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اى کاش رسم و سنت هر ســاله در سالگرد انتشار 
روزنامه نبود تا براى دوباره نوشتن، الزام و بهانه اى 
وجود نداشت. به خصوص در این ایام که ننوشتن، 

عادتى عادى شده است.
وقتى نوشته مى شــود ولى خوانده نمى شود یا اگر 
خوانده شد، درك نمى شــود و یا اگر فهمیده شد، 
به کار گرفته نمى شــود و از کنار آن به ســادگى 
مى گذرند، چه دلیلــى دارد که براى مدتى طوالنى 
وقت صرف شود و کلمات باال و پایین شوند تا مفهوم 

و دغدغه اى خاص به رشته تحریر در آید؟
وقتى کــه برخى در کمــال کج فهمــى از مفهوم 
«رســانه» معتقدند که عمر رســانه هاى کاغذى 
به پایان رســیده و تمــام درك خــود را در فضاى 
مجازى خالصه مى کنند، آیا دیگر انگیزه اى باقى 
مى ماند که در ســایه آن قلمى بر کاغذ به گردش

 درآید؟
غم و غصه بزرگ آن اســت که این نوع نگرش به 
رســانه هاى اصیل و این گرایش خیــره کننده به 
فضاى مجازى نه تنها در الیه هاى زیرین جامعه، 
بلکه در سطوح باالى مراجع دولتى نیز نهادینه شده 
و هر کنش و یا گام برداشته نشده آنها، زخمى است 
بر پیکر هویتى که آرام آرام به فراموشــى ســپرده 

مى شود.
متأسفانه در جامعه ما درك درستى از رسانه، قدرت 
تأثیرگذارى آن، نوع کنش و شیوه تعامل با آن وجود 
ندارد. ســانتى مانتالیســم فضاى مجازى و حضور 
و بروز در آن، بر تمــام جغرافیاى اطالع رســانى 
تسلط یافته و عیار سواد رســانه اى با آن سنجیده 
مى شود. در چنین شرایطى رسانه هاى کاغذى به 
فانتزى هایى تبدیل شده اند که بودن یا نبودن آنها، 

هیچ مسئله اى نیست.
... ادامه در صفحه 2

حکایت شیفتگى همزمان به «فوتبال دیدن» و «فوتبال 
خواندن» از آن حکایت هاى هزار ویک شبى است که 
در وجود فوتبالدوستاِن مطبوعات پسند نهادینه شده 
است. این داستانى است به بلنداى عمر جام جهانى و 
روزنامه نگارى، درســت مثل داستان سینمادوستانى 
که آنها هم با مطبوعات همنشینى حسنه اى دارند و 
تماشاى محصوالت ســینمایى و تلویزیونى را بدون 

مطالعه اخبار این رخدادها در مطبوعات نمى پسندند.
البد دیده اید کسانى را که بعد یا قبل از دیدن یک فیلم 
یا سریال سرى به نشریات سینمایى مى زنند تا از نقطه 
نظرات نویسنده هاى آن رســانه درباره فیلم و سریال 
مورد نظرشان مطلع شوند. آنها در این کار دنبال لذتى 
هستند که هم به بیشتر فهمیدن فیلم و سریال کمک 
مى کند و هم اطالعات جانبى شان درباره آن محصول 
را به روز خواهد کرد. عین همین ماجرا در رابطه با دو 

مقوله «مطبوعات» و «ورزش» نیز صادق است. 
در ســال هــاى نچنــدان دور هــر وقت موســم 
جــام جهانــى فوتبال مــى شــد، مطبوعــات در 
صــف اول اطــالع رســانى قــرار مــى گرفتند. 
حداکثر لطــف تلویزیون بــه عشــاق ورزش فقط 
خالصه مى شــد در نشــان دادن با تأخیر مسابقات 
جام جهانى و گزارش آن حیــن پخش اما کار تحلیل 
و پرداختن به حاشیه ها به دوش مطبوعات مى افتاد. 
مطبوعات هم که مى گوییم نه اینکه فکر کنید رنگ 
و وارنگ روزنامه ورزشى - مثل این روزها - به ماجرا 
مى پرداختند؛ حــرف از فقط دو تا هفته نامه اســت. 
2 مجله اى که روزهاى شنبه منتشر مى شدند  و یک 
تنه کار تحلیل و تفســیر و تشریح حواشــى ُمجاز(!) 

مسابقات را پیش مى بردند.
این دو تا نشریه، یکى «دنیاى ورزش بود» و یکى هم 

«کیهان ورزشى».  
... ادامه در صفحه 2

امید به تغییر نگرش
 در شعور رسانه اى

لذت «خواندن» 
جام جهانى فوتبال

    ایرج ناظمى    مهران موسوى خوانسارى

روزنامه خبرى تحلیلى استان اصفهان

مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان در ساعت 10:00 
صبح روز پنجشنبه  مورخ 1401/09/24 در محل سالن کوثر به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان بى سیم شرقى، 
ورزشگاه شهداى مخابرات برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. 
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/09/23 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید 

وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
-دستور جلسه :

-  تغییر ماده یک اساسنامه تعاونى (تغییر نام شرکت )
-  تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونى (تمدید مدت فعالیت تعاونى )

-  تغییر ردیف 4بند الف ماده 12 اساسنامه تعاونى (تغییر حداقل خرید تعداد سهام )
-  تغییر تبصره ماده 20 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه دعوت از مجامع عمومى )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

نوبت سوم تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 11:00 
روز پنج شنبه مورخ 1401/09/24 در محل سالن کوثر به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان بى سیم شرقى، ورزشگاه شهداى مخابرات 

تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید 

و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید. 
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراى وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و 
هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 

1401/09/23 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
* دستور جلسه: 

ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس 
ـ طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 1398 الى 1400 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جارى شرکت. 

ـ ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى. 
ـ انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان. 

ـ تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى. 
ـ طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش اعضاى اصلى هیأت مدیره و بازرسان 

ـ تصمیم گیرى در خصوص تعیین میزان پاداش هیئت مدیره و بازرس 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

به طور فوق العاده نوبت دوم  تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و ماده 
2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، تأمین مالى، احداث، تکمیل و بهره بردارى بخشى از تأسیسات جمع آورى و تصفیه 
فاضالب شهرستان فالورجان را در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و 

معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
ـ شرح مختصرى از پروژه: 

ـ موضوع پروژه: تأمین منابع مالى به مبلغ 49,182 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، ارتقا و بهره بردارى بخشى از تأسیسات فاضالب شهرستان 
فالورجان به تفکیک: 

الف: تأمین مالى و تکمیل تأسیسات فاضالب شامل 605 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و خط انتقال و احداث 15 باب ایستگاه پمپاژ 
ب: تأمین مالى و احداث، ارتقا و توسعه تصفیه خانه هاى فاضالب به ظرفیت مجموع حداکثر 29,000 مترمکعب در شبانه روز و تصفیه فیزیکى 

ج: تأمین مالى سرمایه گذارى تأسیسات موجود شامل 34 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب 
چ: بهره بردارى، راهبرى، تعمیر و نگهدارى تأسیسات احداث شده در دوره واگذارى امتیاز استفاده از پساب تا سقف 25 سال 

ـ سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ـ دوره تأمین مالى: 3 سال 

ـ دوره بهره بردارى تجارى، با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد.
ـ محل اجرا: شهرستان فالورجان 

بـ  شرایط کلى براى سرمایه گذارى: 
ـ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. 
ـ محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/09/26 و محل تحویل دبیرخانه 
معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابرابن حیان، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اتاق 292 

تحویل و رسید دریافت نماید. 
ـ بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت دریافت 

قیمت پیشنهادى دعوت به عمل مى آید. 

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذارتأمین مالی، احداث و بهره برداری
 بخشی از تأسیسات فاضالب شهرستان فالورجان (مزایده: ۴۰۱-۳-۲۵۳/۲)

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 
نام روزنامه : نصف جهان 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد اقالم اســقاطى مازاد خود 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 1001094734000005 به صورت 

الکترونیکى واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/09/03

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/17
تاریخ بازدید: 1401/09/27

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 27//1401/07
زمان بازگشایى :1401/09/28

زمان اعالم به برنده :1401/09/29
ضمنا رعایت موارد زیر الزامى است:

1.برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند 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 : 021-41934

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

 آگهی مزایده شماره ۱۸۳۴۳(نوبت دوم)

 م.الف:۱۴۱۶۸۲۸

چاپ  دوم

سعید ابریشمی راد-شهرداری شاهین شهر

آغاز دوباره در هفدهمین سال هفدهمین سال، چشم  به آینده
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متوسط سن ابتال به ایدز
 به 25 سال رسیده است

امکان استعالم وضعیت 
اعتبارى چک صیادى با پیامک

خبرخوان
عود به نام

 ایران و سوریه شد
پرونده عود یا بربط در فهرســت    مهر |
میراث ناملموس یونسکو به نام ایران و سوریه 
قرار گرفت و ثبت جهانى شــد. این پرونده از 
سوى ایران و ســوریه پیشنهاد شــده بود در 
فهرســت میراث جهانى ناملموس یونســکو 
قرار گرفت. در این نشســت کارشناسان پس 
از بررســى ابعاد این پرونــده، آن را به عنوان 
میــراث جهانى به نــام ایران و ســوریه ثبت

 کردند .

هزینه مسافران قطر 
چقدر شده است؟ 

  انتخاب |رئیس انجمن دفاتــر خدمات 
مســافرت هوایى و جهانگــردى در خصوص 
هزینه مســافران از ایران به جام جهانى قطر، 
مى گوید میانگیــن هزینه براى هــر نفر بین 
200 تا 250 میلیون تومان اســت. حرمت ا... 
رفیعى گفت: حدود 21 تــا 22 هزار نفر را خود 
فدراســیون مى گوید و حــدود 3000 نفر هم 
از ســوى بخش خصوصى اعالم شــده که به 
قطــر رفته انــد. بنابراین بین 24 تــا 25 هزار 
نفر از ایران بــراى جام جهانى به قطر ســفر 
کرده اند که باید آن میانگیــن هزینه که 200 
میلیون تومــان بود را در 25 هــزار نفر ضرب 

کنید.

افزایش عجیب و غریب
 قیمت خودرو 

طى یک ماه گذشته قیمت    گجت نیوز|
خودروهاى داخلى و خارجى به دلیل نوسانات 
نرخ ارز به میزان عجیبــى افزایش پیدا کرده و 
همین موضوع باعث شده تا در بازار شاهد رکود 
شدیدى باشــیم؛ به گونه اى که عمًال خرید و 
فروشى در بازار انجام نمى شود. همچنین با وجود 
اینکه خودروسازان مدعى هســتند تولید آنها 
افزایش پیدا کرده است، اما در بازار خودروهاى 
زیادى وجود ندارد و همین محدود بودن عرضه 

باعث شده تا قیمت ماشین کاهش پیدا نکند.

وضعیت عجیب اجاره بها 
  خبرآنالین |منحنى کرایه خانه در شرایطى 
رو به باال حرکت مى کند که درآمد بســیارى از 
اقشار اجاره نشــین، چندان متناسب با آن رشد 
نکرده است. انتظار مى رفت با ورود به نیمه دوم 
سال و پایان پیک جابه جایى، بازار اجاره فروکش 
کند اما به دلیل تأثیرپذیــرى از تورم عمومى 
و جبــران عقب ماندگى در مقایســه با قیمت 
مسکن، مسیرى متفاوت با انتظارات را سپرى 
کرد. بنا به گفته عبداله اوتادى، عضو اتحادیه 
مشــاوران امالك، هم بازار خریــد و فروش 
مســکن و هم بازار اجاره، نیمه دوم سال را با 
افزایش قیمت البته شیب مالیم صعودى آغاز 

کرده اند.

نمى خواهید پس بدهید
  فارس | در حالى که اخذ 10 تا 20 هزار 
تومان هزینه نگهدارى خطــوط تلفن ثابت از 
مرداد ماه امســال اعالم شــده، پس از ارسال 
پیامک اطالع رســانى مدل تعرفه اى جدید از 
سوى مخابرات به دارندگان تلفن، این موضوع 
با اعتراض مشترکان رو به رو شده است. برخى 
از مشــترکان مى گویند که هیچ استفاده اى از 
خط خود نمى کنند یا استفاده بسیار کمى دارند 
و همچنان معتقدند که دلیلى براى پرداخت این 
هزینه جدید نمى بیننــد.  مدیران مخابرات در 
برابر این مشترکان معترض پیشنهاد مى کنند 
که اگــر در حال حاضــر اســتفاده اى از خط 
تلفن ثابت ندارند آن را بــه مخابرات و صنعت 
ارتباطات کشور براى اســتفاده مردم دیگر باز 

پس دهند.

کنایه تند به مسئوالن
  روزنامه اطالعات |نکند مقامــات عزیز و 
ارجمند که بر کرسى مســئولیت تکیه زده اند انتظار 
دارند َقدر ُقدرتانى از کره و یا ســرزمینى دیگر بیایند 
و به حل مشــکالت بپردازند؟ جالب اینکه برخى از 
این مقامات و مسئولین محترم حتى غلیظ تر از مردم 
و مراجعیــن از وضعیت موجود و مناســبات حاکم و 
گرفتارى هاى ایجاد شده براى کشــور و ملت و کژ 
کارکردى ها و ســوء مدیریت ها مى نالند و انتقادها و 
گالیه هاى شــدیدترى مطرح مى کنند. بى آنکه به 
کســى پاســخ بدهند که پس چرا کارى نمى کنید؟ 
پس براى چه پشــت این منصب و میز نشسته اید و 
حقوق مى گیرید؟ شــما که از گذشته مى نالید و همه 
گرفتارى ها را به دولت و یا مجلس و یا مدیرعامل یا 
مدیر قبلى نســبت مى دهید خود چه کرده اید؟ و چرا 
دست از گالیه و گذشــته برنمى دارید و براى حال و 
آینده این ملک و ملت و دستگاه و اداره و تشکیالتتان 

کارى نمى کنید؟

صادرات واکسن کرونا را 
آغاز کرده ایم

وزیر بهداشت گفت: اعمال تحریم هاى    انتخاب|
غیرقانونى، مربوط به قرون وسطى و عقبگرد به آن 
دوران است که سازمان هاى بین المللى باید در جهت 
رفع محدودیت هاى اعمال شده از سوى نظام سلطه 
به کشور هاى مستقل کمک کنند. بهرام عین اللهى 
یادآور شــد: ایران در تولید واکســن کرونا خودکفا 
شده و عالوه بر تأمین نیاز داخلى، صادرات به سایر 
کشور ها را آغاز کرده و آمادگى دارد واکسن مورد نیاز 
کشــور هاى مختلف را با همکارى سازمان هاى بین 

المللى تأمین کند.

داعش رهبر جدید
 انتخاب کرد

  دیده بان ایران |داعــش کشــته شــدن 
«ابو الحسن الهاشــمى القرشى» ســرکرده خود را 
تأیید کرد. ســخنگوى داعــش در بیانیه اى صوتى 
«ابوالحسین الحسینى القرشــى» را سرکرده جدید 
این گروه معرفى کرد و خواستار بیعت با او شد ستاد 
فرماندهى مرکــزى آمریکا (ســنتکام) اعالم کرد 
«ابوالحســن الهاشمى القرشى»، ســرکرده داعش 
اواســط ماه اکتبر گذشــته در عملیات «ارتش آزاد 
سوریه» در استان درعا واقع در جنوب سوریه کشته 

شده است. 

2 بار تعجب کردند
  خانه ملت | رئیس کمیته حقوق بشر مجلس 
با اشاره به ســفر اخیر خود به همراه دبیر ستاد حقوق 
بشر قوه قضاییه به نیویورك، گفت: کشورها اطالعات 
صحیحــى از واقعیت هاى موجود نداشــتند و وقتى 
ما توضیحاتى را درباره ماهیــت حوادث اخیر به آنها 
مى دادیم، تعجب مى کردند و بعضــًا براى ارائه این 
اطالعات از ما تشــکر مى کردند. زهره الهیان اظهار 
کرد: تعدادى از کشــورها اعالم کردند که چه خوب 
اســت که این اطالعات به صورت مستمر به ما داده 
شــود. وى تصریح کرد: وقتى درباره دستاوردهاى 
جمهورى اسالمى در حوزه زنان در 43 سال گذشته 

گزارش دادیم باز تعجب کردند. 

باج دهندگان از نگاه 
«رسالت»

  روزنامه رسالت |حیرت و شگفتى از مواضع 
جماعت باجده بــه آمریکا اینکه اینها اســم خود را 
«عقالى ملت» مى گذارند و رقباى خود را به بى عقلى 
و بى دانشى متهم مى کنند و ترس خود را از دشمن ، 
زیر این دو عنــوان پنهان مى کننــد! نکته مهم در 
این ماجرا این اســت که صداى آمریکا در داخل که 
به ضرب و زور، ترور و اوباشــیگرى، تجزیه طلبى، 
فحاشــى، هتاکى و مردم آزارى درمى آید را صداى 
ملت معرفى مى کنند و مى گویند باید آن را شــنید و 

تن به باج دهى داد!

دکتر مینو محرز، متخصص عفونى و پزشکى که سال ها 
در شناســایى، درمان و تحقیقات مربــوط به بیمارى 
ایدز در کشور فعال بوده اســت، نسبت به کاهش سن 
مبتالیان جدید در کشور هشدار مى دهد و معتقد است 
هنوز هم برعکس کشورهاى توســعه یافته مهمترین 
عامل در خصوص خطرات ناشــى از ایــن بیمارى در 
کشــور ما به انگ اجتماعى آن منوط مى شود. عاملى 
که سبب مى شود هنوز هم بیماران مبتال بیمارى شان 

را پنهان کنند.
وى گفت: به دلیل نبود آگاهــى دقیق در جامعه و انگ 
بیمارى هنوز افراد از مراجعه به مراکز مشاوره و درمان 

ایدز خوددارى مى کنند و حتى گاهى پزشــکان هم در 
تشخیص عالئم دچار اشــتباه مى شوند و ممکن است 
براى بیمار آزمایش ایدز تجویــز نکنند، یا حتى ممکن 
است فرد بخاطر انگ بیمارى نسبت به انجام آزمایش 
اقدام نکند. محرز با بیان اینکه دو مســئ له پایین آمدن 
سن مبتالیان و افزایش ابتال در زنان مورد توجه است 
گفت: به طور متوسط سن مراجعه کنندگان جدید مبتال 
به این بیمارى در کشور به حدود 25 سال رسیده است. 
از زمانى که آمار مبتالیان از طریق روابط جنسى رو به 
افزایش رفته، هم سن مبتالیان کاهش یافته و هم زنان 

مبتال هم افزایش یافته اند.

مشــتریان بانکى بــراى اطمینــان از وضعیت چک و 
صادرکننده آن مى توانند کد دستورى (*1*1* شناسه 
صیادى) را به سرشماره 4040701701 ارسال کرده و از 
وضعیت کلى چک هاى برگشتى صادرکننده چک مطلع 
شوند و در صورتى که ذینفعان چک، کد دستورى را به 
خاطر نداشته باشند مى توانند با ارسال یک پیامک (با هر 
متنى) به سرشماره 4040701701، راهنماى این سامانه 
پیامکى را دریافت کنند.تفســیر رنگ هاى ارائه شده در 
خروجى استعالم به این صورت است که وضعیت سفید 
نشان مى دهد که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه 
چک برگشــتى بوده یا در  صورت وجود سابقه، تمامى 

موارد، رفع سوء اثر شده است. همچنین وضعیت زرد به 
این معنى است که صادرکننده چک داراى یک فقره چک 
برگشتى یا حداکثر مبلغ 100 میلیون ریال تعهد برگشتى 
است.وضعیت نارنجى نیز یعنى صادرکننده چک داراى 
دو الى چهار فقره چک برگشــتى یا حداکثر مبلغ 400 
میلیون ریال تعهد برگشتى است. اگر صادرکننده چک 
داراى پنج تا ده فقره چک برگشتى یا حداکثر مبلغ یک 
میلیارد ریال تعهد برگشتى است وضعیت قهوه اى نشان 
داده مى شود.همچنین وضعیت قرمز حاکى از آن است 
که صادرکننده چک داراى بیش از ده فقره چک برگشتى 

یا بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتى است.

الدن ایرانمنش
صف انتظار دریافت تسهیالت وام مسکن روستایى این 
روزها طوالنى است. موانع باعث شده که پرداخت این 
وام با مشکالتى روبه رو شود و با وجود اینکه اصالحیه 
مصوبه وام مسکن روستایى از سوى دولت و معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شده هنوز سه بانک ملى، صادرات 
و ملت از اعطاى تســهیالت مزبور به نوعى جامانده و 

تعلل مى کنند.
در این مصوبه مقرر شد تا بانک ها به متقاضیانى که قصد 
دارند به روش ســفته زنجیره اى وام بگیرند تسهیالت 
اعطا کنند و اینکه اگر متقاضى وام از 24 آبان ماه پارسال 
تشــکیل پرونده داده و حتى 100 میلیــون تومان وام 

دریافت کرده بتواند از این تسهیالت بهره مند شود.
حال با ابالغ این اصالحیه دیگر هیچ بانکى نمى تواند 
بهانه اى مبنى بر عدم ابالغ اصالحیــه مصوبه دولت 
داشــته باشــد. اما نکته اى که حائز اهمیت است این 
است که از 9 بانک عامل ســه بانک ملت، صادرات و 
ملى همچنان به تعلل خود در پرداخت تسهیالت مزبور 

ادامه مى دهند.
این موانع باعث شده که بحث تسهیالت ساخت مسکن 
این روزها دغدغه بسیارى از روستاییان باشد و با وجود 
وعده هایى که مسئوالن براى وام مسکن روستایى داده 
بودند، اما همچنان ایــن وام در کش وقوس تصمیمات 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت راه  و شهرسازى قرار 

گیرد.
همکارى نکردن برخى بانک ها در پرداخت تسهیالت 
به روستاییان در حالى اتفاق افتاده که اخیراً رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى از همکارى خوب بانک ها در 

پرداخت وام 200 میلیونى مســکن روستایى صحبت 
کرده است.

نیکزاد با اشــاره به اینکه در حال حاضر خوشــبختانه 
مشکل چندانى در این خصوص وجود ندارد و در جلساتى 
که  در اســتان ها برگزار مى شــود خبرهاى خوبى در 
خصوص روند پرداخت تســهیالت به گوش مى رسد، 
از همکارى بانک ها با متقضیان وام مسکن روستایى 

نام برده است.
طبق تعهدات بنیاد مســکن ســاالنه 200 هزار واحد 
روستایى و 200 هزار واحد شهرى باید ساخته شود و به 
گفته باالترین مقام بنیاد مسکن هم  اینک این میزان به 

320 هزار واحد رسیده  است.
به گفته کارشناسان، ساخت مســکن روستایى یعنى 
به وجود آوردن فرصت اشــتغالزایى که عالوه بر اینکه 

شــرایط را براى تأمین مهمترین نیاز خانوارها فراهم 
مى کند، این امکان را ایجاد مــى نماید که با کمترین 
سرمایه گذارى، بیشترین اشتغال در کشور شکل بگیرد. 
بنابراین دولت باید موانع موجود را از سر راه بردارد تا در 
شرایطى که شهرها دیگر جایى براى مهاجرت بیشتر 
ندارند هم اشتغالزایى و هم مهاجرت معکوس را شکل 

بدهد.

صف روستاییان
 پشت بانک ها براى دریافت تسهیالت 

... ادامه از صفحه 1 
با این اوصاف، ظهور انبوه هجمه هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى در پرتو یک جنگ رسانه 

اى تمام عیار، خود کرده اى است که به سختى بتوان براى آن نوشدارویى مؤثر پیدا کرد.
در چنین روز و حالى، اصرار بر تداوم انتشار یک روزنامه در سال هفدهم آن، نه آنکه براى 
کسب و کار و شغل و درآمد باشد، نه آنکه از سر سیرى و دلخوشى و یا عادت به استشمام 

بوى مطبوع کاغذ باشد، بلکه تنها به دلیل کور سوى امیدى است که همچنان به تغییر 
باورهاى جارى از اطالع رســانى اصیل و پویا ایمان داشته و در انتظار تغییر نگرش ها 
و کنش ها نسبت به مفهوم رسانه نشسته است. شــاید در پرتو این انتظار طاقت فرسا، 
درك و فهم و  شعور رسانه اى به بلوغ و ثبوت رسیده و تمام زخم هاى حال و گذشته را 

به التیام برساند.

 لذت «خواندن» جام جهانى فوتبال
... ادامه از صفحه 1 

هر دو سابقه دار و کارکشته در امر روزنامه نگارى ورزشى اما با این تفاوت که دنیاى ورزش خوش آب و رنگ تر 
بود و گالسه تر (!) و «کیهان ورزشى» کالسیک تر و سنگین و رنگین تر. براى همین دنیاى ورزش مخاطب 
بیشترى به خصوص بین جوان ترها داشت و «کیهان ورزشى» سهم کسانى مى شد که دستشان از «دنیا» 

کوتاه مى ماند!
این دو هفته نامه در ایام جام هاى جهانى گرما بخش محافل فوتبالدوستان بود. پوستر ستاره هاى جام جهانى 
در دنیاى ورزش روى دیوارها مى نشســت و اخبار «کیهان ورزشى» ورد زبان ها مى شد. «دنیاى ورزِش» 
کمى محافظه کارتر ترجیح مى داد فقط به فوتبال و مسائل فنى اش بپردازد اما آن یکى مورد پسند کسانى 
واقع مى شد که ادبیات «کیهانى» را مى پسندیدند. خالصه که فوتبالدوستان، شب هاى فوتبالى جام جهانى 
را از این شنبه تا آن شنبه به عشق خواندن تحلیل هاى این دو مجله سر مى کردند و صف به صف شدن مقابل 
دکه ها را براى خرید «دنیا» به جان مى خریدند با این پیش زمینه ذهنى که اگر چنین موفقیتى (!) حاصل نشد، 

ترفندى براى صاحب شدن یک شماره «کیهان ورزشى» به خرج دهند.
بعدها که اوضاع کمى متفاوت شد، هفته نامه هاى دیگرى هم سربرآوردند. «هدف»، «نیرو»، «پهلوان» 
و مشابه آنها نشریانى عمدتاً 16 صفحه اى در قطع نشریات عامه پسند بودند که روى کاغذ روزنامه منتشر 
مى شدند و محوریت مطالبشان را اخبار و رخدادهاى ورزشى شــکل مى داد. اینها هم به تدریج مخاطبان 
خودشان را پیدا کردند که البته از ورزش دوستانى بودند که ناچاراً در فراق «دنیاى ورزش» و «کیهان ورزشى»، 

دستشان باید به نشریه اى ورزشى مى رسید.
ایام جام جهانى و جام ملت ها و المپیک و بازى هاى آسیایى و کًال هر فستیوال ورزشى براى این هفته نامه هاى 
نوظهور شب عروسى شان محسوب مى شد آنقدر که مى توانستند از ِقَبل پوشش این مسابقات به آب و نان 

چرب و نرمى برسند. 
 بعد از این هفته نامه ها هم «ابرار ورزشى» بنیان روزنامه هاى ورزشى را پایه گذاشت و هجوم خوانندگان به 
سمت آن، هفته نامه ها را از حیث تعداد مخاطب به بدترین شرایط ممکن رساند. اما این وضعیت نیز متوقف 
نماند و حضور روزنامه «خبر ورزشى» و بعد روزنامه «گل» تحول بزرگى در ارتباط بین مخاطب و مطبوعات 
به وجود آورد تا مرجعیت مطبوعات ورزشــى در این دو روزنامه مجتمع شد. این شرایط تا امروز کم و بیش 

ادامه دارد.
■■■

بررسى شیوه ارتباط گیرى چند دهه اى یک نسل با جام جهانى جالب توجه است. پخش تلویزیونى (حاال یا 
مستقیم و زنده یا غیرمستقیم و مرده!) به جاى خودش اما گذر این نسل براى پیگیرى فوتبال بر روى کاغذ یک 
داستان مهیج دیگر است. نسلى که به فصل جام جهانى، از کاریکاتورهاى «جواد علیزاده» در کتاب هاى مصور 
این کاریکاتوریست مشهور براى جام هاى جهانى 82 و 86  شروع کرد و دنبال کردن سرنوشت ستاره هاى تیم 
هاى فوتبال را با جمع کردن کلکسیونى تصاویر آنها از داخل بسته هاى کوچک آدامس ادامه داد و به «دنیاى 

ورزش» و «کیهان ورزشى»  و بعدتر هفته نامه هاى دیگر ورزشى و بعد هم روزنامه هاى ورزشى رسید. 
روزگارى بود که دیدن جام جهانى روى کاغذ لطف دیگرى داشت و ُطرفه آنکه این داستان هنوز هم ادامه 
دارد؛ گیرم حاال فوتبال خواندن از روى کاغذ جایش را به فوتبال خواندن از روى تبلت و مانیتور و صفحات 

گوشى موبایل داده است.
همین است که حکایت شیفتگى همزمان به «فوتبال دیدن» و «فوتبال خواندن» داستان هزار ویک شب شده 

است؛ پایان ناپذیر، لذت بخش و دمادم پر شور و هیجان؛ گاه از روى کاغذ، گاه از پشت پیکسل.    

امید به تغییر نگرش
 در شعور رسانه اى

ثبت تورم نقطه اى 48 درصد در آبان سال جارى نیز باعث سقوط 
تقاضا براى خرید آجیل در آستانه یلداى 1401 شده است. به دنبال 
افزایش قیمت آجیل و خشکبار اتحادیه این صنف حتى دنبال تعیین 

سقف و کف قیمت آجیل شب یلداست.
بررسى ها از بازار آجیل و خشکبار نشان مى دهد، قیمت آجیل درجه 
یک در بازار هر کیلو بین 500 هزار تا 650 هــزار تومان خرید و 
فروش مى شود. خرید محصوالت درجه 2 نیز بین 300 هزار تا 400 

هزار تومان آب مى خورد.
در حال حاضر قیمت هر کیلو پســته در بازار از کیلویى 360 هزار 
تومان تا 510 هزار تومان است. قیمت هر کیلو مغز پسته نیز باالى 

700 هزار تومان است.
قیمت مغز بادام در بازار بین 200 هزار تا 300 هزار تومان است. اما 
قیمت مغز بادام درجه یک، حتى تا کیلویى 450 هزار تومان در حال 
فروش است. بادام  هندى همواره یکى از پرطرفدارترین و در عین 

حال گران ترین مغزهاى آجیل به شمار مى رود. قیمت این محصول 
هم اکنون بسته به کیفیت آن بین 450 هزار تا 550 هزار تومان در 

حال عرضه است.
نکته قابل توجه این است که اختالف قیمت در آجیل و خشکبار 
بسیار زیاد است و در برخى موارد این اختالف قیمت بسته به نوع 

کیفیت حتى به باالى 200 هزار تومان نیز مى رسد.
قیمت یک کیلو تخمه کدو حتى از قیمت یک کیلو گوشــت هم 
فراتر رفته است. قیمت این محصول پرطرفدار از کیلویى 150 هزار 

تومان  آغاز مى شود و به 300 هزار تومان هم مى رسد.
شاید از نخودچى و بادام  زمینى بتوان به عنوان ارزان ترین نوع آجیل 
نام برد که قیمت آن از برنج ایرانى که مدت هاست از سفره بسیارى 
از خانواده ها حذف شده، فراتر رفته است. در حال حاضر نخودچى 
بین 70 هزار تا 90 هزار تومان و بادام زمینى بین 90 هزار تا 150 

هزار تومان قیمت دارند.

محققان با استفاده از بقایاى استخوان هاى زنى که در دوران قرون 
وسطا در نروژ زندگى مى کرد، توانستند مدلى واقعى از او را بسازند. 
مدلى 3 بعدى و در اندازه واقعى از زنى با لبخندى بزرگ روى چهره 
و عصایى در دست، کامًال شبیه به یک پیرزِن امروزى است. این 
زن واقعاً 800 سال قبل در نروژ زندگى مى کرده است و این مدل نیز 
بر اساس بقایاى استخوان هاى او بازسازى و در اندازه واقعى تبدیل 

به مجسمه شده است.
اکتبر امسال این مدل با اندازه واقعىـ  به اسم توراـ  به دنیا معرفى 
شد.  اسم تورا نیز از طریق رأى گیرى عمومى براى او انتخاب شده 

است.
تورا در اواخر دهه 1200 متولد شد و در شهر تروندهایم، شهرى در 
مرکز نروژ، زندگى مى کرد. باستان شناسان داستان زندگى این زن 
قرون وسطایى را با استفاده از سرنخ هایى که از بقایاى جسد و محل 

نبش قبر او به دست آوردند، سرهم کردند.
او در حیاط کلیسایى دفن شده بوده که در نزدیکى خیابان تجار قرار 
داشته است. این مى تواند نشان دهد که او در خانواده اى تاجر زندگى 

مى کرده است. تورا تقریباً تا 65 سالگى عمر کرده است.

انحراف ستون فقرات در استخوان هاى تورا، گراو و تیم تحقیقاتى را 
به این نتیجه رساند که او احتماًال با پشتى قوزکرده راه مى رفته است. 
او همچنین دندان هاى پایینى اش را مدت ها قبل از مرگ از دست 
داده بوده است. به نظر باستان شناسان انحراف ستون فقرات تورا 
و بى دندانى فک پایینى او «نشانه هایى هستند از اینکه او سخت 
کار مى کرده و مدت زیادى بار زیادى را به ستوِن فقراتش تحمیل 

کرده است».

پسته و بادام نیم میلیونى شدند!

بازسازى چهره زنى که 800 سال قبل زندگى مى کرد
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در تعقیب عامالن شهادت 
یک بسیجى

رئیس دادگســترى اســتان اصفهان گفــت: در پى 
حمله مســلحانه بــه یک نیروى بســیجى ســپاه 
صاحب الزمان(عــج) اصفهان که منجر به شــهادت 
ایشان شــد با صدور دســتورات ویژه قضایى توسط 
دادستان عمومى و انقالب مرکز اســتان شناسایى و 
دستگیرى عامالن این ترور در دستور کار قرار گرفت. 
حجت االسالم اســدا... جعفرى تصریح کرد: امیدوار 
هستیم با تالش نیروهاى اطالعاتى و امنیتى دستگیرى 
مســببان این اقدام کور همچون موارد مشابه دیگر به 
سرعت انجام گیرد و قاتل یا قاتالن این شهید بزرگوار 

هرچه سریع تر به سزاى عمل خود برسند.

به بیوراکتورهاى شهرى 
نیاز داریم 

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهــان گفت: بــه منظــور ادامه حیات شــهر به 
بیوراکتورهاى شهرى با سه هدف حجم باالى جذب 
آالینده هاى هوا، ســرعت باالى تبــادالت گازى و 
تولید حجم زیادى هواى پاك نیاز فورى داریم. مجید 
عرفان منش با بیان اینکه مهمترین وظیفه در سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان این است که 
یک حال خوب را براى شهروندان فراهم کنیم، تصریح 
کرد: شهر اصفهان حدود شش هزار هکتار فضاى سبز 

دارد که 60 میلیون مترمکعب نیاز آبى آن است.

برگزارى کارگاه 2 روزه فیلم 
سیزدهمین جشــنواره بین المللى فیلم 100 پس از سه 
سال وقفه همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار 
شد. مدیر واحد هنر هاى تصویرى حوزه هنرى استان 
اصفهان گفت: ایــن کارگاه دو روزه نهم و دهم آذر به 
منظور کشف اســتعداد هاى فیلم ســازى و حمایت از 
هنرمندان جوان هنر هاى تصویرى استان اصفهان در 
زمینه ســاخت فیلم هاى صد ثانیه اى با حضور «سید 

محمدرضا خردمندان» برگزار مى شود.

معرفِى 
سرپرست اداره کل استاندارد 

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان اصفهان، 
با حضور نقش معاون استاندار اصفهان و درویش معاون 
ریاست سازمان ملى استاندارد برگزار شد. در این مراسم 
على مالکى به عنوان سرپرست اداره کل استاندارد استان 
اصفهان معرفى و از تالش هاى محمود فرمانى در دوران 

تصدى این مسؤولیت تقدیر و تشکر شد.

افزایش آالینده ها 
تا روز یک شنبه 

مرکز پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان از 
حاکم بودن جوى نسبتا پایدار بر روى استان تا اواسط روز 
یکشنبه خبر داد. با توجه به ضعیف بودن سرعت باد در 
این مدت انتظار افزایش آالینده ها در مناطق صنعتى و 
کالنشهر اصفهان دور از انتظار نیست. تنها پدیده در این 
چند روز افزایش ابر و گاهى وزش باد مالیم پیش بینى 
مى شود. با توجه به ضعیف بودن سرعت باد در این مدت، 
گفت: انتظار افزایش آالینده هــا در مناطق صنعتى و 
کالنشهر اصفهان دور از انتظار نیست و همچنان آلودگى 

هوا وجود دارد.

برگزارى همایش بسیجیان 
فوالد مبارکه

 طى آئین هایى در روزهاى شنبه پنجم و دوشنبه هفتم 
آذرماه، مدیران و کارکنان بسیجى شرکت فوالد مبارکه 
همراه با فرمانده هان لشکر زرهى 8 نجف اشرف، لشکر 
14 امام حسین(ع)، مســئول سازمان بسیج کارگران و 
کارخانجات سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، 
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه، 
فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید موحدیان شرکت 

فوالد مبارکه گرد هم آمدند.

خبر

رییس اداره امــور بیابــان اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان، از اجــراى عملیات نهال کارى در 
بالغ بر 170 هکتار از نواحى بیابانى این اســتان در یک 
سال اخیر با هدف بیابان زدایى و مهار ریزگردها خبر داد.

مهدى عالیپور افــزود: این طرح در شهرســتان هاى 
کوهپایه و اصفهان با هزینه اى بالغ بر سه میلیارد و 400 

میلیون تومان انجام شده است.
وى اضافه کرد: نهال هاى کاشــته شــده از گونه هاى 
تاغ و قره داغ اســت و دســت کم به یک سال آبیارى 
نیاز دارد و اگرچه قرار بود از پســاب بــراى آبیارى آنها 
استفاده شــود اما این امر هنوز به صورت فراگیر محقق

 نشده است.
رییس اداره امــور بیابــان اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان با بیان اینکــه 3/2 میلیون هکتار 
از اراضى اســتان را نواحى بیابانى تشــکیل مى دهد، 
اظهارداشت: 2.8 میلیون هکتار از این اراضى تحت تاثیر 
بیابان و 1/5 میلیون هکتــار از آن کانون هاى بحرانى 

انتشار ریزگرد است.
عالیپور خاطرنشان کرد: مناطق شرقى و شمال شرقى 
اصفهان بیشترین کانون ریزگرد و گرد و خاك را تشکیل 
مى دهد که باید براى مهار آن از طرح هاى مختلف مانند 

کاشت نهال بهره گرفت.

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى اصفهان گفت: 70 
درصد خانواده معلوالن استان جزو دهک هاى پایین و بین 

یک تا سه جامعه هستند.
ســید کمال صدیقى افزود: با توجه به مشکالت معیشتى 

معلوالن، الزم است دولت یارانه آنها را افزایش دهد.
وى افزود: با وجود تنگناهاى معیشــتى معلوالن، اکنون 
هشــت هزار و 500 مددجو در اصفهــان در انتظار نوبت 
مستمرى و 2 هزار و 765 نفر در صف دریافت حق پرستارى 

خانواده محور هستند.
صدیقى تصریح کرد: تاخیر در پرداخت مســتمرى تامین 
هزینه ها را براى خانواده معلوالن دشــوار کرده اســت؛ 

نزدیک به 35 هزار و906 نفر از معلوالن اکنون مستمرى 
بگیر هستند و هزار و 490 نفر حق پرستارى خانواده محور 

دریافت مى کنند.
صدیقى اضافه کرد: در ســال جارى بیش از هفت میلیارد 
تومان تجهیزات پزشکى مانند ســمعک، ویلچر، ُتشک 
مواج، ویلچر حمام و غیره خریدارى شده است و از ابتداى 
ســال تا اکنون نزدیک به 107 معلول از معافیت پزشکى 
بهره مند شدند. وى افزود: پرداخت شهریه دانشجویى به 
900 معلول، هزینه ایاب و ذهاب به 200دانش آموز، مناسب 
سازى معابر شهرى، صدور کارت منزلت براى معلوالن را از 

دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه برشمرد.

70 درصد خانواده  معلوالن 
اصفهان دهک  پایین هستند

کاشت نهال در 170 هکتار از 
نواحى بیابانى اصفهان 

برخى از کارشناسان عنوان مى کنند به دلیل شرایطى که 
براى اصفهان به وجود آمده و به واسطه اینکه اصفهان با 
خشکسالى و فرونشست دســت و پنجه نرم مى کند این 
اســتان با مهاجرت معکوس روبه رو شده و با خالى شدن 
اصفهان روبه رو هستیم اما برخى در مقابل این سخنان مى 
ایستند و مى گویند:  سیاست گذارى ها، از اجراى پروژه هاى 
عمرانى گرفته تا طرح هاى صنعتى بدون توجه به عواقب 
جمعیتى باعث شــده جمعیت زیادى از سایر استان ها به 
اصفهان مهاجرت کنند، مســئله اى که در بعضى شهرها 

آسیب هاى اجتماعى مختلفى را به دنبال داشته است. 
در استان اصفهان سه شهر فوالدشــهر، شاهین شهر و 
بهارستان بیش از سایر مناطق به مهاجرپذیرى شناخته 
شــده اند و تنوع اقوام مهاجر از یک ســو و سبک زندگى 
مردم در این شهرها باعث شده تا شهروندان القابى مانند 
ایران کوچک، پاریس کوچولو، خوابگاه، محله عرب ها و 
موارد دیگر به آنها بدهند. مهاجرت غیربومى ها به اصفهان 
معضلى اســت که با اجراى طرح هاى مسکن انبوه ایجاد 
مى شود. مســئله اى که چندى پیش نایب رئیس شوراى 
اسالمى شهر اصفهان نیز در رابطه با آن ابراز نگرانى کرد.

به اعتقاد ابوالفضل قربانى، جانمایى هاى طرح مسکن ملى 
باید به گونه اى باشد که انگیزه هاى افراد را براى ماندن در 
شهر اصفهان تقویت کند تا مهاجرتى صورت نگیرد حتى 
اگر این مکان ها در فوالدشهر، شاهین شهر و سایر مناطق 

اطراف اصفهان باشد.
او تأکید کرده اجراى پروژه هاى مسکن ملى مى تواند منجر 
به مهاجرت افراد غیربومى به استان شود؛ بنابراین، باید این 
مسئله به طور حتم درجانمایى ها لحاظ شود و اجراى این 
پروژه ها در مناطقى باشد که واحدهاى مسکونى در اختیار 
شهروندان اصفهانى قرار بگیرد در عین حال که نزدیک 
به شهر اصفهان باشد تا شــهروندان بتوانند پس از اتمام 
کارشان حتى اگر در شهرستان ها کار مى کنند خیلى زود به 

محل زندگى شان برسند.
نگرانى این عضو شوراى اسالمى شهر شاید چندان هم 

غیر منطقى نباشد چرا که مسکن هاى مهر شاهدى بر این 
مدعا هستند که نه تنها جمعیت سرریز اصفهان را در خود 
جاى ندادند بلکه آنطور که باید و شــاید این پروژه هاى 
عمرانى به علل مختلف نتوانست موفق عمل کند و انگیزه 
شهروندان اصفهانى براى سکونت در این مناطق را تقویت 
نکرد و عاملى براى سکنى گزینى غیر بومى ها و مهاجرت 

آنها به استان اصفهان شد.
حاال هم باز این شبهه وجود دارد که طرح مسکن ملى که 
با هدف افزایش تولید و عرضه مسکن و پاسخ به نیاز مردم 
اصفهان به مرحله اجرا درآمده است به همین سرنوشت 
دچار شود؛ مسئله اى که به گفته عضو کمیسیون عمران 
مجلس شوراى اسالمى باید با محدودیت هایى روبه رو 

باشد.
به گفته رحمت ا... فیروزى پور، براى رفع نیازهاى جامعه 
باید واحدهاى مسکن ملى ساخته شــود و الزمه تحقق 
این پروژه ها همکارى تمامى عوامل همچون همکارى 
بانک ها، تأمین زمین مناسب از ســوى متولیان، تأمین 
مصالح و مطالعات جانمایى اســت که باید انجام شود و 
در حالى که ساخت واحدهاى مســکن ملى براى تأمین 
مســکن مردم یک ضرورت اســت ولى در کنار آن باید 
متولیان وزارت مسکن و راه و شهرسازى نیز براى تأمین 
آب، مسائل زیست محیطى و... تصمیم گیرى هاى الزم را 
انجام دهند و براى جلوگیرى از مهاجرت غیربومى ها به 
استان باید محدودیت هایى لحاظ شود تا فقط بومى هاى 

فاقد مسکن بتوانند از این طرح استفاده کنند.
به گفته کارشناسان مســائل اجتماعى، دولت باید در این 
رابطه قوانین سختگیرانه ترى داشته باشد و کار دقیق و 

کارشناسانه انجام دهد.
میثم مهدیار، پژوهشگر اجتماعى است که فلسفه شکل 
گیرى شهرهاى جدید را جا دادن سرریز جمعیت شهرهاى 
بزرگ در خودشان مى داند. او در این رابطه مثالى مى زند و 
مى گوید: به عنوان مثال سرریز جمعیتى تهران به پردیس، 
پرند و واوان منتقل شــود اما در شهرســتان  لنجان که 
زمین هاى ساخته نشده بسیارى وجود دارد سرریز جمعیتى 

بى معناست و غالب جمعیت فوالدشهر، مهاجرانى از سایر 
شهرها و استان هاى کشور هستند. این در حالى است که 
استان هاى مبدأ مانند لرســتان و چهارمحال و بختیارى 
زمین هاى زیادى براى ساخت و ساز دارند و زمانى که نگاه 
واقع بینانه به مسئله داشته باشیم ریشه این مهاجرت ها را 

اشتغال در صنایع اطراف لنجان مى بینیم.
به گفته این کارشــناس، مهاجــرت دادن جمعیت براى 
اشتغال کامًال غیرمنطقى است و دولت باید به جاى هزینه 
براى رفع آسیب هاى اجتماعى ایجاد شده در این شهرها 
به دنبال ایجاد اشــتغال و اعطاى تسهیالت کشاورزى و 

گردشگرى در استان هاى مهاجرفرست باشد.
این در حالى اســت که مــا اکنون طــرح آمایش ملى 
سرزمینى نداریم که مشخص کند درهر نقطه از کشور 
چه جمعیتى باید ساکن شوند. به همین خاطر به جاى آن 
وجود زمین خالى براى ساخت و ســاز، مالك پذیرش 
جمعیت قرار مى گیرد که ریشــه در نگاه سوداگرانه به 

ساخت و ساز دارد.
براســاس آمار مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان، 
بیش از 419 هزار نفر در طرح نهضت مسکن ملى ثبت نام 
کرده اند و این تعداد بیش از دوبرابر سهمیه اعالمى استان 
اســت و اینطور که متولیان راه  و شهرســازى اصفهان 
وعــده مى دهند، درخصــوص تمام مــواردى که براى 
جانمایى هاى طرح مســکن ملى باید لحاظ شود، در گام 
اول از سازمان هاى مربوطه استعالم گرفته مى شود و در 
گام بعدى براساس این استعالمات تصمیم گیرى خواهد 
شد. به گفته علیرضا قارى قرآن یکى از شرایط احراز افرادى 
که ثبت نام مى کنند این است که پنج سال سابقه سکونت 
در منطقه داشــته باشــند. به اعتقاد باالترین مقام راه و 
شهرسازى اصفهان شاید افرادى که در این سیستم ثبت نام 
مى کنند بومى منطقه نباشند، ولى طى پنج سال گذشته در 
این منطقه باید سکونت داشته باشند یا بخاطر شغلشان در 
این منطقه مستقر شده اند؛ ولى براساس شرایط ثبت نام، 
افراد غیربومى که پنج سال سابقه سکونت نداشته باشند، 

امکان ثبت نام در سیستم را ندارند.

خانه هاى ملى اصفهان براى 
غیر اصفهانى ها ساخته مى شود؟

غفلت بزرگ در بافت هاى ناپایدار
نصف جهان   روزنامه «نســل فردا» در شماره دهم 
آذرماه خود در گزارشى با عنوان «بافت فرسوده در 
کمین کالنشهرها» به وضعیت بافت هاى فرسوده 
پرداخته و نوشته: «در کوچه پس کوچه هاى شهر 
که بگردى مطمئنًا از جلوى خانه هایى رد مى شوید 
که سال ها از ساخت آنها گذشته است خانه هایى در 
محله هاى قدیمى و در کنار یکدیگر که مســائل و 
پیچیدگى هاى اجتماعى اقتصــادى و فرهنگى و 

شیوه خود را دارد.»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «در حال 
حاضر یک سوم جمعیت کشــور در مناطق ناپایدار 
سکونت دارند این در حالى است که طى این سال ها 
فقط 10 درصد بناهاى ناپایدار نوسازى شد که شامل 
219 هزار واحد مى شود و به جاى آن 700 هزار واحد 
بناى ناپایدار در بافت هاى فرسوده کشور وجود دارد 
و متأســفانه با نگاهى به عملکرد دولت هاى قبل 
شاهد غفلتى بزرگ در نوسازى بافت هاى فرسوده 

و ترمیمى مناطق حاشیه نشین شهرها هستیم.»

مریم محسنى
با وجود اینکه مدیریت شــهرى اصفهــان همواره از 
برنامه هاى نشــاط اجتماعى در شهر سخن گفته است 
اما این نشاط بیشتر در مرکز و مناطق باالى شهر ایجاد 
شده و کمتر مشاهده مى شود که در مناطق پایین شهر 

گلکارى و فضاى سبز مناسب باشد.
ایجاد فضاى سبز و کاشتن گل به خصوص در مناطقى 
که با فقر این موضوع روبه رو هستیم نه تنها مى تواند 
به شادى و نشــاط در آن مناطق کمک کند بلکه باعث 
آرایش شهر و نقاط حاشیه اى شــده و همشهریان نیز

 مى توانند از این نشاط بهره مند شوند.

فضاى سبز و گلکارى اکنون بیشتر مختص شده به مرکز 
شهر و مناطق باالتر و یا حاشــیه رودخانه در حالى که 
بسیارى از مناطق اصفهان هستند که با وجود بافت هاى 
فرسوده و ساختمان هاى کهنه در آنها هیچ نشاطى در 
این مناطق باقى نمانده و به همین خاطر شهردارى باید 
با دید بازترى نسبت به مناطق محروم از فضاى سبز و 

شور و نشاط به آنها توجه داشته باشد.
این در حالى است که فضاى سبز در نقاط مختلف شهر 
نه تنها به بهبود محیط زیست و کاهش آلودگى کمک

 مى کند بلکــه ایجاد نشــاط مى تواند از بســیارى از 
آسیب ها به خصوص در مناطق جرم خیز جلوگیرى کند.

شهر را آرایش کنید!

اصفهان در فقر پل هاى مکانیزه
نصف جهــان   در حال حاضر تعداد کمى از پل هاى 
عابر پیاده مکانیزه را در سطح شهر شاهدیم به طورى 
که نقاط کمتر برخوردار و حاشیه اى نیز کمتر از وجود 

این نوع پل ها بهره مند هستند.
این در حالى است که امکان استفاده ازاین امکانات 
در بخشى از خیابان هاى اصفهان عمومًا در شب ها 
وجود ندارد و این امر تردد عابران را به خصوص اگر 
جزو گروه هاى خاص باشــند با محدودیت مواجه 

مى کند. 

برخى از شــهروندان اصفهانى پیشنهاد مى دهند 
که پل هاى هوایى پرتردد هر چند ممکن است به 
شکل مکانیزه نباشند اما مدیریت شهرى مى تواند 
با تجهیز آسانســورهایى در کنار این پل ها به افراد 
ناتوان و کسانى که به هر دلیل قادر به استفاده از پله 
نیستند کمک کند با توجه به اینکه این موضوع باعث 
شده که افراد کم توان با مشکالت زیادى در عبور 
از خیابان روبه رو شده و کمبود این پل ها منجر به 

حوادث بى شمار بشود.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

فرماندار ورزنه از آغاز عملیات اجرایى بخشــى از قطعه 
پنجم خط لوله انتقال آب دریاى عمان به استان اصفهان 

در این شهرستان خبرداد.
سعید رحیمى اظهار داشت: کلنگ بخشى از قطعه پنجم 
خط لوله انتقال آب دریاى عمان به اســتان اصفهان به 
طول 88 کیلومتر روز سه شــنبه هشتم آذر ماه با حضور 
پیمانکار و شرکت ناظر پروژه و مسئوالن شهرستان در 

ورزنه زده شد.

وى ادامه داد: قرار اســت عملیات اجرایى این خط لوله 
انتقال آب به ُقطر 2 هزار میلیمتر و طول 88 کیلومتر در 
مدت هفت ماه در حوزه شهرستان ورزنه استان اصفهان 
به اتمام برسد و در یک سال و نیم آینده به خط انتقال آب 

استان کرمان در سیرجان وصل شود.
رحیمى با اشاره به اینکه ظرفیت خط لوله انتقال آب دریا 
به اســتان اصفهان در مجموع 400 میلیون مترمکعب 
است، خاطرنشان کرد: با وجود این طى یک سال و نیم 

آینده با وصل شدن به خط لوله کرمان حدود 70 میلیون 
مترمکعب آب براى صنعت منتقل مى شود که صنایع از 
زاینده رود کمتر آب برداشت کنند تا رودخانه جارى شود.

وى ابراز داشت: انتقال آب دریا به استان اصفهان منبع 
آب پایدارى است که سبب مى شــود صنایع فوالدى، 
پاالیشگاه و فضاى سبز اصفهان از رودخانه آب برداشت 
نکنند تا زاینده رود جارى در سراسر مسیر رودخانه جارى 

شود و در انتها به تاالب بین المللى گاوخونى برسد.

خط لوله انتقال آب دریاى عمان به ورزنه اصفهان رسید 

جدولگذارى خیابان هفت تیر سمیرم
نصف جهــان   سرپرســت شــهردارى ســمیرم از 
جدولگذارى ادامه خیابان هفت تیر به اشــکفت رز 
خبر داد.مرتضى افشــارى همچنین به اصالح بلوار 
ورودى از سمت جاده یاسوج  اشاره کرد و گفت: اصالح 
وجدولگذارى بلوار شــیخ مفید نیز از دیگر اقدامات 
عمرانى شهردارى سمیرم در سال جارى بوده است.
وى اضافه کرد: امسال پس از سال ها انتظار آسفالت 
بلوار شورا آغاز شد. افشــارى افزود: این بلوار هزار و 

300 مترى در جهت کاهش بار ترافیکى خیابان هاى 
مرکزى و به عنوان رینگ اتصالى جنوب شهر احداث 

شده است. 
سرپرست شــهردارى ســمیرم در بخش دیگرى از 
سخنانش با بیان اینکه پارك شهداى گمنام نیز تجهیز 
شده است، اظهار کرد: با نصب و راه اندازى مجموعه 
بازى و اســباب بازى ویژه کــودکان در محل پارك 

شهداى گمنام، این بوستان تجهیز شد.

آغاز مرحله دوم سنگفرش «خیابان طهران»
 در تیران

نصف جهــان   شهردار تیران از آغاز عملیات اجرایى 
سنگفرش خیابان طهران خبر داد و گفت: این پروژه 

به زودى به اتمام خواهد رسید.
حسن حجتى اظهار کرد: مرحله نخست این پروژه 
به طول 120 متر و به مساحت هزار و 800 مترمربع 
در دوره قبلى مدیریت شهرى ســنگفرش شده و 

مرحله دوم آن نیز در حــال حاضر به مرحله اجرایى 
رسیده است.

وى ادامه داد: در مرحله دوم، فضایى به مساحت سه 
هزار مترمربع سنگفرش مى شــود که براى انجام 
و اجراى آن 40 میلیارد ریــال بودجه در نظر گرفته 

شده است.

پذیرش دانشجوى«بورس صنعت» 
در دانشگاه کاشان

نصف جهــان   رئیس دانشــگاه کاشــان از پذیرش 
دانشجوى بورس صنعت در دانشگاه کاشان خبر داد.

عباس کتابى از پذیرش دانشــجوى بورس صنعت 
در ســال آینده در این دانشــگاه خبر داد  و گفت: با 
اجراى ایــن طرح، عالوه بر تقویــت ارتباط و تعامل 
مؤثر میان دانشگاه و صنعت، بسترسازى الزم براى 
ارتقاى توانمندى هــاى عملــى دانش آموختگان، 
جهت دهى به پایان نامه هــاى دوره هاى تحصیالت 
تکمیلى، اشــتغال پذیرى و جلوگیــرى از مهاجرت 

دانش آموختگان نیز فراهم مى شود.
وى ارتباط دانشــگاه با صنعت را مورد تأکید قرار داد 
و اظهارکرد: در هماهنگى هایى که با صنایع مختلف 
انجام شده، در این شیوه دانشجو با حضور در دانشگاه 
در محیط صنعت هم حضور پیدا کرده و حقوق دریافت 
مى کند. وى ادامه داد: ازجمله مزایاى این طرح براى 
دانشجویان، مهارت آموزى در حین تحصیل، آشنایى 
با محیط صنعت و اشــتغال در همــان واحد صنعتى 

ارائه کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل است.
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در این مطلــب قصد داریم نحوه فعالســازى قابلیت 
پشتیبان گیرى واتســاپ را در اندروید و iOS به شما 

آموزش دهیم.
 واتســاپ یکى از محبوب ترى اپلیکیشن هاى پیام 
رسان موجود کنونى است. یکى از مشکالت رایج در 
میان کاربران واتساپ، از دست رفتن پیام هاى قبلى 
آن ها به علت آسیب دیدن، گم شدن یا تغییر گوشى 
هوشمند آن ها اســت. علت از دست رفتن اطالعات 
واتساپ در هنگام تعویض دســتگاه، ذخیره نکردن 
پیام ها بر روى سرور است. واتساپ پیام هاى کاربران 

را تنها بر روى دستگاه آن ها ذخیره مى کند.
 به منظور جلوگیــرى از از دســت دادن اطالعات، 
کاربران مى توانند یک نسخه پشتیبان خودکار براى 
ذخیره ســازى تمام مکالمات خود فعال کنند. در این 
مطلب قصد داریم نحوه فعالســازى قابلیت پشتیبان 
گیرى واتســاپ را در اندروید و iOS به شما آموزش 

دهیم.

پشتیبان گیرى از داده هاى واتساپ در 
اندروید

براى پشتیبان گیرى از 
پیام هاى واتساپ 

ندرویــد  ا در 
مراحــل زیر را 

دنبال کنید:

 Settings ابتدا وارد واتساپ شــده و
را انتخاب کنید. در صفحه باز شــده، از بین 

تنظیمات موجود Chats را انتخاب کنید.
در صورتى که از قبل گزینه پشــتیبان گیرى را 

فعال کرده باشید، در قسمت Chat Backup زمان و 
تاریخ ایجاد فایل بکاپ قابل مشاهده است.

از قســمت Chat Backup مى توانید نحوه پشتیبان 
گیرى از داده هاى واتســاپ خــود را انتخاب کنید. 
مى توانید این داده ها را در حســاب گوگل درایو خود 
ذخیره کنید. با انتخاب این گزینه مى توانید بازه زمانى 

پشــتیبان گیرى (روزانه، هفتگى، ماهانه و ...) را نیز 
انتخاب کنید.

همچنین مى توانید تعیین کنید کــه فقط زمانى که 
دستگاه شــما به وایفاى متصل اســت، از داده هاى 
واتساپ بکاپ گرقته شــود. مى توانید از ویدئو هاى 
موجود درچت هاى خــود نیز بــکاپ بگیرید. توجه 
داشته باشید در صورتى که پشــتیبان گیرى شما از 
طریق داده هاى تلفن همراه انجام شود، با دانلود مکرر 
ویدئو، حجم زیادى از داده تلفن همراه شــما کاسته 

خواهد شد.
با انجام این تنظیمات، واتســاپ در بازه هاى زمانى 
انتخاب شــده به طور خــودکار از داده هاى انتخابى 
شما پشتیبان گیرى مى کند. عالوه بر این، مى توانید 
بصورت دستى نیز از داده هاى خود بکاپ گیرى کنید.

نحوه پشتیبان گیرى
پشــتیبان گیرى از داده هاى واتساپ 

iOS در
در گوشى هاى آیفون، داده هاى پشتیبان گیرى شده 

به جاى گوگل درایو در iCloud ذخیره مى شوند. براى 
 WhatsApp> Settings> این کار کافى است مسیر
Chats and calls> Backup of chats را دنبــال 

کرده و سپس Back up now را انتخاب کنید. مانند 
اندروید، از طریق iOS نیز مى توانید در بازه هاى زمانى 
انتخاب شــده بصورت اتوماتیــک از اطالعات خود 
بکاپ بگیرید. مکالمات و تمام فایل هاى چندرسانه اى 
واتساپ در iCloud شــما ذخیره مى شوند. همچنین 
مى توانید انتخاب کنید که آیــا از ویدئو ها نیز بکاپ 

گرفته شود یا خیر.

پشــتیبان گیرى از 
ى  ســتیکر ها ا

واتساپ
نیــد عالوه  مى توا
بر مکالمات، اسناد، 
یادداشت هاى صوتى، 
تصاویــر و ویدئوهــا، از 
 iOS مجموعه استیکر هاى خود نیز در
پشتیبان گیرى کنید. این قابلیت جدیدى 
اســت که در نســخه هاى قدیمى تر واتساپ 

وجود نداشت.
ابتدا باید با یک شخص مورد اعتماد وارد مکالمه شده 
و استیکر هایى که قصد بکاپ گیرى از آن ها را دارید 
را براى او ارسال کنید. پس از ارسال استیکر هاى مورد 
نظر، مى توانید با یک پشــتیبان گیرى ســاده از این 
گفتگو، استیکر هاى انتخاب شــده را بر روى فضاى 

موردنظرتان ذخیره کنید.

بازیابى تاریخچه مکالمات واتساپ در 
اندروید

براى بازیابى داده هاى واتساپ در دستگاه اندرویدى 
جدید، باید از همان شــماره تلفن و حســاب گوگل 

دستگاه قبلى خود استفاده کنید.
پس از نصب واتساپ و تایید شماره تلفن خود و عبور 
از مراحل تایید ابتدایى، در صفحه ظاهر شــده گزینه 
Restore را انتخاب کنید تا چت ها و رسانه هاى گوگل 

درایو شما بازیابى شود.
پس از اتمام فرآیند بازیابى، روى Next ضربه بزنید. 
پس از تکمیل مراحل، خواهید دید که چت هاى شما 
ظاهر مى شوند. بعد از بازیابى چت ها واتساپ به طور 
خودکار فایل هاى صوتى و ویدئویى شما را از گوگل 

درایو بکاپ گیرى مى کند.

بازیابى تاریخچه مکالمات واتساپ در 
iOS

 Settings > Chats پس از ورود به واتساپ، قسمت
Chat Backup < را بررسى کنید تا ببینید آیا نسخه 

پشتیبان iCloud در این قسمت وجود دارد یا خیر.
اگر مطمئن نیســتید که کدام فایــل، آخرین فایل 
پشتیبان موجود اســت، مى توانید واتساپ را حذف و 

مجدد نصب کنید.
پس از تأیید شماره تلفن، مانند اندروید مراحل بازیابى 

پیام هاى خود را دنبال کنید.

نحوه پشتیبان گیرى از داده هاى واتساپ در 
اندروید و آیفون

ناسایى نرم افزارهاى 
ش به روزرسانى عجیب 

جاسوسى  واتساپ!

شرکت مدیریت ریسک داده Incogni با انجام تحقیقات خود متوجه شده که نیمى از 
افزونه هاى مرورگر محبوب گوگل کروم خطر زیادى براى جمع آورى داده هاى شخصى 

کاربران دارند که این موضوع به تعداد مجوزهاى اعطا شده به آنها مربوط مى شود.
Incogni پس از تجزیــه و تحلیل 1237 افزونه کروم موجود در اســتور وب کروم، 

یافته هاى نگران کننده اى را در این زمینه کشف کرده است. طبق گزارش هاى منتشر 
شده بر اساس این تحقیق، تقریبا نیمى (48.7 درصد) از افزونه ها به طور بالقوه مى توانند 
اطالعات شخصى کاربران را افشا کنند، بدافزارها و ابزارهاى تبلیغاتى مزاحم را منتشر 

کنند و رمز عبور یا اطالعات مالى آنها را ضبط کنند.
همچنین هنگامى که Incogni یافته هاى خود را براى تعیین تأثیر خطر مجوزهاى 
اعطا شده به افزونه هاى گوگل کروم در حین نصب بررسى کرد، متوجه شد که یک 
مورد از چهار مورد (27 درصد) منجر به جمع آورى داده ها شده است. نکته قابل توجه 
اینکه افزونه هاى قابل نوشــتن مانند Grammarly و Compose AI، بیشتر تشنه 
دریافت داده هســتند و تقریبا 80 درصد از آنها حداقل یک نقطه داده را در یک زمان 

دریافت مى کند.
افزونه هاى نوشتنى همچنین بیشــترین مجوزها را از کاربران درخواست مى کنند و 
باالترین امتیاز خطر یعنى 3.7 از 5.0 را به دست آورده اند. بنابراین اگر آنها را نصب دارید، 

بهتر است اختیاراتشان را یک بار دیگر بررسى کنید.

واتس اپ مى خواهد به زودى امکان به اشتراك گذارى استاتوس هاى صوتى حداکثر 
30 ثانیه اى را براى کاربران فراهم کند.

 واتساپ مشــغول توسعه قابلیت هاى مختلف اســت و حاال طبق گزارشى جدید، 
این پیام رســان مى خواهد به زودى امکان اشــتراك گذارى 

استاتوس هاى صوتى را براى کاربران فراهم کند.

استاتوس هاى صوتى واتساپ
به گزارش WABetaInfo، واتســاپ روى این قابلیت براى 
نسخه بتاى iOS کار مى کند. این وب ســایت چندین هفته 
پیش تصویــرى از این قابلیت براى گوشــى هاى اندرویدى 
منتشــر کرد و به گفته آن، کاربران مى توانند استاتوس هاى 
صوتى 30 ثانیه اى را با دیگران به اشتراك بگذارند. حاال این 
قابلیــت بــراى کاربــران iOS در دســت توســعه قــرار

 دارد.
همانطــور که در اسکرین شــات زیــر مشــاهده مى کنید، 
یــک آیکــون میکروفن بــراى بــه اشــتراك گذارى این 
پیام هــا وجــود دارد. کاربــران از طریق تنظیمــات حریم 
خصوصــى، مى توانند ایــن اســتاتوس ها را تنها بــا افراد 

با توجه به اینکه اکثر کاربران نمى دانند هر مجوز اعطا شده چه خطراتى را به همراه دارد 
یا اینکه افزونه ها نمى توانند بدون مجوزهاى خاص کارى انجام دهند، توصیه مى شود 
که آنها را فقط از توسعه دهندگان مورد اعتماد نصب و دریافت کنید. با این حال، حتى 
توسعه دهندگان قابل اعتماد نیز سطح محافظت کامل را تضمین نمى کنند و بهتر است 

هنگام اعطاى مجوزها دقت بیشترى داشته باشید.
همانطور که «الکســاندراس والنتیج»، مدیر امنیت اطالعات Surfshark توضیح 
مى دهد، «چرا یک افزونه مسدود کننده تبلیغات به دسترسى ضبط صدا یا سیستم فایل 
شما نیاز دارد؟ اگر شک دارید، به سادگى مى توانید از آن افزونه خاص استفاده نکنید. 

جایگزین هاى بسیار زیادى براى هر افزونه وجود دارد.»

خاصى به اشــتراك بگذارند و البته این پیام ها به صورت سرتاســرى رمزگذارى 
مى شوند.

این قابلیت در مراحل اولیه توسعه براى iOS قرار دارد و WABetaInfo نتوانسته 
اسکرین شاتى از آن به اشتراك بگذارد. با این حال، شباهت زیادى به اسکرین شات 
باال براى اندروید خواهد داشت. انتظار داریم به زودى این قابلیت به صورت محدود 

در اختیار کاربران بتاى iOS قرار بگیرد.
با توجه به اینکه واتساپ روى این قابلیت براى نسخه اندروید و iOS کار مى کند، 
احتماًال به زودى نســخه نهایى اش در اختیار تمام کاربران 
قرار مى گیرد. بنابراین کاربران مى توانند در آینده نزدیک در 
کنار عکس و ویدیو، پیام هــاى صوتى خود را هم به عنوان 

استاتوس به اشتراك بگذارند.
اگرچه واتساپ روى قابلیت هاى جدیدى براى کاربران کار 
مى کند، اما همین چند ســاعت پیش مشخص شد هکرها 
به شــماره تلفن حدود 487 میلیون کاربر این پیام رســان 
دسترسى پیدا کرده اند و ظاهراً مى خواهند آن ها را بفروشند.

از حدود نیم میلیارد شــماره در ایــن دیتابیس، بیش از 44 
میلیون شماره مربوط به مصر و 32 میلیون مربوط به ایاالت 

متحده است.
 بیشتر از 300 هزار شماره هم از کشور ایران در این لیست 
قرار دارد. هنوز هکرها نحوه دسترســى به این شــماره را 
اعالم نکرده اند و البته متا به این موضوع واکنشــى نشان 

نداده است.

بحث «اینترنت طبقاتى» یــا «اینترنت تخصصى» از 
سال ها پیش مطرح بوده است. با این حال طى یکى دو 
ماه اخیر و فیلترینگ گسترده پلتفرم هاى بین المللى، بار 

دیگر صحبت از اینترنت طبقاتى شده است.
 قبل از انتشــار این آیین نامه هم برخى رسانه ها مانند 
سایت زومیت و اقتصادآنالین از شروع تست و خطا براى 
فیلترینگ طبقاتى خبر دادنــد. اینترنت طبقاتى، یعنى 
اینترنتى که هر دسته از عامه مردم، به یک سرى چیز ها 
دسترسى داشته و از یک سرى چیز ها محروم باشند. مثال 
دانشگاهیان به یوتیوب دسترسى داشته باشند، ولى براى 

عموم مردم، یوتیوب فیلتر باشد.
دانشجویان و محققان به برخى سایت ها و سرویس ها 
دسترسى داشته باشند، ولى مردم عادى از این سرویس ها 
محروم باشــند. طرحى که طبــق آن دانش آموزان و 

دانشــجویان به یــک اینترنت، 
کسب وکار ها به یک 

اینترنت دیگر، 
ن  ســیو سیا
و مدیــران و 

مســئوالن به شکل 
دیگــرى از اینترنــت و 
خالصه هر طیف و طبقه از 

مردم به سطحى از اینترنت دسترسى 
پیدا کنند.

موضوعــى که از حدود 10 ســال پیش 
مطرح شد. براى مثال، در سال 1398، آذرى 
جهرمى، وزیر ارتباطات دولــت دوازدهم در 

اظهارنظرى گفت: «بدون سامان دهى نمى شود 
موضوع فیلترشــکن ها را بررسى کرد. نمى شود سطح 
دسترسى براى پزشک، براى اســتاد دانشگاه یا براى 

خبرنگار با یک کودك هشت، نه ساله برابر باشد.»
در فروردیــن مــاه 1400 زمزمه هایى از دسترســى 
دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون فیلتر شنیده 
شد و حتى دادستان کل کشــور این خبر را تایید کرد و 
گفت که رفع فیلتر براى دستگاه ها در کارگروه تعیین 

مصادیق مجرمانه تصویب شده است.
حدود 5 ماه پیش هم، عیســى زارع پــور گفت: برخى 
پلتفرم هاى فیلتر شــده براى برخى اقشــار جامعه باز 
مى شوند و دو هفته بعد اعالم شد اینترنت بدون فیلتر 
به استادان دانشگاه تعلق گرفت تا عمال بخش هایى از 

اینترنت طبقاتى اجرایى شده باشد.
معاون وزیر ارتباطات: یک ســرى از دسترســى هاى 
بیشترى برخوردارند، اما براى عموم جامعه دسترسى ها 

ثابت است
ماجراى اینترنت طبقاتى یا اینترنت تخصصى با توجه 
به این که محدودیت هاى جدى در دسترســى افراد 
مختلف به اینترنت ایجاد مى کنــد، از چند روز پیش 

خبرساز شده است.
براى پیگیرى بیشتر به ســراغ معاون وزیر ارتباطات 
و رئیس ســابق ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویى رفتیم. دکتر صادق عباسى شاهکو مى گوید: 
«من باید اصل این آیین نامــه را ببینم تا اظهار نظرى 
دقیق ترى درباره یکى از بند هاى آن داشته باشم.» او 
در پاسخ به این سوال که در کشورمان برنامه اى براى 
دسترسى ها با سطوح مختلف براى 
هر فردى وجود دارد یا خیر، 
مى گوید: «باالخره در 
یــا  اپلیکیشــن ها 
دامنه هاى مدیریت 
معموال دسترســى ها 
را متناسب با مسئولیت هر 
کسى تعیین مى کنیم بنابراین 
این که یک ســرى افراد به اینترنت 
دسترسى بیشترى داشــته باشند، 
صحت دارد، اما به صــورت عمومى و 
براى همه کاربران نمى توانم اظهار نظر کنم، 
چون تخصصى در این موضــوع ندارم، اما 
سامانه هاى ادارى و مدیریتى کامال متناسب 
با اختیارات هرکسى، ســطح دسترسى هاى مختلفى 

تعریف مى کنند.»
او در پاسخ به این سوال که براى اقشار مختلف جامعه 
سطح دسترسى هاى مختلفى هم داریم یا خیر، مى گوید: 
«تا به حال چنین چیزى نداشتیم و الزم است که باز هم 
آیین نامه حمایت از فریلنسر ها را بخوانم تا اظهارنظر 

دقیق ترى درباره این موضوع داشته باشم.»
در ادامه این گزارش هم ســهیل یحیــى زاده عضو 
کمیســیون تخصصى فنى اقتصادى تنظیم مقررات 
گفت: «تا حاال چیزى درباره تفاوت سطح دسترسى افراد 
نشنیدم، اما این که اطالع ندارم به معناى تکذیب این 

موضوع نیست و باید درباره آن مطالعه کنم.»

تصاویر جدید شــارژر جادویى اپل را نشان مى دهد که 
توسط این شرکت رها شده است.

 MagSafe و ,MagSafe Duo MagSafe puck 
Battery Pack تنها لوازم جانبى MagSafe هســتند 

که اپل براى آیفون ارائه مى دهد. تصویر جدیدى که در 
فضاى مجازى منتشر شد، نشان مى دهد که این شرکت 
ممکن است به فکر عرضه یک شارژر MagSafe جدید 
براى آیفون ها بوده باشــد، اما در نهایت به دالیلى این 
تصمیم را رد کرد. اپل ممکن است احساس کرده باشد که 
این پایه فلزى، که فقط مى تواند آیفون ها را در جهت افقى 
نگه دارد، واقعاً منطقى نیست. بیایید ببینیم چه دالیلى مى 

تواند در پس رها کردن آن باشد.
دسته معروف توییتر، @TheBlueMister، تصویرى 
از محصول منتشــر نشده اپل را به اشــتراك گذاشت. 
TheBlueMister گروهــى از مجموعــه داران در 

پلتفرم رسانه هاى اجتماعى است که جزئیات مربوط به 
نمونه هاى اولیه و دستگاه ها و لوازم جانبى اپل را پیش 
از انتشار به اشتراك مى گذارد. این گروه اکنون تصویرى 
از محصول منتشر نشده اپل را به اشتراك گذاشته است 
که یک شارژر آیفون با پایه فلزى است. ظاهراً قرار بود 
این دســتگاه با نام Apple Magic Charger در بازار 

عرضه شود.
خود محصول داراى پایه آلومینیومى قابل توجهى است 
و یک برش دایره اى MagSafe Puck نیز در پایه وجود 
دارد که مى تواند به صورت عمودى بایستد یا صاف روى 
زمین قرار گیرد. شباهت زیادى به شــارژر ساعت اپل 
در MagSafe Duo دارد. این پایه داراى یک پوشــش 
الستیکى در قسمت پایینى است که به آن چسبندگى 
ایمن مى دهد. همچنین یک پورت USB Type-C به 
طور دائم متصل است که بدون شک براى شارژ استفاده 

خواهد شد.
ما معتقدیم ظرفیت نگهدارى این شــارژر عامل اصلى 
 MagSafe تصمیم اپل است. جعبه مغناطیسى کروى
براى پشــتیبانى از موقعیت عمودى بسیار پایین است، 
بنابراین شارژر جادویى فقط مى تواند آیفون را در حالت 
افقى نگه دارد. از آنجایى که واقعاً معنى ندارد و عملى بودن 
محصول را به شدت کاهش مى دهد، این ممکن است 

تنها دلیلى باشد که از آن صرف نظر شده است.

شارژر اپل که به فراموشى سپرده شد

اینترنت طبقاتى چیست ؟
اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که شرکت اپل حالت صرفه جویى باترى را 

به WatchOS9 اپل واچ اضافه مى کند.
ر به روزرسانى جدید سیستم عامل WatchOS9 در صورت نیاز یک حالت 

واقعى صرفه جویى در مصرف 
انرژى براى افزایش عمر باترى 
ارائه مى شــود. این قابلیت را 

مى توان به صورت دستى از طریق منوى تنظیمات فعال کرد، همچنین به 
کاربر هشدار مى دهد که 10 درصد شارژ باترى باقى مانده است؛ زمانى که 

شارژ محصول به 80 درصد مى  رسد نیز به صورت خودکار خاموش مى  شود.
حالت صرفه جویى باترى دیگر ویژگى ها مانند AoD، اعالن ضربان قلب، 
ردیابى آریتمى، اندازه گیرى اکســیژن خون و یادآورى تمرین را غیرفعال 
مى کند. موضوع جالب این است که اگر هیچ آیفونى به ساعت متصل نباشد، 
اتصاالت Wi-Fi و سلولى را خاموش مى کند. تماس هاى ویدئویى و اعالن ها 
نیز غیرفعال مى  شوند.البته درصورتى که به برنامه خاصى نیاز دارید که باید داده 
یا اتصال Wi-Fi متصل باشد، سیستم آن ها را مجدداً فعال مى کند. اگر ساعت 
هوشمند در محدودى اتصال گوشى باقى بماند، اعالن ها را به تعویق مى اندازد 

و هر یک ساعت یک بار آن ها را اعالم مى کند.

نصب یک افزونه گوگل مى تواند به خوبى از حساب کاربرى شما و رمز 
عبور آن در مقابل هکرها محافظت کند.

 افزونه بررسى رمز عبور یا Password Checkup، اطالعات حساب 
شــما را با آنچه به عنــوان اطالعات 
حساب هاى ناامن دارد مقایسه مى کند 
و در صورتى که مشخصات حساب تان 
فاش شــده باشــد، این موضوع را به 

سرعت به اطالع شما مى رساند.
هدف گوگل از این افزونه حفظ امنیت کاربرانى که از رمز عبورهاى ساده 

استفاده مى کنند است.
پس از نصب این ابزار، آیکون آن را در نوار ابزار کروم خواهید دید.

از این پس وقتى وارد سایتى مى شــوید و مشخصات حساب تان را وارد 
مى کنید، گوگل اطالعات حساب شما را بررسى مى کند تا از ایمن بودن 
آن مطمئن شوید.در صورتى که اطالعات حساب تان بدون اینکه مطلع 
شده باشید، لو رفته باشــد، افزونه با نمایش یک پیام خطا، شما را از این 
امر مطلع خواهد کرد و پیشــنهاد مى دهد در اسرع وقت رمزعبورتان را 

تغییر دهید.

شرکت سامســونگ در ارائه اندروید 14 براى دســتگاه هاى خود عجله اى 
ویژه اى خواهد داشت و مى خواهد رکورد عرضه اندروید 13 را بشکند.

 سامسونگ در انتشار اندروید 13 
براى گوشــى  و تبلت هاى خود 
عملکرد خوبى داشــت و تقریبا 
2  ماه پس از انتشار نسخه پایدار 
سیستم عامل اندروید 13، انتشار 

آن را همراه با رابط کاربرى One UI5.0 براى محصوالت سامسونگ آغاز 
کرد.

با وجود این موضوع، این شرکت کره اى مى خواهد سال آینده میالدى عملکرد 
بهترى در انتشار به روزرسانى ها داشته باشند.

پیش از این کره اى هــا اندروید 13 و One UI5.0 را براى طیف وســیعى از 
محصوالت خود منتشر کردند که تنها محدود به چند پرچمدار نبود و قرار است 

در آینده دستگاه هاى بیشترى آن را دریافت کنند.
همچنین نســخه بعــدى One UI با نــام احتمالــى One UI6.0 براى 
اندروید 14 خواهد بود و احتماال اواسط ســال میالدى جدید رسما معرفى

 خواهد شد.

نو وز ش ن ق ب ى ر
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ن و
ن و
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سرکه قدیمى ترین چاشنى و نگهدارنده دست ساز بشر است، با 
این حال کاربردهاى بسیار متنوع ترى هم دارد؛ از رفع عفونت 
دندان تا سفید کنندگى و... با کاربردهاى انواع سرکه در این 

گزارش آشنا شوید.
اگر از مادربزرگ هاى خود بپرســید حتما تایید مى کنند که 
از هر میوه و سبزى اى مى شود سرکه گرفت اما سرکه هاى 
پرکاربرد، رایج و البتــه پرخاصیت تعدادى محــدود دارند. 
هنگامى که سرکه به درستى استفاده شود، یک عنصر بسیار 

مفید و کاربردى است.

سرکه سفید
رایج ترین نوع سرکه، سرکه سفید مقطرى است که در تمام 
فروشگاه ها پیدا مى شود. این سرکه که در واقع اسید استیک 
است، براى مصارف غیر آشــپزى و بیشتر براى تمیز کارى 
شهرت دارد. شما مى توانید از سرکه ســفید براى مه زدایى 
آینه ها، از بین بردن لکه ها، بوى بد وسایل، تمیز کردن لوازم 

آشپزخانه استفاده کنید.
براى ضد عفونى سبزیجات نیز، به توصیه دکتر الهام اخترى، 
متخصص طب ســنتى و استاد دانشــگاه، مى توانید از یک 
استکان سرکه سفید به همراه مقدارى نمک محلولى تهیه 
کنید و ســبزیجات را به مدت ده دقیقه در آن خیس کنید تا 

تمیز شوند.
نکته جالب این اســت که سرکه ســفید کاربردهاى زیبایى 
و پزشکى هم دارد. این سرکه، شــبیه پوست موز، مى تواند 
دندان هاى شما را سفید کند. کافى اســت در یک دوره 7 تا 
10 دوزه، بعد از مسواك، یک قاشق سرکه رقیقه شده در یک 

فنجان آب را غرغره کنید.
اگر دچار عفونت دندان شــدید هم تا وقتى در اولین فرصت 
توسط دندانپزشک ویزیت شوید مى توانید از غرغره آب نمکى 
که یکى دو قاشق سرکه دارد استفاده کنید. البته جاى آنتى 

بیوتیک هاى نسخه شده توسط پزشک محفوظ است.

سرکه بالزامیک
بالزامیک یکى از کم دردسرترین انواع سرکه است. غذاهاى 
ایتالیایى مختلفى به دلیل آغشته شدن به این سرکه معروف 
هستند. اما چیزهاى بیشترى براى دانستن در مورد آن وجود 

گــزارش مکتوب درباره ســرکه دارد؛ ظاهــرا اولین 

بالزامیک به سال 1046 برمى گردد، زمانى که امپراتور روم 
یک بطرى از این سرکه هدیه گرفت، در ایتالیاى فعلى 
شهرت یافت. اکنون نیز مرغوب ترین سرکه هاى بسیار 

گران قیمت بالزامیک که به روشــى ســنتى عمل آورده 
مى شوند محصول استان هاى این کشور هستند؛ حتى تا 
مدت ها این سرکه باید در ایتالیا تولید مى شد تا قانونى و غیر 

قاچاق تلقى شود.
سرکه بالزامیک اصلى تنها با پوره انگور ایتالیایى درست 
مى شــود. این پوره جوشــانده و غلیظ مى شود؛ تخمیر 

مى شود و براى حداقل 12 سال استراحت مى کند تا یک 
بالزامیک اصیل و قوى باشد و البته یک بطرى 100 

میلى لیترى آن بیــش از 400 
دالر قیمت دارد.

سرکه هاى بالزامیک 
معمولى کــه در 
فروشگاه هاى مواد 

غذایى پیدا مى شوند 
اما ترکیب ماست با سرکه 

قرمز هستند که چند ماهى براى کهنه شدن فرصت داشتند. 
این سرکه تیره رنگ در تهیه سس ساالد و نوشیدنى ها بسیار 
پرکاربرد است. مثال اگر در طول ماه مبارك رمضان زیاد تشنه 

مى شوید مى توانید شربت بالزامیک میل کنید.

سرکه سیب
سرکه سیب به دلیل فواید سالمتى اش شهرتى جهانى دارد. 
مصرف آن به عنوان راهى براى کاهش وزن، افزایش سالمت 
قلب و بهبود هضم شناخته شده است. البته نباید در مصرف آن 
زیاده روى کرد: یک قاشق غذاخورى سرکه سیب براى ساالد 
شبانه یک نفر کافى است. با این حال و به گفته دکتر اخترى، 
براى افرادى با مزاج به شدت سرد و خشک توصیه نمى شود.

این سرکه براى آشــپزى هم بسیار مفید است. اضافه کردن 
کمى سرکه سیب به کلم پلو طعم و عطر آن را فوق العاده بهتر 
مى کند. براى تهیه ترشى مناســب است و گاهى در ترکیب 
با جوش شــیرین کیفیت کیک خانگى را هم بیشتر مى کند. 
سرکه سیب نیاز به یخچال ندارد اما سازمان کشاورزى آمریکا 

توصیه کرده در عرض دو سال مصرف شود.
مصرف سرکه ســیب براى افرادى با مزاج به شدت سرد و 

خشک توصیه نمى شود.

سرکه انگور و کشمش
سرکه انگور که در ایران بســیار رایج است به 
طور ســنتى از آب انگور تهیه مى شود و همین 
وجه تمایز آن با بالزامیک اســت. این ســرکه 
براى افزودن به سس ها و طعم سازى 
بسیار عالى است. ســرکه انگور 
قرمز خاصیت ضدعفونى کنندگى 
هم دارد و بوى تخــم مرغ را در 
کیک ها و دســرها از بین مى برد. 
از عفونت هاى قارچــى جلوگیرى 
مى کنــد و برخى از آن براى شــفاف 
کردن موهاى خود استفاده مى کنند. 
اگر به ســرکه ســیب دسترسى 
نداشتید، این ســرکه را به عنوان 

جایگزین استفاده کنید.
ســرکه کشــمش نیز بــه عنوان 
نوعى سرکه میوه در دستور غذاهاى 
خاورمیانه اى و ترك به عنوان چاشــنى کاربرد 

دارد.

سرکه خرما
ســرکه خرما داراى طعمى معطر و قوى است و از خرماى 
بدون هسته و چرخ شده تهیه مى شــود. بابلى ها از بیش از 
3000 سال پیش به طور گسترده از این سرکه در خاورمیانه 
اســتفاده مى کردند و این ماده قدیمى ترین چاشنى شناخته 

شده جهان است. 
این ســرکه در آب و هواى گرم افت کیفیت پیدا نمى کند. 
دانشمندان دانشگاه بابل در عراق در مطالعات خود پى بردند 
که سرکه خرما سرشار از آنتى اکسیدان هاى فعال است و به 
دلیل فسفر باال، براى افرادى که نمى توانند غذاهاى دریایى و 

لبنیات مصرف کنند، منبع جایگزین مفیدى است.
همین اجزاى مفید براى کاهش کلسترول بد، پیشگیرى از 
سرطان، دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى عروقى کاربرد دارند 
و در میان اقوام بومى، براى کاستن از درد زایمان و دردهاى 

قاعدگى مصرف آن توصیه مى شود.
سرکه خرما قدیمى ترین سرکه شناخته شده در جهان است.

سرکه برنج
یک ماده اصلى در دســتور العمل هاى آسیایى است که در 
قدمت با سرکه خرما قابل رقابت است و این روزها به دلیل 
شــهرت کى دراما، فرهنگ کره اى، در فروشگاه هاى ایران 

نیز پیدا مى شود. 
ســرکه برنج با شکر و نمک به یک چاشــنى شرقى تبدیل 
مى شود و براى طعم دادن به برنج سوشى استفاده مى شود 
و البته براى پخت و پز نیز کاربرد دارد. در تفت دادن 
ســبزیجات، مزه دار کردن گوشت، یا تهیه سس 

ساالد نیز کاربرد دارد.
ســرکه ها بســیار متنوع هستند؛ 
سرکه هاى تخصصى  انار، خرمالو و 
حتى نارگیل و نیشکر نیز در مناطقى 
که این محصوالت بــه وفور یافت 
مى شوند به صورت محلى تهیه مى شوند 
با این حال این سرکه ها مشهورترین سرکه ها در جهان 

هستند.

10 ماده غذایى براى اینکه راحت تر نفس بکشید
سبزیجات چلیپایى ماهى سالمون
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سرکه سیب بهتر است یا خرما؟
در صورت عدم آشــنایى با این ورزش، حتى اگر باردار 
نیز نباشید، دوچرخه سوارى مى تواند ورزشى پرخطر به 
حساب بیاید. اگر دوچرخه ســوار حرفه اى باشید، تا سه 
ماهه ى دوم نیز مى توانید این ورزش را ادامه دهید، اما اگر 
مبتدى هستید، دوچرخه سوارى بهترین رشته ى ورزشى 

نخواهد بود که انتخاب مى کنید!
همانقدر کــه ورزش هاى مخصــوص دوره ى باردارى 
مى توانند بر فرد بــاردار و جنین تاثیر مثبــت بگذارند، 
ورزش هاى پرخطر نیز مى توانند مشکالت و آسیب هاى 
جدى بر فرد باردار و گاهى حتى به ســقط جنین منجر 

شوند.
اگر باردار هســتید ورزش هایى که بایــد از آن ها دورى 

کنید عبارتند از:
دوچرخه سوارى:  در صــورت عدم آشــنایى با این 
ورزش، حتى اگر باردار نیز نباشــید، دوچرخه ســوارى 
مى تواند ورزشى پرخطر به حساب بیاید. اگر دوچرخه سوار 
حرفه اى باشید، تا سه ماهه ى دوم نیز مى توانید این ورزش 
را ادامه دهید، اما اگر مبتدى هســتید، دوچرخه سوارى 
بهترین رشته ى ورزشى نخواهد بود که انتخاب مى کنید!
در صورتى که به انجام این ورزش نیز اصرار دارید، بهتر 
است از دوچرخه ثابت استفاده کنید که ایمن تر مى باشد. به 
طور کلى، اما دوچرخه سوارى به علت ثابت نبودن مرکز 
تعادل بدن، ورزش مناسبى براى افراد باردار نخواهد بود.

ورزش هاى پرتماس:  این گــروه از ورزش ها به 
رشته هاى ورزشى، چون فوتبال، والیبال، بسکتبال و … 
اطالق مى شود که در آن ها خطراتى، چون زمین خوردن، 
برخورد با افراد دیگر، برخورد با تــوپ و … وجود دارد. 
پرواضح است که دلیل ممنوع بودن این ورزش ها چیست!

غواصى:  برخورد محکم و قوى بــا آب، به هیچ وجه 
توصیه نمى شــود، زیــرا مى تواند به راحتــى به جنین 

آسیب هاى جدى وارد کند.
اسکى:  توصیه شدید پزشکان و متخصصان به ترك 
این ورزش، به علت وجود ریسک باال و آسیب هاى جدى، 
در دوره ى باردارى است. اما اگر ورزشکار حرفه اى این 
ورزش هستید و ترجیح مى دهید که این ورزش را در این 
دوره نیز دنبال کنید، بهتر است که شیبى را که انتخاب 
مى کنید، مالیم باشــد تا از خطرات احتمالى جلوگیرى 

کنید.
ژیمناستیک:  در این ورزش نیز خطر زمین خوردن یا 

ضربه به شکم فرد باردار وجود دارد.
سونا و جکوزى:  شــاید این مورد را نتوان دقیقا جزو 
ورزش ها به حســاب آورد، اما جزو فعالیت هایى اســت 
که افراد براى چربى ســوزى از آن استفاده مى کنند. اما 
افراد باردار باید بدانند که اســتفاده از ســونا، جکوزى یا 
حوضچه هاى داغ مى تواند در روند رشــد کودك شــما 
تاثیر منفى بگذارد و منجر به نقص هاى متفاوت نوزاد در 

هنگام زایمان شود.
دویدن:  اگر قبل از باردارى دونده  حرفه اى نبودید، باید 
بدانید که اکنون زمان مناســبى براى شروع کردن این 
ورزش نیست. در صورتى که دونده  حرفه اى نیز بوده اید، 
بهتر اســت جانب احتیاط و اعتدال را، به خصوص در سه 
ماهه  دوم باردارى یعنى زمانى که خطر سقط جنین افزایش 
مى یابد، رعایت نمایید. فراموش نکنید که در حین دویدن 
باید مقدار زیادى مایعات مصرف کنید تــا جبران آب از 

دست رفته بدن و احتمال گرمازدگى شما بشود.

 متخصصان تغذیه و محققان به این سوال که آیا 
مواد غذایى که مصرف مى کنید، در میزان خطر 
ابتال یا افزایش عالئم افســردگى موثر است، 

پاسخ مثبت مى دهند.
دیگات دیو، مدیر سالمت روان در بیمارستان 
ال کامینو در مونتین ویو کالیفرنیا، اظهار کرد: 
رژیم  غذایى ممکن است تاثیر قابل  توجهى در 

پیشگیرى و درمان افسردگى داشته باشد.
وى مى گوید: افســردگى مى تواند اشــتها را 
افزایش یا کاهش دهد و مشــخص شده که 
حالت هاى خلقى منفى تمایل به غذاهاى سرشار 
از قند، چربى و یا نمــک را تحریک مى کند اما 
مشکل این است که مصرف مکرر این غذاها با 
مواد مغذى اندك مى تواند منجر به دریافت کمتر 
از حد توصیه شده مواد مغذى ضرورى مغز مانند 
ویتامین هاى B، روى، فوالت و منیزیم شود. بدن 
شما به این مواد مغذى نیاز دارد تا در سطوح بهینه 
باقى بماند و به ساخت مواد شیمیایى مغز کمک 
کند زیرا مصرف این مواد باعث مى شود احساس 

بهترى داشته باشید و کمتر افسرده شوید.
دیو مى گوید: خوردن احساسى نیز مى تواند به 
یک مشکل تبدیل شــود. همچنین این رفتار 
مى تواند منجر به احساس خجالت، انزجار و گناه 
بیشتر شود که فرد را افسرده تر مى کند و نهایتا به 

یک چرخه معیوب منجر خواهد شد.
در حالى که رابطه علت  و معلولى بین غذا و خلق  
و خو نسبتا ساده به نظر مى رسد اما یک ارتباط 

پیچیده بین مغز و روده وجود دارد.
متخصصان تغذیــه مى گویند: نتایج مطالعات 
نشان داده  میکروبیوتاى روده، یعنى تعداد زیادى 
باکترى که داخل روده زندگى و به طرق مختلف 
به سالمت کلى کمک مى کند، در افراد سالم به 

طور قابل  توجهى با افراد افسرده متفاوت است.
غذاهایى که مى خورید باکترى هاى روده را تغذیه 
مى کند و ســویه هاى مختلف این میکروب ها 
ترجیح مى دهند چیزهــاى مختلفى بخورند. 
میکروبیوتاى روده انســان از پنج نوع باکترى 
(باکتروئیدها، فیرمیکوت هــا، اکتینوباکترها، 
فوزوباکتریوتا و پروتئوباکتریا) تشــکیل شده 

است.
بر اساس بررسى هاى انجام شده 

از موش و انسان، باکتروئیدها 
و فیرمیکوت ها بیشترین 

تاثیر را در افســردگى دارد. 
عالوه بر این بدن شما به منابع 

کافى از یک دســته کامل از مواد مغذى براى 
کمک به توانایى خود در تولید انتقال دهنده هاى 
عصبى مانند سروتونین که گاهى اوقات به آن 
ماده شیمیایى احساس خوب نیز گفته مى شود، 
نیاز دارد. انتقال دهنده هاى عصبى مواد شیمیایى 

است که پیام ها را بین نورون ها حمل مى کند.
ایلین چاوز، دیگر محقق این بررســى، افزود: 
سروتونین یک انتقال دهنده عصبى است که به 
تنظیم خواب، اشتها، خلق  و خو و مهار درد کمک 
مى کند. این ماده عمدتا در دستگاه گوارش تولید 
مى شود که با میلیون ها سلول عصبى یا نورون 

پوشانده شده است.
اینکه نورون ها چقدر خوب کار و سروتونین تولید 
مى کند، تحت تاثیر میکروبیوم روده شماست 
که در باکترى هاى خوب رشد مى کند و اغلب 
در مکمل هاى پروبیوتیکى یافت مى شــود و 
هدفشان حمایت از ســالمت روده است. این 
باکترى خوب به نوبه خود با غذاهاى کامل که 
داراى فیبر باال و سرشار از مواد مغذى است مانند 
ســبزیجات برگدار، چربى هاى سالم و غالت 

کامل رشد مى کند.
نتایج بررسى ها نشان داده اگر افسردگى دارید، 
آنچه مى خورید ممکن است عالئم را بهبود دهد 

یا بدتر کند.
میا سین، یک متخصص تغذیه، در این خصوص 
مى گوید: رژیم  غذایى غنى از غذاهاى با کیفیت 
باال که مواد مغــذى قابل  توجهــى از جمله 
ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکســیدان ها را 
فراهم مى کند، ممکن اســت به تغذیه مغز و 
محافظت از آن در برابــر رادیکال هاى آزاد یا 

استرس اکسیداتیو کمک کند.
به  طور کلى رژیم  غذایى که براى پیشگیرى و 
کاهش عالئم توصیه مى شود، شامل سبزى، 
میوه، غالت کامل، آجیل، روغن زیتون، ماهى 
و لبنیات کم چرب اســت. این نوع رژیم اغلب 
به  عنوان رژیم  غذایــى مدیترانه اى توصیف 
مى شود. مطالعات نشان داده که خطر افسردگى 
در کســانى که این نوع رژیم را دارند، 25 تا 35 

درصد کمتر است.
رژیم غذایى حاوى غذاهــاى کامل و تصفیه 
نشده با پروتئین، چربى سالم و فیبر به ثابت نگاه 
داشتن قند خون بعد از غذا کمک مى کند که 

خوى نیز موثر است.در خلــق  و 

بدترین ورزش ها براى 
خانم هاى باردار

3 نوشیدنى که
 چربى ها را مثل کوره 
آب مى کنند!

بعضى نوشیدنى ها عالوه بر تامین رطوبت بدن به چربى سوزى نیز کمک مى کنند.
البته بعضى نوشیدنى ها عالوه بر تامین رطوبت بدن به چربى سوزى نیز کمک مى کنند که در 
کنار تغذیه متعادل و ورزش منظم راهکار مناسبى براى رسیدن به تناسب اندام خواهند بود. 

این نوشیدنى ها عبارتند از:
نوشیدنى زنجبیل و لیمو

دو قاشق چایخورى زنجبیل رنده شده را با چند برگ نعناع ساطورى، یک لیتر آب، دو قاشق 
سوپ خورى عســل و دو فنجان آب لیمو تازه مخلوط کنید و روى حرارت بگذارید، اما پیش 

از جوش آمدن بردارید و اجازه دهید خنک شــود.حرارت باعث مى شود تاثیر زنجبیل بیشتر 
باشــد. این نوشــیدنى را همراه با یخ در طول روز میل کنید. به جاى نعناع مى توان از دیگر 
سبزیجات معطر نیز استفاده کرد.زنجبیل و لیمو نه تنها در تامین آب بدن موثر هستند بلکه 

جزء خوراکى هاى خنک کننده محسوب مى شوند و تاثیر چربى سوزى نیز دارند.
مصرف این نوشیدنى طى 10 روز در حالت ناشتا به کاهش وزن و کوچک شدن شکم کمک 

مى کند.
چاى آناناس و انبه

دو لیوان آب را روى حرارت بگذارید و در دماى نزدیک به جوش مقدارى چاى ســبز 
در آن بریزید و اجازه دهید دم بکشد.

پس از 10 دقیقه از روى حرارت بردارید و یــک لیوان آب آناناس تازه، کمى آبلیمو تازه، چند 
برش لیموترش و یک انبه خرد شده را اضافه کرده و همراه با چند تکه یخ به عنوان نوشیدنى 

میل کنید.

چاى کیوى
سه کیوى را با یک قاشق ســوپ خورى آب لیموترش تازه در مخلوط کن بریزید. یک لیوان 
چاى سبز را پس از خنک شدن به کیوى میکس شده اضافه کنید و براى طعم دلچسب تر نیز 

کمى عسل در این مخلوط اضافه کنید. 
از گیاهانى ماننــد رزمارى، نعنــاع و ریحان نیز 

مى توانید در این نوشیدنى استفاده کنید.

غذاهایى که 
موجب افسردگى مى شود

بر اساس بررسى هاى انجام شده 
از موش و انسان، باکتروئیدها 

فیرمیکوت ها بیشترین و
تاثیر را در افســردگى دارد. 

عالوه بر این بدن شما به منابع 

نشده با پروتئین، چربى سالم و فیبر به ثابت نگاه
داشتن قند خون بعد از غذا کمک مى کند که

خووووووووى نیز موثر است.در خلــق  و

هستند. اما چیزهاى بیشترى براى دانستن در مورد آن وجود 
گــزارش مکتوب درباره ســرکه دارد؛ ظاهــرا اولین 

افرادى با مزاج به شدت سرد و  مصرفسرکه ســیب براى
سرکه برنجخشک توصیه نمىشود.

یک ماده اصلى در دســتور الع
قدمت با سرکه خرما قابل رقابت
شــهرت کى دراما، فرهنگ کر

نیز پیدا مى شود. 
ســرکه برنج با شکر و نمک به
مى شود و براى طعم دادن به
البته براى پخت و پز نی و
ســبزیجات، مزه دار
کارب ساالد نیز
ســرک
سرکه
حتى نا
که این

مى شوند به ص
با این حال این سرکه ها مش

هستند.

روم سال1046 برمى گردد، زمانىکه امپراتور 6ه
از این سرکه هدیه گرفت، در ایتالیاى فعلى 
ت. اکنون نیز مرغوب ترین سرکه هاى بسیار 

 بالزامیک که به روشــى ســنتى عمل آورده 
حصول استان هاى این کشور هستند؛ حتى تا 
 سرکه باید در ایتالیا تولید مى شد تا قانونى و غیر 

ى شود.
میک اصلى تنها با پوره انگور ایتالیایى درست 
این پوره جوشــانده و غلیظ مى شود؛ تخمیر 

2راى حداقل12 سال استراحت مى کند تا یک 
0صیل و قوى باشد و البته یک بطرى 100

400 ىآن بیــش از
 دارد.

 بالزامیک 
ــه در 
اى مواد

مى شوند 
ماست با سرکه 

سرکه انگور وک
سرکه انگور که در ای
طور ســنتى از آب ا
وجه تمایز آن با بالزام
براى افزودن
ع بسیار
قرمز خ
هم دار
کیک ه
از عفونت
مى کنــد و
کردن موه
اگر به س
نداشتی
جایگزی
ســرکه
نوعى سرک
ترك خاورمیانهاىو

ر ی ر به
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آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008003194- تاریخ ارسال نامه: 1401/09/08- نظر 
به اینکه سند مالکیت نسبت به تمامیت یکـ  هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك ثبتى 0 فرعى از 15 اصلى ثبت دفتر آب شماره 10 صفحه 419 بنام محمدعلى 
رحمتى فرزند حسن ثبت و سند صادر گردیده است نامبرده در تاریخ 81/8/17 فوت 
کرده و ورثه وى در هنگام درگذشت تعداد 4 پسر و 3 دختر مى باشد هم اکنون آقاى: 
حســن رحمتى فرزند محمدعلى طى وکالتنامه شــماره 24862 مورخ 99/10/11 
دفترخانه 11 منظریه شــهرضا از طرف همه ورثه متوفى با ارائه درخواست کتبى به 
شــماره وارده 140121702008013225 مورخ 1401/09/05 به انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلى که امضاء شــهود ذیل شــماره 8281 مورخ 99/10/17 توسط 
دفترخانه اسناد رســمى شــماره 11 منظریه شــهرضا گواهى امضاء گردیده است 
مدعى است که ســند مالکیت آن به دلیل جابجائى ســهل 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 مراتب یک نوبت آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظم 
و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به 
صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/09/12 - م الف: 
1419259- مدیر واحــد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  مرتضى قدیرى از طرف 

محمدحسن صمصامى/9/217 

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر بــه اینکه ورثه آقاى محســن بهیــار با ارائــه گواهى حصر وراثــت 1990- 
1389/09/17 قاضى شــوراى حل اختالف نجف آباد و فرم نوزده مالیاتى شــماره 

12066- 1401/04/14 اداره دارایــى اصفهــان و وکالتنامــه شــماره 31511- 
1401/08/09 تنظیمى دفترخانه 275 نجف آباد و یک برگ استشــهادیه محلى که 
هویت شهود طى شماره 140102155799001068- 1401/08/14 دفترخانه 23 
نجف آباد بخش دوازده ثبت اصفهان تأیید شــده مدعى مفقود شــدن یک جلد سند 
مالکیت فاقد شماره که در دفتر 23 صفحه 94 ذیل شماره 2994 بر روى پالك ثبتى 
2174 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان شده اند که به نام محسن بهیار 
فرزند محمدحسن ثبت و صادر گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر آنچه در این آگهى 
ذکر شده اســت از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم 
مى گردد. تاریخ انتشار:1401/09/12 م الف: 1419236- رئیس اداره ثبت اسناد تیران 

و کرون – سیدمنصور موسوى/9/219

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شماره 140160302027008047 مورخ 1401/08/05 آرش دهقانى فرزند 
افراسیاب بشماره شناسنامه 5988 صادره از شهرضا بشماره ملى 1292953489 در 
ششدانگ یکباب ساختمان مســکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
13 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 194/53 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/12 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/27- م الف: 1419113- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/220

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

برابر آرا صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره  3418  
مورخ 1401/05/15 آقاى محسن رنجبر دهنوى فرزند حیدر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 92/20 متر مربع قسمتى از پالك شماره 4 فرعى از 751 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان- عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود 
شمس نجف آبادى  فرزند یداله /.  تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/12  تاریخ انتشار 
نوبت دوم : 1401/09/27-م الف: 1419844-سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - حجت اله کاظم زاده اردستانى- ازطرف آفرین میرعباسى/9/222 

رییس اداره امور بیمارى هاى معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: ساالنه حدود پنج هزار نفر 
در این استان به سکته مغزى دچار مى شوند و سن ابتال 
به این عارضه در میان مردم، پایین تر آمده است. شهربانو 
مظاهرى افزود: کم تحرکى، مصــرف غذاهاى آماده و 
نیمه آماده و بیمارى هایى مانند فشار خون و دیابت که 
از عوامل خطر سکته مغزى هستند، افزایش یافته است 
به همین دلیل با آمار باالى بروز سکته مغزى در کشور و 

استان اصفهان مواجه هستیم. 
وى اظهار داشت: سن ابتال به ســکته مغزى در کشور 
و اصفهان نیز نسبت به کشــورهاى اروپایى و پیشرفته، 

پایین تر است.
وى اظهار داشت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اقداماتى را براى درمان هرچه سریع تر و بهتر 
مبتالیان به سکته مغزى انجام داده است که از جمله آنها 
مى توان به مجهز کردن تعداد زیادى از بیمارستان ها به 
سى تى اســکن و متخصصان داخلى و مغز و اعصاب و 

تامین داروى مورد نیاز اشاره کرد.
مظاهرى به فعالیت 17 مرکز جامع مدیریت درمان سکته 
حاد مغزى (724) در استان اصفهان اشاره و خاطرنشان 
کرد: از این تعداد پنج مرکز در کالنشهر اصفهان و بقیه 

مراکز در شهرستان هاى استان مستقر است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تاکنون 77 
ُتن چوب و 12 ُتن زغال جنگلى قاچاق در استان اصفهان 
کشف و ضبط شد. سرهنگ علیرضا طاهرى با اشاره به 
اینکه چوب هاى بلوط از اســتان هاى همجوار زاگرسى 
چون کهگیلویه بویراحمــد و چهارمحال و بختیارى به 
اصفهان قاچاق مى شــود، اضافه کرد: تاکنون براى 69 
متخلف در زمینه قاچاق چوب در مراجع قضائى اســتان 
پرونده تشکیل شــده اســت. وى با بیان اینکه طى 9 
ماهه امسال وقوع آتش ســوزى در عرصه هاى طبیعى 
در مقایسه با ســال قبل کاهش چشــمگیرى داشت، 

خاطرنشــان کرد: طى هفت فقره حریق، 7.5 هکتار از 
مراتع اســتان و در یک مورد 2.8 هکتار از جنگل هاى 
دست کاشت اصفهان در سال جارى در آتش سوخت در 
حالى که سال گذشته در مدت مشابه طى 41 فقره آتش 
ســوزى 180 هکتار از عرصه هاى طبیعى استان طعمه 
حریق شد. سرهنگ طاهرى با اشاره به کم شدن سرقت 
خاك از شرق اصفهان، ابراز داشت: با تدابیرى که در این 
زمینه شــد به تازگى افرادى که قصد برداشت و حمل 
خاك دارند، فعالیت آنهــا تحت نظارت و کنترل صورت 
مى گیرد و در صــورت دریافت مجوز امکان برداشــت 

خاك دارند.

ساالنه 5000 اصفهانى
سکته مغزى مى کنند

89 ُتن چوب و زغال قاچاق
در اصفهان کشف شد 

امواج آنفلوآنزا
در اصفهان فروکش کرد

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
روند شـیوع بیمارى آنفلوانزا نسـبت بـه یک ماه 
پیش، بسـیار کاهش یافته و تعداد بیماران مبتال 
به آنفلوانزا به یک سوم ماه گذشته رسیده است. 
پژمان عقدك گفت: با توجه به شرایطى که روند 
طبیعـى کرونا و آنفلوانـزا دارد، احتمـال اینکه از 
اواخر آذر و ابتـداى دى با افزایـش موج دیگرى 
از این دو بیمارى مواجه باشـیم، وجود دارد. او با 
توصیه افراد به رعایت شـیوه نامه هاى بهداشتى 
از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى و حضور نیافتن در محیط هاى تجمعى 
و سربسـته افزود: به همگان به ویـژه گروه هاى 
آسـیب پذیر توصیـه مى کنیـم واکسـن آنفلوانزا 

تزریق کنند.

دومین فروشگاه کوثر 
افتتاح مى شود سپاهانشهر 

مدیرعامـل سـازمان میادیـن میـوه و تره بـار و 
سـاماندهى مشاغل شهرى شـهردارى اصفهان 
گفـت: فروشـگاه جدیـد کوثـر شـماره دو واقع 
در سپاهان شـهر بهـار 1402 افتتـاح مى شـود. 
امیرحسـین ماه آورپـور اظهـار کـرد: فروشـگاه 
کوثر شـماره دو واقع در سپاهانشهر سال 89 در 
مساحتى بالغ بر 2400 مترمربع احداث شد اما با 
توجه به درخواست مشـتریان ظرفیت آن نسبت 
به جمعیـت مخاطب و نیـاز شـهروندان به تنوع 
محصوالت متناسب نبود، لذا زمینى در مجاورت 
ایـن فروشـگاه بـه مسـاحت 2400 مترمربـع با 
همکارى شـهردارى منطقه پنج تملک شد و در 
حال حاضر عملیـات احداث بـازار جدید در حال 

تکمیل است. 

اهداى جهیزیه
به نوعروسان نیازمند

به مناسـبت سـالروز میالد حضرت زینب (س)، 
13 سـرى جهیزیه به نوعروسـان تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینى (ره) در شهرستان نایین 
اهدا شد.محمدجواد شـفیعى رئیس کمیته امداد 
امـام خمینـى (ره) شهرسـتان نایین گفـت: این 
جهیزیه ها شـامل اجاق گاز، ماشـین لباسشویى 
تمـام اتوماتیـک، یخچـال فریزر، جـارو برقى و 
تلویزیـون LED بـه ارزش 520 میلیـون تومان 
تهیه و به نیابت از شـهداى شهرسـتان نایین در 

بین نوعروسان نیازمند توزیع شد.

خبر

مریم محسنى
درد زیاد است و دارو کم. دغدغه اى که خون بیماران 
تاالسمى اصفهان را در شیشــه کرده است. انگشت 
انتقاد از کمبود دارو همیشه به سمت سازمان غذا و دارو 
است. مبناى اعتراض این است که بخشى از داروها 
به کشورهاى همســایه قاچاق مى شود. صحبتى که 
چندى پیش از زبان رئیس انجمن تاالســمى کشور 
شنیده شد و او علت کمیاب شدن داروها را شفاف کرد. 
گرچه تحریم ها هم کار خودشان را کرده اند و باعث 
شده اند که در روند تولید و توزیع داروهاى ایرانى هم 

اختالل ایجاد شود.
مشکالت بیماران تاالسمى از حدود هفت سال پیش 
بیشتر شد؛ از آن زمان داروهاى خارجى کم کم حکم 
کیمیا را پیدا کردند و نایاب شدند. ازهمان روزها پاى 
داروهاى تقلبى هم به بازار باز شــد و دردسر جدیدى 
براى بیمارانى شــد که به واســطه عدم واردات و در 
دسترس نبودن داروهاى خارجى با مشکالت جدى 

و حتى مرگ روبه رو شدند.
گرچه در میانه کمبود داروهاى خارجى، داروهاى تولید 
داخل میدان دارى کردند اما آنها هم هر از چندگاهى 

کمیاب شدند تا دوباره به دست بیماران برسند.
داروهاى ایرانى اما بى دردسر هم نبودند به این خاطر 
که اغلب بیماران به داروهاى ایرانى حساسیت دارند و  
اگرچه داروهاى ایرانى زیر سایه بیمه،  رایگان به دست 
بیماران مى رسند اما مشکالت خودشان را هم داشتند.
مجتبى حقایق، مدیرعامل انجمن خیریه تاالســمى 
اصفهان نیز این موضوع را تأیید مى کند و مى گوید که 
اثربخشى داروهاى خارجى بسیار بیشتر از داروهاى 

ایرانى است: «بیماران تاالســمى ماژور باید هر 10 
یا 15 روز یک بار جهت تزریق خون به بیمارســتان 
سیدالشهداء(ع) مراجعه کنند. آهن بدن این بیماران به 
دلیل تزریق مستمر خون افزایش مى یابد و به همین 
دلیل نیز آنها به استفاده از داروى آهن زدا نیاز دارند که 
این دارو به صورت تزریقى و خوراکى در داروخانه ها 
موجود اســت؛ اما مصرف نوع خارجى این داروها از 
اثربخشى بســیار باالیى برخوردار است و آهن بدن 
بیماران مبتال به تاالســمى را پایین مى آورد و باعث 

مى شود که آنها عوارض کمترى را تجربه کنند.»
 زمانــى که داروهــاى خارجــى کمیاب یــا نایاب 
مى شــود، بیماران به ناچــار بایــد از داروى ایرانى 
اســتفاده کنند. داروهایــى که برخــى از بیماران به 
آن واکنش نشــان داده یا بعد از اســتفاده از آن دچار 
عوارض مى شــوند. این موضوع بارها در کشــور و 
خصوصًا اصفهان توســط بیماران تاالسمى به گوش 
مســئوالن رســیده اما آنها مى گویند بایــد در این 
خصوص مســتندات ارائه دهیم تا مشــکل پیگیرى 
شود. مستنداتى که ارائه آن بسیار سخت است چراکه 
اثبات مرگ بیماران مبتال به تاالســمى به دلیل عدم 
اســتفاده از داروهاى خارجى کارى دشــوار و تقریبًا 

ناشدنى است.
اعتراض بیماران تاالســمى در رابطه با نبود داروى 
خارجى تاکنون راه به جایى نبرده و سازمان غذا و دارو 
نیز از مواضع خود کوتاه نیامده است؛ داروهایى که بر 
اساس گزارش انجمن تاالسمى در پاییز 98، نبودش 
موجب مرگ 60 بیمار شد و از آن زمان تا به االن نیز 
عرضه و توزیع آنها متوقف یا بسیار محدود بوده است.

نبود داروهاى خارجى و رغبت بیماران به اســتفاده از 
این داروها در ماه هاى اخیر دردسرســاز شده؛ چراکه 
برخى از بیماران معتقدند عدم اســتفاده از داروهاى 
خارجى، مشکالت زیادى را براى آنها به وجود آورده 
است. احمد محمدى، فوق تخصص خون و سرطان 
کودکان که سال هاست با بیماران تاالسمى سروکار 
دارد نیز کیفیت داروهاى خارجى را بهتر مى داند، اما 
معتقد است بسیارى از بیماران هزینه تأمین داروهاى 

خارجى را ندارند و نمى توانند از آن استفاده کنند، ولى 
برخى که توانایى تأمین این داروها را دارند یا شرایط 
بیمارى شان خوب نیست، مصر هستند که از همان ها 
نیز اســتفاده کنند. این مســئله البته به معناى عدم 
اثربخشى داروهاى ایرانى نیست؛ ولى برخى از بیماران 
به داروهاى ایرانى حساسیت دارند یا بدنشان سازگارى 
نشان نمى دهد و این موضوع باعث مى شود که نتوانند 

از داروهاى جایگزین استفاده کنند و آسیب مى بینند.

حاال به  رغم اینکه بیماران تاالسمى در اصفهان براى 
دریافت خون با مشــکلى مواجه نیستند و بانک خون 
همیشــه خون هاى تازه در اختیار ایــن بیماران قرار 
مى دهد، اما کمبود داروهاى تاالسمى براى هفتمین 
استان تاالسمى کشور همواره وجود داشته و مشکل 
جدیدى نیســت. موضوعى که به اعتقاد مدیر عامل 
انجمن تاالسمى ایران همواره از دغدغه هاى بیماران 

به شمار مى رود.

خون بیماران تاالسمى اصفهان در شیشه کمبود دارو 

عضو هیأت رییسه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
به دنبال دیدارى که تعدادى از مردم اصفهان به 
نمایندگى از مردم اســتان با مقام معظم رهبرى 
به مناسبت 25 آبان ماه داشتند و یکى از مطالبات 
امام جمعــه اصفهان و فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب نســبت به مسأله آب اســتان اصفهان 
14 نفر از نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس 

جلسه اى با وزیر نیرو داشتیم.
حســینعلى حاجى دلیگانى دلیل جلسه مشترك 
با مســووالن وزارت نیرو را ســرعت بخشیدن 
به روند حل مشــکالت آب اســتان دانســت و 
افــزود: اصلى ترین بحث هم تامین آب شــرب 
و کشاورزى براى اســتان بود که ابتداى جلسه 
وزارت نیرو گزارشــى از اقدامات انجام شــده 
درخصوص مطالعــات نیازمندى هاى اســتان 

ارائه کرد.

حاجى دلیگانى تصریح کــرد: بعد از ارائه وزارت 
نیرو، 6 محــور درخصوص مدیریــت تقاضا و 
مصرف آب شامل اصالح الگوى کشت و آبیارى، 
ساماندهى باشگاه هاى پمپاژ و نصب کنتورهاى 
هوشمند و انسداد چاه هاى غیرمجاز و جایگزینى 
مصارف پســاب به جاى آب شرب و زیرزمینى و 
مسائل اجتماعى و معیشت جایگزین و... مطرح 

شد.
عضو هیأت رییسه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در مدیریت تامین نیز بحــث تأمین آب از دریا و 
طرح هاى تأمین و انتقال آب و استفاده از پساب 
و تکمیل کوهرنگ ســه و تحویل آب به صورت 
لوله اى به کشاورزان مناطقى از استان محورهاى 

مباحث مطرح شده بود.
وى ادامه داد: پــس از آن نماینــدگان مجلس 
همگى پیرامون تأمین آب استان صحبت کردند 

و معاون عمرانى اســتاندار اعــالم آمادگى کرد 
که به طــور کامل مى توانیم مباحــث مربوط به 
تأمین آب در اســتان و مدیریت مصارف و... را 

انجام دهیم.
حاجى دلیگانى عنوان کرد: جمع بندى توســط 
وزیر نیرو صورت گرفت کــه درخصوص طرح 
جامعى که براى آب اســتان تهیه شده است، بنا 
است توسط رئیس حوضه آبریز زاینده رود با همه 
تشــکل ها، ذى نفعان، مجموعه ها، شهرستان ها 
و... گفت وگو شود تا اصالحات الزم صورت گیرد.
عضو هیأت رییســه مجلس شــوراى اسالمى 
خاطرنشــان کرد: بحــث توزیع آب براســاس 
عدالت، ســهم 270 میلیون متر مکعبى محیط 
زیست، شــیوه هاى جدید در تامین آب و میزان 
صرفه جویى هایى که مى تواند صورت بگیرد نیز 

 سرپرست اداره پیش بینى و مخاطرات جوى اداره در جلسه مطرح شد.
کل هواشناسى استان اصفهان گفت: بارش هاى 

اصلى و مطلوب در استان اصفهان و منابع آبى از 
نیمه دوم آذر ماه پیش بینى مى شود.

لیال امینى اظهار داشــت: الگوهــا و مدل هاى 
اقلیمى نشان مى دهد که بارش هاى مطلوب در 
اســتان اصفهان و منابع آبى از نیمه دوم آذر ماه 

آغاز خواهد شد.
وى افزود: هواشناسى استان پیش تر درخصوص 
وقوع بارش هاى دیرهنگام پاییزى هشدار داده 
بود اما در ماه آبان 2 موج بارشى خوب در استان 
فعال شــد که کمى وضعیت کمبود بارش هاى 

امسال را تعدیل کرد.
سرپرست اداره پیش بینى و مخاطرات جوى اداره 
کل هواشناسى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
روز دوشــنبه چهاردهم آذر ماه موج ناپایدارى 
وارد استان خواهد شد که بررسى الگوها در حال 
حاضر نشان مى دهد موج پیش رو ضعیف است. 

آغاز بارش هاى مطلوبدر جلسه نمایندگان استان اصفهان با وزیر نیرو چه گذشت؟
در اصفهان از نیمه دوم آذر 

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص آتش مهار چهار ستون به شناســه ملى 14006584139 و 
به شــماره ثبت 57886 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رؤیا محمدهاشمى به شماره ملى 1273222865 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر محمدهاشمى به شماره ملى 1283536331 به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و راضیه عبداللهى سفتجانى به شماره 
ملى 1286051703 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1418897)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص توان طرح آپادانا به شناسه ملى 10260556623 و شماره ثبت 
38064 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقاى محمدرضا شیخ هادیان به شماره ملى 1290778582 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره، آقاى على راشدى به شماره ملى 1972463144 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم مهشید عمیدى شمس آبادى به شماره ملى 1292357851 
به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/25 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1418899)

آگهى تغییرات  
شرکت ســهامى خاص فنى مهندســى خدماتى سپاهان شــایان به شناسه ملى 
10260320349 و به شماره ثبت 10972 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محسن 
وزیرى زاده الوانى به شماره ملى 1284780260 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال خانم مهیا عالمى به شماره ملى 1292738138 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مسعود امینى به شماره ملى 5409718836 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند./ اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1418904)
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ســتاره تیم ملى فوتبــال برزیل به دلیل آســیب دیدگى 
مســابقات دور گروهى جام جهانى را از دست داده است.  
بر اساس گزارش رســانه هاى برزیلى، نیمار روزى 3 بار با 
تکنولوژى مچ پاى مصدومش را درمان مى کند تا سرعت 
بازگشــتش را افزایش دهد. نیمار عالوه بــر فیزیوتراپى 
مرســوم با روش هایى مانند کرایوتراپى و الکتروتراپى نیز 
درمان شده است. کرایوتراپى شکل مدرن تر گرمادرمانى 
است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته اى انجام مى شود 
که دماى ناحیه مصدومیت را با دقت بیشــترى نسبت به 
کاربرد سنتى یخ کاهش مى دهد. این کار به کاهش سریعتر 
التهاب کمک مى کند. از ســوى دیگر، الکتروتراپى شامل 
استفاده از جریان هاى الکتریکى براى توانبخشى، همراه 

با تحریک عضالت است.

روش هاى ویژه 
براى درمان نیمار

«کسپر هیولمند»، سرمربى تیم ملى دانمارك، 
مسئولیت حذف این تیم از جام جهانى 2022 را 
برعهده گرفت. «تاتا مارتینو»، سرمربى مکزیک 
پا را از همقطار دانمارکى خود فراتر گذاشــت و 
پس از ناکامى تیمــش در صعود به مرحله بعدى 
از سمتش استعفا کرد. مربى بزرگ یعنى همین؛ 
یعنى جسارت داشته باشى و بدون هیچ توجیهى 
خود را مســئول نتیجه نگرفتن تیمت بدانى، نه 
اینکه آسمان و ریســمان به هم ببافى و همه را 
مقصر بدانى به غیر از خودت. درست مثل سرمربى 
پرتغالى تیم ملى ایران. جالب آنکه «کارلوس کى 
روش» بعد از هت تریک در حذف یوزهاى ایرانى 
در مرحله گروهى جام جهانى همچون گذشته به 

تیمش افتخار کرد. 
طنز تلخ ماجرا هم آنجاست که او نه تنها حرفى از 
خداحافظى از تیم ملى ایران نزده بلکه براى ادامه 
کار در کسوت مربیگرى در این کشور شرط هم 
گذاشته است. او در حالى با اطمینان به این نکته 
اشاره کرده که «همه تیم هاى ملى همیشه باید 
خود را بازسازى کنند تا خون تازه اى در رگ هاى 
آنها جریان پیدا کند» که هر کــس نداند خیال
 مى کند مدرســه پیرمردهاى مستر سى کیو در 
جام جهانى 2022 دســت پرورده معلم دیگرى 
بوده و به این ســرمربى باتجربه تحمیل شــده 
اســت. این مربى پرتغالى جورى بر جابه جایى

 ستاره هاى مســن با بازیکنان جوان تر در آینده 
تأکید مى کند که گویا هیچ نقشــى در انتخاب 

25 مهره اى که همراه خود به قطر برده نداشته 
است. این در حالى اســت که همه فوتبالى ها بر 
شهامت کى روش در این زمینه صحه مى گذارند. 
اهالى این ورزش پرطرفدار چه در ایران و چه در 
هرجاى این کره خاکى خــوب مى دانند که کى 
روش مانند مربیان بزرگ دنیا شجاع است؛ البته از 
این نظر که او عادت دارد همه چیز را مطابق میل 
و خواسته خود پیش ببرد. این سرمربى پرتغالى 
به احدى اجازه نمى دهــد کوچک ترین دخالتى 
در گزینــش و چینش مهره هاى مــورد نیازش 
داشته باشد. کى روش آنقدر جسور است که اگر 
ستاره اى سرناسازگارى با او بردارد به راحتى قید 

این بازیکن را مى زند.
با همه اینها ایــن پیرمرد پرتغالى درســت در 

بزنگاهى کــه باید شــجاعت به خــرج دهد
 محتــاط تریــن آدم روى زمیــن مى شــود. 
ترس کارلــوس از گل خوردن و شکســت در 
برابر حریفــان قدرتمند باعــث روى آوردن او 
به تاکتیک دفاعــى مى شــود. او بارها و بارها 
بخاطر همین طرز تفکر و به دلیل آرایش دفاعى 
تیمش در برابر رقباى بزرگ طعم تلخ شکست 
را چشیده اما بازهم جسارت به خرج داده است. 
بله مستر سى کیو، دلیر است آنقدر که همچنان 
بى پروا و بــدون آنکه کوچــک ترین توجهى 
به تیغ تیــز منتقدان بکند بــه راه خود با همان 
شــگرد همیشــگى اش ادامه مى دهد. عمق 
فاجعه هم آنجاســت که هنوز فوتبالدوســتان 
ایرانى حذف تیم محبــوب خود را از جام 2022 
هضم نکرده اند، هنوز صداى سوت داور در پایان 
بازى با آمریکا که به باخت یوزهاى ایرانى برابر
 یانکى ها ختم شد در سرشان سوت مى کشد که 
کى روش وعده مى دهد همین تیم این آمادگى 
را دارد تا ادامه بدهد و قهرمان جام ملت ها شود! 
کارلوس کى روش مثل مربیان بزرگ جســور 
اســت. گیریم مربیان بزرگ دنیــا در پذیرش
 اشتباه هاى خود جسارت به خرج مى دهند و کى 

روش در دادن وعده هاى سرخرمن. 
او در حالى ادعا مى کند مى تواند ایران را در قطر 
به قهرمانى برساند که با نسل طالیى فوتبال ما 
و با یکى دو جین ستاره نامى، ضعیف ترین آمار 
ممکــن را در تاریخ جام جهانــى از خود برجاى 
گذاشته اســت. عذرخواهى هم در قاموس کى 
روش جایى ندارد. او جسور است و شجاع اما در 
خودخواهى. شاید هم سردمداران فوتبال ما بیش 
از حد فراموش کار هستند و شکست سنگین در 
نیمه نهایى جام ملت هاى آسیا 2019 مقابل ژاپن 
که به قطع همکارى ایران با این پیرمرد پرتغالى 
منجر شد را از یاد برده اند یا شاید هم به یاد دارند اما 
اینقدر جسارت ندارند که عذر کى روش را بخواهند 
و این بار آنها به او بگویند: مستر سى کیو! «االن 

اینجا پایان است».

کى روش و پرونده اى که 
بسته نمى شود

مرضیه غفاریان

مدافع چپ اســتقاللى تیــم ملى را مى تــوان یکى از 
تعویض هاى تیم ملى دانست که عملکرد خوبى از خود 

به جا گذاشت.
از آخرین بازیکنانى که شانس بازى در جام جهانى 2022 

را به دست آورد، ابوالفضل جاللى بود. 
مدافعى که فرصتى 30 دقیقه اى داشت 
تا به جاى احسان حاج صفى در سمت 

چپ دفاعى قرار بگیرد.
جاللى در آن مدتى کــه در زمین بود 
توانست عملکرد خوبى از لحاظ دفاعى به 
جا بگذارد. بخصوص اینکه یکى از نقاط 
ضعف تیم ملى همان نقطه بود و بیرانوند 
در نیمه اول با حمله اى که از آن سمت 

طراحى شد، دروازه خود را باز شده دید.
در بخش هجومى نیز این بازیکن توانست به خوبى در 
حمالت شرکت داشته باشد و سانترهایى روى دروازه 
داشت که البته مورد اســتفاده مهاجمان تیم ملى قرار 
نگرفت. دعوت از مدافع استقالل یکى از کارهاى جالب 
توجه کارلوس کى روش بود. على الخصوص براى اردوى 
اتریش که در نهایت منجر به حضور ثابت این بازیکن 
مقابل اروگوئه در ترکیب اصلى شــد. بــا ادامه همین 
روال و البته حضور ثابت جاللــى در مینى کمپ هایى 

که بین مســابقات لیگ برتر برگزار مى شد، او یکى از 
انتخاب هاى کى روش براى حضور در جام جهانى بود. هر 
چند که اهداى پنالتى و البته اخراج مقابل تونس در آخرین 
مسابقه تدارکاتى، منجر به این شد که شانس بازى مقابل 

انگلیس و ولز را به دست نیاورد.
با این حال نمایشى که این بازیکن مقابل آمریکا از خود 
به نمایش گذاشت، این امیدوارى را براى او به وجود آورد 
که مى تواند یکى از بازیکنان ایران براى جام ملت هاى 
آسیا باشد که تا چند ماه برگزار مى شود. هر چند حضور 
بازیکنانى مثل میالد محمدى و احسان حاج صفى زنگ 
خطرى براى جاللى اســت که کار را سخت و رقابتى 

مى کند.

درخشش مدافع استقالل در جام جهانى
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4 ملى پوش پرسپولیس این فرصت را خواهند داشت تا در 
بازگشت از قطر، یک هفته اســتراحت کرده و در ادامه به 
اردوى سرخپوشان اضافه شــوند. علیرضا بیرانوند، وحید 
امیرى، مهدى ترابى و مرتضى پورعلى گنجى چهار ملى 
پوش پرسپولیس هستند که در لیست کارلوس کى روش 
براى جام جهانى حضور داشتند و از این جمع به جز وحید 
امیرى، دیگر بازیکنان به تنــاوب در ترکیب تیم به میدان 
رفتند. اکنون تیم ملى بعد از سه بازى و ناکامى در صعود به 
مرحله بعدى به ایران بازگشته و یحیى گل محمدى با توجه 
به فشردگى بازى ها، اســتراحتى یک هفته اى براى ملى 
پوشان تیمش در نظر گرفته است تا آنها از هفته آتى در جمع 

دیگر بازیکنان کار آماده سازى را دنبال کنند.

برنامه یحیى
 براى ملى پوشان

کارشــناس فوتبال درباره اینکه چرا تیم ملى ایران 
هیچوقت موفق به صعود از مرحله گروهى نمى شود، 
گفت: کیفیت فوتبال ما کم کم در حال رســیدن به 
سطحى است که بتوانیم در جام جهانى از گروه خود 

صعود کنیم.
مجید جاللى درباره اینکه چرا تیم ملى ایران هیچوقت 
موفق به صعود از مرحله گروهى نمى شــود، توضیح 
داد: شــاید در این جام خیلى به این موضوع نزدیک 
شده بودیم. به نظرم اگر ما از سایر جهات حالت عادى 
داشــتیم کامال لیاقت این را داشتیم که راهى مرحله 
بعدى شویم. در هر صورت همه مى دانیم که شرایط 

تیم ایران هم اصال عادى نبود.
وى افزود: ما در این جام جهانى سه بازى انجام دادیم. 
در بازى با انگلیس تیم ما صفر بود، در بازى با ولز صد 
بودیم اما در بازى با آمریکا نــه صفر بودیم و نه صد. 
چیزى نزدیک به متوسط بودیم. اینکه بچه ها از بازى 
مقابل تا بازى با ولز از صفر به صد رسیدند علتش این 

بود که به لحاظ روانى به خوبى ترمیم شده بودند و از 
نظر فنى نیز بازیکنان ایران فوتبال خودشان را بازى 
کردند و به فوتبال مدنظــر کارلوس کى روش کارى 
نداشتند. او ادامه داد: در این بازى از دقیقه یک تا 90 ما 
حمله کننده بودیم در حالى که در تمام 10 سال حضور 
کى روش در فوتبال ایران هرگز چنین تاکتیکى از وى 
ندیده بودیم. به همین جهت فکر مى کنم حد فاصل 
بازى انگلیس و بازى ولــز کارلوس کى روش صرفا 
روى ذهن و روان بچه ها کار کرد و چگونگى بازى را 

در اختیار خودشان گذاشت.
جاللى اضافه کرد: حتى به لحاظ بدنى شــرایط ما 
بهتر از آمریکا بود و اگر دقــت کنید به همین دلیل 
در 10 دقیقه پایانى بازى ما بهتــر مالکیت توپ را 
داشــتیم. در مجموع نمى توانم بگویم آمریکا از ما 
بهتر بود ولى ما هم تیم بهترى نسبت به آنها نبودیم. 
هر دو تیم محتاط کار کردند اما آمریکایى ها کمى 

هوشمندانه تر عمل کردند.

تیم ایران لیاقت صعود به مرحله بعد را داشت
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باشگاه چلسى با انتشار عکسى از رضاییان و پولیسیچ به تمجید 
از ستاره آمریکایى اش پرداخت. کریستین پولیشیچ، وینگر 
تیم ملى آمریکا که گل برترى این کشــور را مقابل ایران به 
ثمر رساند عضو باشگاه چلسى است و همین باعث شد صفحه 
اینستاگرام این باشگاه به درخشش ستاره خود واکنش نشان 
دهد. باشگاه چلسى با انتشار تصویرى از پولیشیچ در کنار رامین 
رضاییان با تمجید از گلزن آمریکایى نوشت: «هرچقدر به او 

نزدیک شوید نمى توانید مهارش کنید!»

کنایه باشگاه چلسى
 به رامین

دو مدافع تیم ملى که در این جام جهانى کى روش 
به آنها اعتقادى نداشــت دوباره، به احتمال زیاد 

دوباره فیکس خواهند شد.
کارلوس کى روش ســاختار خط دفاعى تیم ملى 
فوتبال ایران را کامــًال با چیزى کــه در دوران 
سرمربیگرى دراگان اسکوچیچ میدیم ، متفاوت 

کرد و ترجیــح داد از بازیکنانى 
اســتفاده کند که آنها را از قبل 
مى شــناخت و به این نفرات 
اعتقاد داشت. البته عجیب بود 

که کــى روش خودش 
حســین  محمد

کنعانى زادگان 
را چهار سال 
تیم  به  قبل 
ملى فوتبال 
آورده بــود 
در  ولــى 

این دوره جام 
جهانــى اعتقــاد 
چندانى بــه او 

نداشت.
کنعانى زادگان و شجاع خلیل زاده در حالى نیمکت 
نشین شدند که قبل از آمدن کى روش فیکس تیم 
ملى بودند ولى شــجاع که اصًال در قطر 2022 
بازى نکرد و کنعانــى زادگان هم فقط 45 دقیقه 
به میدان رفت حاال باید ببینیم اگر 
کارلوس کــى روش به کارش 
در فوتبال ایــران خاتمه بدهد 
و یک سرمربى جدید روى کار 
بیاید این دو مدافع دوباره در 
تیم ملى فیکس 
شد  خواهند 

یا نه؟

کى روش برود شجاع و کنعانى 
فیکس مى شوند؟

آزمون:

خودم کى روش را 
نگه مى دارم!

رکوردزنى گلر پرسپولیس در 
جام جهانى

آمار تعداد پاس هاى بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران 
در جام جهانى 2022 قطر رقم بسیار ناامید کننده اى 
است و حتى از تیم هاى حذف شده ولز، اکوادور و قطر 

هم پایین تر است!
در گروه B، تیم ملى ایــران با قبول 
دو باخــت برابر انگلیــس و آمریکا و 
ثبت تنها یک برد برابر ولز و کســب 
سه امتیاز، در رده سوم این گروه قرار 

گرفت و حذف شد.
بررسى آمار ثبت شده ایران در سایت 
فیفا بعد از حذف از این رقابت ها خالى 
از لطف نیست. یکى از این آمار مربوط 
به تعداد پاس هاى هر تیم است. ایران 

در پایان سه مسابقه خود در جام جهانى در این بخش 
بسیار ناامید کننده ظاهر شده و تعداد پاس هاى ملى 

پوشانش حتى به هزار هم نرسیده است!
طبق اعالم فیفا، ایران در مجموع 982 پاس داشــته 

که 735 پاس ملى پوشــان کشورمان سالم بوده و به 
مقصد رسیده است. مقایسه این آمار با سه تیم دیگر 
حذف شده از جمله قطر و ولز که ضعیف ترین نتایج را 

کسب کردند نشــان مى دهد تیم کارلوس کى روش 
نقص و ضعف بزرگى را تجربه کرده اســت که شاید 
دلیل ناکامى برابر آمریکا و انگلیــس را بتوان در آن 

جستجو کرد.

آمار ناامید کننده  تیم ملى درجام جهانى

تیم ملى فوتبال ایران با شکســت مقابل 
آمریکا از گردانــه رقابت هاى جام جهانى 
2022 کنار رفت. ایــن در حالى بود که ما 
براى تاریخ ســازى تنها به یک مســاوى 

نیاز داشتیم. 
کاروان تیم ملــى فوتبال ایــران بامداد 
پنجشنبه با پروازى به تهران بازگشت. در 
همین رابطه سردار آزمون پیرامون حذف 
تیم ملى اظهار داشــت:  با وجود اینکه به 
صعود نزدیک بودیم اما در بازى آخر آمریکا 
بهتر از ایران ظاهر شد. به نظر من حق تیم 

ملى آمریکا بود که برنده بازى باشد.
وى درخصوص اینکه چرا نتوانست بازى 
مقابل ولــز را تکرار کند، ادامــه داد: بدن 
بازیکنان تحلیل رفته بــود و در بازى آخر 

جواب نداد. 
مهاجم تیم ملى فوتبال کشورمان درمورد 
اینکه ممکن اســت کارلوس کى روش به 
کار خود در تیم ایــران ادامه ندهد، گفت: 

مى ماند؛ خودم او را  اوکى مى کنم!
آزمون در پاســخ به این ســوال که آیا از 
عملکرد خودش در جــام جهانى رضایت 
دارد یا خیر، تصریــح کرد: خیر؛ از عملکرد 

خودم رضایت ندارم.

دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران در دو جام جهانى روسیه و قطر یک رکورد 
دیگر را در بین همه گلرهاى تاریخ فوتبال ایران به خود اختصاص داد.

تیم ملى فوتبال ایران در بیست و دومین دوره رقابتهاى جام جهانى سه 
بازى برگزار کرد که علیرضا بیرانوند در دو دیدار آن به میدان رفت. دیدار 
اول برابر انگلیس تا دقیقه 13 در زمین بود اما به دلیل مصدومیت از ناحیه 
بینى تعویض شد. او در دیدار با ولز جایش را به سیدحسین حسینى داد اما در 

دیدار با آمریکا به طور کامل حضور داشت.
بیرانوند که در بازى با آمریکا پنجمین بازى خود در جام جهانى با پیراهن 
ایران را انجام مى داد، با 5 بازى و تنها 3 گل خورده بهترین میانگین گل 

خورده را بین دروازه بان هاى ایرانى دارد.
گلر تیم ملى فوتبال ایران البته بســیار خوش شــانس بود که در بازى با 
انگلیس و هنگام دریافت 6 گل درون دروازه کشــورمان نبود. در صورت 

حضور بیرو و کسب آن نتیجه او دیگر داراى همچنین آمارى نبود.
بیرانوند 29 ساله امکان حضور در یک جام جهانى دیگر را هم دارد و بعید 

نیست این آمار خود را بهبود ببخشد.
آمار گل هاى خورده و تعداد بازى دروازه بان هاى ایران در تاریخ جام جهانى 

به شرح زیر است:
ناصر حجازى؛ جام جهانى 1978 آرژانتین - 3 بازى و 8 گل خورده
نیما نکیسا؛ جام جهانى 1998 فرانسه - یک بازى و یک گل خورده

احمدرضا عابدزاده؛ جام جهانى 1998 فرانسه - 2 بازى و 3 گل خورده
ابراهیم میرزاپور؛ جام جهانى 2006 آلمان - 3 بازى و 6 گل خورده
علیرضا حقیقى؛ جام جهانى 2014 برزیل - 3 بازى و 4 گل خورده

علیرضا بیرانوند؛ جام جهانى 2018 روسیه و جام جهانى 2022 قطر- 5 
بازى و 3 گل خورده

 سیدحسین حسینى؛ جام جهانى 2022 قطر - دو بازى و 6 گل خورده

03

شاگردان ریکاردو ســاپینتو در دیدارى تدارکاتى برابر تیم 
فوتبال هوادار تهران تن به شکســت دادنــد. تیم فوتبال 
استقالل که خود را براى حضور در ادامه رقابتهاى لیگ برتر 
آماده مى کند، در دیدارى تدارکاتى به مصاف تیم فوتبال 
هوادار رفت و 2 بر یک شکست خورد. داور این بازى براى 
نیمه دوم 60 دقیقه وقت گرفــت و هوادار در دقیقه 102 و 
104 دو گل خود را به ثمر رساند. عزت پورقاز از روى نقطه 
پنالتى و فرهاد زاوشى با یک شوت دو گل تیم هوادار را به 

ثمر رساندند.

شکست استقالل
 برابر هوادار

ن ور ر چیزى ب ر ن یر ل
بیگرى دراگان اسکوچیچ میدیم ، متفاوت 

 ترجیــح داد از بازیکنانى 
فاده کند که آنها را از قبل
ــناخت و به این نفرات
 داشت. البته عجیب بود

ــى روش خودش 
حســین  د

ى زادگان 
سال  ار
تیم  به 
وتبال 
 بــود 
در  ى 

جام  وره
ـى اعتقــاد 
بــه او ى

ی م ن ىز و ر زى ب
به میدان رفت حاال باید ببینیم اگر
کارلوس کــى روش به کارش
در فوتبال ایــران خاتمه بدهد
و یک سرمربى جدید روى کار
بیاید این دو مدافع دوباره در
تیم ملى فیکس
شد خواهند 

یا نه؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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معاون خرید ذوب آهن گفت: انجمن زغال ســنگ باید 
نسبت به این مساله پاسخگو باشد که حاشیه سود 50 تا 60 
درصدى که در سال هاى اخیر به دست آورده اند را صرف 
چه هزینه اى کرده اند که هنوز هم در تامین زغال سنگ با 
مشکل مواجه هستیم و این مساله منجر به کاهش تولید 

زغال سنگ در کشور شده است.
به گزارش روابط عمومى ایمپاسکو، محمدجعفر صالحى 
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این مساله که 
ایران تبدیل به بزرگترین واردکننده زغال سنگ شده است، 
عنوان کرد: در مساله واردات زغال یکى از جوسازى هاى 
خبرى بر این مبناســت که حجم و ارزش زغال وارداتى 
را با کک وارداتى جمع کرده و اعالم مى شــود که زغال 
کک وارد شده است اما کل تولید زغال ایران تا به امروز 
از یک میلیون و 800 هزار تن کنســانتره تجاوز نکرده 
است و حسب برنامه جامع تولید زغال سنگ و همچنین 
دستورالعمل هاى اولیه، 25 تا 30 درصد زغال سنگ کیفى 
الزاما مى بایست با زغال تولید داخل ترکیب شود تا کک در 

حداقل کیفیت مطلوب کوره بلند تولید شود.

وى در مورد ظرفیت کک سازى موجود در کشور توضیح 
داد: از مجموع ظرفیت کنونــى 3 میلیون و 50 هزار تنى 
کک سازى در کشور یک میلیون و 700 هزار تن مربوط 
به ذوب آهن، یک میلیون و 200 هزار تن مربوط به زرند و 

150 هزار تن آن هم متعلق به طبس است.
وى ادامه داد: اگر این 3 میلیون را در 1.4 ضرب کنیم، این 
یعنى ما 4 میلیون و 70 هزار تن کنســانتره زغال فارغ از 
کیفیت آن تولید باید تولید کنیم تا نیاز داخل تامین شود که 
متاسفانه چنین ظرفیتى براى تولید زغالسنگ برنامه ریزى 
نشده و حاشیه سودى که سال هاى پیش تولیدکنندگان 

زغال به دست آوردند باید در این زمینه صرف مى شد.
معاون خرید ذوب آهن با بیان اینکه کل استخراج مکانیزه 
معادن ما به طبس بازمى گردد، تشریح کرد: در طبس هم 
علیرغم استخراج مکانیزه کل تولید در سال به 600 تا 700 
هزار تن کنسانتره زغال سنگ مى رسد. یک میلیون و صد 
هزار تن دیگر از تولید ما به روش نیمه مکانیزه و ســنتى 

انجام مى شود.
وى با تاکید بر اینکه آمــار و ارقام ارائه شــده از واردات 

زغال ســنگ به هیچ عنوان صحیح نیست، توضیح داد: 
شــرکت ذوب آهن اصفهان که بزرگتریــن واردکننده 
زغال سنگ است در بدترین شرایط بیش از 30 درصد و 
در شرایط مطلوب بیش از 25 درصد زغال مورد نیاز را از 

طریق واردات تامین نکرده است.
صالحى درباره ارزش دالرى واردات زغال ســنگ ذوب 
آهن عنوان کرد: واردات 475 میلیون دالرى زغال سنگ 
در شش ماهه ابتدایى سال به این معناست که اگر متوسط 
قیمت زغال تحویل بندر امام را 350 دالر در نظر بگیریم 
حجم واردات یک میلیون و 357 هزار تن زغال مى شود 

که اساسا منطقى نیست.
وى با تاکید بر اینکه ذوب آهن مجاز و ناچار است در سال 
540 هزار تن زغال وارد کند، بیان کرد: ما حتى اگر بتوانیم 
از ســقف واردات زغال عبور کنیم، قطعا مجاز به واردات 
بیش از 600 هزار تن نخواهیم بود چرا که این حجم هم 
بر اساس بودجه و حساب و کتاب هایى است که در داخل 

کارخانه انجام گرفته و نمى تواند بیش از این باشد.
معاون خرید ذوب آهن ادامــه داد: در عین حال تجمیع 

واردات زغال سنگ ذوب آهن با میدکو هم به این حجم 
نمى رسد و در حال حاضر میدکو در باالترین مقیاس حدود 
100 هزار تن واردات زغال انجــام مى دهد چرا که کوره 
بلند میدکو اخیرا راه اندازى شــده و با توجه به اینکه این 
شرکت دو باترى دارد هم این رقم قطعا بیش از 100 هزار 

تن نخواهد بود.
وى با بیان اینکه اعــداد و ارقامى که مطرح مى شــود 
صحیح نیست و تنها فرافکنى است، افزود: حاشیه سود 
تولیدکنندگان زغال سنگ در ســال گذشته بیش از 40 
درصد بوده است، در حالیکه حاشیه سود ذوب آهن در سال 
گذشته 6 درصد بوده و قطعا در چنین شرایطى این انجمن 
زغال سنگ و تولیدکنندگان زغال هستند که باید براى 

توسعه زغال برنامه ریزى و هزینه کنند.
صالحى با تاکید بر اینکه باید براى ســاماندهى شرایط 
فاصله قیمتى کنسانتره و زغال خام را به حداقل برسانیم، 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ها واقعى نیست و زغال 
داخلى در بهترین شــرایط 35 تا 40 درصد زغال پرمیوم 
وارداتى مى ارزد و نمى توان آن را برابر با زغال هاى برند 

جهانى دانست این زغال با خاکســتر بسیار باال، گوگرد 
باال و بسیارى موارد کیفى دیگر قابل مقایسه با زغال هاى 

وارداتى نیست.
معاون خریــد ذوب آهن اصفهان در پایــان تاکید کرد: 

در رابطه بــا واردات زغال ســنگ و مــوارد اینچنینى 
انتظار مى رود مباحث تخصصى حــوزه تولید به اهلش 
واگذار شــود تا از تشــویش اذهــان و ایجــاد نگرانى 

جلوگیرى شود.

معاون خرید ذوب آهن:

زغال سنگى ها در مسیر توسعه گام بردارند

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان از بازسازى 193 کیلومتر از 500 کیلومتر 
شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان خبر داد.

حسین اکبریان با اشاره به قدمت 55 ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان 
گفت: در مجموع 3900 کیلومتر شــبکه و کلکتور فاضالب در شــهر 
اصفهان وجود دارد که حدود 77 درصد آن بتنى، 21 درصد پلى اتیلن و 

حدود 1 درصد آن از جنس هاى دیگر است.
وى افزود: لوله هاى بتنى به مرور زمان و در اثر گازهاى موجود در شبکه 
دچار خوردگى مى شوند که این امر موجب بروز حوادث و فروریزش سطح 
آسفالت مى گردد که در این خصوص مى بایست برنامه هاى کوتاه مدت و 

بلند مدتى براى پیشگیرى و به حداقل رساندن حوادث در نظر گرفته شود.
اکبریان با بیان اینکه 307 کیلومتر از 500 کیلومتر شــبکه فرســوده 
فاضالب شهر اصفهان هنوز بازسازى نشده است، افزود:  این 307 کیلومتر 
را بر اساس اولویت اصالح به پنج قسمت تقسیم بندى کردیم، اولویت اول 
قسمت هاى با وخامت خیلى باال و حالت بحرانى مى باشند و اولویت آخر 
بخش هاى فرسوده اى است که هنوز قابل بهره بردارى هستند ولى در 
زمان هاى آتى قابل اصالح مى باشند و بر این اساس مطابق برنامه ریزى 

صورت گرفته، در صورت تامین اعتبار بازسازى انجام مى شود.
مدیر عامل آبفاى اســتان اصفهان در خصوص اعتبــار مورد نیاز براى 

بازسازى شبکه فاضالب فرســوده اصفهان گفت: درمجموع 12 هزار 
میلیارد تومان براى بازسازى 307 کیلومتر شبکه فاضالب فرسوده باقى 
مانده نیاز اســت که 50 کیلومتر آن در اولویت اول بازسازى قرار دارد و 

نیازمند حدود 2 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
اکبریــان خاطر نشــان کــرد: در خصــوص تامیــن اعتبــار مورد 
نیاز در صدد بررســى راه هایى براى اســتفاده از ظرفیــت ماده 56 و 
مشــارکت بانک ها و همچنین اعتبارات عمرانى و مشــارکت بخش 
خصوصى بــراى اصالح و بازســازى پــروژه هــاى آب و فاضالب 

در شهر اصفهان هستیم.

اجراى پروژه پیش تصفیه به روش بیولوژیکى در شاهین شهر بازسازى 193 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان 
اجراى پروژه پیش تصفیه بــروش بیولوژیکى به منظور ارتقاى 
کیفیت پســاب ورود به تصفیه خانه پیشــرفته در شاهین شهر 

آغاز شد.
به گزارش روابــط عمومى و بین الملــل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهــان، علیرضا نظــرى پــور، مدیر پروژه هــاى هلدینگ 
پتروپاالیش نفت اصفهان اظهار داشت: پاالیشگاه اصفهان در 
نظر دارد براى ارتقاء کیفیت پساب ورودى به تصفیه خانه پیشرفته 
موجود در شرکت بهره بردارى از تصفیه خانه بیولوژیکى پیش 
از تصفیه خانه موجود را در محل ایســتگاه پمپاژ پساب واقع در 

شاهین شهر را در دستور کار خود قرار دهد.
وى در خصوص اهداف اجراى این پروژه گفت: هدف از اجراى 
این پروژه را طراحى، ســاخت، نصب و راه انــدازى تصفیه خانه 
بیولوژیکى بــا ظرفیت 900 متر مکعب در ســاعت براى بهبود 
کیفیت پســاب دریافتى از تصفیه خانه شــهرى شاهین شهر، 
اصفهان و حذف آلودگیها و عناصر مزاحم موجود در آن از قبیل 
COD، فسفات، آمونیاك و … و رسانیدن این پساب به کیفیت 

مناسب براى ورود به تصفیه خانه نهایى موجود در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان است.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

مرســدس بنــز توانســته از ســال ١٩٠٤ تــا 
بــه امــروز و در ســیر تکامــل خودروهایــش 

توانسته رضایت مشتریانش را جلب کند.

مقامــات شــهر ســئول پایتخــت کــره جنوبــی 
روز جمعــه اولین خــط اتوبوس خــودران را در 

خیابان های این شهر راه اندازی کردند.

آیا می دانســتید شــوماخر، گلر اســبق آلمان 
با یک حرکت عجیب ۲ دنــدان یک بازیکن را 
در جریان مسابقات جام جهانی شکست؟ 

هنرمنــدان قادرنــد از هــر وســیله ای بــرای به 
نمایش گذاشتن هنر خود استفاده کنند. 

یــک جرثقیــل کــه در حــال بلنــد کــردن یــک 
ســنگ عظیم از جاده بود ناگهــان به یک دره 

سقوط کرد.

بارش بی سابقه باران در جده منجر به جاری 
شدن سیل و خسارت سنگین به ساکنان این 

شهر شده است.

تکامل مرسدس بنز تا به امروز 

پیش به سوی آینده با اتوبوس خودران

عجیب ترین حرکات در جام جهانی!

زنبور عسل آهنین

سقوط هولناک به دره

تپه خودروهای لوکس!

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیــک بر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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