزار 
تومان و به صورت زمینى از ســه میلیون و 800 تا پنج 

میلیون و 800 هزار تومان است.
بر همین اســاس، اگر یک خانواده چهــار نفره قصد 
تشرف به عتبات را داشته باشــد، براى سفر هوایى به 
طور متوســط 44 میلیون تومان و براى ســفر زمینى 
حداقل 15 میلیون و 200 هزار تومان باید بپردازد. این 
امر در حالى است که سفر به عتبات قبل از شیوع کرونا 
به صورت هوایى حدود چهار میلیون تومان بود و سفر 
خانواده چهار نفره به عتبات به صورت هوایى 16 میلیون 

تومان مى شد. 

 دریاقدرتى پور
این روزها ورق جوراب هاى ارزان برگشته و خیلى ها 
جوراب میلیونى به پا مى کنند. بازار خرید جوراب هاى 
رنگى و ساده با قیمت هاى میلیونى حاال آنچنان باب 
شده که دیگر عجیب نیست یک جفت جوراب نزدیک 
دو میلیون قیمت بخورد؛ جــوراب هاى الکچرى که 
حاال در ســایت هاى خرید و فروش و فضاى مجازى 
رخ مى نمایند و بر اســاس طرح و رنگ و نقششــان

 قیمت هایشان فرق مى کند. جالب اینجاست در این 
آشفته بازار گاهى جوراب هایى به تورت مى خورد که 
نه تنها از لحاظ ظاهرى بلکه از لحاظ رنگ و شــکل 
هم با جوراب هاى عادى یکى اســت اما به این علت 
که نام مارك را با خود یدك مى کشند تا چندین برابر

 قیمت هایشان با عادى ها فرق مى کند. 
این جوراب هاى مردانه و زنانه دیگر یک کادوى ارزان 
قیمت به حســاب نمى آیند و آنقدر قیمت هایشان سر 
به فلک مى کشد که در جعبه هاى بسیار گرانقیمت جا 

ساز مى شوند.
این جوراب ها که از نام برندهاى خاص تبعیت مى کنند 
گاهى حتى بیش از آنچه باید قیمت مى خورند به عنوان 
مثال اگر بخواهى یک جوراب با برند ترك از یک سایت 
خارجى تهیه کنى به پول کشــور خودمان باید معادل 
500 هزار تومان پرداخت کنى اما همین جوراب در یک 
سایت ایرانى پر طرفدار گاهى تا یک میلیون و 700 هزار 

تومان هم برچسب قیمت مى خورد. 
فروشنده هاى این سایت ها از عطش بازار براى خرید 
جوراب هاى خاص اســتفاده مى کنند؛ خریدارانى که

 مى خواهند با خرید جوراب هایى با رنگ ها و طرح هاى 
متفاوت و مارك به شکل دیگرى باشند و همین باعث 
مى شــود قیمت ها بى ضابطه باال برود. این در حالى 
است که در گذشــته جوراب هاى مردانه تنها به رنگ 
مشکى و سفید و طوسى ختم مى شدند و معموًال براى 
مراسم رسمى یا عروسى جورابى با کیفیت خریدارى 

مى شد که به نسبت جوراب هاى معمولى کمى قیمتش 
باالتر بــود اما حاال زمانه عوض شــده و جوراب هاى 
خاص و گرانقیمت براى خود بازار تازه اى پیدا کرده اند. 
این جوراب ها قطعًا با جوراب هایى که براى کارهاى 
روزمره یا ورزش استفاده مى شود فرق دارد؛ بماند که 
گاهى جوراب هاى ورزشى خاص هم قیمتشان تا 700 

یا 800 هزار تومان مى رسد.
اگر پیش تر این اندیشه وجود داشت که جوراب ارزان 
ترین پوشاك محسوب مى شــود حاال باید این فکر را 
کنار گذاشت چون بازار تازه اى باز شده براى پولدارانى 
که جوراب هایشان هم الکچرى شده است. قشرى که 
نه سراغ جوراب فروشــان معمولى مى روند و نه کمتر 

از 300 هزار تومان براى پاپوش هاى نخى شان پول 
کنار مى گذارند. 

گرچه در ایــن بازار بــى انتها تکلیف جــوراب هاى 
ارزان قیمت روشــن اســت اما گران ها هیچ تعریف 
خاصى نداشته و تا زمانى که نام برندها، مارك ها و یا
 نقش هاى تک و جالب روى آنها بیاید مى توانند از پله 

هاى قیمت ها باال بروند.
اما اگر بخواهیــم قیمت این جوراب هــا را با حقوق 
کارگران در سال 1401 مقایسه کنیم به نتایج جالبى 
مى رســیم، اینکه حقوق روزانه یک کارگر در ســال 
جارى حدود 139 هزار تومان اســت و با این حساب 
قیمت این جوراب ها برابر با حقوق 12 روز یک کارگر 

خواهد بود!
حاال اینکه افرادى در بیخ گوش قشر متوسط و ضعیف 
جامعه براى یک جوراب هزینه اى مى کنند که حتى 
یک سوم آن براى بقیه، مبلغ قابل توجهى است بسیار 
عجیب به نظر مى رسد. آدم هاى الکچرى با ماشین 
هاى آن چنانــى براى جوراب یــک مهمانى یا ورزش 
روزانه خود باالى یک میلیون تومان هزینه مى کنند 
تا الکچرى تر به نظر برســند و در سوى دیگر ماجرا 
مردمانى هســتند که به اندازه یک جــوراب 10 هزار 
تومانى هم در ماه پول ندارند و این فاصله نجومى فقر 
و غنا شکاف بزرگى است که جوراب هاى قشر فقیر را 

سوراخ کرده است.

جوراب هاى الکچرى با برچسب هاى میلیونى 

12 روز کار کن یک جفت جوراب بخر!

الدن ایرانمنش
خیلى وقت است که در بازار کار تبعیض حاکم است 
و حتى اگر دستمزدها جان هم بگیرند اما تفاوت ها 
از زمین تا آسمان است تا حقوق زنان آنطور که باید 

و شاید در نظر گرفته نشود.
اگر به پیشینه بازار کار در ایران نگاه کنیم به خوبى 
مشخص اســت که زنان و مردان در بازار کار ایران 
هیچگاه با یک معیار مشخص ســنجیده نشده اند. 
آنها حتى اگر توانایى هاى مشابهى داشته باشند و در 
یک رده شغلى هم باشــند آنچه نصیب زنان شاغل 

مى شود دلسردکننده و یأس آور است. 

گرچه وزراى کار چه در سال هاى قبل و چه اکنون 
همواره در حمایت از زنان برخاسته اند اما در واقعیت 
چنان که باید و شــاید تغییرى در رفتار کارفرمایان 
با زنان اتفاق نیفتاده اســت. شاهد این ادعا سخنان 
حجت ا... عبدالملکى، وزیر سابق کار است که اعالم 
کرد زنان به لحــاظ انضباط کارى بهتــر از آقایان 
هســتند و در هر فضــاى ادارى و تولیدى که زنان 
حضور داشــته اند بهره ورى باالتر بــوده و آنها از 

سالمت و وجدان کارى بیشترى برخوردارند.
او همچنین از کارفرمایان خواست نسبت به پرداخت 
پاداش به زنان توجه ویژه داشــته باشند و چنانچه 

برخى از مردان حقوق نامتعارفى را مى گیرند براى 
زنان نیز در قالب پاداش این مســئله در نظر گرفته 

شود.
اما با وجودى که باالترین مقام وقت وزارت کار به 
شکل جدى حمایتش را از وضعیت زنان شاغل نشان 
داد اما در واقعیت همچنــان کارفرمایان کار خود را 
مى کنند و همواره حقوق زنان با شغلى برابر کمتر از 
مردان است و با وجود نرخ پایین مشارکت زنان در 

بازار کار، نرخ بیکارى آنان نیز باالست.
در حال حاضر از بیــن 14 درصد از جمعیت زنان که 
وارد بازار کار مى شــوند، تعداد زیــادى نمى توانند 
شــغلى پیدا کنند و نرخ بیکارى زنان حدوداً دو برابر 
مردان اســت و عالوه بر کم بــودن تمایل زنان در 
بازار کار با نرخ باالى بیــکارى نیز مواجهیم که این 
موضوع نشــان مى دهد در بازار کار ایران شــرایط 

مساعدى براى زنان وجود ندارد.
نرخ پایین مشارکت زنان مى تواند از این تأثیر گرفته 
باشد که زمانى که شــغل مناسبى براى زنان نیست 
آنان کمتر در جستجوى شغل هســتند و عالوه بر 
دالیل فرهنگى، اجتماعى، شرایط بازار کار نیز یکى 
از عواملى است که باعث مى شــود جمعیتى از بازار 
کار خارج شوند و دیگر در جســتجوى شغل نباشند 
و به این صورت نرخ مشارکت زنان کاهش مى یابد. 
کنار هم قرار دادن نرخ بیکارى باال و نرخ مشارکت 
پایین به خوبى نشان مى دهد شرایط مناسبى براى 
پیدا کردن شــغل مناســب براى زنان در بازار کار 

نداریم.
این در حالى است که زنانه شدن برخى مشاغل و به 
خصوص مشاغل خدماتى که در یک تقسیم بندى 
عادالنه به نام زنان خورده اســت، جزو پایین ترین 
رده هاى شغلى اســت و معموًال با کمترین حقوق و 
مزایا این شــغل ها را به زنان مى دهند چون اغلب 
مردان حاضر به انجامش نیستند یا در ازاى انجامش 
دستمزد بیشترى مى خواهند و براى همین بازار کار 
زن ها را با کمترین توقع با بیشــترین فرمانبردارى 
دســتچین مى کند. بمانــد که اجبار بــراى تأمین 
معاش، گروهى از زنان را به داشتن این شغل ها قانع 
مى کند و حتى بســیارى از آنها را وادار به حفظ این 

شغل ها با چنگ و دندان مى کند.
این همان شــباهت مردان و زنان است که البته در 
بازار کار دیده نمى شود، آن هم به این دلیل که هنوز 
عده اى سرسختانه باور دارند زنان به اندازه مردان به 
کار و درآمد نیاز ندارند. کسانى که این را مى گویند 
حتماً از اوضاع جامعه بى خبرند، از فشار تورم کشند ه 
بر خانواده هــا، از افزایش جمعیت زنان سرپرســت 
خانوار و از کثرت زنان خودسرپرست که انگیزه هایى 

قوى براى ورود به محیط هاى کارى دارند.
کارشناســان مى گوینــد؛ زن را نمى شــود از بازار 
کار حذف کرد، اما مى شــود شــرایط کاریشــان 
را تســهیل کــرد و او را بــه انــدازه جانــى کــه 
وســط مى گــذارد و تخصــص و مهارتــى کــه

 ارائه مى دهد، سنجید.

اولین تغییر در کابینه دولت ســیزدهم رخ داده، اما به نظر 
مى رســد این آخرین تغییر در کابینه سید ابراهیم رئیسى 
نباشد. هفته گذشته طبق قانون، رئیسى در مهلت کوتاه خود، 
سید صولت مرتضوى، معاون اجرایى ریاست جمهورى را 
به عنوان گزینه بعدى پیشنهادى خود براى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى به مجلس معرفى کرد. جلســه رأى 
اعتماد در 27 مهر 1401 و بدون حضور رئیس قوه مجریه 
که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور را براى دفاع از 
وزیر پیشنهادى به مجلس فرســتاده بود، برگزار شد و در 

نهایت، بعد از صحبت هاى نماینــدگان موافق و مخالف 
و دفاعیات وزیر پیشــنهادى، نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى به سید صولت مرتضوى گزینه پیشنهادى براى 
تصدى وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى اعتماد کردند 
و مرتضوى به وزارت رســید. حاال با خالى شدن صندلى 
مرتضوى در معاونت اجرایى ریاســت جمهورى، رئیسى 
باید جانشــینى براى او تعیین کند که البته هنوز مشخص 
نیست چه کسى به این معاونت خواهد رسید. از سوى دیگر 
در همان روز راى اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 

على نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جلســه علنى پارلمان 
تقاضاى استیضاح رضا فاطمى امین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت را اعالم وصول کرد. بــا توجه به اتفاقاتى که در 
جریان است به نظر مى رسد، فاطمى امین دومین خروجى 
دولت سیزدهم باشد. این در حالى است که برخى زمزمه ها 
از تغییر در وزارت راه و شهرســازى و احتمال رفتن رستم 
قاسمى از وزارتخانه خبر مى دهند. با روندى که در این مدت 
ایجاد شده، این سئ وال پیش مى آید که آیا فصل تغییرات 

کابینه دولت رئیسى فرا رسیده است؟

تالش هاى مردانه، دستمزدهاى زنانه 

فصل تغییرات 
کابینه دولت 
رئیسى
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افتتاح خط 2؛ 1405
مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان هزینه 
خط دوم متروى این کالنشــهر را حدود 14 هزار 
میلیارد ریال برآوردکــرد وگفت: در صورت تامین 
اعتبار مورد نیــاز این طرح ســال 1405 به بهره 
بردارى خواهد رسید. سیدمحسن واعظى فر افزود: 
در قالب فاینانس همچنین 596 میلیون یورو براى 
خرید تجهیزات در نظر گرفته شده است.  واعظى فر 
اظهارداشــت: تاکنون عملیات حفارى بدون خطا 
انجام شده اســت اما هزینه ها بسیار باالست و به 
همین دلیل مى طلبد که نهادهــاى مرتبط بویژه 
شوراى شهر و شهردارى همکارى و پیگیرى هاى 

الزم را داشته باشند.

تقدیر مدیر مخابرات از 
نیروى انتظامى

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان به 
همراه جمعى از مدیران این مجموعه،  با حضور در 
دفتر ســردار محمدرضا میرحیدرى فرمانده نیروى 
انتظامى اســتان از فعالیت ها و خدمات فرماندهى 
و پرسنل خدوم این نیرو قدردانى کردند. به گزارش 
روابط عمومى مخابرات منطقــه اصفهان، قربانى 
در این دیدار، این نیرو را نمــاد خدمت صادقانه به 
مردم دانســت و گفت: وجود امنیت در جوامع یکى 
از مهم ترین نعمت هاى خداوندى است که انسان 
ها متاسفانه اکثر اوقات از آن غافلند در صورتى که 
بناى پیشــرفت و پایدارى جامعه و مردم بر همین 
ستون امنیت استوار شده است. در این دیدار پیرامون 
افزایش همــکارى مجموعه مخابــرات با نیروى 

انتظامى استان نیز بحث و تبادل نظر شد .

کاهش ذخیره خونى
 گروه O منفى 

سرپرست روابط عمومى سازمان انتقال خون اصفهان 
گفت: ذخیره خونى گروه O منفى کمتر از ســه روز 
است و نیازمند همکارى بیشتر اهداکنندگان هستیم. 
فرشته آرامش گفت: ذخیره خونى شهرستان اصفهان 
5 روز اســت و در گروه خونى هــاى O و A مثبت و 
مخصوصا O منفى دچار کمبود هســتیم. او افزود: 
ذخیره خونى هاى O و A مثبت تقریبــا چهار روز و 
O منفى کمتر از ســه روز اســت و از اهداکنندگان 
میخواهیم بطور مســتمر به پایگاه هاى اهدا مراجعه 

کنند تا کمبود خون برطرف شود.

گشایش نمایشگاه رباتیک 
نمایشگاه دست سازه هاى رباتیک دانش آموزى 
در بادرود گشــایش یافت و تا آخــر مهر ماه در 
مرکز فنى و حرفه اى برپا اســت. مسئول مرکز 
آموزش فنى و حرفه اى شــهر بادرود گفت: در 
این نمایشگاه بیش از 35 سازه، ابتکار و خالقیت 
دانش آموزان 7 تا 16 ساله به تماشا گذاشته شده 
است. کامران شــهبازیان افزود: این سازه ها با 
وسایل و ابزار دور ریختنى و اسباب بازى و بخشى 
از آن نیز با وســایل رباتیک ساخته شده اند. وى 
گفت: ربات آتشنشــان، زلزله نگار، برف روب، 
جنگجو، فوتبالیســت و نظافتچى از ســاز هاى 

برجسته این نمایشگاه است.

سند تحول در مدارس
 عملیاتى شود

مدیــر کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: معلمان باید توجه ویژه اى به قانون اساسى 
آموزش و پرورش یعنى ســند تحــول بنیادین 
آموزش و پرورش داشــته باشــند و این سند را 
به طور خالقانه در کالس ها مورد اســتفاده قرار 
دهند. محمدرضا ابراهیمى با تأکید بر اینکه باید 
ارزش هاى دینى به دانش آموزان منتقل شــود، 
ادامه داد: با شــرایط کرونا ارتباط درســتى میان 
دانش آموزان و معلمان شکل نگرفت و نیاز است 
معلمان به صورت دوستانه اصول دینى، اخالقى و 

اجتماعى را منتقل کنند.

خبر

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار در 
شهرستان سمیرم بر اهلیت سنجى متقاضیان سرمایه گذارى 

در این شهرستان تاکید کرد.
سیدرضا مرتضوى در جریان پانزدهمین سفر شهرستانى به 
سمیرم اظهار داشت: یکى از معضالت این منطقه واگذارى 
زمین بــراى انجــام فعالیت هاى صنعتــى و اقتصادى به 
سرمایه گذاران، بدون اهلیت سنجى است. این امر سبب شده 
تا برخى متقاضیان بدون پشتوانه زمین مورد نظر را دریافت و 

پیش از کارآفرینى فعالیت خود را نیمه کاره رها کنند.
وى ادامه داد: براى به ســامان رسیدن این اراضى ضرورى 
است؛ بزرگان، موثرین، فعاالن و مسئوالن شهرستان سمیرم 

همت کنند تا واگذارى زمین ها به سرمایه گذاران با اهلیت 
سنجى انجام شود.

استاندار اصفهان بیان کرد: آبادانى مناطق مختلف استان از 
جمله شهرستان سمیرم از اهداف ماست؛ از این رو قیمت و 
بهاى زمین باید به نحوى باشد که سرمایه گذار ترغیب شود 
در این منطقه فعالیت اقتصادى و صنعتى خود را آغاز کند. 
مدیران کل دستگاه ها در استان و شهرستان موظف هستند 
در این راستا همکارى الزم را با سرمایه گذاران داشته باشند.

وى خاطرنشان کرد: عملکردهاى جزیره اى در اشتغالزایى 
بار بسیارى را به دولت تحمیل مى کند این اتفاق باید توسط 

مدیران مربوطه در هرحوزه ساماندهى شود.

با در پیش بودن فصل سرما به زودى دسترسى پایدار به 
آنتى بیوتیک هاى اطفال فراهم خواهد شد.

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان درباره 
چرایى کمبود برخى آنتى بیوتیک هاى اطفال در اســتان 
گفت: این مشکل سراسرى بوده و بسیارى از کمبود هاى 
این دارو ها در زمینه سوسپانسیون و شربت ها بوده که به 
صورت سهمیه اى به استان اصفهان داده مى شد اما نیاز 

استان را برطرف نمى کرد.
محمد اعتبــارى افزود: علت کمبود سوسپانســیون ها و 
شربت ها کمبود مواد اولیه، بحث ارزش افزوده و اصالح 
قیمت بوده که اکنون سازمان غذا و دارو با واردات مواد اولیه 

و محصول نهایى (آنتى بیوتیک ها) این مشکل را حل کرده 
که تا یک هفته آینده در دسترس شرکت ها و عموم قرار 
خواهد گرفت و همچنین اصالح قیمت ها هم توسط این 

سازمان اعمال شده است.
وى به شرکت داروسازى فارابى به عنوان تنها تولید کننده 
آنتى بیوتیک در استان اشــاره کرد و گفت: سازمان غذا و 
دارو و داروسازى هاى استان نمى توانند براى تامین آنتى 
بوتیک در سطح استان به صورت مستقل عمل کنند و باید 

دارو هاى تولید شده در استان در سطح کشور توزیع شود.
اعتبارى افزود: تولید و واردات دارو ها بر اســاس نیاز و به 

اندازه کافى صورت مى گیرد.

آنتى بیوتیک هاى اطفال به 
زودى در دسترس خواهدبود

واگذارى زمین در سمیرم با 
اهلیت سنجى  

متکدیان باغ رضوان کار و کاســبى در شــب هاى جمعه 
را خوب یاد گرفته اند. اضافه کارى بر ســر مزار اموات به 
آنها حق آب و گل داده که روزهاى آخر هفته را چند برابر 

روزهاى عادى کار کنند.
آنها از هر روشــى براى تکدیگرى اســتفاده مى کنند؛ از 
ریختن دانه هاى گندم روى ســنگ قبرها گرفته تا دود 

کردن اسفند. کارشان این است که ترحم برانگیزند.
دقیق تر که نگاه مى کنى یکى دوتا هم نیســتند؛ قدم به 
قدم در شکل ها و مدل هاى مختلف، از کودك چند ساله و 
دختر جوان گرفته تا پیرمرد و مرد میانسال و بعضى هم که 
خانوادگى با زن و بچه به شغل تکدیگرى مى پردازند. تقریبًا 
کنار بیشتر قبرها یک مهمان ناخوانده هم هست؛ کسانى 
که فکر مى کنند از خود شــما براى امواتتان دلسوزترند؛ 

همان هایى که گندم مى پاشند؛ شمع روشن مى کنند و...
خیرات مردم از نان و پنیر و ســبزى، شــکالت و خرما و 
شیرینى را از ســر بى میلى برمى دارند اما بى رودربایستى 
مى گویند که پول، بیشــتر به دردشــان مى خورد. جالب 
اینجاســت که هر روز تعدادشــان زیادتر هم مى شــود. 
خریــداران ترحمى که کودکان هم جزوشــان هســتند 
و معموًال از کشــورهاى همســایه به اصفهان مهاجرت 
کرده اند و با لهجه هایى ناآشنا اقدام به تکدیگرى مى کنند. 
حتمًا باید وقتى که از خانه به ســمت باغ رضوان حرکت 
مى کنى چند هزار تومانى هم تــوى جیبت بگذارى تا از 

روى هیچکدامشــان شرمنده نشــوى یا اینکه باید دل 
رحمى را کنار بگذارى تا شرمسار نشوى. نقطه اشتراك

 همگى شــان هم اظهار عجز و ناتوانى است که دل هر 
زیارت کننده اهل قبور را به درد مى آورد و مجبورت مى 
کند براى عزیز از دست رفته شان دست به جیب شوند و 

براى آمرزشش مبلغى را تقدیم نمایند.
حتى نمى توان تشخیص داد کدام راست مى گوید و کدام 
دروغ، چه کسى واقعًا نیازمند است و چه کسى متکدى، 
معلول واقعى کیست و کدام از آنها بخاطر اعتیاد گدایى 

مى کنند.
جالب اینجاســت که اگر درآمد یک روز این متکدیان را 
حســاب کنى از حقوق و مزایاى یک کارگر هم بیشــتر 
مى شود و تصور اینکه بعضى از آنها در بهترین جاى شهر 

خانه ویالیى داشته باشند دور از انتظار نیست. 
تن پرورى، پول بدون زحمت و همچنین فقر و بیکارى از 
جمله دالیلى است که باعث مى شود تعداد گدایان هر روز 
بیشتر شود. گرچه این موضوع تنها مختص به اصفهان 
نیست و همه جاى دنیا متکدى پیدا مى شود اما اینکه این 
پدیده در اصفهان که یک شهر توریستى به شمار مى رود 
و بیشتر به چشم مى آید امرى انکار نشدنى است، موضوع 

را مهمتر مى کند. 
به گفته شــهروندان، حضور متکدیان و دستفروشان به 
معضلى براى بزرگ ترین آرامگاه اصفهان تبدیل شــده 
است و در این میان کمک هاى از سر دلسوزى شهروندان 

به این افراد از یک سو و عدم برخورد جدى سازمان هاى 
متولى از سوى دیگر موجب شــده هر روز به تعداد آنها 

افزوده شود.
به گفته مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى 
شــهردارى اصفهان تنها در ماه نخســت امسال، 295 
متکدى و دستفروش در اصفهان جمع آورى شده اند. اما با 
وجود اینکه همواره سازمان رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان در جمع آورى متکدیان اصفهان پیشگام بوده؛ با 
وجود این، به این علت که سود سرشارى در امر تکدیگرى 
وجود دارد باز هم آنها راه خیابان ها یا قبرستان هاى شهر 

را در پیش مى گیرند تا ترحم بخرند.
برخى از مسئولین معتقدند کلید حل معضل تکدیگرى در 
دست مردم است. آنان معتقدند در سال هاى اخیر اقدامات 
خوبى براى جمع آورى و ســاماندهى متکدیان صورت 
گرفته، اما همکارى مردم نیــز در این خصوص اهمیت 
اساسى دارد. متکدیان بیشتر در جایى فعالیت مى کنند که 
به کمک مردم امیدوار باشند و حتى اگر بازار کار را مناسب 
ارزیابى کنند ممکن است از شهر و استان هاى دیگر نیز 

وارد شهر  اصفهان شوند.
هزار دست باید در کار باشد تا این نازیبایى از چهره شهر و 
باغ رضوان  پاك شود و بتوانیم با خیال راحت کمک هاى 
خود را به مراکز مشــخص و قانونــى پرداخت کنیم نه 
به آنهایى که باغ رضوان را هــدف تکدیگرى خود قرار 

داده اند.

متکدیان در باغ رضوان هم پول به جیب مى زنند! 

خرید ترحم در کنار اموات 

موج گرانى و کاهش تاکسى هاى اینترنتى
نصف جهــان   این روزها مشــتریان تاکســى هاى 
اینترنتــى از افزایــش غیــر منطقــى کرایه هاى
 تاکســى هاى اینترنتى و قبول نشــدن درخواست 
هایشــان گالیه دارند و مى گویند تعــداد رانندگان 
کاهش یافته اســت و دیگر مثل قبــل نمى توانیم 
به ســرعت از این تاکســى ها بگیریم. مســافران 
تاکسى هاى آنالین در عین حال عنوان مى کنند که 
کرایه ها نیز افزایش یافته و افزایش هزینه هاى زندگى 
اجازه پرداخت کرایه هایى با نرخ هاى باال را نمى دهد.

در ســوى دیگر ماجرا نیز رانندگانى هســتند که از 
نرخ کمیســیون و کم بــودن کرایه هاى تاکســى 

اینترنتى گالیه دارند و معتقدند که در این شــرایط 
به صرفه آنها نیســت که از صبح تا شب کار کنند و 
بنابراین میزان فعالیتشــان کاهش یافته است. آنها 
مى گویند بــا افزایش قیمت  بســیارى از کاالهاى 
اساســى، قیمت ســفرها مقرون به صرفه نیست و 
از انجام ســفر خــوددارى مى کننــد و در حالى که 
مســافران توقع دارند در شرایط دشــوار معیشتى با 
قیمتى منطقى از اسنپ استفاده کنند آنها معتقدند که 
این قیمت ها براى رانندگان به صرفه نیست آن هم 
در حالى که تعداد تاکسى هاى اینترنتى هم کاهش

 یافته است.

مریم محسنى
 «یکى بخر دوتا ببر» حکایت فروشگاه هایى شده است که 
حاال در اصفهان زیاد شده اند و با این شعار اجناس مانده 

و از تاریخ گذشته انبارهایشان را به فروش مى رسانند.
این فروشگاه ها با مبلغ کمترى اجناسى که تنها یکى دو 
روز به تاریخ انقضایشان باقى مانده را با قیمت کمترى 
مى فروشند و این موضوع باعث مى شود که مشتریان 

بیشترى هم جذب کنند.
برخى از مشتریان نیز به هواى اینکه این اجناس ارزان تر 
است تعداد زیادى از آنها را مى خرند بدون اینکه متوجه 

باشــند تاریخ انقضاى آن تا یکــى دو روز دیگر از میان
 مى رود و یا در برخى از اوقات تاریخ این اجناس در حال 

منقضى شدن هستند.
این کاالهــاى حراج خورده  که معموًال در قفســه هاى 
جداگانه اى قرار مى گیرند گاهى تخفیف هایشان به 50 
درصد هم مى رسد و وقتى تاریخ آنها به فروشندگان اعالم 
مى شود آنها عنوان مى کنند تا چند روز بعد هم مى شود از 
آنها استفاده کرد. این در حالى است که این موضوع نه تنها 
مشکالت بهداشتى ایجاد مى کند بلکه سالمت جامعه را 

نیز زیر سئوال خواهد برد.

«یکى بخر دو تا ببر»!

این گره به دست چه کسى باز مى شود؟
نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شماره روز پنج 
شنبه خود در مطلبى زیر عنوان «گره کور ترافیک 
شهر» به این اشــاره کرد که «ترافیک به معضلى 
جدى براى اصفهان تبدیل شده است.» به نوشته این 
روزنامه، «این روزها شلوغى بیش از حد صبحگاهى 
و ظهرگاهى اتوبان ها و خیابان هاى اصفهان بیش 
از همه ما را به یاد پایتخــت و ماجراهاى ترافیکش

 مى اندازد و به یادمان مى آورد تا همین چندســال 
پیش چقدر به اصفهانمان مى بالیدیم که نه هواى 
آلوده تهــران را دارد و نه ترافیــک دیوانه کننده و 
اعصاب خردکن این شهر شلوغ را. حاال هرساعت از 
شبانه روز که راهى خیابان و اتوبان شوى، مى بینى 

که ازدحام ماشین ها نفس شهر را بند آورده اند.»
«زاینده رود» آنگاه به کمبود ســرویس مدارس به 
عنوان یکى از دالیل اصلى حال و روز خیابان هاى 
شهر اشاره کرده و مى نویســد: «قرار بود مهرماه 
امســال شــاهد مدیریت ترافیک و روان تر شدن 
آن باشــیم؛ اما مهر آمد و به روزهاى آخر خود هم 
رســید و وضعیت حتى از روزهاى ابتدایى ســال و 
بازشــدن مدارس پس از دوسال وقفه کرونایى هم 

بدتر است.»
و باالخره ســئوال مهم این روزنامه اصفهان درباره 
مشکل ترافیک: «مردم مانده اند که گره ترافیک را 

باالخره چه کسى و چه ارگانى قرار است باز کند؟»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: مطالعات نشان مى دهد که 
استفاده از غالت تصفیه شده در سبد غذایى خانواده هاى 
اصفهانى بیشــتر از حد معمول افزایــش یافته که زنگ 

هشدارى براى چاقى و انواع بیمارى ها در آینده است.
مرجان منوچهرى نایینى افزود: از جمله غالت تصفیه شده 
مى توان به برنج ســفید، نان لواش و بدون سبوس و جو 

پَرك شده اشاره کرد.
وى به تغییر شــکل هرم غذایى خانواده ها در سال هاى 

اخیر اشــاره و اضافه کرد: مصرف انواع روغن، قندها و 
ترشیجات نیز زیادتر از حد معمول شده است.

منوچهرى تاکید کرد: این تغییر هرم غذایى هشــدارى 
است براى اینکه اگر به همین منوال پیش برود با اضافه 
وزن و چاقى بیشتر در گروه هاى ســنى مختلف و انواع 
بیمارى هاى ناشى از آن مانند دیابت و چربى خون مواجه 

خواهیم شد.
منوچهرى همچنین با اشاره به اهمیت برنامه غذایى هر 
خانواده، افزود: زنان با توجه بــه اینکه مدیر برنامه هاى 

غذایى خانواده ها هستند نقش مهمى در این زمینه دارند و 
باید باتوجه به ابعادى مانند وضعیت اقتصادى و درآمدى و 
همچنین تامین گروه هاى غذایى مختلف، برنامه غذایى 

خوبى را براى تک تک اعضاى خانواده فراهم کنند.
وى ادامه داد: بعنوان مثال اگر خانواده اى داراى فرزندان 
در سن رشد است باید دریافت مواد پروتئینى براى آنها در 
اولویت قرار گیرد، همچنین تامین مواد غذایى متناسب 
براى افراد آســیب پذیر مانند زنان باردار و سالمندان نیز 

مورد توجه باشد.

زنگ هشدار استفاده از غالت تصفیه شده در غذاى اصفهانى ها

تغییر سکاندار معاونت علمى دانشگاه آزاد دهاقان 
نصف جهــان   معــاون علمى جدید دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد دهاقان با صدور حکمى از سوى رئیس 

این واحد دانشگاهى منصوب شد.
جلسه تکریم و معارفه معاونان قدیم و جدید علمى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان با حضور اعضاى 
هیئت رئیسه و جمعى از مدیران این واحد دانشگاهى 
برگزار و سیدحســن حجازى رئیس واحد دهاقان، 

ســیدناصر حجازى عضو هیئت علمى گروه علوم 
اجتماعى این دانشگاه را به سمت سرپرست معاونت 

علمى واحد دهاقان معرفى کرد.
 در پایان این نشســت از تالش بیش از 25 ســاله 
محمدعلى چیت ساز در سمت هاى مختلف دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد دهاقان قدردانى شــد و حکم 

سرپرستى ناصر حجازى به وى ابالغ شد.

اختصاص 500 میلیارد ریال آسفالت 
در معابر خمینى شهر

نصف جهان   شــهردار خمینى شــهر با اشــاره به 
پروژه هاى عمرانى اجرایى این شــهردارى در سال 
جارى گفت: در ســال جارى عملیات اجرایى بلوار 
صفاییه حد فاصل چهارراه دولت تــا میدان پیوند 
با اعتبــارى بالغ بر 80 میلیارد ریــال عملیاتى و به 

بهره بردارى رسید.
على اصغر حاج حیدرى افزود: عملیات احداث بلوار 

فردوسى نیز پس از احداث پل روى کانال آب برخوار 
و آسفالت خیابان و ساماندهى منطقه به اتمام رسید.
وى از پیشــرفت بلــوك فــرش خیابان هــاى
 خمینى شــهر خبر داد و بیان کرد: در نیمه نخست 
امسال 500میلیارد ریال آسفالت در معابر خمینى شهر 
اجرایى و روکش، لکه گیرى و ترمیم ترانشــه ها نیز 

انجام شده است.

سرپرست پیشین هیئت باستان شناسى چهارباغ گفت: نزدیک 
به 5 هزار قطعه شىء تاریخى در کاوش هاى گروه پژوهشى 
ما در محور میانى چهارباغ در سال 98 کشف شد اما مطالعات 

ما در ادامه ناتمام ماند.
محسن جاورى با بیان کاوش هاى باستان شناسى در محور 
میانى چهارباغ (حد فاصل خیابان آمادگاه تا میدان امام حسین 
(ع)) آذر ماه 1398 آغاز شــد، اظهار داشت: کاوش هاى ما و 
آنچه که مد نظر تیم پژوهشى در این محور تاریخى بود، انجام 

شد اما در ادامه مطالعات ما نیمه تمام ماند.

وى افزود: زمستان 98 در کاوش هاى ما نزدیک به پنج هزار 
قطعه شىء شامل سفال، کاشى، سکه، قطعات فلزى، شیشه 
و ... به دست آمد که همه باید مطالعه، مستندسازى و طراحى 
شود اما متأسفانه از بهمن ماه همان سال مطالعات متوقف شد 

و این بخش به انجام نرسید.
این باستان شناس ادامه داد: 6 ترانشه براى انجام کاوش ها در 
محور میانى چهارباغ ایجاد کردیم که طول این ها از هفت تا 
15 متر متغیر بود و جاهایى که باید براى کاوش به طول ترانشه 
اضافه مى شد تا سطح بیشترى از خیابان چهارباغ مورد اکتشاف 

قرار گیرد، به طول ترانشه ها اضافه شد و آنچه مد نظر بود در 
این کاوش ها بدست آمد.

جاورى اضافه کرد: در بخش ترانشه عمقى گمانه الیه نگارى 
در این محور، تعداد قابل توجهى بقایاى استخوانى کشف شد 
که حاوى اطالعات مهمى درمورد گونه هاى حیات وحش و 

افرادى بود که 6 هزار سال پیش زندگى مى کردند.
وى با بیان اینکه این بقایاى استخوانى در تحتانى ترین الیه 
گمانه عمقى کشف شد، ابراز داشــت: این بقایاى استخوانى 
مربوط به بز، گوسفند، گاو و اسب بود که این ها را جمع آورى 

کردیم و اکنون براى مطالعات به آکادمى علوم فرانسه فرستاده 
شده است.

این باســتان شــناس درخصوص علت توقــف مطالعات 
کاوش هاى باستان شناسى محور میانى چهارباغ، خاطرنشان 
کرد: مسئوالن وقت نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان که 
قرار بود و متعهد شده بودند ادامه این مطالعات را تأمین اعتبار 
کنند به دالیلى اعالم کردند که اعتبار مورد نیاز را نتوانستند 
تأمین کنند و این مطالعات روى زمین ماند هرچند اکنون قول 

دادند که این کار به انجام برسد.

کشف
 5000 قطعه 

شىء تاریخى 
در چهارباغ
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اسپاتیفاى تعداد 11 پادکست اورجینال را لغو و کمتر از ۵٪ از کارکنان 
پادکست را اخراج مى کند.

 یک منبع آگاه بــه TechCrunch تایید کرد کــه Spotify در حال 
استخراج 11 پادکست اورجینال از این پلتفرم است که استودیوهاى 
Parcast و Gimlet را تحت تاثیر قرار خواهنــد داد و کمتر از ۵٪ از 

کارکنان پادکســت Spotify اخراج خواهند شد. ما متوجه شدیم که 
Spotify برخى از کارکنان خود را به پادکست هاى دیگر اختصاص 

خواهد داد.

Spotify که براى اظهار نظر تماس گرفت، گفت که به طور عمومى 

در مورد تغییرات کارکنان اظهار نظر نمى کند.
طى چند مــاه آینده، پادکســت هایى که از پلتفرم خارج مى شــوند 
 How to Save a Planet,” “Crime Show,” “Every” :عبارتند از
 Little Thing,” as well as Parcast’s “Medical Murders,”
 “Female Criminals,” “Crimes of Passion,” “Dictator,”

.“Urban Legends” و ““Mythology,” “Haunted Places

 Horoscope" در سه ماهه دوم سال 2023، اسپاتیفاى همچنین با

Today" خداحافظى خواهد کرد.

این اولین بارى اســت که Spotify پادکست هاى گروهى را لغو مى 
کند. این حرکت احتماًال براى کمک به تقویت مجموعه پادکست هاى 

اصلى و انحصارى (O&E) آن انجام شده است.
ماه گذشــته، Spotify بیش از 300000 کتاب صوتى را راه اندازى 
کرد، ویژگى جدیدى که این شــرکت را در رقابت مســتقیم با ارائه 
دهندگان برتر کتاب صوتــى Audible، Audiobooks، Google و 

Nook قرار مى دهد.

گوگل کروم آســیب پذیرترین مرورگر سال 2022 
شد. در همان حال، رکورددار بیشترین آسیب پذیرى 
امنیتى در کل دوران اســت. در ادامه شاهد جزئیات 

بیشتر باشید.
مرورگرهــا جــزو برنامه هاى کلیدى گوشــى هاى 
هوشــمند، تبلت ها و لپ تاپ ها به شــمار مى روند و 
اگرچه مرورگرهاى فراوانى موجودنــد، اما خیلى از 
آن ها با آســیب پذیرى امنیتى دســت و پنجره نرم 

مى کنند. 
در واقع در حال حاضر برخى از مرورگرهاى معروف با 
مشکل حفره هاى امنیتى مواجه اند. با توجه به تحقیق 
جدیدى از سوى Atlas، گوگل کروم آسیب پذیرترین 
مرورگر در سال 2022 به حساب مى آید و از ابتداى 
سال تا به اینجا 303 آســیب پذیرى از آن ثبت شده 
است. عالوه بر این، تنها مرورگر داراى حفره امنیتى 

جدید در ماه اکتبر بوده است.
پس از گوگل کروم، موزیال فایرفاکس با 117 آسیب 
پذیــرى امنیتى در جایــگاه دوم آســیب پذیرترین 
مرورگرهــاى ســال 2022 قــرار دارد. در جایگاه 
سوم مایکروســافت اج با 103 آســیب پذیرى و در 
جایگاه چهارم سافارى با 26 آسیب پذیرى به چشم 

مى خورند. این درحالى است که اپرا طى سال جارى 
میالدى با هیچ گونه آســیب پذیــرى رو به رو نبوده

 است. 
کروم در زمینه مجموع آســیب پذیرى ها هم باالى 
تمامى مرورگرهاى دیگر نشســته و از زمان عرضه 
خود در سال 2008 روى هم رفته 3159 مورد داشته 

است.
فایرفاکس، ســافارى و اپرا همه قدیمى تر از گوگل 

کروم هســتند، اما مجموع آسیب 
پذیرى هــاى آن ها بــه کروم 
نمى رســد و به ترتیب 2361، 
1139 و 344 مــورد حفــره 
امنیتى از آن ها شناخته شده 
است. مرورگر مایکروسافت 
اج هم که انتشــارش به سال 
2015 بر مى گــردد، مجموعًا 
میزبان 806 آســیب پذیرى 

بوده است.
کاربــران جهــت کاهش خطر 
سوء استفاده هکرها از حفره هاى 
امنیتــى بایــد به طور پیوســته 

مرورگر خود را بروزرســانى کننــد. از آنجا که این 
مرورگرها معمــوًال به دام این ضعف هــاى امنیتى 
مى افتند، به صورت منظم بروزرسانى هاى جدیدى 
براى آن ها با هدف رفع آسیب پذیرى ها در دسترس 
قرار مى گیرد. حاال گوگل کــروم در همان حال که 
محبوب ترین مرورگر حال حاضر بر شمرده مى شود، 

رکورددار بیشترین آسیب پذیرى امنیتى است.

ترفندى براى طوالنى تر شدن شارژ اپل واچ
 یکى از دغدغه هاى کاربران فعال اپل واچ، خالى شدن شارژ دستگاهشان 
اســت که در این مطلب به راهکارهایى براى دوام بیشتر آن اشاره شده 

است.
اپل واچ 8 نیز مانند نسل قبلى خود حدود 18 ساعت شارژ ارائه مى دهد، به 
این معنى که اگر یک کاربر پرکار هستید، ممکن است قبل از اتمام روز نیاز 

به شارژ ساعت خود داشته باشید.
طبق گفته سازنده، اپل واچ اولترا که به تازگى عرضه شده است، با عمر 
باترى 36 ساعته دو برابر عملکرد بهترى دارد؛ اما این گجت براى فضاى 
باز طراحى شده اســت. بنابراین اگر براى چند روز از تمدن دور هستید، 
ممکن است همچنان براى روشن نگه داشتن ساعت خود در طول سفر 

تالش کنید.
اما کاربر هر مدلى که باشید، راه هاى متعددى وجود دارد که مى توانید زمان 

بین شارژ اپل واچ خود را افزایش دهید.

حالت کم مصرف
ویژگى جدیدى که به watchOS9 اضافه شده است، 
حالت کم مصرف به همان روشــى اســت که 
حالت کم مصرف براى آیفــون و آیپد در 
دسترس اســت. ویژگى هاى خاصى 
را بــراى صرفه جویى در مصرف 
انرژى غیرفعــال مى کند، 
مانند نمایشگر همیشه 

روشــن، اعالن هاى 
ضربان قلب، اندازه گیرى 

ضربان قلب و اکسیژن خون 
پس زمینه و یادآور هاى تمرین.

در ایــن حالت، اپــل واچ همچنین 
اتصاالت واى فاى و تلفــن همراه را 
هنگامى که آیفونى در نزدیکى نیست، 

خاموش کرده و تماس ها و 

اعالن هاى دریافتى را مسدود مى کند.
در نتیجه، برقرارى تماس هاى تلفنى ممکن اســت بیشتر طول بکشد. 
برنامه هاى پس زمینه به طور پراکنده تر تازه سازى مى شوند و ویجت هاى 
روى صفحه ساعت شما کمتر به روزرسانى مى شوند؛ عالوه بر این، سیرى 

ممکن است کندتر باشد و متوجه خواهید شد که انیمیشن ها و اسکرول ها 
مى توانند کمتر روان به نظر برسند.

براى فعال کردن حالت کم مصرف، پایین صفحه اپل واچ را لمس کرده 
و نگه دارید تا Control Center ظاهر شــود، سپس انگشت خود را به 

باال بکشید.
روى نماد درصد باترى ضربه بزنید و کلید حالت کم مصرف را روشن کنید.

مى توانید از تنظیمات روى ساعت با ضربه زدن روى باترى، آن را فعال 
کنید. هر زمان که آن را روشن مى کنید، مى توانید انتخاب کنید که حالت 
به طور نامحدود یا براى یک، دو یا سه روز روشن شود. هنگامى که حالت 

کم مصرف روشن است، یک دایره زرد در باالى صفحه ظاهر مى شود.

گزینه دیگر این است که هر بار که تمرین را شروع مى کنید، حالت کم 
مصرف را فعال کنید. از برنامه Settings در ساعت هوشمند، به گزینه 
Workout بروید، ســپس کلید تغییر حالــت Low Power Mode را 

روشن کنید و نگران نباشید. دســتگاه شما همچنان معیار هاى کلیدى 
مانند ضربان قلب و سرعت را اندازه گیرى مى کند.

ایجاد تنظیمات دستى
اگر حالت کم مصرف براى شما زیاد است یا کافى نیست، مى توانید به 

جاى آن از برخى تغییرات دستى در تنظیمات اپل واچ خود استفاده کنید.
براى مثال مى توانید نمایشگر همیشه روشن را خودتان خاموش کنید. 
از برنامه تنظیمات روى ساعت، روى Display & Brightness ضربه 
بزنید، سپس همیشه روشن را خاموش کنید. از منو مى توانید با استفاده 
از نوار لغزنده، نور صفحه را کاهش دهید و حتى در مصرف انرژى صرفه 

جویى کنید.
راه هاى دیگر براى کاهش مصرف نور نمایشگر این است که به 
صفحه ساعت تیره تر بروید و تعداد برنامه هایى را که استفاده 
مى کنید، محدود کنید. این تنها به این معنى نیســت که 
پیکسل هاى کمترى فعال مى شــوند؛ بلکه به این معنى 
است که این ابزار پوشیدنى اطالعات کمترى براى به روز 
رسانى در پس زمینه خواهد داشت. روى صفحه ساعت 

فعلى ضربه زده و نگه دارید تا آن را تغییر دهید.
 wake on wrist raise غیرفعال کردن قابلیت
نیز مى تواند به عمر باترى کمک کند. به 
این ترتیب از روشن شدن چهره در 
زمانى که مثال گوش خود را 
مى خراشید، جلوگیرى 

مى کنید و فقط زمانى این کار را انجام مى دهید که واقعا به آن نیاز داشته 
باشید. این ویژگى در همان صفحه نمایش و روشنایى در تنظیمات ساعت 
وجود دارد، تنها کافى است گزینه Wake on Wrist Raise را خاموش 

کنید.
متوقف کردن اپل واچ شــما از این که مجبور نباشید همیشه به «هى 
سیرى» خود گوش دهید، مى تواند مقدارى از فشار روى باترى را کاهش 

دهد.
به تنظیمات ساعت هوشمند خود بروید، سیرى را انتخاب کرده و گزینه 
 Raise to را غیر فعال کنید. همچنین مى توانید Listen for Hey Siri

Speak را غیر فعال کنید تا در مصرف باترى صرفه جویى شود.

مدیریت برنامه ها
نحوه اســتفاده از اپل واچ نیز بر عمر باترى تاثیر مى گــذارد. اگر واقعا 
مى خواهید زمان بین شارژ را به حداکثر برسانید، تماس ها را از مچ دست و 
پخش صدا با ساعت به حداقل برسانید و از این ابزار براى کار هاى سخت 

مانند ناوبرى گام به گام استفاده نکنید.
ویژگى واکى تاکى یکى دیگر از مواردى اســت که براى صرفه جویى 
در عمر باترى باید از آن اجتناب کرد؛ زیرا از بلندگو و میکروفون استفاده 

مى کند.
کاهش تعداد اعالن هایى که به تلفن شما ارسال مى شوند نیز مى تواند به 
شما کمک کند. این کار تعداد بررسى هاى پس زمینه و تعداد دفعات بوق 
 iPhone در Watch زدن و لرزش ســاعت را کاهش مى دهد. از برنامه
خود، روى Notifications ضربه بزنید، با خاموش کردن هشدار ها براى 

هر برنامه اى که مطلقا مجبور به شنیدن آن نیستید، شروع کنید.
همچنین مى توانید از ترفندى براى مدیریت عمر باترى گوشــى هاى 
هوشمند استفاده کنید، Do Not Disturb را براى مدتى در ساعت خود 
فعال کنید. این کار همه اعالن ها را مسدود مى کند، ساعت شما را از بررسى 
مداوم آن ها باز مى دارد و وزوز ها و پینگ هایى را که دستگاهتان روشن 
مى کند، کاهش مى دهد. پایین صفحه اپل واچ را لمس کرده و نگه دارید، 
سپس هنگامى که Control Center ظاهر شد، انگشت خود را به باال 

بکشید و روى Do Not Disturb ضربه بزنید.
در مورد برنامه ها، مى توانید به اپل واچ خود بگویید آن ها را در پس زمینه 
تازه ســازى نکنید؛ بنابراین فقط زمانى که واقعا باز هستند به روزرسانى 
مى شــوند. از برنامه Watch در iPhone خود، روى General ضربه 
بزنید. مى توانید گزینه Background App Refresh را به طور کامل 
خاموش کنید یا آن را براى برنامه هاى جداگانه با استفاده از سوئیچ هاى 

جابه جایى غیرفعال کنید.

بهترین گوشى  براى بازى در سال 2022

سامسونگ فناورى جدیدى را براى دوربین گوشى هاى خود 
توسعه داده است.

سامســونگ در حال کار بــر روى یک سیســتم دوربین 
تشخیص چهره است که شــامل دو دوربین در زیر صفحه 
نمایش مى شــود تا تصاویر متعددى از کاربر را از دو زاویه 
به دست آورد و مدل سه بعدى چهره بهترى بسازد تا از آن 

براى اهداف احراز هویت استفاده کند.
این فناورى جدید در یک درخواســت ثبت اختراع توسط 
شرکت فناورى کره اى سامسونگ به KIPRIS (سرویس 
اطالعات حقوق مالکیت معنوى کــره) در مارس 2021 

فاش شد که سند آن هفته گذشته منتشر شده است.
در این گزارش آمده است که سامسونگ این فناورى جدید 
را در سرى گوشى هاى گلکسى فولد خود قرار داده است، 
اما فقط براى اهداف آزمایشى است. در حق ثبت اختراع 
فناورى جدید جزئیات زیادى ذکر نشده است. با این حال، 
این ســند یک ماکت از یک تلفن معمولى "Fold" با دو 

دوربین یکى در باال و یکى در پایین را نشان مى دهد.
این پتنت همچنین به اندازه گیرى اندازه مردمک چشم 
مى پردازد. بر اساس این گزارش، اندازه مردمک باید بسته 
به شرایط نورى متفاوت باشد و این ویژگى مى تواند به 
عنوان یک اقدام امنیتى اضافى براى تقویت سیســتم 
حفاظت در برابر اســتفاده از چیز هایى مانند عکس یا 
ماسک براى فریب دادن هنگام احراز هویت استفاده 

شود.
ماه آگوست گذشته، سامسونگ از جدیدترین گوشى 
هوشمند تاشو خود رونمایى کرد و قیمت ها را در همان 
سطح سال گذشته نگه داشت تا بتواند رهبرى خود را 

در بازار تثبیت کند.
این شــرکت قیمت گوشــى (Galaxy Z Flip4) را 
999.99 دالر تعیین کرده اســت، در حالى که قیمت 
گوشــى (Galaxy ZFlip4) مجهز به فناورى نسل 
پنجم و صفحه نمایش اصلى 7.6 اینچى در ایاالت 

متحده از 1799.99 دالر شروع مى شود.

فناورى جدید سامسونگ براى 
دوربین گوشى هاى خود

به روزرسانى جدید مرورگر مایکروسافت اج شامل 
امکانات جدیدى براى کاربران پلتفرم Temas است 
و عالوه براین ویژگى هــاى امنیتى بهبودیافته اى را 

ارائه مى دهد.
مایکروســافت در هفته ى جــارى از محصوالت 
سخت افزارى جدید خود ازجمله ســرفیس پرو 9 و 
سرفیس لپ تاپ 5 رونمایى کرد. این شرکت همچنین 
مرورگر اج را با قابلیت هاى جدید به روزرسانى کرده 

است.
مهم ترین ویژگى جدید مایکروســافت اج، احتماأل 
فضاهاى کارى مشــترك (Workspace) اســت؛ 
قابلیت جالبى که به کاربــران Teams اجازه مى دهد 
برگه هاى مرورگر را به اشــتراك بگــذارد. به گفته ى 
مایکروســافت این امــکان مى تواند هنــگام اضافه 
شــدن اعضاى جدید به پروژه هاى موجود در پلتفرم 
Teams مفید واقع شود. بدین ترتیب مى توان به جاى 

اشتراك گذارى تعداد زیادى لینک و فایل، به راحتى با 
Workspace اج، تب موردنظر را روى مرورگر با آن ها 

به اشتراك گذاشت. عالوه براین، با 
پیشرفت پروژه، تب ها به طور 
لحظه اى به روزرسانى مى شوند. 
البته پیش ازایــن افزونه هایى با 

کارکرد مشابه براى اج منتشر شده 
است اما هیچ کدام از آن ها محبوبیت 

زیادى میان کاربران پیدا نکردند. شــایان ذکر است که 
اشــتراك گذارى پیوندها و فایل ها در  Teamsبا روش 

متفاوتى انجام مى شود.  
مایکروسافت همچنین در به روزرسانى جدید اج، قابلیتى 
براى محافظت از اشتباهات تایپى در URLھا ارائه مى دهد 
که از هدایت کاربران به وب ســایت هاى کالهبردارى 
آنالین جلوگیرى مى کند. این ویژگى، پیچیدگى زیادى 

ندارد و مطمئناً بسیار کاربردى و مفید است.
عالوه براین، حالت امنیتى پیشرفته ى جدیدى به اج اضافه 
شده است که به طور خودکار محافظه کارانه ترین تنظیمات 
را هنگام گشــت وگذار در وب اعمــال مى کند. به عنوان 
مثال این ویژگى، درصورت نیاز کامپایل جاوا اسکریپت را 
غیرفعال مى کند. ایده ى اصلى این حالت جدید این است که 
قبل از بازدید از وب سایت هاى ناشناس، سطح امنیتى آن را 
مشخص شود. اگر یک سایت آشنا هک و کدهاى مخرب 
ازطریق آن منتشر شود، از این نوع مشکل امنیتى جلوگیرى 

خواهد شد.
درنهایت مایکروســافت ویژگى هاى دسترســى پذیرى 
جدیدى به اج اضافه کرده است. این مرورگر اکنون هنگام 
پخش صدا، زیرنویس هاى زنــده ارائه مى دهد و تجربه ى 
راوى پیشــرفته اکنون اطالعات متنى بیشترى را درمورد 
زمینه ها و دکمه ها به کاربران کم بینــا ارائه مى دهد. با این 
به روزرســانى، صفحه خوان ها اکنون مى توانند پاسخ هاى 
فورى اج را براى سؤاالتى مثل «وضعیت آب هوى سیاتل»، 
بخوانند. عالوه براین کاربران به زودى قــادر خواهند بود از 
رنگ هاى زمینه ى جدید براى بهبود خوانایى و کنتراســت 

رنگ بهره ببرند.

مرورگر مایکروسافت
 به روزرسانى شد!

تغییرات جدید اسپاتیفاى براى دوستداران آهنگ

گوگل کروم، آسیب پذیرترین مرورگر تا سال 2022 است

گوشى هاى هوشمند بسیارى در بازار موجود هستند؛ ولى برخى از آن ها براى 
بازى مناسب و برخى دگر نامناسب هستند.

ده ها گوشى هوشمند در بازار موجود هســتند. برخى از آن ها به طور خاص 
براى بازى هاى الکترونیکى طراحى شده اند و برخى دیگر داراى ویژگى هاى 

"ماوراى طبیعى" در همه سطوح از جمله بازى ها هستند.
بنابراین، هنگام خرید یک گوشى هوشمند مخصوص بازى، مهم است که 
به دنبال عملکرد عالى، صفحه نمایش بزرگ و با وضوح باال با میانگین به 

روزرسانى باال باشید و به عمر باترى توجه کنید.

چگونه بهترین گوشى را براى بازى انتخاب کنیم؟
سه عامل که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

صفحه نمایش: اندازه، وضوح و میانگین به روزرسانى.
ویژگى هاى اضافى: هنگام بازى، به عنوان بازیکن یا طرفدار مفید است.

کتابخانه بازى هاى موجود: بین اندروید و iOS متفاوت است.
وبســایت TechRadar ترتیبى از بهترین تلفن هاى مناسب براى بازى را 
پیشنهاد کرده اســت. چه گوشــى هایى که به طور خاص براى آن طراحى 

شده اند و چه آن هایى که وظایف مختلفى را انجام مى دهند.

 :ROG Phone6 ایسوس 
این گوشى داراى عملکرد قدرتمند و پخش 
جریانى عالى است؛ اما شــارژ بى سیم ندارد 
و ویژگى هاى دوربین نســبت به قیمت آن 

ضعیف است.
 :Black Shark۵Pro 

عملکــردى قدرتمنــد و 
درایور هاى جمع شونده دارد؛ 
اما عمر باترى ضعیف بوده و 

بیش از حد داغ مى کند.

 :Nubia Red Magic7 
داراى صفحه نمایش عالى و پردازش قدرتمند اســت؛ اما عمر باترى ضعیف است و 

طراحى آن ظریف نیست.

:Black Shark۴Pro 
داراى  گوشــى  ایــن   
ویژگى هاى بــازى و عمر 
باترى عالى است؛ اما حجیم 
بوده و دوربین آن متوســط   

است.

 :ROG Phone5 ایسوس
عملکرد، استریم و اسپیکر عالى، اما دوربین 
قابلیت زوم خوبى ندارد و همچنین گوشــى 

بزرگ، سنگین و حجیمى است.

ش 
د 
ن 

بینشارژ اپل واچ خود را افزایش دهید.

حالت کم مصرف
9ویژگى جدیدى که به watchOS9 اضافه شده است، 
حالت کم مصرف به همان روشــى اســت که

حالت کم مصرف براى آیفــون و آیپد در 
دسترس اســت. ویژگى هاى خاصى 
را بــراى صرفه جویى در مصرف

انرژى غیرفعــال مى کند، 
مانند نمایشگر همیشه 

روشــن، اعالن هاى
ضربان قلب، اندازه گیرى

ضربان قلب و اکسیژن خون 
پس زمینه و یادآور هاى تمرین.

در ایــن حالت، اپــل واچ همچنین 
اتصاالت واى فاى و تلفــن همراه را 
هنگامى که آیفونى در نزدیکى نیست، 

خاموش کرده و تماس ها و

اعالن هاى دریافتى را مسدود مى کند.
در نتیجه، برقرارى تماس هاى تلفنى ممکن اســت بیشتر طول بکشد. 
برنامه هاى پس زمینه به طور پراکنده تر تازه سازى مى شوند و ویجت هاى 
روى صفحه ساعت شما کمتر به روزرسانى مى شوند؛ عالوه بر این، سیرى 

و ر Settingsمصرفرا فعالکنید. از برنامهs

w PowerMode بروید، ســپس کلید تغییر حالــت e Workout

روشن کنید و نگران نباشید. دســتگاه شما همچنان معیار هاىک
مانند ضربان قلب و سرعت را اندازه گیرى مى کند.

ایجادتنظیمات دستى
اگر حالت کم مصرف براى شما زیاد است یا کافى نیست، مى تو
جاىآن از برخى تغییرات دستى در تنظیمات اپل واچ خود استفاده
براىمثال مى توانید نمایشگر همیشه روشن را خودتان خاموش

isplay &Brightness از برنامه تنظیمات روى ساعت، روىs

بزنید، سپس همیشه روشن را خاموش کنید. از منو مى توانید با
نوار لغزنده، نور صفحه را کاهش دهید و حتى در مصرف انرژى از

جویى کنید.
راه هاى دیگر براى کاهش مصرف نور نمایشگر این اس
صفحه ساعت تیره تر بروید و تعداد برنامه هایى را ک
مى کنید، محدود کنید. این تنها به این معنى نیس
پیکسل هاى کمترى فعال مى شــوند؛ بلکه به
است که این ابزار پوشیدنى اطالعات کمترى بر
رسانى در پس زمینه خواهد داشت. روى صفح
فعلى ضربه زده و نگه دارید تا آن را تغییر
wrist raise غیرفعالکردن قابلیتe

نیز مى تواند به عمر باترى کم
این ترتیب از روشن شد
زمانى که مثال گو
مى خراشید

رررررگر با آن ها  ظر را روى مرور
ین، با

ور 
د.

ى با 
شده 
ت وب

ستهاى گروهى را لغو مى 
ویت مجموعه پادکست هاى 

است. ه
3 کتاب صوتى را راه اندازى
را در رقابت مســتقیم با ارائه

 ،Audible، Audiobooks و 

ى معروف با 
 به تحقیق 
ب پذیرترین

و از ابتداى 
ثبت شده  ن
فره امنیتى 

117 آسیب 
 پذیرترین 
 در جایگاه 
ذیرى و در 
ى به چشم

یبببببببببببببیببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببیبسیبسیب کروم هســتند، اما مجموع آ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممرومممممم پذیرى هــاى آن ها بــه ک
1نمى رســد و به ترتیب 2361،
344 مــورد حفــره 4 و 1139

امنیتى از آن ها شناخته شده 
است. مرورگر مایکروسافت 
اج هم که انتشــارش به سال 
2015 بر مى گــردد، مجموعًا 
6میزبان 806 آســیب پذیرى 

بوده است.
کاربــران جهــت کاهش خطر 
سوء استفاده هکرها از حفره هاى 
امنیتــى بایــد به طور پیوســته 

فراخوان آگهى مناقصه عملیات ساماندهى پارك فیروزه (فاز یک) شهردارى منطقه چهار
شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه عملیات ساماندهى پارك فیروزه (فاز یک) شهردارى منطقه چهار به شماره سیستمى 2001090286000015 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى 

اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى:ـ  تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/07/21 و نوبت دوم چاپ روز شنبه مورخ 1401/07/30ـ  مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز 

یک شنبه مورخ 1401/08/01ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12ـ  زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: شــرکت کنندگان باید مبلغ 2,190,000,000 ریال را به صورت وجه نقد به حســاب سپرده شــماره 10/9107470/2 یا شماره شبا 
IR 050700001000229107470002 شهردارى نزد بانک رســالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه به عنوان ضمانت  شرکت در 
مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و با تأییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : نجف آباد خیابان امام خمینى (ره)شهردارى مرکزى کدپستى  14661-  85146 تلفن:031-42640041-3   
مشخصات شهردارى :شناسه ملى : 14000277378 کد اقتصادى : 411443717316  شماره ثبت: 0900544                                     

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م.الف:۱۳۹۲۸۰۴
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چاپ دوم

فراخوان آگهى مناقصه عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه چهار
شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه چهار به شماره سیستمى 2001090286000014 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى 

اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى:ـ  تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/07/21 و نوبت دوم چاپ روز شنبه مورخ 1401/07/30ـ  مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز 

یک شنبه مورخ 1401/08/01ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12ـ  زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: شــرکت کنندگان باید مبلغ 2,500,000,000 ریال را به صورت وجه نقد به حســاب سپرده شــماره 10/9107470/2 یا شماره شبا 
IR 050700001000229107470002 شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه به عنوان ضمانت  شرکت در مناقصه 
تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و با تأییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند. اطالعات 

تماس و آدرس دستگاه : نجف آباد خیابان امام خمینى (ره)شهردارى مرکزى کدپستى 14661-85146تلفن:031-42640041-3   
مشخصات شهردارى :شناسه ملى : 14000277378 کد اقتصادى : 411443717316  شماره ثبت: 0900544
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بر اساس مطالعات منتشر شــده در معتبرترین مجالت 
دندانپزشکى دنیا، افرادى که دندان هاى کمى در دهان 
دارند، نســبت به ســایرین طول عمر کمترى خواهند 

داشت.
 ندا مسلمى گفت: بر اساس مطالعات منتشر 

شده در معتبرترین مجالت دندانپزشکى 
دنیا، افرادى که دندان هاى کمى در دهان 
دارند، نسبت به سایرین طول عمر کمترى 

خواهند داشت.
وى در حاشــیه برپایى بیســت و یکمین 

کنگره انجمن علمى پریودونتولوژى ایران 
با بیان این مطلب، 
گفــت: مطالعات 
انجــام شــده از 

ارتباط مشــکالت 
قلبى، عروقى، مغزى و 

ریوى با سالمت دندان ها و 
لثه حکایت دارد.

عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران، افزود: 
اهمیت حفظ سالمت دندان ها به حدى است که اخیرا 
در یکى از معتبرترین مجالت علمى، ارتباط میان حفظ 
ســالمت دندان ها با طول عمر مورد تایید قرار گرفته 

است.
وى با بیان اینکه نمیتوان اهمیت وجودى 
و تاثیر ایمپلنت هــاى دندانى در برقرارى 
مجدد عملکرد دندان ها در افراد دچار بى 
دندانــى را نادیده گرفت، تاکیــد کرد: اما 
هیچ ایمپلنتى از نظر عملکــرد دراز مدت 
و حتى زیبایى قابل قیــاس با دندان طبیعى 

نیست.
دبیر علمى بیســت و یکمین کنگره بین المللى 
پریودونتولــوژى  انجمــن 
ایــران، گفــت: وظیفه 
مــا دندانپزشــکان 
این اســت که تا 
امــکان  حد 

دندان هاى طبیعى فرد را حفظ کنیم.
مسلمى با بیان اینکه استفاده از ایمپلنت هاى دندانى اگر 
چه تا االن نتایج قابل قبولى را نشــان داده است، افزود: 
ولى تا زمانى که امکان حفظ سالمت دندان ها و شرایط 
بافت هاى اطراف وجود دارد، باید از کشیدن آنها اجتناب 
شــود و تا حد امکان درمان با ایمپلنت هاى دندانى را به 

تعویق بیاندازیم.
عضو انجمــن پریودونتولوژى ایران گفــت: امروزه با 
پیشرفتهاى علمى صورت گرفته، امکان درمان و حفظ 
دندان هاى به مخاطــره افتاده وجــود دارد و موضوع 
مهمى که در دومیــن روز از  بیســت و یکمین کنگره

 بین المللى انجمن علمــى پریودونتولوژى ایران مورد 
بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت، همین مبحث حفظ 

دندان ها است.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران تصریح 
کرد: امروزه با کمک تکنیک ها و جراحى میکروسکوپى و 
بازسازى لثه و پیوند استخوان مى توان از کشیدن بسیارى 
دندان ها پیشگیرى کرد؛ از ســوى دیگر هزینه درمان 

بیمارى هاى لثه و حفظ دندان طبیعى به مراتب کمتر از 
درمان با ایمپلنت دندانى است.

وى اظهار کرد: متاسفانه مردم با اهمیت و جایگاه جراح 
لثه(پریودونتیست) زیاد آشنایى ندارند و برخالف بسیارى 
موارد که بیمار را ناچار به مراجعه به مطب دندانپزشک 
مى کند، بیمارى هاى لثه اى عمدتا دردناك نیست بنابر 
این بیمار زمانى به جراح لثه مراجعه مى کند که فرصت 
طالیى درمان از دســت رفته یا دندان دچار لقى شدید 

شده است.
مسلمى، گفت: نکته مهم در کار تخصصى و آموزشى، 
تاکید به همکاران دندانپزشک براى معاینات و تشخیص 

بیمارى  لثه در مراحل اولیه است.
وى در پایان بــا بیان اینکه مشــکالت لثــه اى جزء 
بیمارى هاى خاموش محسوب مى شود، افزود: به مردم 
پیشنهاد مى کنیم که ضمن حفظ بهداشت دهان و دندان، 
استفاده صحیح از مسواك و نخ دندان را فراموش نکنند؛ 
دقت کنید که دهانشویه نیز هیچگاه نمى تواند جایگزین 

مسواك باشد.

با از دست دادن دندان طول عمرتان کمتر مى شود

پژوهشگران دریافته اند که خطر ابتال به سرطان 
رحم در زنانى که به طور مکــرر از محصوالت 
صاف کننده مو اســتفاده مى کنند، دو و نیم برابر 

بیشتر از سایر زنان است.
نتایج این پژوهش که روز دوشــنبه منتشر شد، 
نشــان مى دهد که محصوالت صاف کننده مو 
ممکن اســت به طور قابل توجهى خطر ابتال به 
سرطان رحم را در بین افرادى که به طور مکرر از 

آنها استفاده مى کنند، افزایش دهد.
الکساندرا وایت (Alexandra White) از موسسه 
ملى علوم بهداشت محیط ایاالت متحده آمریکا 
(NIEHS) و رهبــر این پژوهــش مى گوید: ما 
تخمین زده ایم که 1.64 درصد از زنانى که هرگز 
از صاف کننده هاى مو استفاده نکرده اند، ممکن 
است تا سن 70 سالگى به ســرطان رحم مبتال 
 شوند این در حالى است که این خطر در آن دسته 
از افرادى که به طور مکــرر از این محصوالت 
استفاده مى کنند به 4.05 درصد مى رسد. البته در 
نظر گرفتن این اطالعات در بستر مناسب اهمیت 
دارد زیرا سرطان رحم سرطان نسبتاً نادرى است. 
با این وجود، سرطان رحم شایع ترین سرطان در 
میان زنان ایاالت متحده آمریکا اســت و میزان 
آن به ویژه در میان زنان ســیاه پوســت در حال 

افزایش است.
پژوهشگران، 33 هزار و 947 زن که از نظر نژادى 
با یکدیگر تفاوت داشــتند را در سنین 35 تا 74 
سال به مدت 11 ســال تحت نظر قرار دادند. در 

این مدت 378 زن به سرطان رحم مبتال شدند.
پس از اینکه پژوهشــگران سایر عوامل خطر در 
ابتالى شــرکت کنندگان به ســرطان را در نظر 
گرفتند، احتمال ابتال به سرطان رحم براى زنانى 

که بیش از چهار بار در یک ســال از محصوالت 
صاف کننده مو اســتفاده کرده بودند، 2.5 برابر 

بیشتر از سایر افراد بود.
استفاده کمتر از صاف کننده ها در یک سال نیز با 
افزایش خطر سرطان رحم همراه بود، اما تفاوت 
آن ها با گروه دیگر از نظر آمارى معنادار نبود و این 
بدان معناست که نتایج در این گروه ممکن است 

اتفاقى باشد.
پژوهش هــاى قبلــى نشــان داده اســت که 
صاف کننده هــاى مو حــاوى مواد شــیمیایى 
مختل کننده عملکرد غدد درون ریز هستند. پیش 
از این مشخص شده که محصوالت با خطر باالتر 

ابتال به سرطان پستان و تخمدان ارتباط دارند.
وایــت و همکارانــش در مجله موسســه ملى 
ســرطان نوشــتند: این یافته ها اولین شــواهد 
اپیدمیولوژیک (همه گیرشناسى) از ارتباط میان 
مصرف محصوالت صاف کننده مو و ســرطان 
رحم است. پژوهش هاى بیشترى براى شناسایى 
مواد شــیمیایى خاصى که این ارتبــاط را ایجاد 
مى کنند، باید انجام شود. تفاوت نژادى بر ارتباط 
میان مصــرف صاف کننده ها و ســرطان رحم 

تاثیرى نداشت.
چجونــگ چانــگ (Che-Jung Chang) از  
موسسه ملى بهداشت محیط ایاالت متحده  در 
بیانیه اى گفت: از آن جا که زنان سیاه پوست بیشتر 
و در ســنین پایین تر - نسبت به ســایر نژادها و 
قومیت ها - از محصوالت صاف کننده مو استفاده 

مى کنند، این یافته ها ممکن اســت 
ارتباط بیشــترى به آن ها 

پیدا کند.

افزایش زودهنــگام موارد ابتال و شــیوع  تیپ هاى مختلف 
آنفلوآنزا، همزمانى آنفلوآنزا و کرونا، کاهش ســطح ایمنى و 
کمبودهاى دارویى، متخصصان را نسبت به شیوع گسترده 

این بیمارى در ماه هاى آینده  نگران کرده است.
 متخصصان حوزه بهداشــت و درمان از افزایش موارد ابتال 
به آنفلوآنزا در همین ابتداى آغاز فصل سرما نگرانند. موارد 
ابتال در برخى استان ها از کووید-19 هم پیشى گرفته و طى 
2 هفته اخیر میزان مراجعه افراد با عالئم شبه آنفلوآنزا ازجمله 
تب، سردرد، ســرفه، بى حالى و تهوع افزایش قابل توجهى 

یافته است.
به تأکید متخصصان ســطح ایمنى جامعه جهانى با شیوع 
پاندمى کووید-19 نســبت به آنفلوآنزا کاهــش پیدا کرده 
و حاال با توجه به افزایش ناگهانى و ســریع مــوارد ابتال و 
همزمانى 2 اپیدمى (آنفلوآنزا و کرونا) ایــن بیمارى را باید 
امسال خطرناك تر از سال هاى گذشــته درنظر گرفت. اما 
مسئله نگران کننده عالوه بر افزایش موارد ابتال، کمبودهاى 
دارویى است که مشکالت متعددى را براى بیماران به وجود 
آورده. به تأکید داروخانه داران آنتى بیوتیک ها به شدت کمیاب 

شده اند و قیمت آزادشان هم تا 3برابر افزایش داشته است.
بسیارى از بیماران براى عالئم ساده سرماخوردگى، تمایلى 
به مراجعه به پزشک و تهیه نسخه ندارند اما در خرید داروى 
بدون نسخه مجبور به پرداخت هزینه هاى قابل توجه حتى 
براى یک داروى آنتى بیوتیک ســاده هستند. فعاالن حوزه 
دارو تأکید مى کنند هیچ سالى به اندازه امسال این میزان از 
کمبودهاى آنتى بیوتیک وجود نداشته و تا جبران کمبودها، 
بیماران و پزشکان مجبور به تغییر آنتى بیوتیک هاى متفاوت 
با دوز بیشتر یا کمتر هستند که همان ها هم مشکالت خاص 
خودشــان را دارند.البته بهرام دارایى، رئیس ســازمان غذا 
و دارو چند روز پیش درباره کمبــود آنتى بیوتیک ها به ویژه 
آنتى بیوتیک هاى مربوط به کودکان گفته بود «این مسئله 
به مشکالتى در مواد اولیه، قیمت گذارى و همچنین قیمت 
مواد جانبى مهم در شــربت هاى آنتى بیوتیک مانند قیمت 
شکر، قیمت شیشه جهت بسته بندى و... مربوط بوده است. 
هم اکنون این مشــکالت رفع و تولید کافى آنتى بیوتیک ها 

انجام شده که به زودى وارد بازار مى شوند.» 
البته بررسى هاى همشهرى از داروخانه ها نشان مى دهد که 
واکسن  آنفلوآنزا کمیاب نیست و متخصصان توصیه مى کنند 

گروه هاى در معرض خطر اقدام به تزریق واکسن کنند.

ابتال و پیک مشترك کرونا و آنفلوآنزا
طى سال هاى گذشته از اواخر شــهریور همیشه شناسایى 

موارد آنفلوآنزا آغاز مى شــد و به صــورت تدریجى در اواخر 
آذر به یک پیک مى رســید، اما امسال و در این 2هفته موارد 
ابتال به صورت قابل توجهى افزایش داشته است. این نکته  را 
آمیتیس رمضانى، مدیر گروه تحقیقات بالینى انستیتو پاستور 
ایران به ایلنا اعالم کرده و گفته «طى این مدت شاهد افزایش 
موارد آنفلوآنزا در برخى اســتان ها مانند فارس، مرکزى و... 
بوده ایم، در برخــى نقاط موارد آنفلوآنــزا از کووید-19 هم 
پیشى گرفته است. مواردى از ابتالى همزمان افراد به کرونا 
و آنفلوآنزا نیز شناسایى شده است. هم کرونا و هم آنفلوآنزا 
هر دو بیمارى تنفسى هستند و عالئم آنها شبیه است، وقتى 
عفونت همزمان باشد، شدت بیمارى افزایش پیدا مى کند و 

بیمارى هم پیشرونده خواهد بود.»
او درباره سویه هاى کنونى آنفلوآنزا در کشور هم بیان مى کند: 
 A در سال هاى گذشته از اواخر شــهریور تا آذر آنفلوآنزاى»
شیوع داشــت و پس از آن در دى و بهمن  که پیک کوچک 
دیگرى از آنفلوآنزا وجود داشــت، آنفلوآنزاى B شیوع پیدا 
مى کرد. اما االن عالوه بر موارد آنفلوآنزهاى A و B، شــاهد 
همه تیپ هاى آنفلوآنزا مانند H۲ ،H۱ و سایر گونه هاى دیگر 

هستیم.»
به  گفته رمضانى، نگرانى از شیوع آنفلوآنزا در همه گروه هاى 
جامعه وجود ندارد، اما گروه هاى پرخطر مانند مادران باردار، 
افراد مسن، افراد داراى بیمارى هاى زمینه اى و بچه هاى زیر 
6 سال که احتمال ابتال به شکل شدید آنفلوآنزا در آنها بسیار 
زیاد است، باید واکسن تزریق کنند: «البته با توجه به کاهش 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى و افزایش تجمعات احتمال 
افزایش موارد کرونا هم بسیار زیاد اســت و به احتمال زیاد 
یک پیک خواهیم داشت. در بسیارى از کشورهاى اروپایى 
هم افزایش موارد بسترى ناشى از کرونا گزارش شده. وقتى 
در اروپا موارد کرونا افزایشى مى شود، به فاصله یک تا 2ماه 
این افزایش در آمریکا و پس از آن هم این وضعیت در ایران 

آغاز مى شود.»

مشکل تشخیص کرونا و آنفلوآنزا
«وارد فصل پاییز شــدیم و با نزدیکى به ماه هاى سرد سال 
بیمارى هاى ویروسى شبه آنفلوآنزا به ویژه کرونا بروز مى کند، 
اما امســال افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در سطح جهان 
نگرانى هایى را رقم زده است.» این نکته اى است که احمد 
مهرى، اپیدمیولوژیست به آن اشاره مى کند و به همشهرى 
مى گوید: «در برخى کشورهاى اروپایى افزایش موارد ابتال 
دیده مى شود و تجربه هم نشان داده که این کشورها پیش 
از ایران، شیوع بیمارى هایى ازجمله آنفلوآنزا و کووید-19 را 

تجربه مى کنند. در ایران هم  اکنون افزایش موارد شبه کووید 
و شبه آنفلوآنزا مشاهده مى شود.»

او درباره اینکه چرا این موارد شــبه بیمارى عنوان مى شود، 
توضیح مى دهد: «این مســئله به این دلیل است که افراد با 
عالئمى مراجعه مى کنند که تشخیص براساس همان عالئم 
صورت مى گیرد و عمدتا تســتى انجام نمى شود. عالئمى 
ازجمله سرماخوردگى، تب و سرفه در بزرگساالن و تب باال، 

سرفه و بى حالى و تهوع در کودکان.»
مهرى با بیان اینکه هم اکنون مراجعــه به مطب ها، مراکز 
درمانى و مراکز جامع سالمت به ویژه در گروه سنى کودکان 
افزایش پیدا کرده، ادامه مى دهد:  «تقریبا تمام متخصصان 
حوزه بهداشت و درمان نگران ماه هاى آینده و افزایش موارد 
ابتال هستند. ســطح ایمنى جامعه جهانى با شیوع پاندمى 
کووید-19 نسبت به آنفلوآنزا کاهش پیدا کرده و این نگرانى 
را نسبت به افزایش ناگهانى و چشمگیر موارد ابتال طى چند 
ماه آینده رقم زده است. از سوى دیگر طى 2 سال اخیر به دلیل 
پیک هاى بیمارى کووید-19 افراد بیشترى ماسک مى زنند 
اما با توجه به فروکش کردن بیمارى و تزریق واکسن، امسال 
تعداد کسانى که همچنان ماسک مى زنند، کمتر شده است. 
این مسئله درباره کودکان با توجه به بازگشایى مدارس قابل 
پیش بینى بود. چراکه ســطح مواجهه دانش آموزان افزایش 
پیدا کرده است. از سوى دیگر انتقال بیمارى هاى ویروسى 
با رعایت بهداشت دست محدود مى شــود و این مسئله در 

کودکان کمتر دیده مى شود.»
این اپیدمیولوژیست درباره اینکه چرا امسال افزایش موارد 
ابتال به آنفوآالنزا  نگران کننده  است، توضیح مى دهد: «در علم 
اپیدمیولوژى پدیده اى به نام «کواپیدمیکس» مطرح است، 
به معناى همزمانى 2 اپیدمى. اکنون تمامى متخصصان نگران 
همزمانى اپیدمى آنفلوآنزا و کرونا هستند. هم اکنون با توجه 
به بروز عالئم نمى توان ابتال به کرونا یا آنفلوآنزا را تشخیص 

داد و نکته مهم این اســت که خطر کشندگى 
آنفلوآنزا کمتر از کووید-19 نیســت. البته 

نکتــه مثبت این اســت که 
راه هاى پیشــگیرى 
و خودمراقبتــى در 

هر دو بیمارى تقریبا 
یکسان است.»

این کارشناس ســالمت درباره 
اینکه آیا تشخیص ندادن کووید 

از آنفلوآنزا مى تواند بیمار را 
در معرض خطر مرگ قرار 

دهد هم بیان مى کند: «در کوویــد-19 داروى اختصاصى 
نداریم و معموال 80درصد موارد ابتال شبه آنفلوآنزا در روش 
پیشگیرى و تشخیص از طریق عالئم صورت مى گیرد، براى 
جمعیت عمومى این همزمانى تنها باعــث افزایش موارد 
بیمارى اســت و امیدواریم که منجر به افزایش موارد فوت 
نباشد. اما درباره گروه هاى آســیب پذیر مثل افراد مسن و 
بیماران زمینه اى احتمال اینکه کرونا و آنفلوآنزا به آنها آسیب 
بیشترى وارد کند، وجود دارد. البته اگر نظام سالمت بتواند در 
مراجعه باالى بیماران مشکل دسترسى به دارو و درمان آنها 
را مدیریت کند، از نظر کمبود دسترســى به خدمات، جامعه 

بیماران دچار مشکل نخواهند شد.»
تقاضاى القایى، کمبود دارو

عالوه بر افزایش موارد ابتــال، میزان مراجعه بیماران بدون 
نســخه به داروخانه ها براى تهیه آنتى بیوتیک ها هم روند 
صعودى دارد. مهرى در این باره مى گوید: «بسیارى از بیماران 
اقدام به خرید دارو و شربت هاى آنتى بیوتیک بدون نسخه 
مى کنند که به دلیل قیمت آزاد گران تمام مى شود. از سوى 
دیگر افزایش موارد بیمارى و تقاضا براى خرید، باعث کمبود 
دارو شده و مشکالتى را براى بیماران به وجود آورده است.»

او در پاسخ به این ســؤال که خوددرمانى و خرید دارو بدون 
مراجعه به پزشک باعث بروز چه مشکالتى خواهد بود، بیان 
مى کند: «کمبود دارو چندین دلیل دارد و یکى از آنها افزایش 
موارد ابتالست. به عنوان مثال، اگر براى یک داروخانه مبتنى 
بر جمعیت منطقه 100عدد شربت آنتى بیوتیک درنظر گرفته 
مى شد، اکنون به دلیل افزایش تعداد بیماران، مراجعه براى 
تهیه دارو بیش از این عدد شده که کمبودها را به وجود آورده 
است. در این شرایط با تقاضاى القایى مواجه هستیم و بیماران 
شــاید براى یک آبریزش ســاده بینى هم بدون تشخیص 
پزشک به دنبال قرص و شربت آنتى بیوتیک باشند. با توجه به 
کمبود دسترسى به دارو، سازمان غذا و دارو باید این کمبودها 

را به سرع جبران کند.»
این کارشناس ســالمت ادامه مى دهد:  «این نکته مهمى 
است که بین 50 تا 70درصد مصرف آنتى بیوتیک ها در ایران 
و جهان بیش از اندازه اســت که اکثرا به صورت خودسرانه 
صورت مى گیرد و منجر به مقاومت آنتى بیوتیکى ها مى شود. 
در این حالت افراد با یک بیمارى عفونى ساده هم در معرض 
خطر قرار مى گیرند. آنتى بیوتیک ها در موارد بسیار محدود و با 
تشخیص پزشک باید مصرف شوند، اما بیماران براى یک تب 
ساده که با قرص استامینوفن هم قابل درمان است، به صورت 

خودسرانه اقدام به مصرف آنها مى کنند.»
مهرى درباره اینکه بیماران در مواجهه با چه عالئمى نیاز به 
دارو و مراجعه به پزشک دارند، توضیح مى دهد: «در مواجهه 
با عالئم خفیف، خودمراقبتى توصیه مى شود؛ یعنى اگر تب 
باال نبود و سرفه و بى حالى شدید وجود نداشت یا فرد تنها با 
آبریزش و ســرفه خفیف مواجه بود، با استراحت در منزل و 
مصرف مایعات، میوه و ســبزیجات و پرهیز از غذاى چرب 
مى تواند این دوره را پشت ســر بگذارد. اما اگر پس از 5 روز 

عالئم بهبــود پیدا نکرد، باید به پزشــک 
مراجعه کنند. 

کره بادام زمینى یکى از خوراکى هاى مغذى است 
که از بادام زمینى گریل شــده تهیه مى شود. این 
محصول جزو بهترین منابع پروتئین گیاهى است 
و مقدار فراوانى ویتامین و موادمعدنى از جمله آهن 
دارد. گرچه خرید کره بادام زمینى از فروشگاه هاى 
معتبر انتخاب مناســبى اســت، اما مى توان این 

محصول را در منزل نیز تهیه کرد.
 کره بادام  زمینى حاوى مقــدار فراوانى چربى و 
کالرى است و هر یک قاشق سوپخورى آن حدود 
115 کیلوکالرى انرژى دارد. چربى هاى کره بادام  
زمینى اساســا از نوع چربى هاى غیراشباع و سالم 
است. همچنین منبع خوبى از پروتئین هاى گیاهى 

محسوب مى شود.
کره بادام  زمینى مقدار کمى چربى اشباع دارد. نوع 
چربى دیگر در کره بادام زمینى، اسیداولئیک نام 
دارد که در حفظ کلسترول، قند و فشار خون ایده آل 
موثر اســت. کره بادام زمینى امگا6 نیز دارد این 
اسید چرب باعث کاهش کلسترول مضر و افزایش 

کلسترول مفید خون مى شود.
بادام زمینــى حاوى بســیارى از ویتامین ها مانند 
ویتامین هاى گروه B و E و موادمعدنى به خصوص 
منیزیوم، آهن، روى و مس اســت. این محصول 
منبع طبیعى آرژنین است که نوعى اسیدآمینه موثر 
در پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى عروقى است زیرا 

عملکرد مطلوب عروق خونى را تسهیل مى کند.
بادام زمینى حاوى  آنتى اکســیدان هایى از جمله 
ِرزوراتول اســت که تاثیر آن در مقابله با سرطان 

و کاهش احتمــال ابتال به چاقــى، بیمارى هاى 
قلبى عروقى و تحلیل شــناختى تایید شده  است. 
البته باید توجه داشــت در مورد کره بادام زمینى 
همانند دیگر محصوالت چرب باید این ماده غذایى 

در حد متعادل مصرف شود.

روش تهیه کره بادام زمینى در خانه
در صورت عدم دسترســى به کــره بادام زمینى 
باکیفیت مى توانید این محصول را در منزل آماده 

کنید.
فر را با دماى 180 درجه ســانتى گراد روشن کنید 
و مقدارى بادام زمینى خام را در ســینى بریزید و 

در فر بگذارید.
مقدار بادام زمینى باید به اندازه اى باشــد که یک 
الیه را تشکیل دهد؛ البته حدود 10 تا 15 دقیقه باید 
بادام ها حرارت ببینند. حرارت کمتر یا بیشتر بادام 

به ذائقه تان بستگى دارد.
اجازه  دهید بادام ها کامال خنک شــود سپس آنها 
را در غذاســاز بریزید و در حد بســیار کم، نمک 
بزنید. بادام ها باید آنقدر خرد شوند تا حالت خمیر 

پیدا کنند.
یادتان باشــد که نیازى به افزودن روغن به این 
مخلوط نیست زیرا بادام زمینى روغن دارد. زمانى 
که بادام ها کامــال حالت کرم ماننــد پیدا کردند، 
کره بدســت آمده را در ظرف شیشه اى درب دار 
بریزید، در یخچال قرار دهیــد و در طى یک ماه 

آنرا مصرف کنید.

پیاده   روى مخصوصا در صبح زود، یکى از بهترین راه  حل ها براى آرام کردن 
ذهن است.

استرس مى تواند بالى جان باشد. مى تواند زندگى را مختل کند و حتى قدرت 
تفکر و تصمیم  گیرى را از فرد سلب کند. به همین دلیل است که در زمان بروز 
بحران، در زمانى که استرس بروز مى  کند باید راهکار هایى را به کار بست تا 

زندگى دوباره به حالت عادى برگردد.
پیاده  روى یکى از بهترین راه  حل ها براى آرام کردن ذهن اســت. بهتر است 
پیاده   روى در صبح زود، زمانى که خورشــید هنوز باال نیامده انجام شود یعنى 
زمانى که هوا هنوز گرگ و میش اســت. با تنظیم تنفس در زمان پیاده  روى 

مى  توان به آرامش روحى رسید و البته ورزش هم کرد.

نوشــتن هم راهى خوب براى کنترل احساسات است. مهم نیست که درباره 
چه موضوعى مى نویسیم، چون حتى نوشتن درباره مسائلى که آزاردهنده و 

استرس  زاست مى تواند باعث آرامش  شود.
از قدیم هم گفته  اند خنده بر هر درد بى  درمان دواست. علم ثابت کرده است که 
خندیدن باعث آزاد شدن هورمون هاى سرخوش کننده آندروفین و آنکافلین 

مى  شــود و البته هورمون کورتیزول را در بدن کاهش مى  دهد. کاهش این 
هورمون باعث کاهش اضطراب، فشار و انقباضات بدن مى  شود.

اگر این راه ها را امتحان کردید و همچنان پازل آرامش تان تکمیل نشد پس 
نوشیدن دمنوش  هاى آرامبخش را تجربه کنید و باور داشته باشید که با تغییر 

سبک زندگى، معجزه هاى کوچک و بزرگ هم از راه مى رسند.

     4راهکار براى 
کاهش استرس

بهترین روش براى تهیه کره بادام زمینى

چرا آنفلوآنزا امسال خطرنــاك است؟

 افزایش احتمال ابتال به سرطان رحم 
با صاف کردن مکرر مو

سبک زندگى، معجزه هاى کوچک و بزرگ هم از راه مى رسند.رخوشکننده آندروفین و آنکافلین 

زمین بادام ه ک اىتهیه وشب ین بهت

1سال به مدت 11 ســال تحت نظر قرار دادند. در 
8این مدت 378 زن به سرطان رحم مبتال شدند.

پس از اینکه پژوهشــگران سایر عوامل خطر در 
ابتالى شــرکت کنندگان به ســرطان را در نظر 
گرفتند، احتمال ابتال به سرطان رحم براى زنانى

قومیت ها - ازمحصوالت صاف کننده مو استفاده 
مى کنند، این یافته ها ممکن اســت 

ارتباط بیشــترى به آن ها 
پیدا کند.

رررررررررتشر مسلمى گفت: بر اساس مطالعات من
ىىىىىىىىشکى  در معتبرترین مجالت دندانپز
افرادى که دندان هاى کمى در دهان
د، نسبت به سایرین طول عمر کمترى

هند داشت.
 در حاشــیه برپایى بیســت و یکمین

ره انجمن علمى پریودونتولوژى ایران 
ن این مطلب، 
ـت: مطالعات

ـام شــده از 
مشــکالت  ط

ى، عروقى، مغزى و 
ى با سالمت دندان ها و

حکایت دارد.

ر ر ر یی ور ر ول ب ن
است.

وووووى با بیان اینکه نمیتوان اهمیت وجودى
و تاثیر ایمپلنت هــاى دندانى در برقرارى
مجدد عملکرد دندان ها در افراد دچار بى
دندانــى را نادیده گرفت، تاکیــد کرد: اما
هیچ ایمپلنتى از نظر عملکــرد دراز مدت
و حتى زیبایى قابل قیــاس با دندان طبیعى

نیست.
دبیر علمى بیســت و یکمین کنگره بین المللى
پریودونتولــوژى انجمــن 
ایــران، گفــت: وظیفه
مــا دندانپزشــکان
ایناســت که تا
امــکان حد 

یاد اســت و به احتمال زیاد 
یارى از کشورهاى اروپایى 
 از کرونا گزارش شده. وقتى 
2ى شود، به فاصله یک تا 2ماه 
ن هم این وضعیت در ایران 

نا و آنفلوآنزا
سال  ماه هاى سرد دیکى به
زا به ویژه کرونا بروز مى کند، 
 به آنفلوآنزا در سطح جهان 
این نکته اى است که احمد 
شاره مى کند و به همشهرى 
 اروپایى افزایش موارد ابتال 
 داده که این کشورها پیش 
و کووید-19 را  مله آنفلوآنزا

ابتال به آنفوآالنزا  نگران کننده  است، توضیح مى دهد: «در علم 
اپیدمیولوژى پدیده اى به نام «کواپیدمیکس» مطرح است، 
2به معناى همزمانى 2 اپیدمى. اکنون تمامى متخصصان نگران 
همزمانى اپیدمى آنفلوآنزا و کرونا هستند. هم اکنون با توجه 
به بروز عالئم نمى توان ابتال به کرونا یا آنفلوآنزا را تشخیص 

داد و نکته مهم این اســت که خطر کشندگى
آنفلوآنزا کمتر از کووید-19 نیســت. البته 

نکتــه مثبت این اســت که 
راه هاى پیشــگیرى
و خودمراقبتــى در 

هر دو بیمارى تقریبا 
یکسان است.»

این کارشناس ســالمت درباره
اینکه آیا تشخیص ندادن کووید 

از آنفلوآنزا مى تواند بیمار را 
در معرض خطر مرگ قرار

مصرف مایعات، میوه و ســبزیجات و پرهیز از غذاى چرب
5 روز سسر پس از از 5مى تواند این دوره را پشت ســر بگذارد. اما اگ

کــک عالئم بهبــود پیدا نکرد، باید به پزش
مراجعه کنند. 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 1400603020260 مورخ 1400/03/06 هیات یک خانم پروین هارونى به شناسنامه 
شماره 1362 کدملى 4621161423 صادره شهرکرد فرزند عبدالمحمد بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك شــماره 4 فرعى از 14039 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع دفتر 

امالك الکترونیکى 140020302026003451 تایید گردید.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک 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: 1401/07/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 

1396486 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/215

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140160302026009090 مورخ 1401/07/05 مالکیت آقاى/خانم اصغر زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 10 کدملى 1291253807 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187,36 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مالکیت خانم بیگم جان زارعى شمس 
آبادى به موجب سند 30850 – 52/04/13 دفتر 90 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه 

به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک 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: 1401/07/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 

1397306 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/217

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008002397 تاریخ ارســال نامه: 1401/07/27- نظر به اینکه 
سند مالکیت نسبت به تمامیت ششــدانگ پالك ثبتى 786 فرعى از 1 اصلى ثبت دفتر امالك 
به شــماره 1 صفحه 531 به نام حاج على اعرابى ثبت و ســند صادر گردیده است. که طى یک 
سلسله نقل و انتقاالت واقع شده سپس به موجب سند انتقال شماره 7529 مورخ 27/7/16 دفتر 
اسناد رسمى یک شهرضا از طرف حاج على اعرابى به عبدالحسین آقاخانى (که به عبدالحسین 
منتظرى تغییر نام داده است) بمیزان دو دانگ مشاع انتقال رسمى گردیده است و سند مالکیت 
جهت او صادر گردیده است. هم اکنون آقاى رحمت اله رضائى با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008011146 مورخ 1401/07/27 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شهود ذیل شــماره 23630 مورخ 1401/07/09 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
247 شهرضا گواهى امضا گردیده است مدعى است که ســند مالکیت به دلیل سهل انگارى از 
بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشــد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلســه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل 

سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1397381 – سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف

 محمدحسن صمصامى /7/219 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 1401603026009087 مورخ 1401/07/05 مالکیت آقاى/ خانم حمیدرضا 
حیدرى دستجردى به شناسنامه شماره 2720 کدملى 1287194850 صادره اصفهان فرزند فرهاد 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195,99 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى محمد صدرى به موجب 
سند 2338ـ  24/08/29 دفتر 67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه 
به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند. اقرارنامه 161617ـ  1401/06/08 

دفتر 82 اصفهان نیز تنظیم شده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک 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: 1401/07/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 

1397159 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/220 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 1401603026005634 مورخ 1401/04/16 مالکیــت آقاى بهزاد حقیقى به 

شناسنامه شماره 16 کدملى 1291136924 صادره اصفهان فرزند غالمحسین نسبت در قسمتى 
از/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان متقاضى طبق سند مشاعى 119534 مورخ 

99/08/1 دفتر 9 اصفهان به نامش در جریان ثبت مى باشد.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک 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: 1401/07/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 

1397214 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/222  

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك  شــماره 1984 واقع در قطعه 7 نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى لطفــى نجف آبادى ( و غیره )  فرزند 
عشقعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1401/09/14  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشار: 1401/07/30 – م الف 1397739- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد  – حجت 

اله کاظم زاده/7/224                             

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان گفت: هشــت منطقه شــهرى پرجمعیت این 
اســتان با خطر باالى وقوع سیالب در زمان بارش هاى 
شدید روبه روســت و این پدیده احتمالى ، خسارت هاى 
زیادى به آن مناطق وارد خواهد کــرد. ابوطالب امینى 
اظهار داشت: شهرهاى کاشان، فوالدشهر، شهر جدید 
بهارســتان، سپاهان شهر، گلشــهر گلپایگان، مسکن 
مهر نطنز و مسکن مهر گلپایگان به دلیل تراکم باالى 
جمعیت با خطر زیادى در زمان ســیالب مواجهند. وى 
افزود: بى تردیــد کاهش خطر در ایــن مناطق نیازمند 
اجراى طرح هاى آبخیزدارى و ایمن ســازى است تا در 

صورت بارندگى شــدید بتوان ســیالب ها را مهار کرد. 
معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان با اشاره به اهمیت انجام مطالعات در این مناطق 
اضافه کرد: مطالعات دقیق بهترین راهکار را به متولیان 
خواهد داد و میزان خطرات احتمالى را تشریح خواهد کرد. 
امینى ادامه داد: پیش از بروز حوادث ناگوار باید راهکارى 
براى این مناطق یافت و تخصیص اعتبارات مرتبط براى 
اجراى طرح هاى کنترل و مهار ســیالب در این نواحى 
باید با جدیت دنبال شود. وى تصریح کرد: هماهنگى و 
همکارى مسووالن شهرى و استانى به ویژه با محوریت 

فرمانداران این مناطق ضروریست. 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: اعمال و حرکات 
غیر قانونى تعدادى از موتور سواران، این وسیله نقلیه را که 
مى تواند با دارا بودن ویژگى هاى خاص خود، مورد توجه و 
استفاده بیشتر قرار گیرد به وسیله اى مزاحم، سلب کننده 
امنیت ترافیکى و مخل آسایش خاطر عابران و بالى جان 
رانندگان آن ها تبدیل کرده اســت. سرهنگ محمدرضا 
محمدى گفت: کاله ایمنى، محافظ جان موتورسواران 
و ساده ترین راه براى کاهش خطرات تهدیدکننده آنان 
به شمار مى آید و اســتفاده از این وسیله براى محافظت 

سر موتورسوار در برابر ضربات ناشى از تصادفات است.
سرهنگ محمدى بیان کرد: با توجه به اینکه سر انسان در 

تصادفات بیشترین احتمال آسیب دیدگى را دارد، بنابراین 
محافظت از آن در برابر بار هاى ضربه اى داراى اهمیت 
فراوانى اســت، زیرا شــواهد و آمار ها حاکى از آن است 
که مهم ترین عامل مرگ و میــر در تصادفات جاده اى 
ضربه وارده به سر بوده و موارد بسیارى بخاطر این مورد 
مشاهده شده است. رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
تصریح کرد: بیش از 50 درصد از تصادفات درون شهرى 
منجر به فوت طى مدت 7 ماهه امسال در اصفهان مربوط 
به موتورسیکلت بوده که بخش عمده اى از موتورسوران 
جان باخته چــه مقصر و چه غیر مقصــر از کاله ایمنى 

استفاده نکرده بودند.

8 شهر استان اصفهان با خطر 
باالى سیالب روبه روست

سهم 50 درصدى موتورسواران 
از تصادفات فوتى 

حضور وزیر میراث 
در امامزاده آقا على عباس(ع)

وزیر میراث فرهنگى در ادامه سـفر خود به اسـتان 
اصفهان از امـام زاده آقا على عباس(ع) و شـاهزاده 
محمد(ع) بازدید کرد. ضرغامى با ورود به شهرستان 
بادرود به همراه محمد عباس ظریفى فرماندار نطنز 
و جمعى دیگر از مسـئوالن از دو مکان زیارتى این 
شهرسـتان بازدید کرد. سـاالنه بیـش از 5 میلیون 
نفـر گردشـگر مذهبـى از شـهر بـادرود و امامزاده 

واجب التعظیم آن بازدید مى کنند.

مصدومیت 18 نفر
در تصادف زنجیره اى 

سـخنگوى اورژانس اسـتان اصفهـان از مصدومیت 
18 نفر در تصادف زنجیـره اى پراید، دنا، پژو، پارس و 
سمند خبر داد. عباس عابدى با اعالم این خبر، اظهار 
کـرد: سـاعت 15 و 30 دقیقـه روز 27 مهـر تصادف 
زنجیره اى در بـاغ بهـادران، بعـد از باباشـیخعلى به 
اورژانـس اصفهـان اطـالع داده شـد. وى از اعزام 3 
واحد امـدادى 115 به محـل حادثه خبـر داد و افزود: 
8 مـرد، 8 زن و 2 دختـر بچـه در ایـن حادثـه دچـار

 مصدومیت شدند.

لزوم ساخت پاسگاه
در مرز اصفهان_سامان  

نماینـده شهرسـتان سـامان در شـوراى اسـالمى 
اسـتان چهارمحـال و بختیـارى گفـت: الزم اسـت 
پاسـگاه شـوراب صغیر در محدوده مرزى شهرهاى 
اصفهان_سـامان هـر چـه سـریع تر سـاخته شـود. 
غالمرضا چهلگردى اظهار کرد: سـالیانه سه تا چهار 
میلیون گردشـگر وارد شهرستان سـامان مى شوند و 
25 هزار هکتار باغ و حدود 60 هـزار مالک غیربومى 
وجود دارد، لذا نیروى انسـانى که در مجموعه نیروى 
انتظامى شهرستان سامان فعالیت مى کنند، جوابگوى 
جمعیت شناور در شهرستان نیست و ضرورى است که 
تعداد نیروها و تجهیزات خودرویى و لجسـتیکى این 

شهرستان افزایش یابند.

آغاز برداشت ذرت علوفه اى 
در خمینى شهر

جهادکشـاورزى شهرسـتان خمینـى شـهر از آغـاز 
برداشـت ذرت علوفه اى از مزارع شهرستان خمینى 
شـهرخبر داد. مجیـد علیرضایـى گفـت: برداشـت 
ذرت علوفـه اى از 198 هکتـار مـزارع شهرسـتان 
خمینى شـهر آغـاز شـد. وى با بیـان اینکه متوسـط 
عملکـرد این محصـول در هـر هکتار 55 تن اسـت، 
اضافـه کـرد:ذرت علوفـه اى بـا نرخ هـر کیلـو گرم 

950تا1100تومان از کشاورزان خریدارى مى شود.

خبر

سرپرســت مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه با انباشــت 
آالینده ها که منشــأ انتشــار آن ها عمدتاً صنایع و 
منابع متحــرك هســتند و دور از انتظــار نبودن 
نقش بخش خانگــى، در نیمه دوم ســال با پدیده 
وارونگى دمایى مواجه مى شــویم، گفت: استقرار 
بیش از 70 درصد صنایع بالقوه آالینده در شــعاع 
50 کیلومترى شــهر اصفهان و انتشــار و تجمیع 
آالینده هــا، منجــر به تشــدید آلودگــى هواى

 این کالنشهر مى شود.
داریوش گل علیزاده تصریح کرد: از سوى دیگر در 
فصل تابستان با ترکیبات آلى فرار ناشى از انتشارات 
بخارات بنزین و نیترات نیتروژن مواجه هستیم که 
با قرارگیرى در وضعیت گرماى شدید خورشید به 
عنوان آالینده ثانویه ازن تشــکیل مى شوند و در 
پایتخت به مدت سه ســال و در کالنشهر اصفهان 
طى دو سال اخیر، شاهد معضل این نوع آلودگى هوا 

در تابستان بوده ایم.
وى اضافه کــرد: از طریــق دو شــیوه مى توانیم 
آالیندگى هاى اولیه را نظارت کنیم، با اجراى طرح 
کنترل انتقال و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه ها و 
انبارها و مباحث پایش نشت بخارات بنزین خودروها، 

مى توان این میزان از آالیندگى ها را کاهش داد.
سرپرســت مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیست افزود: منابع و صنایع با مصارف 
گازسوز ازجمله موتورخانه هاى منازل، تجارى، ادارى 
و صنعتى اگر سیســتم هاى کنترل و پایش نداشته 
باشند، انتشــار گازهاى نیتروژن آن ها مى تواند به 
عنوان تولید آالینده ثانویه خودروها نیز نقش داشته 

باشد. طى دو تا سه سال اخیر شــاهد بودیم که در 
کالنشــهر اصفهان شرایط مناســبى درخصوص 
آالیندگى هاى گازى در نیمه دوم سال، نداشته است.

وى ادامه داد: پایش هاى شبانه روزى بسیار مناسبى 
در استان با ورود قوه قضائیه براى برخورد با صنایع 
آالینده که با نبود سیســتم هاى کنترلى و فقدان 
رعایت حد اســتانداردها در طول شــب به فعالیت 

مشغول بودند، اجرایى شده است.
گل علیزاده با بیان اینکه طرح تهویه هواى مناسب در 
اصفهان به شیوه صحیح اجرایى نشده است، تاکید 
کرد: بارگذارى هاى بیش از ظرفیت در اصفهان با 
ظرفیت هاى اکولوژى منطقه ســازگارى ندارد و با 
ورود حوزه هاى مختلف صنعتى، طرح تهویه هواى 
مناسب به شــیوه هاى صحیح اجرایى نشده است. 
استقرار کارگاه هاى آجرپزى یکى از دالیل میزان 
شاخص آلودگى هاى هواى اصفهان است. میزان 
بارگذارى ها در جهان با مباحث اندازه قدرت تهویه 
هوا صورت مى گیرد تا با انتشار آن ها بتوانند آن حجم 

را از سطح شهر خارج کنند.
وى اضافه کــرد: زمانى که در فصل زمســتان در 
شــهر اصفهان با وارونگى و ســکون هوا مواجه 
مى شویم و شــاهد انباشــت آالینده ها هستیم، با 
فقــدان بــاد و هوارســانى ورود حتــى 10 واحد 
آلودگى، حدود هزار واحد بــه آالیندگى هاى قبلى 

مى افزاید.
سرپرســت مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مطابق با آخرین 
آمار وزارت بهداشت از میانگین شاخص ذرات معلق 
زیر 2/5 میکرون در 27 کالنشهر کشور با جمعیت 

حدود 35 میلیون نفر تنها براى مرگ هاى منتسب 
به آلودگى هوا ناشــى از بیمارى هاى قلبى عروقى 
و تنفسى براى بزرگساالن در ایران نزدیک به 21 
هزار نفر در سال 1400 برآورد شده است گفت: این 
وزارتخانه میزان خسارت اقتصادى ناشى از آلودگى 
هوا در کالن شهرها را معادل 11/3 دهم میلیارد دالر 

تخمین زده است.
وى منابــع متحــرك آالیندگى هــا را شــامل 
موتورسیکلت، خودروهاى سوارى و دیزلى دانست و 
اظهار کرد: براساس ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 
شــاخص آلودگى در هوا، نقــش آالیندگى هاى 
خودروهاى دیزلى نســبت به خودروهاى بنزینى و 
موتورسیکلت ها بیشتر است؛ بنابراین بر اثر فعل و 
انفعاالت روزانه، فعالیت خودروها طى بازچرخش 

این ذرات نشسته در سطح زمین، غلظت آالینده ها 
افزایش پیدا مى کند.

گل علیزاده با اشاره به راهکار افزایش روزهاى سالم 
و پاك در کالن شــهرها، تاکید کرد: برخوردارى از 
هواى پاك بــه عنوان نعمت خــدادادى، نیاز همه 
انســان ها اســت و در قانون هواى پاك و اســناد 
باالدستى ذکر شــده که باید از برخى نبایدها هم 
پیروى کنیم؛ به عنوان مثال هنگامى که مى گویم در 
اصفهان بیش از ظرفیت بارگذارى صورت گرفته و 
تجمیع انتشار این آالینده ها منجر به آلودگى شهر 
اصفهان شده است، نباید بارگذارى تازه اى روى آن 
ایجاد شــود بلکه با برنامه ریزى به سمتى حرکت 
کنیم که دیگر منبع نوین انتشار آلودگى در اصفهان 

بارگذارى نشود.

یک مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ مى دهد؛

 چرا هواى اصفهان در گرما و سرما آلوده است؟
تعدادى از بناهاى تاریخى استان اصفهان به عنوان یکى از استان هاى پر 
جاذبه گردشگرى و میراثى کشور توسط صندوق توسعه صنایع دستى و 
فرش دستباف و احیا و بهره بردارى از بناهاى تاریخى به منظور واگذارى 

به بخش خصوصى به مزایده گذاشته مى شود.
 این آثار عبارتند از:

«خانه منعمیان» واقع در خیابان چهارباغ پائین، حدفاصل میدان شهدا 
و چهارراه تختى، کوچه پردیس، بنایى قاجارى است که در فهرست آثار 
ملى ثبت شده و تحت مالکیت اداره کل میراث فرهنگى قرار دارد، «خانه 
یدالهى» به عنوان یک اثر تاریخى متعلق به دوران قاجار در شهر اصفهان، 
خیابان ابن سینا، کوچه صرافها، «مجموعه خانه فاطمى» در شهرستان 
نائین، «خانه شیبانى» واقع در شــهر  کاشان خانه اى تاریخى متعلق به 
دوران قاجار، «خانه اخبارى» واقع در شهرستان کاشان، متعلق به دوره 
صفوى، «خانه حکیم باشى» میراث قاجارى در کاشان، «کاروانسراى 
ظفرقند» در منطقه اردستان متعلق به دوره صفوى به عنوان بزرگ ترین 
و مهم ترین کاروانســراى بین راهى به جا مانده در منطقه در روستاى 
ظفرقند و«کاروانسراى بقم» کاروانسراى بقم مربوط به دوره قاجار در 

شهرستان اردستان. 

تمدید طرح شناورسازى
ساعت کارى در اصفهان 

تمدید طرح شناورسازى ساعت کارى در اصفهان 
معــاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهــان از تمدید طرح 
شناورسازى ساعت کارى ادارات در شــهر اصفهان تا پایان فصل پاییز 

خبر داد.
مهران زینلیان اظهار داشت: با توجه به میزان تاثیر مثبت طرح شناورى 
ساعات شروع کار کارمندان در شرایط کنونى، این طرح دو ماه دیگر، تا 

پایان فصل پاییز در شهر اصفهان تمدید شد.
وى ادامه داد: در این فرصت شهردارى اصفهان با کمک پلیس راهور، 
آموزش و پرورش و سایر دستگاه هاى مرتبط نسبت به بررسى و مطالعات 
بیشتر از جمله استفاده از فرمهاى نظرســنجى و درنظر گرفتن شرایط 
پایدارى هاى جوى و احتمال ایجاد شرایط اضطرار اقدام کرده و نتیجه را 

حداکثر در آذرماه ارائه خواهد کرد.

کشف فرار مالیاتى  میلیاردى
یک فروشگاه در اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از کشف 
فرار مالیاتى 17 میلیارد ریالى مالک یک فروشگاه در اصفهان خبر داد.

کامران ریاحى اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان در راستاى اجراى طرح تشدید برخورد با مخالن 
اقتصادى از فرار مالیاتى مالک یکى از فروشــگاه هاى تجارى مطلع و 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران پس از هماهنگى با مرجع قضایى به همراه کارشناسان 
اداره کل امور مالیاتى از محل فروشــگاه بازدید و ضمن انجام اقدامات 
میدانى و بک آپ گیرى از سیستم و جمع آورى اسناد مالى مشخص شد 

متهم مرتکب فرار مالیاتى به مبلغ 17 میلیارد ریال شده است.
ریاحى بیان کرد: در این رابطه متهم براى تعیین تکلیف وضعیت مالیاتى 
خود به اداره امور مالیاتى معرفى و پرونده تخلف وى براى رسیدگى قانونى 

و اتخاذ تصمیمات مقتضى به مرجع قضائى مربوطه ارسال شد.

8 بناى تاریخى اصفهان
به مزایده گذاشته مى شود

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: 
عملیات اجرایى پروژه خیابان سازى گل ها واقع 
در منطقه 4 شهردارى با مبلغ قرارداد اولیه 210 

میلیارد ریال آغاز شده است.
اصغر کشاورزراد با اشاره به پروژه خیابان سازى 
گل ها واقع در منطقه 4 شــهردارى اصفهان، 
اظهار کرد: این پروژه با توجه به توسعه خیابان 
ولى عصر (عج) و ســهولت در رفت وآمدهاى 

روزمره شهروندان در حال احداث است.
وى با بیــان اینکه احــداث خیابــان گل ها 
دسترسى آسان اهالى خیابان ولى عصر (عج) 
به بلوار رضوان و ارغوانیه را بــه همراه دارد، 
خاطرنشــان کرد: این پروژه بــا مبلغ قرارداد 
اولیه 210 میلیارد ریال در حال احداث است و 
شامل مسیر رفت از خیابان ولى عصر (عج) به 
بلوار رضوان و مسیر برگشت از بلوار رضوان به 

خیابان ولى عصر (عج) است.
معــاون عمران شــهرى شــهردار اصفهان 
افــزود: در طرفین خیابان گل ها مســیر ویژه 
دوچرخه سوارى با حاشیه امن ایجاد مى شود، 
همچنین فضاى سبز ســه مترى در کنار آن 
براى زیبایى مسیر پروژه و در مجاورت منازل 
مسکونى پیاده رو با عرض 2.5 متر لحاظ شده 

است.

مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشــى سپاهان شــهردارى اصفهان 
گفت:به دنبال طراحى و فراهم سازى الزامات مورد 
نیاز راه اندازى چرخ و فلک 222 مترى تحت عنوان 
«چشم اصفهان» هستیم که در صورت عملى سازى 
آن یکى از بلندترین چــرخ و فلک هاى دنیا در این 

کالنشهر احداث مى شود.
سعید ساکت اظهار کرد: این شرکت تاکنون بیشتر در 

حوزه توسعه ظرفیت هاى تفریحى از قبیل تله کابین، 
تله سى یژ و شهربازى شهر رویاها فعال بوده است در 
حالى که بخشى از مأموریت هاى این شرکت، توسعه 

ظرفیت هاى فرهنگى، ورزشى و سیاحتى است.
وى با اشــاره به برنامه هاى شاخص پیش روى این 
شرکت، گفت: اکنون به دنبال طراحى و فراهم سازى 
الزامات مورد نیاز راه اندازى چرخ و فلک 222 مترى 
تحت عنوان «چشم اصفهان» هستیم که در صورت 

عملى سازى آن یکى از بلندترین چرخ و فلک هاى 
دنیا در اصفهان احداث مى شود که بخشى از اقدامات 

عملیاتى آن انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشــى سپاهان شــهردارى اصفهان 
تصریح کرد: بهره مندى از ظرفیت هاى ورزشــى 
خاص و با کیفیت باال در اصفهان از دیگر دغدغه ها 
و برنامه هاى مدنظر این شرکت است، در این راستا 

به دنبال افزودن ظرفیت هاى جدید ورزشى در این 
مجموعه هستیم.

وى خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت هاى تفریحى 
و سرگرمى در کالن شــهر اصفهان ضرورى است. 
ســاکت افزود: مهم ترین رویکرد کالن شــرکت 
توســعه مجتمع هاى ســیاحتى جذب هزار میلیارد 
تومان اعتبار در حوزه سرمایه گذارى اماکن تفریحى 

و گردشگرى است.

آغاز عملیات 
اجرایى احداث 
خیابان گل ها

راه اندازى چرخ و فلک 222 مترى در اصفهان
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کریم باقرى که در دوران ســرمربیگرى دراگان اسکوچیچ 
به عنوان دستیار به ســرمربى کروات کمک مى کرد با نظر 
کارلوس کــى روش دیگر جایى در تیم ملــى ندارد. مربى 
پرســپولیس پس از روى کارآمدن کى روش یکى دو بارى 
به فدراســیون فوتبال رفت بلکه بتواند مطالبات خود بابت 
همکارى در تیم ملى را وصول کند امــا باالخره آب پاکى 
را روى دســت او ریختند. ظاهرا به کریــم باقرى اطالع
 داده اند او به دلیل دو شــغله 
بودن نمــى تواند دســتمزد 
خودش در تیم ملى را دریافت 
کند؛ چرا که دیوان محاسبات 
چنین اجازه اى نمى دهد. 
هیئــت رئیســــه 
فدراســیون نیــز 
قصد نــدارد کار 
غیر قانونى انجام 
دهد و آقا کریم 
هم باید قید این 
پول را که گفته 
شــود  مــى 
حـــــدود 3 
میلیارد تومان 
مى شــود، را 

بزند!

3 میلیارد کریم
 بر باد رفت؟

02

توئیتر رســمى نهاد برگزارکننده جام جهانى 2022 قطر به 
مناســبت 32 روز باقى ماندن به این مسابقات به معرفى 32 
تیم حاضر در این تورنمنت پرداخت. این حساب رسمى زیرنظر 
فدراسیون جهانى فوتبال(فیفا) گاف عجیبى را در معرفى تیم 
ملى ایران داد. این رسانه رسمى جام جهانى در معرفى ایران 
پوسترى را منتشر کرد که دراگان اسکوچیچ سرمربى کروات 
را همچنان سرمربى ایران دانست و در پوستر رسمى درج کرد. 
این گاف عجیب فدراسیون جهانى فوتبال(فیفا) در حالیست که 
کارلوس کى روش بیش از یک ماه است که هدایت تیم ملى 
کشورمان را به جاى اسکوچیچ در اختیار دارد. کى روش در این 
مدت دوبار روى نیمکت تیم ملى کشورمان مقابل اروگوئه و 

سنگال در بازى هاى دوستانه نشست.

گاف عجیب فیفا
 در معرفى تیم ملى ایران

چرا انگلیسى ها و به خصوص نشریات این کشور این روزها به 
هر ریسمانى متوسل مى شوند که پیش از شروع رقابت هاى 
جام جهانى نخستین حریف خود در این رقابت ها را حذف کنند؟ 
هفته گذشته بود که برخى رسانه هاى غربى با ادعاى استفاده 
روس ها از پهپادهاى ایرانى در جنگ علیه اوکراین خواستار 
حذف تیم ملى کشورمان از رقابت هاى جام جهانى قطر شدند. 
دو نشریه «سان اسپورت» و «دیلى تلگراف» چاپ لندن بیش 
از سایر رسانه ها با فشار روى فیفا درباره موضوع اخراج نخستین 
رقیب کشورشــان در جام جهانى بر تحریم ایــران از ورزش 
دنیا اصرار دارند. هرچند بعید اســت فدراسیون جهانى فوتبال 
در فاصله یک ماه مانده تا جام جهانــى اقدام به حذف یکى از

 تیم هاى حاضر در این رقابت ها کند؛ با وجود این، سئوالى که 
پیش مى آید این است که چرا سه شیرها مصمم شده اند با فشار 

به فیفا مانع سفر یوزهاى ایرانى به قطر شوند؟ 
جالب آنجاست زمانى که در قرعه کشى جام جهانى مشخص 
شد انگلیسى ها با ایران همگروه شده اند اکثر نشریات آن کشور 
با مناسب توصیف کردن این قرعه، صعود راحتى براى شاگردان  
«گرت ساوتگیت» از مرحله گروهى پیش بینى کردند تا جایى 
که نشریه عامه پسند «ســان» با تیتر «با ایرانى ها همگروه 
شدیم؛ ُشکر!» حسابى جنجال به پا کرد. حاال در این 7 ماه چه 
اتفاقى افتاده که نشریه معتبر و جدى «تلگراف» همسو با نشریه 

عامه پسند بریتانیایى ها روى اخراج آن حریف آسان(!) مانور 
مى دهند؟ چه شده که رویارویى با یوزهاى ایرانى چنان هراسى 
به دل سه شیرها انداخته که مى خواهند با اخراج این رقیب از 

میدان نبرد از مصاف با آن حذرکنند؟
به نظر مى رسد مهمترین دلیل این ترس آن است که حاال دیگر 
ایران نه تنها براى سرمربى انگلیس حریف ناشناخته اى نیست 
بلکه رسانه هاى این کشــور هم با تمرکز روى توانایى هاى 
بازیکنان ایرانى و آشنا شدن با ستاره هاى ملى پوش کشورمان 
به این نتیجه رســیده اند که بیش از حد این حریف آسیایى را 
دستکم گرفته بودند. بهترین شــاهد براى این مدعا هم آنکه 
همین چند روز پیش یکى از رســانه هاى انگلیسى با «سالح 
مرگباِر مخفى» نامیدن نادر محمدى به گلر تیم ملى کشورش 
در خصوص توانایى منحصر به فرد این مدافع اوت انداز هشدار 
داد. همین که آنها به این صرافت افتاده اند که درمورد استعداد 
این بازیکن نیمکت نشین ذوبى ها که تاکنون شانس پوشیدن 
پیراهن تیم ملى را هم نداشته به تیم ملى کشورشان آماده باش 
بدهند یعنى زیر ذره بین بردن فوتبالیست هاى ایرانى در اردوى 

تیم رقیب دلهره انداخته است.
عملکرد نه چنــدان مطمئــن مدافعان انگلیســى در لیگ 
ملت هاى اروپا هم بر نگرانى فوتبالدوستان این کشور جزیره 
اى از مواجهه با خط حمله خطرناك کشــورمان افزوده است. 
آنها خوب مى دانند سه شــیرها با این ساختار ضعیف در دفاع 

در نخستین بازى خود در قطر در برابر مهاجمان فرصت طلبى 
چون مهدى طارمى و سردار آزمون به دردسر خواهند افتاد. از 
همه بدتر اینکه همین چند روز پیش شوك بدى به تیم ملى 
انگلیس وارد شد و مدافع کلیدى این تیم مصدوم شد. نبودن 
«ریس جیمز»  در بازى با ایران در جام جهانى مى تواند دروازه 

انگلیسى ها را با تهدید بیشترى مواجه کند.
همه اینها در کنار اظهارات ساوتگیت پس از مشاهده دیدار 
ایران - سنگال از نزدیک، باعث شده که انگلیسى ها دست 
به کار شوند تا پیش از شــروع جام جهانى حریف خود را از 
میدان به در کنند. حاال سه شیرها مى دانند مصاف با شاگردان 
«کارلوس کى روش» که به اذعان سرمربى انگلیسى ها یک 
تیم سازمان یافته در دفاع است نه تنها راحت نیست بلکه عبور 
از سد دفاعى مستحکم این تیم کار هر مهاجمى نیست. ضمن 
اینکه تیم ایران در فاز حمله هم از مهره هایى چون طارمى 
سود مى برد که «مغز متفکر» تیم خود نامیده مى شود و سابقه 
گشودن گلرهاى مطرح اروپایى را هم در کارنامه اش دارد. 
ماجرا وقتى براى سه شیرها سخت تر مى شود و نگرانى در 
اردوگاه آنها تشدید مى یابد که ســاوتگیت اعتراف مى کند 

یوزهاى ایرانى «روى نیمکت هم بازیکنان خوبى دارد». 
پس همان بهتر که جزیره نشــین ها آسمان و زمین را به هم 
ببافند تا با اخراج این رقیب در بیرون از مستطیل سبز و بدون 

دردسر 3 امتیاز بازى نخست را در سبد تیم خود بریزند. 

ترس انگلیسى ها از اوت انداز 
نیست، از اوت شدن است

مرضیه غفاریان

دادگاه عالى ورزش CAS ســرانجام و بعد 
از چند ســال تکلیف یکى از پرونده هاى 
پیچیده فوتبال ایران را مشخص کرد. این 
پرونده مربوط به شکایت «لئاندرو پادوانى» 
مدافع سابق و برزیلى استقالل بود که بعد از 
آسیب دیدگى در ایران و مصدومیت نخاع، 
ویلچرنشین شد و براى ادامه درمان خود به 

برزیل رفت.
این مدافــع باوجــود آســیب دیدگى در 
استقالل، بارها مدعى شد که باشگاه ایرانى 
به تعهداتــش عمل نکرده اســت و براى 
دریافــت مطالباتــش و همینطور غرامت 
درمانى به فیفا و دادگاه عالى ورزش شکایت 

کرد.
پادوانى در شــکایت خود خواهان دریافت 
مبلغ 9 میلیون دالر به عنــوان غرامت و 
مبلغ 100 هــزار دالر به عنوان مطالباتش 

شده بود.
باشگاه استقالل اعالم کرد که شکایت 9 
میلیون دالرى پادوانى در دادگاه CAS رد 
شده است و به این ترتیب استقالل همان 
مبلغ 100 هزار دالر باقیمانده را به عنوان 
مطالبات این مدافع برزیلى پرداخت مى کند.

حامد افضلــى معاون بین الملل باشــگاه 
اســتقالل در این خصوص گفت: پادوانى 
100 هزار دالر از باشــگاه استقالل طلب 

داشت که باشگاه در گذشته چند بار براى 
پرداخت پول به ایشان اقدام و از این بازیکن 
درخواست شماره حساب کرد ولى او از این 
کار امتناع نمود. پادوانى به باشگاه استقالل 
اعالم کرد که به دنبال گرفتن غرامت بیش 

از 9 میلیون دالر از استقالل است.
وى افزود: در نهایت پادوانى درخواســت 
 CAS غرامت خود را در فیفــا و در ادامه در
مطرح کرد ولى با دفاعیات انجام شده، فیفا 
راى خود را به سود باشگاه استقالل اعالم 
کرد و ثابت شد که هیچ قصور پزشکى در 
خصوص پادوانى از سوى باشگاه استقالل 
نه تنها صورت نگرفته بلکه کادر پزشکى 
وقت باشگاه استقالل همه تالش خود را 

در خصوص این بازیکن انجام داده بودند.
این راى در حالى اعالم شــده که پادوانى 
از نتیجه آن و رد شدن شکایتش متعجب 
است اما اظهارنظر بیشتر در این خصوص را 
به بعد از دریافت قطعى راى موکول مى کند.
پادوانى در این خصوص گفــت: با کمال 
تعجب متوجه شدم که دادگاه داورى ورزش 
در لوزان ســوئیس، پرونده من را رد کرده 

است.
این مدافع برزیلى تاکید کرد: وکالى من در 
حال بررسى اقدامات قانونى بعدى هستند 

که باید اتخاذ شود.

تعجب مدافع برزیلى استقالل از رأى 
دادگاه عالى ورزش

ســتاره ایرانى تیم پورتو به دلیل درخشش 
در این تیم به مغز متفکر پورتو لقب گرفت.

نشــریه bolanarede در گزارشى با تیتر 
«طارمى خیلى بیشتر از یک پیشرفته» به 
تمجید از ستاره کشــورمان پرداخت و او را 

مغز متفکر پورتو دانست.
bolanarede نوشــت: این فصل براى 

مهدى طارمــى در خــارج از زمین کمى 
دردسرســاز بوده اما در داخل زمین بدون 
هیچ حرف و حدیثى عالى ظاهر شده است. 
بازیکنى که ســومین فصل حضورش در 
پورتو را مى گذارند به قول ســرمربى آبى  
و ســفیدها به تیم «مغز» مى دهد. سرخیو 
کونسیســائو یک بار در خصوص طارمى 
گفت که مهدى بسیار بازیکن باهوشى است 
و دقیقا مى داند در زمین و در پیرامونش چه 

اتفاقى مى افتد.
نشــریه پرتغالى ادامه داد: قدرت تصمیم 
گیرى در پاس آخر طارمى براى یک مهاجم 
ستودنى اســت. او پیش از این در 13 بازى 
این فصل 6 پاس گل داده است و توانسته 
9 گل نیز به ثمر رساند. از آنجایى که پورتو 
تاکنون 31 گل در این فصل با حضور ستاره 
ایرانى به ثمر رسانده پس یعنى طارمى در 
مجموع تقریباً 48 درصــد از گل هاى این 
تیم را به ثبت رسانده است. این بازیکن 30 
ســاله عالوه بر گلزنى، به روشى که روى 
پاس آخر نیز تاثیرگذار ظاهر مى شود خود 

را متمایز کرده است.
طارمى از ســوى لیگ پرتغال و به انتخاب 
مربیان پرتغالى بهترین مهاجم ماه سپتامبر 

انتخاب شد.

ستاره ایرانى «مغز متفکر» پرتغالى ها شد
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در جام جهانى 2022 قطر براى نخستین بار فیفا قصد دارد 
که از داوران خانم براى قضاوت بازى ها اســتفاده کند که 
این یک اتفاق خاص و مورد توجه در تاریخ رقابتهاى جام 
جهانى است. فیفا نام ســه داور زن را در فهرست 36 داور 
وسط که قرار  اســت در جام جهانى 2022 قضاوت کنند 
قرار داده اســت تا شــاهد یک اتفاق ویژه در جام جهانى 
قطر باشیم. استفانى فراپار از فرانسه، سلیمه موکانسانگا از 
رواندى و یوشیمى یاماشیتاى ژاپنى سه داور وسط خانمى 
هستند که فیفا نام آنها را در بین داوران جام جهانى قرار داده 
است و باید منتظر قضاوت آنها در این رقابت مهیج باشیم. 
فیفا همچنین نام سه کمک داور زن را هم در فهرست جام 

جهانى قرار داده است.

6 داور زن در جام جهانى
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تیم فوتبال منچستریونایتد در هفته داوزدهم لیگ جزیره 
موفق شــد تیم تاتنهام را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد. 
در این بازى اریک تن هاخ ترجیح داد از کریستیانو رونالدو 
استفاده نکند. نیمکت نشینى رونالدو با واکنش این بازیکن 
مواجه شد. او در دقیقه 89 بازى به نشانه اعتراض به تصمیم 
این مربى، به رختکن رفت تا خشم خود را از تصمیم مربى 
هلندى اعالم کند. قهر رونالدو و بى توجهى به دســتورات 
مربى با واکنش تن هاخ مواجه شد. وى پس از پایان بازى 
گفت: فعال باید این برد مهم را جشن بگیریم و به حرکت 
رونالدو توجهى نمى کنم اما فردا آن را بررسى خواهم کرد و 

درباره این بازیکن تصمیم الزم را خواهم گرفت.

تن هاخ
 رونالدو را تهدید کرد

دروازه بان ســابق فوتبال اصفهان گفت: مربیان خارجى باید 
شناخت خوبى از شــرایط و امکانات لیگ ما کسب کنند تا بتوانند 
تیم شان را به سمت اهداف مدنظرشان هدایت کنند، ژوزه مورایس هم 

از این امر مستثنى نبوده و شناخت کاملى از سپاهان و لیگ ایران ندارد.
حمید بابایى با اشاره به شرایط ســپاهان در فصل جارى تصریح کرد: 
نیازمند در فصــول قبل شــرایط و عملکرد خیلى خوبى داشــت و در 
موفقیت هاى تیم نقش زیــادى ایفا مى کرد و نتیجــه زحماتش را با 
انتقال به لیگ پرتغال گرفت. اما بازى در کشــورهاى خارجى براى 
دروازه بان هاى ایرانى خیلى مشکل است و شرایط سختى دارد که 
دروازه بان هاى ما آنها را ندارند، یکى از این موارد دانســتن زبان 
است که البته نیازمند در این مورد به دلیل رشته مرتبط تحصیلى 

مشکلى ندارد.
دروازه بان ســابق ســپاهان همچنین گفت: از شرایط مهم 
دیگــر دروازه بان هــاى لژیونر در لیگ هاى خارجى جســور 
بودن و سرعت عمل دروازه بان اســت که نه پیام نیازمند و 
نه حتى بیرانوند در سطح دروازه بان هاى 
اروپایى نیستند. در فوتبال اروپا خروج 

دروازه بان هنگام ارسال توپ روى دروازه به اندازه ایران مهم نیست به این 
دلیل که در اروپا هم سرعت بازى باال است و هم مدافعان قدبلند و تنومندى 
دارند که شرایط قدى دروازه بان ها مالك اصلى نیست؛ و دروازه بان باید 
شرایطى داشته باشــد که تا آخرین لحظه مقابل ضربات محکم و حتى از 

نزدیک بتواند عکس العمل هاى خوبى نشان دهد.
وى متذکر شد: مورایس زمانى که به ســپاهان آمد، چون خودش سابقه 
باالى بازى و مربیگرى در فوتبال پرتغــال و اروپا را دارد و دنبال مى کند، 
خواهان بازگشت نیازمند شد و خیلى زود هم با وجود حضور رشید مظاهرى 

به او براى حضور درون دروازه اعتماد کرد. 
بابایى با اشاره به عملکرد مطلوب نیازمند در سپاهان گفت: نیازمند روى اکثر 
گل هایى که دریافت کرده، مقصر نبوده است، بلکه ضعف در دفاع تیمى و یا 

نحوه جاى گیرى اشتباه مدافعان باعث شده که دروازه نیازمند باز شود.
وى افزود: رشید مظاهرى و پیام نیازمند هر دو دروازه بان هاى با کیفیتى 
هستند، حضور 2 دروازه بان همسطح و با کیفیت در یک تیم خوب است، 
اما باید کنترل شود تا مشکل و حاشیه اى براى تیم ایجاد نکند؛ چیزى که 
در ظاهر امر پیدا است، در ســپاهان از این بابت تاکنون بین دو دروازه بان 

مشکلى ایجاد نشده است.

نیازمند روى گل هایى که دریافت کرده، مقصر نبود

فدراسیون فوتبال ایران درخواســت میزبانى مسابقات فوتسال 
قهرمانى آسیا در ســال 2024 را به کنفدراســیون فوتبال آسیا 

ارائه داد.
شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانى آسیا چند هفته پیش 
به میزبانى کشور کویت برگزار شد که این رقابت ها با قهرمانى و 

نایب قهرمانى ژاپن و ایران به پایان رسید.
دوره بعدى این بازى ها در ســال 2024 انجام خواهد شد و هنوز 

میزبان این مسابقات مشخص نشده است.
فدراسیون فوتبال ایران در تالش است تا میزبانى دوره بعدى این 
رقابت ها را از کنفدراسیون فوتبال آسیا بگیرد. ایران در حال حاضر 
درخواستش را به AFC هم ارائه داده است و براى هر دو بخش 

مقدماتى و مرحله نهایى، خواهان میزبانى است.
داود پرهیزکار دبیر کل فدراسیون فوتبال با تأیید این خبر گفت: 11 
تا 22 مهر سال آینده، مسابقات مقدماتى قهرمانى آسیا را داریم. 
بهمن ماه هم مرحله نهایى مسابقات آسیایى را در پیش خواهیم 

داشت که براى هر دو رقابت، تقاضاى میزبانى داده ایم.
پرهیزکار تاکید کرد: چند سال پیش ما میزبانى مسابقات زیر 20 
سال فوتسال قهرمانى آسیا را داشتیم امیدوارم با بازخورد مثبتى که 
AFC داشت به ما کمک کند میزبانى بزرگساالن را هم برداریم. 

AFC باید تصمیم بگیرد.

ایران اولین و آخرین بار در سال 2001 میزبان مسابقات فوتسال 
جام ملت هاى آســیا بود و بعد از آن دیگر نتوانست از این امتیاز 

استفاده کند.
در 16 دوره گذشــته این رقابت ها، ایران با کســب 12 عنوان 
قهرمانى پرافتخارترین تیم محسوب مى شــود و ژاپن با چهار 

قهرمانى دومین تیم پرافتخار است.
باتوجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانى مسابقات فوتسال 
جام ملت هاى آســیا را طبق یک قانون نانوشته در هر دوره بین 
کشورهاى شرق و غرب قاره تقسیم مى کند، بعید به نظر مى رسد 
در سال 2024 مجدداً این میزبانى را به منطقه غرب و ایران بدهد؛ 
مگر اینکه حضور مهدى تاج به عنوان رئیس کمیته فوتسال در 
AFC و همچنین فراهم کردن شرایط اساسى میزبانى از سوى 

ایران بعضى از معادالت را تغییر بدهد.

درخواست ایران براى میزبانى جام ملت هاى 2024

باشگاه ذوب آهن شــانس زیادى براى 
برنده شدن در پرونده شکایت از بازیکن 

پرسپولیس دارد.
بعد از انتشــار خبــر عقد قرارداد ســینا 
اسدبیگى با پرسپولیس، باشگاه ذوب آهن 
مدعى شد که با این بازیکن قرارداد دارد و 

اسدبیگى بازیکن قانونى آن هاست 
و به همین دلیــل نمى تواند با تیم 

دیگرى قرارداد امضا کند.
در همین رابطه جلسه انضباطى 

هم برگزار شــد اما هنوز 
راى این شکایت اعالم 
نشــده و مشــخص 
نیســت چه زمانى 
این اتفاق رخ خواهد 
داد. در این باره گفته 
مى شــود بــا وجود 
اطمینان خاطرى که 
معاون حقوقى باشگاه 

پرســپولیس بــه مدیران 
باشــگاه مبنى بر برنده شدن 
در این دعــوى حقوقى داده 
اما شانس باشگاه ذوب آهن 
براى برد در ایــن پرونده 
بسیار زیاد است. حتى گفته 

مى شود یکى از شاهدان در این پرونده به 
سود باشــگاه ذوب آهن اظهاراتى انجام 
داده تا کفه ترازو به ســمت این باشگاه 
اصفهانى سنگین تر شــود. البته باید دید 
ادله باشگاه پرسپولیس در این باره تا چه 

اندازه محکمه پسند خواهد بود!
نکته مهم اما اینجاســت که در صورت 
برد ذوب آهن در این پرونده، وضیعت 
باشگاه پرسپولیس تهدید نخواهد شد اما 
محرومیت و محکومیت در انتظار 

سینا اسدبیگى خواهد بود.
به همین دلیل اسدبیگى به 
دنبال توافق با مسئوالن 
باشگاه ذوب آهن است 
تا بتواند رضایت آنها 
را جلب کــرده تا 
دچار ضررى در 
این میان نشود. 
او اقداماتى هم در 
این باره انجــام داده و باید 
دید در نهایــت موفق به 
انجام این کار خواهد شد 

یا نه.

شانس باالى گاندوها در پرونده اسدبیگى

به کریــم باقرى را روى دســت او ریختند. ظاهرا
 داده اند او به دلیل دو
بودن نمــى تواند دس
خودش در تیم ملى را
مح کند؛ چرا که دیوان
چنین اجازه اى نم
هیئــت رئی
فدراســیو
قصد نــد
غیر قانونى
دهد و آ
هم باید
ک پول را
مــى
حــــ
میلیار
مى ش
بزند!

ن بازیکن قرارداد دارد و
 قانونى آن هاست 
ل نمى تواند با تیم 

ضا کند.
سه انضباطى 

ما هنوز 
عالم
ص 
نى 
هد 
ته 
جود 
 که 
گاه 

ه مدیران 
 برنده شدن

حقوقى داده 
ذوب آهن 
ن پرونده 
حتى گفته 

اندازه محکمه پسند خواهد بو
نکته مهم اما اینجاســت که
برد ذوب آهن در این پروند
باشگاه پرسپولیس تهدید نخ
محرومیت و محکومی
سینا اسدبیگى خو
دلیل به همین
دنبال توافق

باشگاه ذوب
تا بتواند

را جلب
دچار
م این
او اقدا
این باره انجــا
نهایــ دید در
انجام این کا

یا نه.

دروازه بان ســابق فوتبا
شناخت خوبى از شــرایط و
تیم شان را به سمت اهداف مدنظر
این امر مستثنى نبوده و شناخت ک از
حمید بابایى با اشاره به شرایط سـ
نیازمند در فصــول قبل شــرایط
موفقیت هاى تیم نقش زیــادى
انتقال به لیگ پرتغال گرفت. اما
م ایرانى خیلى دروازه بان هاى
را ندار دروازه بانهاى ما آنها
است که البته نیازمند در این

مشکلى ندارد.
دروازه بان ســابق ســپا
دیگــر دروازه بان هــاى
بودن و سرعت عمل در
نه حت
ار

نیاز



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

از دروغ حذر کنید که دروغ از ایمان دور اســت. راســتگو بر آســتانه 
نجات و کرامــت اســت و دروغگو بــر پرتگاه ســرنگونى و خــوارى. 
حســد مورزید که حســد، ایمان را مى خورد آنســان که آتش ، هیزم را. 
با یکدیگر دشمنى مکنید که دشــمنى هر خیر و برکتى را تباه مى کند و 
خدا را از یاد مى برد. پس به آرزوها که موجب ســبکى عقل و فراموشى 
یاد خداســت میدان مدهید که این خود گونه اى فریب اســت و کســى که 

موال على (ع)چنان کند، فریب خورده است .
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گزارش عملکرد شهرداری نیک آباد  در۶ماه اول سال ۱۴۰۱

شهرداری نیک آباد

به استناد ماده ۷۱قانون شهرداریها عملکرد ۶ماه اول سال ۱۴۰۱به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه 
می گردد.

درصدافزایشکاهشتفریغ بودجه (عملکرد)بودجه مصوبشرحردیفردیفردیف
725000000004148824283331011757167057,2تملک دارایى هاى سرمایه اى152
685000000003968681293728813187063057,9ساختمان و سایر مستحدثات25201
445000000001240304493732096955063027,9سایر اعتبارات مربوط به ساختمان3210200520102
50000000055640000444360000011,1پروژه ممیزى امالك و اجراى سیستم عوارض نوسازى520102_472001
20000000002353000001764700000011,8احداث روشنایى معابر اصلى شهرى520102_520062006
2000000000200000000000پروژه خرید ونصب المانهاى شهرى و نورپردازى520102_620092009
1500000000060308432378969156763040,2پروژه تکمیل وتوسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى520102_720102010
400000000012034312002796568800030,1پروژه احداث کانال دفع آبهاى سطحى و کانیوى معابر سطح شهر520102_820122012
200000000042000000195800000002,1پروژه تملک آزادسازى خیابانها و معابر سطح شهر520102_920152015
200000000029998550000999855000150پروژه لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر520102_1020162016
1000000000100000000000پروژه خرید و نصب تابلو،لوازم و تجهیزات ترافیکى 520102_1120222022
2000000000200000000000پروژه احداث مهمانسراى شهردارى520102_1220232023
5000000002920000047080000005,8پروژه تعمیرات و بازسازى ساختمان و تآسیسات شهردارى520102_1320242024
5000000000500000000000پروژه احداث و تکمیل باغ بانوان شهر520102_1420252025
200000000010000000199000000000,5پروژه احداث و تکمیل  آرامستان شهر520102_1520302030
30000000003646800002635320000012,2پروژه مرمت و بازسازى آثار باستانى ومیراث فرهنگى و گردشگرى520102_1620312031
500000000156300000343700000031,3پروژه تهیه طرح هاى تفصیلى و نقشه هاى موردنیاز طرحهاى عمران شهرى520102_1720332033
1000000000100000000000پروژه خرید وسائل بازى و ورزشى جهت پارکهاى محله اى520102_1820342034
20000000001275795500724204500063,8پروژه نکوسازى محیط شهرى520102_1920077
240000000002728376800003283768000113,7سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ....20210300520103
400000000029498200001050180000073,7پروژه احداث جداول سطح شهر520103_2120172017
175000000002433394800006833948000139,1زیرسازى و آسفالت معابر اصلى و فرعى سطح شهر520103_2220182018
2500000000250000000000پروژه پیاده رو سازى و بلوك فرش معابر سطح شهر520103_2320192019
400000000018014298962198570104045ماشین آالت و تجهیزات245202
350000000013524149042147585096038,6آتش نشانى، اتوبوس، راه سازى و ماشین آالت  عمرانى و خدماتى25220100520201
10000000002336000097664000002,3خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى520201_2620142014
250000000013290549041170945096053,2پروژه نگهدارى و تعمیر  ماشین آالت عمرانى 520201_2720202020
50000000044901499250985008089,8تجهیزات ادارى و رایانه اى28220200520202
50000000044901499250985008089,8مکانیزه نمودن فعالیتها و سیستمهاى داخلى شهردارى520202_2920042004

مصارف اقتصادی- هزينه های تملک دارایی های سرمایه ای جاری 

درصدافزایشکاهشتفریغ بودجه (عملکرد)بودجه مصوبشرحردیفردیف
550000000002313164343431868356566042,1هزینه ها 151
300000000001356666317816433336822045,2جبران خدمات کارکنان25101
800000000026712194755328780525033,4استفاده از کاالها و خدمات35102
28750000005450000002330000000019کمک هاى بالعوض45105
1045000000044132718956036728105042,2رفاه اجتماعى55106
367500000019354888861739511114052,7سایر هزینه ها65107

مصارف اقتصادی- هزينه های جاری 
سال مالی 1401-تاریخ = از:01/ 01 / 1401 تا 31/ 1401/06- (ارقام به ریال)

درصدافزایشکاهشتفریغ بودجه (عملکرد)بودجه مصوبشرحردیفردیف
1500000000006884841531781151584683045,9منابع14
800000000004815888558731841114413060,2درآمد ها241
501000000003078197259519318027405061,4درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى34101
140000000099359470130064053007,1درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى44102
2900000000122484160277751584004,2بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى54103
610000000044055214531694478547072,2درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى64104
15000000000115860000003414000000077,2کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى74105
450000000011635479093336452091025,9اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها84106
700000000002068952973049310470270029,6واگذارى دارایى سرمایه اى942
500000000020398297302960170270040,8ماده 101 قانون شهردارى104201
650000000001864970000046350300000028,7فروش اموال غیر منقول114202

 خالصه عملكرد كل بودجه منابع
سال مالی 1401-تاریخ = از:01/ 01 / 1401 تا 31/ 1401/06- (ارقام به ریال)

سال مالی1401 -تاریخ = از:01/ 01 / 1401 تا 31/ 1401/06- (ارقام به ریال)


