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قاتالن ناشناخته

کمک مالی 
برای تغییرات اقلیمی 

۳

مهندسی معکوس
تولیدات ایرانی

۳

       

یک دسر گرم
برای روزهای

سرد!

ادامه تراژدى در جاده هاى اصفهان
۳

سرمایه گذاری 
۲۰۰میلیاردی در 
شهرک رمز ارز 

اصفهان
نماینــده مــردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و 
بویین میاندشــت گفت: اســتقرار نخستین شهرك 
رمــز ارز کشــور در  فریــدن واقع در غرب اســتان 
اصفهان، تاکنون 200میلیارد تومان سرمایه گذارى 
بخش خصوصى را به دنبال داشــته اســت. حسین 
محمدصالحــى افزود: در خصــوص تأمین برق این 
شهرك با توجه به برخى حواشى، نگرانى وجود ندارد. 
نماینده مجلس افزود: شهرك رمز ارز فریدن متعهد 
شده است که در صورت کمبود برق در شبکه سراسرى 

کشور از مدار خارج شود...

تصادف روز گذشته در بزرگراه فوالدشهر قربانى گرفت 

صدرنشین یونانصدرنشین یونان
به دنبال جهانبخشبه دنبال جهانبخش

ســتاره ایرانى شــاغل در لیگ اردیویســه با 
پیشنهادى از صدرنشین یونان مواجه شده است.

وبسایت 1908 در خبرى از عالقه باشگاه ...

۲

در صفحه ۶ بخوانید

صنعت شیالت در 
قالب خشکسالی  
گیر کرده است

۵

ردپای یک ایرانی در ردپای یک ایرانی در 
حذف سوارز و اروگوئه!

 اغلب مردم در فصل سرد سال به سراغ غذاها و 
خوراکى هایى مى روند که طبع گرم ترى دارند و 

در سرماى این فصل موجب گرم شدن بدن 
مى شوند. اگر شــما هم مى خواهید با 

درست کردن یک دسر ساده ...

تبری که به جان جنگل ها افتاده است
سود باالی قاچاق چوب سود باالی قاچاق چوب 

۲

۷

بیژن بنفشه خواه به بیژن بنفشه خواه به 
«نون. خ «نون. خ ۴۴» پیوست» پیوست

۲

سهم تلویزیون از آگهی های جام جهانی پیاده روسازی حاشیه زاینده رود از پل تا پلجهان نما صداهاى عجیب لپ تاپ نشانه چیست؟استان هشدار درباره قاتل خاموشتکنولوژی سالمت

۵۰۰ نابینای اصفهانی 

در صف انتظار شغل
۳

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
در نظر دارد ، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 

واجد شرایط واگذار نماید : 
1-تعمیر و نگهدارى تاسیسات

-مهلت دریافت اسناد:از تاریخ درج آگهی به مدت 10روزکاري
-محل اجرا:مجتمع دانشگاه آزاداسالمی واحدخمینی شهر

-محــل دریافت اســناد:خمینی شــهر،منظریه،انتهاي بلوار دانشجو،دانشــگاه 
آزاداســالمی واحد خمینی شهر،ســاختمان کتابخانه مرکزي ،امــور قراردادها، 

تلفن تماس:33660011-031 داخلی 2237
لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

مذکور مراجعه نمایند .
(ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد )

دانشگاه در رد یا قبول هریک یاتمامی پیشنهادها مختار است.

 « آگهی مناقصه » مرحله دوم

  امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسالمي-  واحد خميني شهر
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شگعال در خبرى از عالقه باشگاه ... .. خب هبى ع اش ز ه . در القهبرى 190881990 تسایتووبسایت  88بس

۲

ستگیر کرده است دهر کر ه استگی استکردگیر ردهر ک تگ ه ا ستکرگیر

پیرشدن یک نسل، گوش ها را تیز مى کند؟ پیرشدن یک نسل، گوش ها را تیز مى کند؟ 

آژیر قرمز براى تیم ملىآژیر قرمز براى تیم ملى
۷

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر
 در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

استادیوم ۹۷۴ یکی از عجیب ترین استادیوم های 
۲۰۲۲ اســت کــه از  رقابت هــای جام جهانــی 

کانتینرهای حمل ونقل ساخته شده است.

وقتی صحبــت از خزندگان می شــود، مار ها یکی 
از کشــنده ترین ها در این دســته هســتند. اما آیا 

دیده اید که مار دمپایی بدزدد؟

طراحی نشــان های جام جهانــی فوتبــال برگرفته 
از فرهنــگ، آداب و شــاخص های ملــی کشــور 

میزبان است. 

در  هســتند  مجبــور  خلبانــان  اوقــات  گاهــی 
شــدیدترین باد هــای مخالف نیــز هواپیمای خود 

را بر روی باند فرود آورند. 

خطــوط روی کاغــذ وقتــی بــا زوایــا و هنــر خاصی 
ترسیم شوند مرزهای واقعیت را درمی نوردد و پا 

به دنیای جادو می گذارد. 

رانش زمین در جزیره ایســکیا دســتکم ۸ کشــته 
برجــای گذاشــت. بارش باران های ســیل آســا در 

روز های گذشته دلیل رانش زمین بوده است.

۹۷۴؛ عجیب ترین استادیوم قطر

مار غول پیکر، دزد دمپایی شد!

نشان همه ادوار جام های جهانی 

تقابل دلهره آور خلبان با باد مخالف

جادوگری با ماژیک و خط کش!

رانش مرگبار زمین در ایتالیا

https://nesfejahan.net/fa/news/261453
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قالیباف: مفاد قانون اساسى 
نباید تغییرکند

رکوردزنى چاپ پول
 در کشور تکذیب شد

خبرخوان
 بیژن بنفشه خواه

 به «نون. خ 4» پیوست
  فیلم نیوز |ســعید آقاخانى مدتى است 
تصویر بردارى فصل چهارم «نون. خ» را شروع 
کرده است. حسن معجونى و بیژن بنفشه خواه از 
جمله بازیگران جدیدى هستند که در این فصل 
جلوى دوربین آقاخانى رفته اند. بنفشه خواه براى 
سریال «نون. خ» موهایش را به رنگ تیره درآورده 
و ته ریش گذاشته است. حمیدرضا آذرنگ هم که 
در فصل سوم ســریال غایب بود، در این فصل 
حضور دارد. تصویربردارى ســریال «نون. خ 4» 
با بازسازى کردستان در منطقه خجیر تهران در 

حال انجام است.

تصمیم مهم مجرى مطرح 
  همشهرى آنالین |المیرا شریفى مقدم، 
گوینده بخش هاى خبــرى تلویزیون که پس از 
سال ها فعالیت در شبکه خبر، براى مدتى به سمت 
اجراهاى تلویزیونى آمده است، در واکنش به این 
جمله که آیا از این پس باید شما را به عنوان مجرى 
تلویزیونى بدانیم؟ به بیان این پاسخ بسنده کرد: 
فقط مى خواهم حوزه دیگرى از اجرا را براى مدتى 
تجربه کنم. 22 سال گوینده خبر بودم و براى مدت 
یکساله به معاونت سیما آمده ام تا فضاى اجرا را 

بیشتر تجربه کنم.

ثبت نام مدارس 
الکترونیکى مى شود

  مهر| مدیرکل ارزیابى عملکرد و پاسخگویى 
به شکایات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 
در حال انجام زیرساخت هاى الزم هستیم تا سال 
آینده ثبت نام به صورت تمام الکترونیکى در مدار 
صورت مى گیرد. ســیدمجتبى هاشــمى گفت: 
ما ناگزیر هستیم شــیوه محدوده بندى ثبت نام 
مدارس را تغییر دهیم. بررســى هایى در موضوع 

محدوده بندى صورت گرفته است.

351 شهر در وضعیت آبى 
  میزان | مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت اعالم کرد، بر اساس آخرین به 
روزرسانى ها، تعداد شــهرهاى با وضعیت قرمز 
کرونایى همانند هفته هاى گذشــته صفر بوده و 
تعداد شــهرهاى با وضعیت نارنجى نیز در عدد 
3 شــهر ثابت ماند. همچنین تعداد شهرهاى با 
وضعیت زرد از 114 به 94 شــهر کاهش و تعداد 
شــهرهاى با وضعیت آبى از 331 به 351 شهر 

افزایش یافت.

هزینه سرسام آور 
آزادسازى مدرك 

  دیده بان ایران |سازمان امور دانشجویان 
هزینه جدید آزادســازى مدرك تحصیلى را به 
رؤساى کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
کشور ابالغ کرده است. هزینه هاى جدید 6 تا 10 
برابر سال گذشته شده است. حاال دانشجویانى که 
قصد مهاجرت دارند، باید هزینه گزافى هم براى 
گرفتن مدرك تحصیلى خود بپردازند. این ارقام 
از بیش از 5 میلیون تومان تا بیش از 25 میلیون 

تومان شده است!

 آغاز فروش فوق العاده 
سایپا 

گروه خودروسازى سایپا از ساعت    ایسنا | 
11 صبح دیروز (شنبه) فروش در قالب طرح هاى 
فوق العاده را براى دو محصول کوییک و کوییک 
R ویژه متقاضیان عادى و ویژه مادران آغاز کرده 
اســت. در طرح ویژه مــادران، محدودیت هایى 
نظیــر داشــتن گواهی نامه معتبر، عــدم پالك 
انتظامى فعــال، هر کدملى یک دســتگاه، عدم 
خریــد 48 ماهــه گذشــته اجرایــى و لحاظ

 نخواهد شد.

جهاد کبیر
  انتخاب |فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: ما 
دقیقًا همزمان با سخنرانى آقاى رئیسى در سازمان 
ملل در خیابان هاى تهران و 22 استان کشور درگیر 
شدیم. رمز عملیات و زمان آن اینگونه بود که چند 
ســاعت بعد در تمام دنیا مى پیچد چند هزار نفر در 
ایران تلفات گرفتیم. اما به فضل الهى و برکت وجود 
بسیجیان وقتى فرمانده سپاه دستور داد هیچ فردى 
از سالح اســتفاده نکند، مجروح و شهید دادیم اما 
اجازه ندادیم اراده دشــمن جارى شود که به نوعى 

جهاد کبیر بود.

از روسیه 
دشمن نمایى مى کنند

   روزنامه کیهان|طیف غربگــرا از آنجا که 
پادوهاى آمریکا و اروپا در ایران هستند و همچنین 
به آن دلیل که روســیه نیز در برابر غرب قرار دارد، 
تمام خیانت هــا، خباثت ها و دشــمنى هاى اروپا و 
آمریکا علیه مردم ایران را نادیده مى گیرند و در عین 
حال در تالشند تا در راســتاى رضایت غربى ها به 
دشمن نمایى از روسیه بپردازند. آنها به نوعى از این 
طریق مى خواهند نشان دشمنان واقعى ملت ایران 
را که بر ســینه اروپا و آمریکا قرار دارد برداشته و بر 

سینه روسیه بچسبانند.

به تروریست ها 
اشراف داریم

  ایرنا |فرمانده قــرارگاه حمزه سیدالشــهداء 
گفت:پرونده هاى روشــنى درباره تروریست  هایى 
که اقلیم کردســتان عراق از آنها میزبانى مى کنند 
تهیــه کرده ایم و خواســتار تحویل آنهــا به ایران
 شده ایم. سردار سرتیپ محمدتقى اوصانلو به قدرت 
رصد اطالعاتى سپاه پاســداران در آن سوى مرزها 
اشــاره کرد و گفت:  آنها به خوبى مى دانند که ما بر 
سایت هاى گروه هاى تروریستى در هر نقطه اى که 
آنها مستقر هستند نظارت کامل داریم به عنوان نمونه 
مى توانستیم رهبر یکى از این گروه هاى تروریستى را 
هدف قرار دهیم، اما این کار را نکردیم زیرا او در کنار 
همسر و خانواده اش بود. وى اضافه کرد: همچنین 
توانستیم یکى از سرکردگان گروه هاى تروریستى را 
مجروح کنیم که به بیمارستانى در اربیل منتقل شد. 

او دبیرکل اغتشاشگران است.

طرح اولیه «پوتین»
 براى تصرف اوکراین 

  ایرنا |«نیوزویک» در گزارشى مدعى شد، طرح 
اولیه روســیه در جنگ با اوکراین به گونه اى بود که 
ارتش مسکو بتواند در مدت 10 روز سراسر اوکراین را 
تحت کنترل خود درآورد. در این گزارش آمده است: 
آنها درگیرى هاى سنگین را پیش بینى نمى کردند و 
طرف اوکراینى را دستکم مى گرفتند. در این گزارش 
ادعا شده اســت که شکست هاى روســیه ناشى از 
عوامل مختلفى از جمله مقاومت غیرمنتظره اوکراین 

و دخالت جامعه بین الملل بود.

در حال کار 
روى حجاب هستیم 

  همشهرى آنالین |دادستان کل کشور به 
تالش مسئوالن براى ســاماندهى وضعیت کنونى 
حجاب در جامعه اشــاره کرد و گفت: شما عزیزان 
وقتى شــاهدید مســئله بى حجابى در شهرها دارد 
خودش را نشــان مى دهد رنج مى برید و این بحق 
است اما تصور مى کنید که مســئولین مربوطه هم 
ساکت نشســته اند؟ حجت االســالم والمسلمین 
منتظرى  گفت: هم مجلس و هم قوه قضاییه دارند 
کار مى کنند و ظرف یکــى دو هفته آینده نتایجى را 
مالحظه خواهید کرد. وى افزود: ما به سرعت در حال 
کار بر روى موضوع حجاب هستیم و تمام تالشمان 
را داریم به کار مى بریم که یک راه حل مدبرانه را به 
کار ببریم که با این پدیده که دل همه را به درد آورده، 

مقابله کنیم.

رئیس مجلس گفت: نمایندگان و کارگزاران نظام بیشتر 
و پیش تر از هر کســى مکلف به اجراى قانون اساسى 
هســتند.محمدباقر قالیباف در همایش قانون اساسى 
طى سخنانى با اشاره به تمرد برخى گروه هاى سیاسى 
از قانون اساسى خاطرنشــان کرد: در همین دهه هاى 
گذشته وقتى که یک نگاهى مى کنیم، برخى دسته ها 
و نیروهاى سیاســى را مى بینیم که با قانون اساسى در 
افتادند یا اینکه خواهان تجدید نظر در قانون اساســى 
بودند یا از اجراى قانون اساسى طفره مى روند و شاید هم 
بهانه آنها این باشد که بگویند این قانون اساسى کارآمد 
نیست. باید همه ما بدانیم که قانون اساسى میثاق ملى 

همه ماست، چرا که ارزش هاى ما از جمله اسالمیت و 
جمهوریت و امنیت در قانون اساسى متجلى شده است. 
البته که باید توجه داشته باشــیم که همه ابعاد قانون 
اساسى را به طور متوازن باید اجرا کنیم تا قانون اساسى 

کارآمدى خود را به نمایش بگذارد.
قالیباف با بیان اینکه این سخن درستى است که ما هنوز 
از همه ظرفیت  هاى قانون اساسى اســتفاده نکردیم، 
عنوان کرد: در بحــث حکمرانى نو که نکاتى را خدمت 
مردم عزیزمان عرض کردم بر همین نکته تأ کید دارم 
که  تمرکز ما باید بر اجراى قانون اساســى باشد نه در 

تغییر مفاد آن. 

بانک مرکزى ضمن بدون پشتوانه و دروغین خواندن 
مطالبى با عنوان «رکورد ده سال چاپ پول شکست» 
اعالم کرد: طبق شــاخص هاى اقتصــادى و با توجه 
به تعدیل نســبى آثار پولــى و تورمى اجــراى طرح 
مردمى ســازى یارانه ها، روند ســهم پول از نقدینگى 
کنترل شــده و روند کاهشى دارد؛ ســهم اسکناس و 
مسکوك در دست اشخاص از نقدینگى نیز نزولى بوده 
و در شهریور ماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده 

سال اخیر رسیده است.
بانک مرکزى در همین ارتباط تأکید دارد: در خصوص 
ادعا و آمارســازى دروغین رکورد ده ساله سهم پول از 

نقدینگى در شش ماهه اول سال 1401 الزم به توضیح 
است، اوًال رکورد ســهم پول در ده سال اخیر مربوط به 
اسفند ماه سال 1391 و معادل 24/7 درصد مى باشد. این 
در حالى است که سهم پول از نقدینگى در پایان شهریور 

 ماه 1401 معادل 22/8 درصد بوده است.
ثانیاً افزایش سهم پول در نقدینگى در سال جارى عمدتًا 
به واســطه اجراى طرح مردمى سازى و توزیع عادالنه 
یارانه ها از اردیبهشــت ماه 1401 آغاز شده که با توجه 
به تخلیه و تعدیل نسبى آثار پولى و تورمى اجراى طرح 
مذکور روند افزایشى سهم پول از نقدینگى نیز کنترل 

شده و روندى کاهشى را در پى گرفته است.  

الدن ایرانمنش
رشــد 22 درصدى قاچاق چوب در شــش ماه ابتداى 
امســال نشــان مى دهد که قوانین بازدارنــده چندان 
موفق نبوده است. موضوعى که حاال بر صدر مشکالت 
جنگل هاى ایران ســایه انداخته؛ چالشى دیرینه که به 
واسطه سود سرشارى که دارد، اکوسیستم این مناطق 

را بر هم زده است.
خوره اى کــه حاال به جــان جنگل ها افتاده ســاالنه 
آمارهاى باالیى را روى دســت حفاظت سازمان منابع 
طبیعى و آبخیزدارى مى گذارد بــه طورى که به گفته 
قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعى 
و آبخیزدارى با توجه به اینکه خــوراك کارخانه هایى 
همچون کارخانجات کاغذ و مبلمان سازى چوب است، 
اســتخراج چوب طبق آمار ســاالنه حدود 16 میلیون 
مترمکعب برآورد شــده که 5 میلیون مترمکعب آن از 
باغ هاى کشاورزى اســتخراج مى شود. حدود 2 میلیون 
هکتار باغ داریم  که از هر هکتار ساالنه 2/5مترمکعب 
چوب جمع آورى مى شود. بنابراین 5 میلیون مترمکعب 

چوب از باغ ها استخراج مى شود.
در زمین هــاى منابــع طبیعــى کــه در مناطــق 
پربارشــى همچون گیالن قــرار دارند نیــز به میزان 
500هزارمترمکعب درجهت برداشــت چوب به مردم 
مجوز داده مى شــود. همچنین 500 هــزار متر مکعب 
چوب نیز از راه واردات تأمین مى شــود و مى توان گفت 
که به طور کلــى 6 میلیون مترمکعــب از نیازهاى این 

کارخانجات از راه مجاز استخراج مى شود.
اما موضوع اصلى این است که عالوه بر نیازهاى فعلى 
که کارخانه ها دارند و به شــکل رســمى و با مجوز از 
درخت ها استفاده مى کنند آنچه معضلى جدى محسوب 
مى شــود10 میلیون متر مکعب قاچاق چوب است که 
براى رفع نیاز انجام مى شــود. واقعیتى که مقدم قائم 
مقام فرمانــده یگان حفاظت ســازمان منابع طبیعى و 
آبخیزدارى تأکید مى کند که باید به صورت راهبردى و 

اساسى درباره آن تصمیم گیرى شود.
على محمدى با بیان اینکه بر اساس آمارهاى استخراج 
شده در شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و 539 
مترمکعب قاچاق چوب در کشــور صورت گرفته است 
مى گوید: امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و 

85متر مکعب این کار انجام شده است.

او اخیراً آمارى هم از قاچاق هیزم ارائه داده و از رشد 53 
درصد افزایش قاچاق زغال در مقایســه با سال گذشته 

خبر داده است.
 به گفته محمدى مقدم، در سال گذشته حدود سه هزار 
و 24 و در سال جارى نیز 3 هزار و568 استر قاچاق هیزم 
کشف شد. در سال گذشته حدود 83 هزار و 360کیلوگرم 
معادل 83 ُتن و امسال حدود 127 هزار و 653 کیلوگرم 

قاچاق زغال کشف شده است. 
 این در حالى است که موضوع قاچاق تنها به چوب، زغال 
و... ختم نمى شود و محصوالت فرعى مرتعى همچون 
آنغوزه و گونه هاى مرتعى را نیــز در برمى گیرد که طى 
سال گذشته 69 هزار و 85 کیلوگرم و امسال 199 هزار 
و 430 کیلوگرم و معادل 200 تــن قاچاق محصوالت 
مرتعى کشف شده که این میزان یعنى حدود 189 درصد 
افزایش کشــفیات محصوالت فرعى و مرتعى را نشان 

مى دهد.
جالب اینکه آمار ارائه شده تنها مربوط به تخریبى است 
که قاچاقچیان انجام مى دهند و میزان قاچاق بیش از این 

مقادیر است و علت اصلى آن نیز فقر، معیشت و بیکارى 
است. به این معنا که در روستایى که مردم آن درآمدى 
ندارند، جوامع جنگل نشــین براى تأمین معیشت و رفع 
نیاز به تقطیع جنگل ها اقدام مى کنند. عده اى نیز افراد 
قاچاقچى، دالل و سودجویى هستند که چوب را از این 
افراد بى بضاعت به دلیل ارزانى خریدارى مى کنند. این 
افراد چوب ها را از اســتان هاى کهگیلویه و بویراحمد، 
لرستان، خوزســتان و چهارمحال و بختیارى خریدارى 
و براى تولید زغال به اصفهان منتقل مى کنند و گردش 
مالى حداقل 500 میلیارد تومانــى قاچاق چوب باعث 
شده قاچاقچیان براى به ســرقت بردن چوب جنگل ها 
گاهى روش هاى عجیب و غریب و البته وحشــیانه اى 

را به کار ببندند.
در همین رابطه دو سال پیش فرمانده وقت یگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور از قاچاق 
چوب با آمبوالنــس حمل جنازه و ماشــین هاى حمل 
گوشت خبر داده و عنوان کرده بود که اگر تا پیش از این 
بحث حمل چوب با تراکتور، کامیون و نیسان مطرح بود 

حاال قاچاق چوب با خودرو هاى ســوارى و بین شهرى 
همچون خودرو هاى شــخصى با خانواده و جعبه بغل 

اتوبوس تغییر شکل پیدا کرده است.
بر اساس آنچه در گزارش ها آمده هم اکنون خودرو هاى 
شــخصى که به جابه جایى چوب هــاى جنگلى اقدام 
مى کنند بابت جابه جایى شــبانه چوب ها از جنگل شبى 
پنج میلیون تومان به جیب مى زننــد احتماًال این رقم 
براى آمبوالنس ها و ماشــین هاى حمل گوشت بیشتر 

از این هم مى شود.
همین مســئله باعث شده که بر اســاس آمار ها روزانه 
مساحت قابل توجهى از جنگل هاى کشورمان بخاطر 
قاچاق چوب توسط چوب خوار هاى قاچاقچى که همانند 
تبرى به جان جنگل افتاده اند کم شود؛ قصه تلخى که 
ســال هاســت ادامه دارد و به این دلیل که  قوانین نیز 
قدیمى و خاك خورده است نمى تواند جلوى آنها را بگیرد 
چرا که سود قاچاق چوب در برابر جریمه هاى ناچیزى که 
در صورت لو رفتن در انتظارشان است آن قدر بزرگ است 
که اصًال ایجاد بازدارندگى براى قاچاقچى چوب ندارد. 

سود باالى قاچاق چوب 

تبرى که به جان جنگل ها افتاده است

خورشید کیایى
ریزش قابل توجه مصرف در بازار ماهى و خشکســالى دست به 
دست هم داده اند تا تولید آبزیان در کشــور امسال با کاهش 30 
درصدى روبه رو باشد. طبق پیش بینى ها تولید بچه ماهى امسال 
شاید به 90 هزار تن هم نرسد و این در حالى است که تولید تولید 

قزل آال دو سال پیش به 120 هزار تن در سال رسیده بود.
بعد از حذف ارز ترجیحى نهاده ها گرچه به نظر مى رســید که با 
کاهش و منطقى شدن نرخ ها مردم به سمت مصرف آبزیان روى 
بیاورند اما به علت وضعیت اقتصادى و تورمى که وجود داشــت 
سبدها کوچک شد و مصرف این پروتئین از بازار مصرف کوچ کرد.

این همان موضوعى است که مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبى 
نیز اخیراً درباره آن اظهار نظر کرده و گفتــه با وجود اینکه قیمت 
ماهى به قیمت منطقى نزدیک شــده و با 10هزار تومان افزایش 
نرخ به کیلویى 73 هزار تومان در مزرعه رسیده و هر کیلوگرم تولید 
براى تولیدکنندگان 90 هزار تومان تمام مى شــود و تولید کننده 
با ضرر مى فروشد که تولیدشان متوقف نشــود؛ با این حال، این 
مشکالت باعث شده که شاهد کاهش تولید آبزیان در کشور باشیم.
به گفته کارشناسان در کنار مســائل اقتصادى آنچه در سال هاى 
اخیر باعــث کاهش تولید و افت این صنعت شــده اســت تداوم 
خشکسالى ها، کمبود بارندگى ها و در نتیجه کاهش میزان منابع 
آبى در کشــور بوده که تبدیل به تهدیدى براى صنعت شیالت و 
آبزى پرورى و تلفات آبزیان در اســتخرهاى پرورش ماهى شده 

است.
این در حالى اســت که ضرورت تولید آبزیان و نقش آن در ســبد 
غذایى خانوارها بر کسى پوشــیده نیســت و اگر بتوانیم تولید و 
بازارهاى مصرف در حوزه آبزیان را افزایش دهیم، قطعًا مى توان 

شاهد رونق در این حوزه باشیم. 
سامان اسفندیارى، کارشناس پرورش آبزیان با اشاره به مشکالت 
به وجود آمده در پى شــیوع ویروس کرونا و لزوم همکارى جدى 
همه بخش ها براى گذر از این بحران گفته: در سال هاى اخیر و 
در پى سیل هاى ویرانگر و مشــکالت به وجود آمده بر اثر شیوع 
ویروس کرونا، این فعاالن اقتصادى صدمات بســیارى دیده اند 

که تولیــد و عرضه محصوالت آنها را با مشــکالت جدى مواجه 
کرده است.

وى بانک ها را نیز در به وجود آمدن مشــکالت بیشتر براى آبزى 
پروران مقصر دانسته و در توضیح مسائل و مشکالت پیش روى 
پرورش دهندگان ماهى، افزوده: در اختیار قرار نگرفتن سرمایه در 
گردش براى واحدهاى تولیدى، بى توجهى به تقسیط تسهیالت 
و نبود استمهال بدهى از دیگر مشکالتى است که این روزها بر سر 

راه تولید در مزارع پرورش ماهى قرار دارد.
وى با بیان اینکه همواره پرورش دهندگان آبزیان در کشور با مسائل 
و مشکالت متعددى روبه رو هســتند؛ ویروس و بیمارى، بالیاى 
طبیعى مانند ســیل، حوادث غیرمترقبه از جملــه ترکیدگى لوله 
نفت، آلودگى شیمیایى کارخانجات، خشکسالى را از عوامل اصلى 
مشکالتى دانسته که سر راه تولیدکنندگان در این حوزه است و آنها 

را با چالش هاى جدى روبه رو کرده است.
عواملى که باعث شده ما در صادرات این محصوالت نیز با مشکل 
روبه رو شــویم. تا جایى که به گفته مدیرعامــل اتحادیه ماهیان 
سردآبى ســیل اواخر تیر آســیب جدى به محصوالت صادراتى 
وارد کرد و 8 هزار تن محصول باالى یک و نیم کیلو را از بین برد.

به گفته آرش نبى زاده، امســال هم نتوانســتیم آنگونه که باید 
محصول صادراتى را تولید و بــار براى صادرات هماهنگ کنیم با 
توجه به اینکه نهاده تولید آبزیان زودتر از سایر پروتئین ها حذف شد 
و از سوى دیگر دولت قول داد که براى تقویت بنیه تولید و جبران 
کسرى نقدینگى تسهیالتى در قالب شیالت کار به تولیدکنندگان 
ارائه بدهد اما بــه این علت که ســقف این تســهیالت کم بود 

تولیدکننده نتوانست قد راست کند.
 200 میلیون تومان شــاید در ســال 95 مى توانســت بخشى از 
نقدینگى تولیدکنندگان را تأمین کند اما این سقف براى مزرعه اى 
که 100 تن تولید دارد و به سرمایه در گردش نزدیک به 6 میلیارد 
تومان نیاز دارد قابل توجه نیســت. اما از آنجایى که سود این وام 
کم است تعدادى از تولیدکنندگان خرد این تسهیالت را دریافت 
کردند ولى دولت نمى تواند با این ارقــام دردى از تولیدکنندگان 

بزرگ دوا کند. 

صنعت شیالت در قالب خشکسالى  گیر کرده است

طبق تعرفه هایى که اخیراً درباره قیمت تبلیغــات قبل و بین دو نیمه بازى هاى جام جهانى 
منتشر شــده، صداوســیما 10 هزار میلیارد تومان تا پایان این رقابت در بخش آگهى هاى 
بازرگانى دریافتى خواهد داشت. طبق این تعرفه ها هر ثانیه تبلیغات در زمان قبل و ما بین 

دو نیمه فوتبال جام جهانى 350 میلیون تومان است.
اگر قبل و مابین دو نیمه 8 دقیقه آگهى بازرگانى پخش شود مبلغ دریافتى صداوسیما از 64 
بازى جام جهانى بیش از 10هزار میلیارد تومان مى شود. درباره نرخ تعرفه هاى تبلیغات در 
ساعات دیگر روز هم اطالعاتى منتشر شده که نشان مى دهد 10 ثانیه آگهى محصوالت در 

شبکه 3، حدوداً یک میلیارد و 720 میلیون تومان است.
طبق این تعرفه ها، هزینه پخش تبلیغات در ساعات ابتدایى روز نسبت به غروب و شب کامًال 
متفاوت است. مثًال قیمت هر ثانیه تبلیغ میان سریال هاى شبانه یا برنامه هاى فوتبالى شبکه 

3، به 338 تا 349 میلیون تومان مى رسد.
بعد از شبکه 3، شبکه خبر بیشترین میزان قیمت پخش آگهى را دارد. هزینه هر ثانیه تبلیغ 
در شبکه خبر حدوداً 151 میلیون و 706 هزار تومان است در شبکه نسیم، به طور متوسط 

هزینه تبلیغات 111 میلیون و 833 هزارتومان است.

خسرو خسروشاهى یکى از پیشکسوتان دوبله و گوینده «آلن دلون» تأکید کرده به نظر من کار 
دوبله تمام شده است. دوبله سه چهار سال است، به طور کامل نابود شده و مدام مى خواهیم 

سرقبرش برویم و بگوییم بلند شو و دوى صد متر برو! فاتحه  این کار خوانده شده است.
او توضیح داده: زمانى ما 100 تا 150 نفر در عرصه دوبله فعال بودیم اما حاال تهران هشت هزار 
دوبلور دارد! هر فردى یک دستگاه خریدارى کرده و با آن روى فیلم ها صدا ضبط مى کند و به 

وى او دى ها مى دهد و آنها هم نمایش مى دهند. 
خسروشاهى درباره همکارى با صداوســیما گفته: با صداوسیما هیچگاه همکارى مستمرى 
نداشتم اما زمانى بود که به تشخیص خودشان فیلم هایى را انتخاب مى کردند و ما هم براى 
دوبله شرایط مى گذاشتیم، آنها هم مى پذیرفتند و همکارى مان شکل مى گرفت؛ اینگونه نبود 

که سرمان را پایین بیندازیم و هر کارى که دلشان مى خواهد با دوبله بکنند.
خسروشاهى توضیح داده که نزدیک به هشت سال است هیچ همکارى با صداوسیما نداشته: 
آن موقع با صداوسیما همکارى مى کردیم و رضایت هم داشتیم چون هیچگاه دخالتى در کار 
ما نمى کردند و این یک اتفاق پنهانى نیست. اما نزدیک به هشت سال است که هیچ همکارى 

با صداوسیما نداشته ام. 

سهم تلویزیون
 از آگهى هاى جام جهانى

فاتحه دوبله خوانده شده است!
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پیاده روسازى حاشیه 
زاینده رود از پل تا پل

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان گفــت: پروژه 
پیاده روسازى حاشیه زاینده رود در منطقه یک با اعتبار 
عمرانى بالغ بر 20 میلیارد ریال و با پیشــرفت فیزیکى 
60 درصد در حال اجرا است. میثم بکتاشیان افزود: در 
راستاى پیاده روسازى حاشیه زاینده رود از محدوده پل 
وحید تا پل فلزى بخشــى از پیاده راه جبهه شمالى پل 
وحید که سال ها شرایط نامناسبى داشته است، با نگاه به 
باززنده سازى حیات شهرى و حذف کالبد سخت و فضاى 
بى دفاع شهرى، زیرســازى و موزائیک کارى شد. وى 
ادامه داد: همچنین محوطه اى براى بهره مندى از فضاى 
ســبز به عنوان فضاى مکث دلپذیر براى همشهریان 
فراهم شده است. بکتاشــیان خاطرنشان کرد: قسمت 
اعظم محدوده پروژه حد فاصل پل مارنان تا پل فلزى 
نیز در حال بتن ریزى اســت کــه در هفته هاى آینده 

موزائیک فرش آن اجرا خواهد شد.

فریدونشهر 
در وضعیت نارنجى 

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 17 شهرستان استان 
در وضعیت آبى، سه شهرســتان در وضعیت زرد و یک 
شهرستان در وضعیت نارنجى کرونا ثبت شده است. بر 
این اساس شهرستان  اصفهان در وضعیت آبى و کم خطر 
کرونا ثبت شده است. همچنین شهرستان هاى سمیرم، 
نائین و نطنز در وضعیت زرد و نسبتًا پر خطر کرونا قرار 
گرفته اند. گفتنى است شهرستان فریدونشهر در وضعیت 

نارنجى و پرخطر کرونا ثبت شده است.

مهار آتش سوزى
 در خمینى شهر

آتش سوزى در طبقه دوم ساختمان مسکونى در خمینى 
شهر مهار شد. رییس ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى خمینى شهر گفت: در این حادثه که 
در خیابان شهید ابراهیمى (16 مترى) کوچه 54 رخ داد 
آتش نشانان دو ایستگاه عملیاتى به محل حادثه اعزام و 

آتش سوزى را مهار کردند.

افزایش پرواز هاى
 اصفهان - کیش

پرواز هاى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
به مقصد کیش و بالعکس به 46 پرواز در هفته افزایش 
یافت. ابوذر ضیایى مدیرکل فرودگاه هاى استان گفت: 
پرواز هاى شرکت هواپیمایى چابهار در روز هاى یکشنبه، 
چهارشنبه و جمعه هر هفته در ساعت 14 و 5 دقیقه از 
کیش وارد فرودگاه شهید بهشتى مى شود و در ساعت 14 

و 50 اصفهان را به مقصد کیش ترك مى کند.

کشف 800 کیلو عسل تقلبى 
کارگاه تولید عسل هاى تقلبى و غیر بهداشتى در خمینى 
شهر شناسایى و پلمب شد. فرمانده انتظامى شهرستان 
خمینى شهر گفت:ماموران انتظامى با اطالع از فعالیت 
یک کارگاه تولید عســل هاى غیر بهداشتى و تقلبى 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. ســرهنگ 
غالمرضا براتى افزود: در بازرسى از این کارگاه 800 کیلو 
عسل غیر بهداشتى وتقلبى کشف شد. وى گفت: مالک 
این کارگاه دستگیر و کارگاه با دستور قضایى پلمب شد.

تغییر رویکرد
بیمارستان فارابى

رئیس بیمارستان فارابى اصفهان گفت: تا دو ماه آینده 
اولین دستگاه پت اسکن در استان اصفهان در بیمارستان 
فارابى شــروع به فعالیت مى کند و کمــک زیادى به 
تشخیص بیمارى ســرطان و جلوگیرى از سرگردانى 
بیماران خواهد کرد.  حمید محمد بیگى با اشاره به اینکه 
تا چند سال قبل عمده فعالیت بیمارستان فارابى در حوزه 
روان پزشکى بود، اظهار کرد: در چند سال اخیر با تغییر 
رویکرد، بخش هاى دیگرى نیز به این بیمارستان اضافه 

و تبدیل به بیمارستان عمومى شد.

خبر

در جلســه اى که به منظور بهره منــدى از ظرفیت هاى 
قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیا (ص) براى توســعه استان 
اصفهان برگزار شد پنج پروژه حوزه راهسازى اداره کل راه و 

شهرسازى استان اصفهان پیشنهاد شد.
معاون مهندسى و ساخت اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان اظهار داشت: همکارى در راستاى سرعت بخشى 
به پروژه هاى عمرانى اولویت دار استان اصفهان که عمدتًا 
از خواسته هاى برحق مردمى بوده مى تواند موجبات کسب 

رضایت آنان را فراهم آورد.  
وى با بیان اینکه در حال حاضر  یکى از پروژه هاى مهم این 
اداره کل (تونل خوانسار) توسط قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا 

(ص) در حال اجرا است اظهار داشــت: به واسطه عملکرد 
بسیار خوب این قرارگاه در اجراى پروژه هاى بزرگ در سطح 
کشور، تمایل به همکارى با این مجموعه توانمند در راستاى 
اجراى پروژه هاى اولویت دار حوزه راه هاى استان اصفهان 

وجود دارد.  
شاهسوندى بیان داشــت: پنج پروژه حائز اهمیت در حوزه 
راهسازى که از نیاز مبرم استان اصفهان محسوب مى شود 
جهت همکارى با این قرارگاه پیشــنهاد شد. این پروژه ها 
شامل راه هاى دسترسى به تونل خوانسار، کمربندى کاشان، 
کنارگذر خوانسار، احداث باند دوم نایین انارك خور طبس، 

باند دوم چادگان به اصفهان بوده است.

دبیر هیات مدیره جامعه اسالمى نابینایان استان اصفهان 
گفت: با اینکه قانون جامع حمایت از معلوالن در سال 97 به 

تصویب رسیده اما آنطور که انتظار مى رود اجرا نمى شود.
عباس بابایى گفت: بیشتر مردم حتى در کمک کردن به 
معلوالن براى تردد از خیابان هم نمى توانند درست اقدام 
کنند که این مساله گاهى آسیب به فرد معلول از جمله نابینا 

را به دنبال خواهد داشت.
وى ادامه داد: مناسب سازى معابر، مناسب سازى ناوگان 
شهرى و غیرشــهرى و تخفیف ریل برون شهرى ویژه 
معلوالن از دیگر مواردى اســت که در قانون آمده اما به 

درستى اجرا نمى شود.

بابایى گفت: به قانون جامع حمایت از معلوالن همچنین 
براى وضعیت تحصیلى معلوالن، آموزش هاى فنى حرفه 

اى، اشتغال و مسکن عمل نمى شود.
وى با بیان اینکه 500 نفر زن و مرد نابینا در استان در صف 
انتظار مشاغل هستند، افزود: بسیارى از موارد مردم تصور 
مى کنند فرد نابینا فقیر و محتاج است این در حالى است 
که شمار فرهیختگان و نخبگان نابینا و کم بینا بسیار است.

وى افزود: نزدیک به 20 سال اســت که مراکز آموزشى 
شبانه روزى نابینایان در استان تعطیل شده اند و اکنون تنها 
یک مرکز نابینایان در اصفهــان به صورت روزانه فعالیت 

مى کند.

500 نابیناى اصفهانى 
در صف انتظار شغل

پیشنهاد همکارى بیشتر با 
قرارگاه خاتم االنبیا (ص)

تراژدى قربانــى گرفتن جاده هاى اصفهــان گویا تمام 
نمى شود. این بارحوالى ساعت 7 صبح دیروز  12 آذرماه در 
یک حادثه رانندگى زنجیره اى، تصادف بین یک دستگاه 
وانت مزدا، مینى بوس و ســوارى پژو پارس در بزرگراه 
فوالدشهر، 2 کشته و 14 مجروح شامل هفت زن  28 تا 
39 سال، پنج مرد 16 تا 45 سال و دو پسر بچه 9 و 13 ساله 
به جا گذاشت. ماجرا از این قرار بود که وانت مزدا از جاده 
منحرف شده و با تجاوز به باند مخالف و منحرف شدن از 
مسیر اصلى خود به یک مینى بوس برخورد مى کند و این 

حادثه را رقم مى زند.
این اتفاق همزمان با اظهارات رئیس مرکز اورژانس استان 
اصفهان مبنى بر افزایش 19 درصدى حوادث رانندگى در 
استان اصفهان در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افتاده است.
به گفته فرهاد حیدرى، در این بازه زمانى 195 هزار و 330 
مأموریت امدادرسانى از سوى مأموران اورژانس انجام شده 
که از مجموع آنها 140 هزار و 284 مورد مربوط به حوادث 
غیرتصادفى و 55 هزار و 46 مورد حوادث رانندگى بوده  و 
در این مدت از مجموع حوادث رانندگى منجر به جرح در 
سطح استان 38 هزار و 793 مورد در مناطق شهرى و 16 

هزار و 253 مورد در نقاط جاده اى استان رخ داده است.
هم اکنون اصفهان در کنار استان هاى مازندران، گیالن 
و فارس رکورددار بیشترین تصادفات جاده اى محسوب 
مى شود و این رتبه ها در حالى به پیشانى اصفهان خورده 
است که چندى پیش اســتاندار اصفهان نیز نسبت به آن 
ابراز نگرانى کرد و خواستار توجه جدى به این موضوع شد. 

سیدرضا مرتضوى با اشــاره به اینکه اداره کل راهدارى و 
شهردارى موظف به شناسایى و احصاى نقاط حادثه خیز 
در استان و کالنشهر اصفهان هستند، حدود دو ماه پیش 
از آمار 51 درصدى جانباختگانى خبر داده بود که مربوط به 
تصادفات در شهر اصفهان است و تأکید کرده بود که باید با 
جدیت بیشتر شناسایى علت و عوامل بروز این حوادث در 

دستور کار بخش هاى مربوطه قرار گیرد.
 به گفته باالترین مقام اجرایى استان، با توجه به اینکه آمار 
حوادث ترافیکى و جانباختــگان در اصفهان، نجف آباد و 
کاشان باالست، فرمانداران این شهرستان ها باید نسبت 
به تشــکیل کارگروه ویژه براى این موضوع اقدام کنند و 
با اتخاذ مصوبات مؤثر، موجب کاهش این آمار در مناطق 

مربوطه شوند.
او همچنین از ضرورت نگاه کارشناسى نسبت به افزایش 
عمر ناوگان حمل و نقل و آسیب هایى که از این حیث در 

استان وجود دارد سخن گفته بود.
در همین رابطه چندى پیش هم رئیس پلیس راه اســتان 
اصفهان به عنــوان فردى که از نزدیک دســتى بر آتش 
حوادث جاده اى اصفهان دارد، دالیل عمده اى که اصفهان 
را در صدر حوادث رانندگى قــرار داده واژگونى و برخورد 
تک وسیله اى دانست. به عقیده سرهنگ اصغر زارع، این 
موضوع به عنوان بیشترین نوع تصادفات شناخته مى شود 
و به ترتیب سهم 33 درصدى و 26 درصدى را در اصفهان 

به خود اختصاص داده است.
وى  با اشاره به بیشترین نوع تصادفات در جاده ها نیز گفته 
بود با بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد که تصادف 
جرحى نیز داراى سهم 37 درصدى تصادفات در جاده هاى 

استان است و بیش از نیمى از جانباختگان هم از سرنشینان 
خودرو بودند و بیشترین تصادفات فوتى و جرحى به ترتیب 
در آزاده راه کاشــان، آزادگان، محور دامنــه به الیگودرز، 
سمیرم به یاســوج و کمربندى نجف آباد رخ داده و الزم 
است رانندگانى که قصد سفر در این محورها را دارند توجه 

بیشترى به توصیه هاى پلیس داشته باشند.
به گفته این مقام مسئول در وقوع تصادفات جاده اى علل 
متعددى از جمله عــدم توجه به جلو بــا 44 درصد، عدم 
رعایت حق تقدم با 12درصد، عدم توانایى راننده در کنترل 
وسیله نقلیه ناشى از تخطى از سرعت مجاز و مطمئنه با 16 
درصد، انحراف به چپ با 5 درصد، تجاوز به چپ با 2 درصد 

و تغییر ناگهانى مسیر نیز با 5 درصد سهیم هستند.
کارشناسان معتقدند اســتان اصفهان با بیش از 11 هزار 
کیلومتر راه، حمل ساالنه 49 میلیون تن کاال و 14 میلیون، 
35 هزار ناوگان بارى و 5 هزار ناوگان مسافربرى مسافر 
یکى از استان هاى شاخص در حوزه حمل و نقل و راهدارى 
به شمار مى آید و بر اساس سامانه هاى تردد شمار، هر ساله 
میزان تردد در محورهاى مواصالتى استان اصفهان حدود 

10 درصد افزایش مى یابد.
با وجود اینکه توزیع مناسب گشت هاى نظارتى و اقداماتى 
از جمله احداث ایستگاه  هاى امنیت سالمت در محورهاى 
مستعد تصادف، تعداد تصادف را در استان اصفهان کاهش 
داده است؛ با وجود این، میزان تصادفات جاده اى در برخى 
از محورهاى اصفهان باالســت و همچنان شاهد قربانى 
گرفتن جاده هاى اصفهان به تعداد باال هستیم و بنابراین 
مى طلبد که تدابیر جدى تر و روش هاى مناسب ترى براى 

کاهش حوادث جاده اى در اصفهان فراهم شود.

تصادف روز گذشته در بزرگراه فوالدشهر قربانى گرفت 

ادامه تراژدى در جاده هاى اصفهان

کمک مالى براى تغییرات اقلیمى
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
12 آذرماه خود در گزارشــى با عنوان «چشم انداز 
جهان پــس از کنفرانس اقلیمى»، به مشــکالت 
جــدى تغییــرات آب و هوایى پرداخته و نوشــته: 
«بیســت و هفتمین کنفرانس تغییرات آب وهوایى 
 (COP۲۷) 27 سازمان ملل متحد موسوم به کاپ
در شرم الشــیخ مصر، هفته گذشــته بــه کار خود 
پایان داد و شــاید بتوان تنها دســتاورد مهم آن را 
توافق بر ســر کمک مالى به کشــورهاى فقیرى 
دانست که بیشترین آســیب ها را درنتیجه تغییرات 
اقلیمى متحمل شــده اند. این کمــک مالى که از 
آن با عنوان خســارات و آســیب ها یاد مى شــود، 
در طول 30  ســال اخیر مذاکــرات اقلیمى یکى از 
خواســته هاى کلیدى ملت هاى درحال توسعه بوده 
است. براســاس توافق صورت گرفته، دولت هاى 

ثروتمند جهــان پذیرفته اند مبلغــى را به نجات و 
بازسازى نواحى آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمى

 اختصاص دهند.» 
در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: «با 
این حال هنوز توافقى بر سر اینکه مبلغ این بودجه 
چقدر خواهد بود و چه کسانى آن را پرداخت خواهند 
کرد، صورت نگرفته است.اما بسیارى از متخصصان 
و فعاالن محیط زیســت، کاپ 27 را شکســتى در 
مســیر تالش براى کاهش تولید دى اکسیدکربن 
مى دانند؛ چراکــه کشــورهاى تولیدکننده نفت و 
آنهایى کــه آالیندگى باالیى دارند، توانســتند در 
جریان ایــن مذاکــرات، تعهدات کلیــدى درباره 
کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى و حذف تدریجى 
ســوخت هاى فســیلى را تضعیف و از دستور کار 

خارج کنند.»

مریم محسنى
نامناســب بــودن وضعیــت خیابان هاى شــهرى و
 بزرگراه ها نه تنها باعث مى شود که از طول عمر قطعات 
خودرو کاسته شود بلکه هزینه هاى دوره اى خودرو را 

افزایش داده و منجر به حوادث بى شمار مى شود.
نمونه این موضوع بزرگراه خرازى اســت که در برخى 
از نقاط آن خراش هایى به آســفالت داده شده تا از لیز 
خوردن ماشین ها جلوگیرى شود اما به علت استاندارد 
نبودن و یا نامناسب بودن این خراش ها در برخى مواقع 
این پدیده منجر به منحرف شدن خودروها و در نتیجه 

حادثه هم خواهد شد. 

به نظر مى رســد، مدیریت شهرى نســبت به وضعیت 
خیابان هایى که محل تردد خودرو هاى ســوارى است، 
کم توجه است چرا که بسیارى از شهروندان اصفهان از 
این مسئله احساس نارضایتى کرده و مى گویند که این 
خراش ها و چاله هاى برخى از خیابان ها و بزرگراه هاى 
اصفهان قاتل ناشناخته اى است که باید بیشتر از اینها 

به آنها توجه شود.
رسیدگى به وضعیت آسفالت بزرگراه ها و لکه گیرى و 
هموار سازى آنها بر عهده شهردارى است و باید نسبت 
به این موضوع توجه بیشترى اعمال شود تا کمتر شاهد 

تصادفات درون شهرى و حوادثى از این دست باشیم.

قاتالن ناشناخته

مهندسى معکوس تولیدات ایرانى
نصف جهــان  در خیابان آبشار اصفهان، فروشگاه و 
نمایشگاه بزرگى اســت که دلیل ایجاد آن فروش 
کاالهاى ایرانى با قیمت هاى کمتر از بازار است تا 
کسانى که مى خواهند لوازم خانگى تهیه کنند به این 
واسطه تشویق شوند و کاالى ایرانى خریدارى کنند. 
اما اتفاقى که در این زمینه افتاده قیمت هایى است 
که نســبت به بیرون از این نمایشگاه خیلى بیشتر 
است و به گفته شهروندان واى به حال اینکه قیمت 
برخى از کاالها در شهر لوازم خانگى هم نسبت به 

بازاربیشتر باشد.
این مســئله نه تنها باعث بى اعتمادى شهروندان 

نسبت به خرید کاالى ایرانى با قیمت مناسب شده 
اســت بلکه با توجه به اینکه این نمایشگاه قرار بود 
اجناس ایرانى را با قیمت کمترى ارائه کند که مردم 
تشــویق به خرید تولید ایرانى شوند به این مقصود 

نرسیده است.
شــائبه گران بودن قیمت برخــى از محصوالت 
نسبت به بازار و ســایت هاى فروشگاهى، همه و 
همه موضوعاتى است که رســالت اصلى این نوع
 نمایشگاه ها را زیر سئوال مى برد و برعکس مردم را 
تشویق مى کند که به خرید کاالى خارجى و قاچاق 

روى  بیاورند.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان، گفت: 
13 سال است که از مصوبه شوراى برنامه ریزى براى خارج 
کردن کارخانجات آجر از محدوده شهر اصفهان مى گذرد، 

اما تاکنون این امر مهم زمین مانده است.
مهران زینلیان با اشاره به قدمت کارخانجات آجر و سفال 
اصفهان، اظهار داشت: در سالیان گذشته صنعت آجر و سفال 
به عنوان یکى از صنایع قدیمى و تاریخى محدوده اصفهان 
شناخته مى شد. وى ادامه داد: با گسترش شهرنشینى این 
کارخانجات در محدوده شهرى قرار گرفتند و آنها به عنوان 
یکى از منشأهاى آلودگى هواى اصفهان شناخته مى شوند.

وى بیان کرد: در این خصوص ســندى توســط سازمان 
مدیریت با همکارى اداره کل محیط زیســت و ســازمان 
صمت آماده شده که بندهاى مختلف آن بررسى، مصوب 
و مقرر شد، آسیب شناسى هاى الزم جهت شناسایى موانع 
و مشــکالت انتقال این کارخانجات به خارج از محدوده 

شهرى اصفهان برداشته شود.
وى تصریــح کرد: تســهیالت خوبــى در این خصوص 
پیش بینى شده اســت از جمله اینکه زمین هاى متعلق به 
این صنایــع در چارچوب ضوابط و طرح هاى باالدســتى 
تغییر کاربرى یابند و ارزش افزوده مناســبى براى مالکان 

آنها بدست آید.
زینلیان افزود: همچنین مقرر شد زمین هاى دولتى براى 
این انتقال مورد استفاده قرار بگیرد و زیرساخت هاى الزم 
فراهم شــود تا بتوانیم به نحو مطلوبى این کارخانجات را 

منتقل کنیم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان ادامه 
داد: در مصوبات مقرر شد حداکثر تا یک ماه آینده گزارش 
مدونى از عارضه سنجى و موانع انتقال کارخانجات سفال 
و آجر اصفهان، آماده و مطرح شود تا بر اساس اطالعات به 

دست آمده تصمیمات مناسبى اخذ و عملیاتى شود.

13 سال انتظار براى تصمیم گیرى درباره کارخانجات آجر اصفهان

استقرار نیروى انتظامى در پایانه نجف آباد
نصف جهــان  مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مســافر شــهردارى نجف آباد از مطرح 
شدن الیحه ســاماندهى و هوشمندسازى ناوگان 
حمل و نقل و بار در شوراى سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و درخواســت اتوبوســرانان در خصوص 
خرید الســتیک، تیوپ و نوار با نرخ دولتى تصمیم 

گیرى شد.
رضا رضایى همچنین از توافــق با نیروى انتظامى 
براى اســتقرار در پایانه و کنترل مســائل امنیتى و 
حفاظتى پایانه خبــر داد و گفت: در حال خرید 100 
دستگاه ون و 20 دستگاه اتوبوس جدید براى تجهیز 

ناوگان حمل و نقل درون شهرى هستیم.

هشدار عدم دخالت در پرونده هاى قضایى دهاقان
نصف جهان  فرماندار دهاقان از افزایش 70 درصدى 

اشتغالزایى در دهاقان در سال جارى خبرداد.
على جمشیدیان عنوان کرد: امســال شاهد رشد 
70 درصدى اشتغال در ســطح شهرستان بوده ایم 
اما برخى ادارات اعالم مى کننــد که ما براى این 
موضوع طرحى نداریم که این امر نشــان دهنده 
بى همتى مدیر اداره است و از این پس همه ادارات 
باید خود را موظف بدانند و همه اعتبارات مربوطه را 

جذب کنند.

وى با اشاره به بررسى و پاسخگویى به مشکالت 
هفتگى مــردم مطرح کــرد: در پنج شــنبه هاى 
پیگیرى، مطالبات مردم به فرماندار ارسال مى شود و 
از طریق استان هم پیگیر رفع این مشکالت هستیم. 
وى اظهار کرد: بر اساس گزارش هاى ارسال شده 
برخى مسئوالن در پرونده هاى قضایى شهرستان 
دخالت مى کنند، در صورتى که هیچ مدیر، مسئول 
و کارمندى حق دخالــت در پرونده هاى قضایى را 

ندارند و دیگر این امر تکرار نشود.

رئیس سازمان میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان 
اینکه مصوب شــد با بهره گیرى از علم روز گروه هایى 
براى نقشــه بردارى گنبدهاى مســجد امام(ره)، شیخ 
 لطف ا... و مدرسه چهارباغ مستقر شوند گفت: نگرانى ها  

از حوزه سازه مسجد امام(ره) برطرف شد.
علیرضا ایزدى اظهار داشــت: در آخرین جلسه میدانى 

که برگزار شد، فعًال بخش عمده نگرانى هاى ما در حوزه 
سازه مسجد امام (ره) برطرف شد، البته این مسئله همانند 
بحث فرونشست موقت است چون ما از اتفاقات رخ داده 

در الیه هاى زیرین بى اطالع هستیم.
ایزدى ادامه داد: براى بررســى رفتار بنا مصوب شد که 
با بهره گیرى از علم روز گروه هایى براى نقشــه بردارى 

مستقر شوند تا بتوانیم یک طرح مرمتى کامل را داشته 
باشــیم و امیدواریم که تا یک ماه آینده نتیجه نهایى به 
دارابى معاون وزارت میراث فرهنگى ارائه شود و با تامین 
اعتبار مناسب، بتوانیم وضعیت گنبدهاى مسجد امام(ره) 
و شیخ  لطف ا... و مدرســه چهارباغ در یک بازه دو ساله 

سامان دهى شوند.

یک ماه دیگر، زمان ارائه گزارش درباره مرمت مسجد امام(ره)
لکه گیرى آسفالت بلوار رسالت ورزنه

نصف جهــان  شــهردار ورزنه از ترمیم ترانشــه و
 لکه گیرى آسفالت بلوار رسالت این شهر خبر داد.

حامد اخگر افزود: به منظور بهبود عبور و مرور شهري 

و ترمیم معابر، بعد از حفر و لوله گذارى خطوط گاز، 
عملیات ترمیم ترانشــه، لکه گیرى و آسفالت بلوار 

رسالت توسط شهردارى ورزنه انجام شد.
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صدا هاى عجیبى که گاهى یا به طور مداوم از کامپیوتر 
خود مى  شنوید، مى توانند معناى خاصى داشته و حاوى 

پیام هشدارى باشند.
هیچ رایانه اى واقعا بى صدا نیست، اما صداى رایانه شما 
نباید غیر عادى باشد. اگر مجبورید صداى موسیقى خود 
را صرفا به دلیل نشنیدن صدا هاى دلخراش یا ساییدن 
دستگاهتان باال ببرید، این مى تواند به معناى یک هشدار 

و اولین عالمت مشکالت جدى باشد.
دانستن نحوه تشخیص صدا هاى مختلف هارد دیسک و 
یادگیرى معناى آن ها، مى تواند رایانه شما را نجات دهد.

رایانه شما صداى کلیک یا ساییدن ایجاد 
مى کند

ابتدا با نگران کننده ترین صدا شروع مى کنیم؛ اگر رایانه 
شما صداى کلیک یا ســاییدن یا هر نوع صداى وزوز با 
صداى کم تولید مى کند، باید کارى را که انجام مى دهید، 
متوقف کرده و هارد دیسک را بررســى کنید. این صدا 
مى تواند حاکى از یک دیســک در حال مرگ باشد، آن 

را نادیده نگیرید.
 براى بررســى ســالمت درایو خود، یک ابزار شخص 
 DriveDx (ویندوز) یا CrystalDiskInfo ثالث ماننــد

macOS)) را توصیه مى کنیم.

برنامه را روشن کنید، روى هر یک از درایو هاى خود در 
منو کلیک کرده و مطمئن شــوید که همه آن ها به نحو 
درست فهرست شــده اند. اگر برنامه نشان مى دهد که 
درایو شما به این شکل نیست، باید در اسرع وقت از تمام 
اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. ممکن است 
هنوز مدتى براى انجام این کار وقت داشته باشید، گاهى 
اوقات یک درایو با عالمت «احتیــاط» هنوز مى تواند 
سال ها کار کند، اما اگر صدا ایجاد کند، ممکن است به 

معناى پایان کار باشد.
هنگامى که همه فایل هاى شــما ایمن هســتند، درایو 
خود را با یک SSD جایگزین کنید نه تنها احتماال عمر 
طوالنى ترى خواهد داشت، بلکه باعث مى شود رایانه شما 

بسیار سریع تر کار کند.
 اگر هارد دیسک هاى شما سالم هســتند، این حادثه را 

به عنوان یک هشــدار تلقى کنید و با پشــتیبان گیرى 
منظم از اطالعات خود، از هرگونه غافلگیرى ناخوشایند 
جلوگیرى کنید. این را نادیــده نگیرید: مانند موجودات 

زنده، همه هارد دیسک ها یک روز از بین خواهند رفت.
همچنان که هارد دیســک خود را مقصر مى دانید، باید 
کمى عمیق تر کنکاش کنید تا دریابید چه چیزى باعث 
ایجاد صداى کلیک مى شــود. اگر رایانه شما هنوز یک 
درایو DVD دارد، ممکن است در حال از کار افتادن باشد 

و نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در نهایت، در بســیارى از رایانه هاى رومیزى، صداى 
کلیک فقط مى تواند به این معنى باشد که کابل بیش از 
حد به فن نزدیک شده است و به طور مکرر توسط پره ها 
ضربه مى خورد. مى توانید به وسیله ابزار ساده مانند پیچ 
گوشتى رایانه شخصى خود را باز کرده و مطمئن شوید 

که فن ها از موانع خارج هستند.

رایانه شما صدا هاى بلندى ایجاد مى کند
اگر یک صدا وجود داشته باشــد که هر کاربر کامپیوتر 
به خوبى آن را مى شناسد، آن صداى بلندى است که از 
طرف یک فن بیش از حد مشتاق که با سرعت تمام کار 
مى کند، مى آید. در رایانه هاى رومیزى، این احتماال کم تر 
از متوســط خواهد بود؛ اما در لپ تاپ، مى تواند صداى 
باالتر و بسیار آزاردهنده تر باشد. هرچه فن کوچکتر باشد، 

صداى آن بلندتر و بلندتر خواهد بود.
اگر این صدا را مى شــنوید، به احتمال زیاد دستگاه شما 
فقط به مقدارى تنظیم خنک کننده نیاز دارد؛ همچنین 
ممکن است بخواهید سالمت هارد دیسک خود را بررسى 
کنید. زیرا چرخش مکرر درایو باال و پایین مى تواند صداى 
مشابهى ایجاد کند، در نهایت، در رایانه هاى قدیمى تر، 
بررسى کنید که آیا دیسکى در درایو دى وى دى در حال 
چرخش اســت یا خیر، گاهى اوقات این دیسک ها حتى 
اگر به درســتى کار مى کنند، به طرز ناخوشایندى بلند 

مى شوند.
اگر صداى فن هاى رایانه شما واقعا زیاد است، با باز کردن 
 (Windows (Ctrl+Shift+Esc در Task Manager

یــا Activity Monitor در macOS (در زیــر 

Applications > Utilities) شروع کنید، ممکن است 

برنامه اى بخش بزرگى از CPU شما را اشغال کرده باشد. 
اگر رایانه شما به سختى کار مى کند و باعث تشدید کار 
فن ها براى خنک کردن آن شوند؛ بنابراین ممکن است 
برنامه اى در پس زمینه اجرا شود که فراموش کرده اید، یا 

بدافزارى که منابع را بدون اطالع شما مصرف مى کند.
اگر رایانه شــما برنامه خاصى را اجرا نمى کند، ولى فن 
همچنان صدا مى دهد، ممکن اســت بیش از حد گرم 

شده باشد. 
 Fanny (وینــدوز) یا Core Temp برنامه اى ماننــد
macOS)) مى تواند به شــما بگوید که آیا CPU شما 

داغ اســت یا خیر. اگر هیــچ برنامه ســنگینى را اجرا 
نمى کنید، اما CPU رایانه شــما 158 درجه فارنهایت 
(70 درجه سانتیگراد) یا باالتر اســت، باید بگوییم این 
غیر طبیعى است و احتماال باعث صداى بیش از حد فن 

مى شود.
اگر از لپ تاپ خود در رخت خواب استفاده مى کنید، حتما 
یک ســینى یا چیزى جامد زیر آن قرار دهید؛ لباس ها، 
پوست یا پتو هاى شما ممکن است از خنک شدن سیستم 
جلوگیرى کرده و باعث شوند فن ها سخت تر و بلندتر کار 
کنند. این امر در مورد گرد و غبار انباشته شده نیز اتفاق 
مى افتد. بنابراین با یک دمنده گرد و غبار یا بهتر اســت 
بگوییم گردگیر برقى، چند بار تورى فن را پاکسازى کنید. 
مى توانید حتى دستگاه خود را باز کرده و گرد و غبار فن را 

با یک پارچه میکروفیبر تمیز پاك کنید.

صدا ها از بلندگو هاى شما مى آیند، حتى 
زمانى که چیزى پخش نمى شود

گوش خود را به صدا نزدیکتر کنید، آیا صدا از داخل رایانه 
شنیده مى شود یا از بلندگوها؟ بلندگو ها قرار است صدا 
تولید کنند، گاهى رایانه هیچ صدایى را پخش نمى کند، 
اما باز هم صدایى از آن ها مى شــنوید، این مى تواند پیام 

هشدارى از وجود یک مشکل باشد.
مطمئن شــوید که کابل بلندگو تا آخر به کامپیوتر شما 
وصل شده باشد. معموال صداى کلیکى مى شنوید که به 
شما مى گوید کابل کامال وصل شده است، اگر این کار 

جواب نداد، مى توانید با وصل کردن بلندگو ها به دستگاه 
دیگرى عیب یابى کنید تا مطمئن شوید آیا صدا ادامه دارد 
یا خیر. مشکل ممکن است در کابل بلندگو یا بازخوردى 
از قسمت داخلى رایانه شخصى شما باشد، در این صورت 
یک کارت صداى USB که به عنوان DAC نیز شناخته 

مى شود، ممکن است کارگشا باشد.

رایانه شما صدا هاى وزوز یا جیغ مى دهد
اگر هیچ یک از موارد باال مشکل را برطرف نکرده است 
و همچنان صداى وزوز مى شــنوید، مى تواند تقریبا هر 
دلیلى داشته باشــد. هر یک از مشکالت باال را مى توان 
به عنوان «وزوز» توصیف کرد. بنابراین قبل از حرکت، 
هارد دیســک و فرآیند هاى در حال اجرا خود را بررسى 

کنید.
هنگامى که تمام سناریو هاى باال را کنار گذاشتید، اولین 
حدس ما این اســت که در حال تجربه صداى ناله سیم 
پیچ هستید، یکى از نگران کننده ترین عالئم. زیرا اغلب 

کار هاى کمى مى توانید در مورد آن انجام دهید.
صداى ناله ســیم پیــچ زمانى اتفاق مى افتد که ســیم 
پیچ هاى اجزاى شما با فرکانس مناسب شروع به ارتعاش 
مى کنند که صداى بسیار آزاردهنده اى را ایجاد مى کند. 
این مى تواند در هر جایى از وزوز با صداى کم تا صداى 
جیغ بلند باشد و اغلب زمانى اتفاق مى افتد که رایانه شما 

تحت فشار است. 
اگر بتوانید منبع را مشــخص کنید، ممکن است بتوانید 
حداقل تا حدى نویز را کاهش دهیــد. به عنوان مثال، 
در رایانه هاى شخصى، معموال وقتى کارت گرافیک در 
حال انجام کار هاى زیادى اســت، صداى سیم پیچى از 
کارت گرافیک مى آید. در این صورت مى توانى تنظیمات 
گرافیکى خود را کاهش داده یا VSync را روشن کنید 

تا بار کم شود.
برخى از دمپر هاى الســتیکى ممکن است به متوقف 
کردن صدا کمک کنند. فن ها ممکن اســت به روغن 
کارى نیز نیاز داشته باشند. بنابراین یک قطره کوچک 
روغن چرخ خیاطى در یاتاقان یک فن قدیمى مى تواند 

آن را دوباره مانند مثل روز اول کند.

شیائومى یک شال هوشــمند را براى محافظت در برابر سرماى زمستان ساخته که ضد آب و قابل 
شست وشو است.

این شرکت چینى اعالم کرد که عنصر گرمایش شال را قادر مى سازد تا تنها در سه ثانیه به صورت 
الکتریکى گرم شود؛ در حالى که نانولوله هاى کربنى گرما را در کل سطح توزیع مى کنند.

کاربــر مى تواند بین ســه دما تــا 50 درجه ســانتى گــراد، دماى مــورد نظر خــود را انتخاب
 کند.

شیائومى این شال را هوشمند معرفى مى کند که در درجه اول به معناى کنترل هوشمند دما است؛ 
چرا که به طور خودکار عنصر گرمایش را پس از رسیدن به دماى مورد نظر خاموش مى کند. شیائومى 
مکانیســم هاى ایمنى زیادى را براى جلوگیرى از قفل شدن 

برق و گرماى بیش از حد نصب کرده است.
این شال به یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى مجهز 
است که بســته به دماى تنظیم شــده، چهار تا هفت 
ساعت کار مى کند. باترى از طریق درگاه USB-C تا 10 

وات شارژ مى شود.
شال را مى توان در ماشین لباسشــویى تمیز کرد؛ اما ابتدا 
باید باترى و عنصر گرمایش را جدا کرد که به لطف زیپ 

پشت آن آسان است.
شال هوشــمند جدید ضد آب اســت؛ بنابراین 
مى توان آن را حتى در هنگام باران یا برف 

پوشید.

ایالن ماسک، مالک شرکت آمریکایى توییتر اعالم کرد که تعداد ثبت نام کاربران جدید به "باالترین 
رقم" خود در تاریخ این پلتفرم رسانه اجتماعى رسیده است.

راشاتودى اعالم کرد، ایالن ماسک، مالک توییتر، اواخر روز شنبه در توییتى اعالم کرد که تعداد ثبت 
نام کاربران جدید به "باالترین رقم" خود در تاریخ این پلتفرم رسانه اجتماعى رسیده است.

بر اساس اسالیدهایى از یک گفتگوى شرکتى که او به صورت آنالین منتشر کرد، ثبت نام هاى جدید 
به طور میانگین بیش از دو میلیون در روز در 7 روز منتهى به 16 نوامبر افزایش یافت که 66 درصد 

نسبت به هفته مشابه در سال گذشته میالدى جهش نشان مى دهد.
ماسک در توییت دیگرى در اوایل روز یکشنبه گفت: فکر مى کنم مسیرى را به سمت توییتر مى بینم 

که طى 12 تا 18 ماه از یک میلیارد کاربر ماهانه فراتر مى رود.
توییتر از زمانى که این مالک میلیاردر شرکت تسال و اسپیس ایکس مسئولیت این پلتفرم را بر عهده 
گرفت، در هفته هاى اخیر با چیزى که ماسک آن را «کاهش شدید درآمد» مى خواند، دست و پنجه 

نرم مى کند.
وى علت این امر را از دست دادن تبلیغ کنندگانى دانست که کمپین هاى توییترى خود را به دنبال 

تغییرات ماسک در این پلتفرم متوقف کرده اند.
در اوایل ماه جارى میالدى، ماسک نیمى از نیروى کار توییتر، از جمله تیم هاى مسئول ارتباطات، 

مدیریت محتوا، و حقوق بشر و اخالق هوش مصنوعى را اخراج کرد.
این موضوع، همراه با تصمیم قبلى ماســک براى دریافت هزینه از کاربران براى تیک آبى توییتر، 
نگرانى هایى را در مورد تعدیل محتواى این پلتفرم و افزایش حساب هاى جعلى و اینکه چگونه ممکن 

است این امر بر تصویر ذهنى مردم از تبلیغ کنندگان توییتر تأثیر بگذارد، برانگیخت.

صداهاى عجیب لپ تاپ نشانه چیست؟

دسترسى به موقعیت کاربر با ارسال پیام در این پیام رسان ها!
محققان با روش غافل گیرکننده اى توانسته اند داده هاى موقعیتى 
کاربران را تنها با ارسال پیام در واتس اپ و سیگنال به دست آورند. 
اگرچه این روش چندان دقیق نیست و محدودیت هایى دارد، اما 
مى تواند با اعتمادپذیرى حــدود 80 درصدى داده هاى مورد نیاز 

خود را به دست آورد.
 بر اساس گزارش Restore Privacy، محققان در این آزمایش 
سه پیام رسان واتس اپ، ســیگنال و Threema را تست کرده و 
متوجه شــده اند که با یک حمله دقیق زمانى مى توان به موقعیت 
تقریبى کاربران دســت پیدا کرد. این حمله به محاســبه زمانى 
مى پردازد و به طول مى انجامد تا پیام از هکر به دستگاه مخاطب 

برسد.
با توجه به این که شــبکه هاى اینترنت و زیرســاخت سرورهاى 
پیام رســان ها مشــخصات فیزیکى خاصى دارند و از مسیرهاى 
سیگنالى استاندارد اســتفاده مى کنند، نوتیفیکیشن هایى که به 
دستگاه گیرنده مى رسد، با توجه به موقعیت فرد تاخیرهاى قابل 

پیش بینى دارند.
محققان مى گویند اگر هکر تســت هاى کافى را انجام دهد تا از 
مجموعه داده هاى سوژه فرمول مناسب بسازد، مى تواند موقعیت 
کاربر را در نقاط مختلف شــهر مثال در خانه، دفتر کار، باشــگاه 
و غیره تشخیص دهد. این کار فقط با اســتفاده از تاخیر تحویل 

نوتیفیکیشــن ها قابل انجام خواهد بود. این نوتیفیکیشــن ها در 
تمامى اپلیکیشن هاى مرســوم پیام رسانى یکسان هستند. با این 
حال، محققان فعال این روش را روى ســه اپلیکیشــن آزمایش 

کرده اند.

حمله به واتس اپ و سیگنال چگونه انجام مى شود؟
هکرها براى استفاده از این حمله زمان بندى به یک تلفن هوشمند 
 Wireshark براى ارسال پیام و یک اپلیکیشن ضبط پکت ها مثل
نیاز دارند تــا ترافیک TCP خــود را تحلیل کــرده و اطالعات 

زمان بندى را استخراج کنند.

مراحل انجام حمله
البته هکر و قربانى هم باید یکدیگر را بشناســند و قبال از طریق 
همان پیام رسان ها با هم حرف زده باشند. تحلیل ترافیک شبکه 
به هکر کمک مى کند تا متوجه شــود که کــدام پکت ها حامل 

نوتیفیکیشن وضعیت تحویل پیام  هستند. 
در اپ هایى که توسط محققان آزمایش شــده اند، این پکت ها یا 
داراى اندازه هاى از پیش تعیین شده هستند یا الگوهاى ساختارى 

قابل شناسایى دارند.
هکر ســپس باید موقعیت هاى مختلف را دســته بندى کرده و 

آن ها را متناظر با زمان ارســال پیام قرار دهد. آن گاه این جفت ها 
از طریق مجموعه داده هاى در دســترس با موقعیت کاربر پیوند

 مى خورند.
به عبارت دیگر، هکر از مخاطب مى پرســد که او در حال حاضر 
کجاست. سپس بررسى هاى الزم را روى پکت ها انجام داده و بعد 
هر گاه که فرد به آن موقعیت خاص برود، صرفا از روى بررســى 

پکت ها مى تواند موقعیت جغرافیایى فرد را تشخیص دهد.
نحوه انجام این حمــالت از دید حریم خصوصــى نگران کننده 
است. این پلتفرم ها، به ویژه ســیگنال و تریما، خود را به عنوان 

پیام رسان هاى امن و خصوصى معرفى مى کنند. 
از ســوى دیگــر، واتس اپ بــه عنــوان یکــى از بزرگ ترین 
پیام رســان هاى دنیا حدود 2 میلیارد کاربــر دارد و اهمیت این 

آسیب پذیرى را افزایش مى دهد.

چگونه مى توان جلوى این مشکل را گرفت؟
محققان مى گویند دقت استفاده از این روش در سیگنال 82 
درصد، در تریما 80 درصد و در واتس اپ 74 درصد است. آن ها 
مدعى اند که بهترین روش براى مقابله با این آســیب پذیرى 

افزودن یک متغیر تصادفى به زمان بندى ارسال و دریافت پیام ها 
توسط خود توسعه دهندگان است.

از ســوى دیگــر، اگــر اپلیکیشــن ها بــه کاربر اجــازه دهند
 قابلیت ارسال نوتیفیکیشــن تحویل پیام به فرستنده را غیرفعال 

کند، مى تــوان به طور کلــى از بروز این مشــکل 
جلوگیرى کرد. 

کاربــران همچنیــن قادرنــد با اســتفاده از 
شــبکه هاى خصوصى مجازى یا VPN زمان 

تاخیــر (Latency) را افزایش دهند تا داده هاى 
موقعیتى مخدوش شــود. چون با این کار، وقتى 

کاربر به یک سرور VPN که ممکن است دور از فرد 
باشد وصل مى شود، محاسبه موقعیت مکانى 

او دیگر دقیق نخواهد بود. 
تغییــر گاه و بیگاه 

ســرورهاى VPN هم مى تواند به پیچیده تر شدن هرچه بیشتر 
این محاسبات کمک کند.

ظاهرا دو مورد از این پیام رســان ها اعــالم کرده اند که در حال 
بررسى این مشکل هســتند و به زودى نتیجه بررسى هاى 
 arXiv خود را اعالم مى کنند. نتایــج این پژوهش در پایگاه

منتشر شده است.

د که او در حال حاضر 
ت ها انجام داده و بعد 
صرفا از روى بررســى 

شخیص دهد.
وصــى نگران کننده 
یما، خود را به عنوان 

نند. 
یکــى از بزرگ ترین 
ـر دارد و اهمیت این 

ل را گرفت؟
2ش در سیگنال 82
درصد است. آن ها 
ن آســیب پذیرى 

سال و دریافت پیام ها 

کند، مى تــوان به طور کلــى از بروز این مشــکل 
جلوگیرى کرد. 

کاربــران همچنیــن قادرنــد با اســتفاده از 
Nشــبکه هاى خصوصى مجازى یا VPN زمان

تاخیــر (Latency) را افزایش دهند تا داده هاى 
موقعیتى مخدوش شــود. چون با این کار، وقتى 

VPN که ممکن است دور از فرد  Nکاربر به یک سرور

باشد وصل مى شود، محاسبه موقعیت مکانى 
او دیگر دقیق نخواهد بود. 

تغییــر گاه و بیگاه 

ظاهرا دو مورد از این پیام رســان ها اعــالم کرده اند که در حال 
بررسى این مشکل هســتند و به زودى نتیجه بررسى هاى 
arXiv vخود را اعالم مى کنند. نتایــج این پژوهش در پایگاه

منتشر شده است.

توسعه دهندگان یک اپلیکیشن با استفاده از هوش مصنوعى شرایط تبدیل 
دستورات صوتى به عکس و نقاشى را فراهم کرده اند.

توسعه دهندگان با اســتفاده از تکنیک هاى هوش مصنوعى، ویژگى ها 
و پیشرفت هاى جدید زیادى را به نسخه جدید اپلیکیشنى که دستورات 

متنى را به نقاشى یا تصویر تبدیل مى کند، اضافه کرده اند.
به عنوان مثال، کاربر مى گوید من یک فضانورد را مى کشم که یک قلعه 
شنى مى سازد و برنامه این تصویر را به نقاشى با تصویر فضانوردى در حال 

ساخت یک قلعه شنى تبدیل مى کند.

CNET.com که در زمینه مسائل فناورى تخصص دارد، نشان داد که 

نسخه به روز شده در حال حاضر در سایت برنامه نویسى GitHub غول 
نرم افزار آمریکایى مایکروسافت در دسترس است.

نسخه جدید بر روى ویژگى هایى مانند تولید تصاویر دقیق تر و واضح تر 
تمرکز دارد.

تیم توســعه دهنــده Stable Devolution گفت نســخه اصلى که
 Stable Defusion v۱ نام دارد، ماهیت مدل هاى منبع باز براى هوش 
مصنوعى را تغییر داده و صد ها مدل و نوآورى دیگر را در سراســر جهان 

ایجاد کرده است.
 ،DAL۲ و Medjourney این برنامه در اوایل امسال و تقریباً همزمان با
یک برنامه طراحى هوش مصنوعى، راه اندازى شد؛ طراحى برنامه هایى با 
استفاده از هوش مصنوعى زمانى مورد توجه عموم قرار گرفت که مردى 
از ایالت کلرادو در آمریکا برنده یک مســابقه هنرى شد در حالى که اثر 

هنرى اش توسط هوش مصنوعى خلق شده بود، نه خود او.
اندکى پس از آن، سایت آمریکایى «گتى ایماژ» که در زمینه مستندسازى 
و صدور مجوز تصاویر تخصص دارد، تصمیم گرفت مجوز تصاویرى که با 

استفاده از هوش مصنوعى ترسیم شده اند را ممنوع کند.
Stable Devotion در تالش است تا برخى از نگرانى ها را برطرف کند، 

با اعالم وب سایت The Ferg، شرکت Stability IA، توسعه دهنده این 
برنامه، همچنین شانس اســتفاده از برنامه براى تولید تصاویر برهنه یا 

مستهجن را کاهش داده است.
این شــرکت اعالم کرد که عالوه بر اجازه استفاده از اپلیکیشن و کد آن 
به صورت رایگان، در روز هاى آینده بــه کاربران این امکان را مى دهد تا 

اپلیکیشن را روى دستگاه خود توسط کاربران اجرا کنند.

تبدیل دستورات صوتى به نقاشى و عکس با یک اپلیکیشن

تعداد کاربران جدید در توییتر
 به باالترین رقم خود رسید

شال هوشمند شیائومى مخصوص سرما

مکانیســم هاى ایمنى زیادى
برق و گرماى بیش از حد نص
0این شال به یک باترى 0
است که بســته به دماى
ساعت کارمى کند. باترى

واتشارژ مى شود.
شال را مى توان در ماشین ل

باید باترى و عنصر گرمایش
پشت آن آسان است.

شال هوشــمند ج
مى توان آن

پوشید.

صداهاى عجیب ل

دار تلقى کنید و با پشــتیبان گیرى 
ود، از هرگونه غافلگیرى ناخوشایند 

شروع کنید، ممکن است  (Applications > Utilities(
Uبرنامه اى بخش بزرگى از CPU شما را اشغال کرده باشد. 

جواب نداد، مى توانید با وصل کردن بلندگو ها به دستگاه 
دیگرى عیب یابى کنید تا مطمئن شوید آیا صدا ادامه دارد 

چی پ پ جیب
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روش هاى خانگى مختلفى براى رفع خشکى پوست وجود دارد 
که از آن جمله مى توان به استفاده از روغن هاى گیاهى و دنبال 
کردن رژیم هاى غذایى سالم و حاوى خوراکى هاى مفید براى 

سالمت پوست اشاره کرد.
خشکى پوست از مشکالت جسمى است که به طور معمول در 

فصول پاییز و زمستان شایع تر مى شود.
 در ادامه چند توصیه براى رفع عارضه خشکى پوست پیشنهاد 

شده است:
1) تاثیر استفاده موضعى از روغن هاى گیاهى براى رفع خشکى 
پوست شگفت آور است. در صورت بروز خشکى شدید پوست 
مى توانید روغن هاى گیاهى مانند روغن کنجد، نارگیل، ذرت یا 

آفتابگردان را روى پوست خود بمالید.
2) همچنین گنجاندن برخى مواد غذایى در برنامه تغذیه براى 
رفع خشکى پوست موثر است که از آن جمله مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
سیب زمینى شــیرین حاوى ویتامین A اســت که براى ترمیم 
پوست ضرورى است و نیز بتاکاروتن که به محافظت از پوست 
در برابر سرما و مشکالت زمســتانى کمک مى کند و خشکى 

پوست را کاهش مى دهد.
مغز ها و دانه ها داراى آنتى اکسیدان، ویتامین E و اسید هاى چرب 
ضرورى هستند که نقشى اساســى در تغذیه و رفع کمبود هاى 
ریزمغذى ها در بدن دارند. مصرف آجیل به جلوگیرى و ترمیم 

آسیب سلول هاى پوستى ناشى از رادیکال هاى آزاد کمک کرده 
و روند ترمیم و بازسازى سلول هاى پوستى را تسریع مى کند.

بعد از اضافه کردن این موارد به رژیــم روزانه به تدریج متوجه 
خواهید شد که از خشکى پوست تان کاسته شده است. مصرف 
فقط یک مشــت در روز از آجیل ها و دانه ها کافى است. بادام، 
گردو و تخمه آفتابگردان در لیســت موارد سرشار از ویتامین ها 

قرار دارند و مصرف آن ها توصیه مى شود.
اسفناج نیز حاوى مواد مغذى، ویتامین ها و مواد معدنى مانند آهن 
 C و A است که سازگار با پوست هستند. ویتامین E و ویتامین
موجود در این سبزیجات برگدار، روند ترمیم پوست را آغاز کرده 

و از آن حفاظت مى کنند. 

آووکادو داراى بافت َکره اى و رایحه اى است که آن را 
بسیار مورد توجه مردم قرار داده و خواص قابل 

توجه و مفیدى براى پوست دارد. 
آووکادو که منبع غنى از آنتى اکسیدان ها، 
بتاکاروتن، فوالت، اسید هاى چرب امگا 
3، ویتامین C و E اســت، مى تواند در 
زمســتان این دوز اضافى از مواد مغذى 
را به پوســت شــما بدهد و خشکى را از 

بین ببرد. آووکادو غنى از مواد مغذى است 
و در بین مردم به عنوان "َکره طبیعت" شناخته 

مى شود. 

گاز مونوکسید کربن در فضا هیچ عالئم تنفسى در فرد ایجاد 
نمى کند. این گاز، بدون بو، رنگ و تحریک پذیر نیست؛ 

به عبارت دیگر نشانه هاى ظاهرى براى اثبات حضور 
آن وجود ندارد.

یک فوق تخصص مراقبت هاى ویژه، درباره 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در فصل 

سرما به مردم هشدار داد.
شاهین شادنیا، با اشــاره به اهمیت 

رعایت نکات ایمنى در اســتفاده 
از وسایل گرمایشى، گفت: گاز 

سمى منوکسیدکربن بر اثر 

نبود اکسیژن کافى هنگام سوختن مواد سوختنى از جمله بنزین، 
نفت، گاز و گازوئیل تولید مى شود.

وى با اشــاره به اینکه وجود گاز مونوکسید کربن در فضا هیچ 
عالئم تنفسى در فرد ایجاد نمى کند، افزود: این گاز، بدون بو، 
رنگ و تحریک پذیر نیست؛ به عبارت دیگر نشانه هاى 

ظاهرى براى اثبات حضور آن وجود ندارد.
شــادنیا، گاز مونوکســید کربن را قاتل خاموش 
خواند و گفت: گاز CO در بدن، به هموگلوبین 
خون کــه مســئول انتقال اکســیژن به 
ســلول ها اســت، متصل شــده و به 
ارگان هاى مختلــف بدن هم چون 
مغز و بافت هاى قلب آســیب 
مى رســاند، همچنین میل 
ترکیبــى هموگلوبین به 
منوکسیدکربن 200 تا 

مشــابه، همزمان در همه افــراد خانــواده یا بهبــود عالئم در 
افــراد با تغییــر محیــط، از علت هاى عمــده مراجعه افــراد به 

مراکز است.
شادنیا درباره درمان این نوع مســمومیت، گفت: بهترین درمان، 
خروج فرد از محیط آلوده و تجویز کپســول اکسیژن است، البته 

همواره پیشگیرى مهم ترین اقدام است.
وى تاکید: افراد باید از وسایل گرمایشى استاندارد استفاده کنند و 
براى سرویس و راه اندازى آن از صاحبان صالحیت و متخصصان 

در این زمینه کمک بگیرند.
این فوق تخصــص مراقبت هاى ویژه توضیح داد: باز گذاشــتن 
درز هاى پنجره ها براى ورود اکسیژن و خروج گاز هاى سمى نیز از 

اهمیت بسیارى برخوردار است.
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به جمعیت باالى شهر تهران، این 
استان در مقایسه با استان هاى دیگر، سردمدار آمار مسمومیت با 

گاز مونوکسید کربن است.

 اغلب مردم در فصل سرد سال به سراغ غذاها و خوراکى هایى مى روند که طبع گرم ترى 
دارند و در سرماى این فصل موجب گرم شدن بدن مى شوند. اگر شما هم مى خواهید با 
درست کردن یک دسر ساده و محبوب زمستانى یک روز فوق العاده داشته باشید پیشنهاد 
ما این است که دست به کار تهیه این دسر خوشمزه شوید. سوفله شکالتى یکى از انواع 
دسرهاى بین المللى است که دستورپخت هاى متفاوتى دارد. ما در این مطلب یکى از ساده 
ترین و محبوب ترین دستورپخت هاى این دسر لذیذ را به همراه نکات کلیدى برایتان ذکر 

کرده ایم.
مواد اولیه:  

 شیر:یک پیمانه - زرده تخم مرغ: 2 عدد- سفیده تخم مرغ: 3 عدد- نشاسته ذرت: یک و 
نیم قاشق سوپ خورى- شکر:   75 گرم و مقدارى هم براى دیواره هاى قالب- شکالت: 

200 گرم- کره به دماى محیط رسیده :  2 قاشق غذاخورى- نمک : 1 پنس.
طرز تهیه:

سینى فر را در طبقه پایین قرار بدهید و فر را با دماى 190 درجه سانتى گراد روشن کنید تا 
گرم شود.کف و دیواره رمکین ها ( ظرف مخصوص سوفله و کرم بروله) رو کامال به کره 

نرم شده آغشته کنید.
مقدارى شکر داخل رمکین بریزید و داخل دست حرکت بدهید و بچرخانید تا شکر کف و 

دیوارهاى رمکین را کامال پوشش دهد.
داخل ظرفى رمکین را وارونه کنید تا شکرهاى اضافى بیرون بریزد.

وقتى همه رمکین ها را به این صورت آماده کردید، اونها را داخل فریزر قرار بدهید.
شکر و نشاسته ذرت را داخل ظرفى با هم مخلوط کنید و شیر را به آن اضافه کنید و با همزن 

دستى مخلوط کنید تا کامال حل شود.
ظرف را روى حرارت مالیم قرار بدهید و مدام هم بزنید تا زمانى که شــروع به جوشیدن 

کند و چند قل بزند.
بعد حرارت را خاموش کنید. در این حالت مواد کمى قوام پیدا مى کند و غلیظتر مى شود.

وقتى مواد را از روى حرارت برداشتیم، تکه هاى شکالت خرد شده را به آن اضافه مى کنیم.
با همزن دستى مخلوط مى کنیم تا شکالت با حرارت مواد آب شود و با مواد کامال مخلوط 

شود.
بالفاصله زرده هاى تخم را اضافه مى کنیم و سریع هم مى زنیم تا کامال با مواد مخلوط 

شوند.
داخل ظرف دیگرى سفیده تخم مرغ و نمک را مخلوط کنید.

سفیده را با همزن برقى میزنیم تا کامال فرم بگیرد و وقتى ظرف را برمیگردانیم، از ظرف 
نریزد.

بعد سفیده فرم گرفته را در چند مرحله به مایه سوفله اضافه مى کنیم.
به آرامى و به صورت دورانى فولد مى کنیم تا پف سفیده نخوابه و با مواد مخلوط شود.

از مایه داخل رمکین ها مى ریزیم.
داخل فر گرم شده، به مدت یک ربع الى نیم ساعت قرار مى دهیم تا کامال پف کند.  بعد از فر 

خارج مى کنیم و به صورت گرم سرو مى کنیم.
براى تزئین سوفله مى توانید روى اون پودر قند یا پودر کاکائو الک کنید.

نکات کلیدى
نکته مهم در تهیه سوفله اى است که نمى شــود آن را از قبل آماده کرد. سوفله حتما باید 
داغ سرو شود و علت اصلى خوابیدن پف دسر بعد از حدود 10 دقیقه، همین موضوع است. 
اگه اولین بار است که سوفله درست مى کنید و پف دسرتان بعد از اینکه از فر خارج کردید 
به تدریج خوابید، فکر نکنید که دسرتان خراب شده یا مشکلى داشته این از خصوصیات 

سوفله شکالتى است.
براى اینکه سفیده به خوبى پف کند و فرم بگیرد، ظرفى که استفاده مى کنید و پره هاى هم 
زن باید کامال تمیز و خشک و عارى از هرگونه چربى باشند. بهتراست از ظرف شیشه اى یا 
فلزى براى فرم دادن سفیده استفاده شود چون ظرف هاى پالستیکى به مرور چربى را به 

خودشان جذب مى کنند و باعث مى شوند سفیده خوب فرم نگیرد و سفت نشود.
سوفله حتما باید در ظرف سرامیکى یا پیرکس پخت شود و به هیچ وجه از جنس دیگه نمى 
شود استفاده کرد! بهترین وسیله براى پخت این دسر، ظرف هاى سرامیکى تک نفره است 

که به ان رمکین (ramekin) مى گویند.
اگر رمکین ندارید، مى توانید سوفله شــکالتى را داخل فنجان هاى سرامیکى یا 
پیرکس آماده کنید.چرب کردن ظرف سوفله جزو مراحل خیلى مهم این دسر 
است. باید ظرف ها را به نحوى حاضر کنید که مواد سوفله به هیچ وجه به 
ظرف نچسبد.اول کف و دیواره ظرف ها را با یک الیه کره بپوشونید و بعد 
ظرف ها را داخل فریزر بذارید تا کره کامال خودش را بگیرد و بعد از فریزر 

خارج کنید و مجدد یک الیه کره بمالید و در آخر شکر پاشى کنید.

چاقوها ابزارهاى پرکاربرد آشپزخانه هستند پس باید همیشه 
تیز و آماده باشند، براى این امر از چاقو تیز کن کمک مى گیریم 

اما باید روش صحیح استفاده آن را بدانیم.
چاقو یکى از کاربردى ترین ابزار آشــپزخانه محسوب مى شود 
اما بسیار مهم اســت که براى انجام دادن کارهاى مهم آن را 
تیز نگه دارید. بهترین راه براى تیز نگه داشــتن چاقو استفاده 
از سنگ تیزکن چاقو است. آشپزان عقاید مختلفى درباره این 
موضوع دارند و بهترین متد براى استفاده از این چاقو تیز کن ها 

براى آنها یکسان نیست.
همچنین آموزش هاى مختلفى در این بــاره وجود دارد که از 
طریق آن ها، فرد بتواند لبه هاى چاقو را تیز کند و کل لبه چاقو 
به طور کامل تیز باشد؛ اما این که مثًال براى تیز کردن چاقو باید 
از انتهاى چاقو شروع کرد یا از نوك چاقو، هنوز یک موضوعى 
است که بســیارى از آشپزها بر ســر آن به توافق نرسیده اند، 
همچنین برخى از آنها عقیده دارند که باید از مواد نرم کننده در 

این پروسه استفاده کرد.
بعضى از متخصصان عقیده دارند که جهت ضربه چاقو به چاقو 
تیز کن، بسیار مهم است اما به نظر شــما چگونه باید از چاقو 

تیزکن استفاده کرد؟

لوازم مورد نیاز
چاقو: قطعًا چاقو باید در دسترس شما باشد تا بتوانید آن را تیز 
کنید. بسیارى از آشــپزها اعتقاد دارند که چاقوى کند بیشتر 
باعث بریدگى دست مى شود زیرا شــما مجبور هستید فشار 

بیشترى به آن وارد کنید و در نتیجه خطرناك تر است.
چاقو تیز کن: 

براى تیز کردن لبه هاى چاقو قطعًا باید چاقو تیز کن داشــته 
باشید. یک نوع سنگ مخصوص تیز کردن چاقو است که دو 
طرف دارد. یک طرف آن زبر و طرف دیگر نرم تر اســت. اول 
باید از طرف زبر شروع کنید و کار را با سمت نرم چاقو تیز کن 

به اتمام برسانید.
حوله: 

بسیار مهم است که زیر سنگ چاقو تیز کن یک حوله بیندازید 

تا از لیز خوردن چاقو در حین انجام کار جلوگیرى کند.

روش درست استفاده از چاقو تیز کن
ســنگ چاقو تیز کن را به مدت 10 الى 15 دقیقه در داخل آب 

نگه دارید.
حوله را روى یک سطح صاف بیندازید.

سنگ چاقو تیز کن را به صورت عمودى باالى حوله قرار دهید. 
به صورتى که قسمت زبر مقابل شما باشد.

انتهاى چاقو را در زاویه 20 درجه در قسمت باال و سمت چپ 
چاقو تیز کــن بگیرید. براى این که این زاویــه را بهتر بتوانید 
تشــخیص دهید ابتدا چاقو را به صورت 90 درجه روى سنگ 
چاقو تیز کن قرار دهید سپس آن را به 45 درجه نگه دارید و در 
آخر به 20 درجه تغییر دهید. اینک شما مى توانید چاقوى خود 

را بر روى سنگ چاقو تیزکن بکشید.
چاقو را از باال تا پایین به روى چاقو تیزکن بکشید؛ تا جایى که 
نوك چاقو به قسمت سمت راست و انتهاى چاقو تیز کن برسد.

سپس چاقو را برگردانید تا طرف دیگر آن را تیز کنید. این دفعه 

باید از نوك شــروع کنید تا بعد از کشیدن چاقو روى چاقو تیز 
کن، دوباره به موقعیت اول برگردید:یعنى دقیقًا قسمت باال و 
سمت چِپ چاقو تیز کن. حال باید دو باره این حرکت را تکرار 

کنید تا چاقوى شما تیزتر شود. 
بعد از این که چند ضربه زدید، ســنگ را برگردانید. سپس این 
فرایند را براى ان طرف چاقو تیزکن هم انجام دهید. این دفعه 

با قسمت نرم چاقو تیز کن سر کار دارید.
نکته مهم: 

یکى از مهمترین عوامل براى تیز کردن چاقو این اســت که 
زاویه چاقو در هنگام تیز کردن آن 20 درجه باشد.

تکنیک هایى براى تیز کردن چاقو
از یک پارچه مرطوب و خشک براى جلوگیرى از 

لیز خوردن چاقو تیز کن استفاده کنید.
چاقو تیز کن را بــا روغن یا آب درصورت 

نیاز نرم کنید.
هنگام کشیدن چاقو روى سطح چاقو تیز 

کن، فشار کافى را به آن وارد کنید.
حین انجام کار مراقب باشــید که لبه هاى چاقــو به خودتان 

نزدیک نباشد.
براى هر کدام از لبه هاى چاقو، تعداد دفعات یکســان را براى 
کشیدن روى چاقو تیز کن پیاده کنید. اول از قسمت زبر شروع 

به تیز کردن کنید و بعد با قسمت نرم کار را تمام کنید.
قبل از استفاده از چاقو حتمًا آن را بشویید.

چاقو تیزکن هاى استیل
میله هاى اســتیل براى توازن لبه هاى چاقو مناسب هستند. 
اســتیل ها حین تیز کردن با چاقو تیز کن جابه جا نمى شوند و 

کیفیت تیغه هاى چاقوى شما را حفظ مى کنند.

چاقو تیز کن هاى الکتریکى
این چاقو تیز کن ها یک ســطح ســاینده دارند و با ســرعت 
باال چاقوى شــما را تیز مى کنند. 
البته باید مراقب باشید که 
بــه خودتان 
نزنید  آسیب 
امــا در هــر 
صورت ممکن 
است عمر چاقوى شما 

را بکاهند.

250 برابر میل ترکیبى آن به اکسیژن است.
وى غلظت گاز منوکسیدکربن و زمان حضور افراد در محیط آلوده را 
مهمترین عامل تعیین شدت مسمومیت اعالم کرد و افزود: اگر فرد 
در محیط با غلظت باالى گاز سمى براى مدت کوتاه یا در محیط 
با غلظت پایین گاز سمى براى مدت زمان زیاد حضور داشته باشد، 

دچار مسمومیت شدید مى شود.
شادنیا، عالمت هاى اولیه مسمومیت گازگرفتگى را مشابه عالئم 
سرماخوردگى و آنفلوانزا دانســت و عنوان کرد: سردرد، بى حالى، 
خســتگى و کوفتگى بدن از نشانه هاى اولیه مســمومیت با گاز 
مونوکسید کربن است که در بیشتر مواقع افراد به علت سرما، تصور 

مى کنند به سرماخوردگى مبتال شده اند.
به گفته وى، در صورت ادامه تماس با محیط آلوده، فرد دچار تهوع، 
استفراغ، خواب آلودگى و در نهایت کاهش سطح هوشیارى و تشنج 

مى شود و که این عالئم نهایتاً مرگ فرد را در پى دارد.
این فــوق تخصص مراقبت هــاى ویژه افزود: مشــاهده عالئم 

یک دسر گرم براى روزهاى سرد!

هشدار درباره
 قاتل خـــــاموش

ید ایججاد ن در فضا هیچ عالئم تنفسى در فر
بدون بو، رنگ و تحریک پذیر نیسست؛
شانه هاى ظاهرى براى اثبات حضور

ص مراقبت هاى ویژه، دربارهاره
لفصل کربن در مونوکسید

دار داد.
 اشــاره به اهمیت

ى در اســتفاده 
ى، گفت: گاز 

بن بر اثر 

نبود اکسیژن کافى هنگام سوختن مواد سوختنى
تنفت، گاز و گازوئیل تولید مى شود.

وى با اشــاره به اینکه وجود گاز مونوکسید کر
عالئم تنفسى در فرد ایجاد نمى کند، افزود: ای
رنگ و تحریک پذیر نیست؛ به عبارت د
ظاهظاهرى براىاثبات حضور آن وجود ن
شــادنیا، گاز مونوکســید کربنر
Oخوواند و گفت: گاز CO در بدن،

خون کــه مســئول انتقال
سســـلول ها اســت، متص
ارگان هاى مختلــف
بافت هاى مغمغز و
مىرســاند،
ترکیبــى
منوکسی

ر درباره
خـــــاموش

چند توصیه براى کاهش خشکى پوست
ى است که آنرررررارا را

للللابل واص ق

ن ها، 
 مگا
د در

ذى 
ى را از

ى است 
ت" شناخته

ساده ترین روش تیز کردن چاقو در خانـه

نکات کلیدىن
نکته مهم در تهیه س
داغ سرو شود و علت
اگه اولین بار است ک
به تدریج خوابید، فک
سوفله شکالتى است
براى اینکه سفیده به
زن باید کامال تمیزو
فلزى براى فرم دادن
خودشان جذب مىک
سوفله حتما باید درظ
شود استفاده کرد! به
n) که به ان رمکین
اگر رمکین ند
پیرکس
است
ظر
ظر
خارج

ن چاقو روى چاقو تیز 
ى دقیقًا قسمت باال و

ه این حرکت را تکرار 

 برگردانید. سپس این 
 انجام دهید. این دفعه 

ن چاقو این اســت که 
جه باشد.

چاقو
گیرى از 

ت 

یز 

این چاقو تیز کن ها یک ســطح ســاینده دارند و با ســرعت 
باال چاقوى شــما را تیز مى کنند. 
البته باید مراقب باشید که 
بــه خودتان

نزنید  آسیب 
امــا در هــر

صورت ممکن 
شما  است عمر چاقوى

را بکاهند.

   عوارض باورنکردنى   
ى    مصرف زیاد چاى چ زی ر
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6241 مورخ 1401/08/12 به شــماره کالسه 1516 مالکیت آقاى/ خانم لیال 
خانى خوزانى به شناسنامه شماره 373 کدملى 1141172372 صادره خمینى شهر فرزند فتح اله 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 مترمربع پالك شماره 143 فرعى از 
115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 41260 مورخ 
1400/8/19 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 6242 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 1517 مالکیت آقاى/ خانم جعفر حاج 
کرمى خوزانى به شناسنامه شماره 507 کدملى 1141698307 صادره فرزند عزت اله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 مترمربع پالك شماره 143 فرعى از 115 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 41260 مورخ 1400/8/19 

دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28- م الف: 1419512 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/224

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 3976 مورخ 1401/06/01 به شــماره کالســه 1886 مالکیت آقاى/ خانم 
محمدتقى لطفى فروشــانى به شناسنامه شــماره 5379 کدملى 1142368521 صادره فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 106 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل طبق دفتر 53 صفحه 324 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28- م الف: 1419772 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/226

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابر راى شماره 6124 مورخ 1401/08/10 به شماره کالسه 0285 مالکیت آقاى / خانم سعید 
خانى خوزانى به شناسنامه شماره 22581 کدملى 1140225383 صادره فرزند ابراهیم در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/07 مترمربع پالك شماره 295 فرعى از 
85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 248139 مورخ 
1401/02/26 دفترخانه 73 خمینى شــهر و ســند انتقال 248140 مورخ1401/02/26 (بابت 
سرقفلى ) و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 6125 مورخ 1401/08/10 به شــماره کالسه 287 مالکیت آقاى / خانم مریم 
سیامرد خوزانى به شناسنامه شــماره 15509 کد ملى 1142369838 صادره فرزند فتح اله در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 39/07  متر مربع پالك 295فرعى از 85 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 248139 مورخ 
1401/2/26 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند انتقال 248140 مورخ 1401/2/26(بابت سرقفلى) 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
اول:1401/09/13-تاریخ انتشــار دوم:09/28/ 1401-م الف :1419853-رییس ثبت اسناد و 

امالك خمینى شهر -سید محمد حسن مصطفوى/9/228

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003247 تاریخ ارســال نامه: 1401/09/10 نظر به اینکه سند 

مالکیت به شماره چاپى 072895 بمیزان دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى فرعى 1444 و 
اصلى 23 واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در دفتر 341 صفحه 187 و شماره ثبت 54990 به 
نام فاطمه محمدى فرزند عباسعلى ثبت و سند صادر گردیده و اینک: خانم سمیرا نوروزى فرزند 
مرتضى قلى وکالتناً از طرف مالک طى وکالتنامه فروش به شماره 36352 مورخ 1401/09/09 
دفترخانه 292 شهرضا با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008013576 مورخ 
1401/09/10 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 23246 مورخ 
1401/09/10 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى 
است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى 
پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى میشود که هرکسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم 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 سند المثنى طبق مقررات 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/09/13 - م  الف: 1420619- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضاـ  مرتضى قدیرىـ  از طرف محمدحسن صمصامى/9/230 

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 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 شــماره5280 مورخ 1401/08/10 آقاى مهدى امیرخانى نجف آبادى فرزند عباســعلى 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/20 متر مربع قســمتى از پالك شماره 785 اصلى واقع 
در قطعه 6 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/08/28 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/13 – م الف: 1412085 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى  - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/8/319

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

شــماره: 140160302016000773- تاریــخ: 1401/08/23- برابــر راى شــماره 
140160302016000439 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى خسرو جمالى عسگرانى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 7 صادره از 
تیران در تمامت 2365 سهم مشاع از 73600/56 سهم ششدانگ یک مجموعه مشتمل بر چند 
قطعه باغ به مساحت 73600/56 مترمربع در پالك ثبتى 12 فرعى از 39 اصلى عسگران بخش 
دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رســمى آقاى نصراله کاظمى محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/08/28– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13- م الف: 1411692- رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران – سیدمنصور موسوى/8/321

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى در همایش بزرگداشت 
شهید مدرس در اردســتان،اظهار داشــت: شهرستان 
اردســتان از مناطق مهم فرهنگى کشــور است که در 
آن علمــاى بــزرگ از جمله شــهید مــدرس و دیگر 
شخصیت هاى برجسته پرورش یافته اند. محمد مهدى 
اسماعیلى با اشــاره به بناهاى تاریخى و فرهنگى بسیار 
در این شهرستان افزود: مســجد جامع این شهرستان از 
بناهاى کم نظیر در جهان اسالم است که معمارى خاصى 
در این ســازه معنوى وجــود دارد. وى ادامه داد: تالش 
مى کنیم که به همه نقاط کشور نگاه عادالنه داشته باشیم 
همچنین قرارگاه محرومیــت زدایى در حوزه فرهنگ را 

در منطقه شمال استان اصفهان نیز همچون بخش هاى 
شــرقى و جنوب شرقى کشــور راه اندازى خواهیم کرد. 
اســماعیلى به بازدیدهاى خود از طرح هاى فرهنگى در 
شهرستان اردستان اشاره کرد و گفت:امیدواریم در اسرع 
وقت مسائل و مشکالت مردم شهرستان اردستان در حوزه 
فرهنگى را حل کنیم چرا که این شهرستان نیازمند توسعه 
زیرساخت هاى فرهنگى و هنرى است. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى تاکید کرد: طى دو ماه اخیر کار صدور مجوز 
موسسات را تسهیل کردیم و تا به امروز بیش از 17  هزار 
موسسه فعال داراى مجوز در کشور وجود دارد و همچنین 

26  هزار کانون  فرهنگى هنرى مساجد در کشور داریم.

نماینده مــردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بویین 
میاندشت گفت: استقرار نخستین شهرك رمز ارز کشور در  
فریدن واقع در غرب استان اصفهان، تاکنون 200میلیارد 
تومان ســرمایه گذارى بخش خصوصى را بدنبال داشته 
است. حسین محمدصالحى افزود: در خصوص تامین برق 
این شهرك با توجه به برخى حواشى، نگرانى وجود ندارد. 
نماینده مجلس افزود: شهرك رمز ارز فریدن متعهد شده 
است که در صورت کمبود برق در شبکه سراسرى کشور از 
مدار خارج شود، همچنین با توجه به وجود نیروگاه برق 400 
کیلوولت در منطقه نگرانــى در این خصوص وجود ندارد. 
وى ادامه داد: استقرار این شــهرك در فریدن در تقویت 

و فعال شــدن شهرك صنعتى شهرســتان نیز موثر بوده 
است بطورى که اکنون 15 واحد تولیدى مراحل مختلف 
اســتقرار، احداث و فعالیت خود را در ایــن محدوده آغاز

 کرده اند. محمد صالحى گفت: ســرمایه گذارانى که در 
فریدن بــه راه انــدازى واحدهاى تولیدى اقــدام کنند یا 
واحدهایشان را به بهره بردارى برسانند، به مدت 20 سال 
از پرداخت مالیات معاف مى شوند. ، کار احداث مجموعه 
رمز ارز فریدن اردیبهشت سال گذشته با حضور شمارى از 
مسووالن استانى و محلى، در زمینى به مساحت 78 هزار 
مترمربع در شهرك صنعتى شــهر داران(بخش مرکزى 
فریدن)با سرمایه گذارى اولیه 500 میلیارد تومان آغاز شد.

اردستان از مناطق مهم 
فرهنگى کشور است

سرمایه گذارى 200میلیاردى 
در شهرك رمز ارز اصفهان

عامل بیمارى دانشجویان 
دانشگاه صنعتى 

با بررسى هاى صورت گرفته، به دلیل غذاى توزیع شده 
در سـلف مرکزى دانشـگاه صنعتى اصفهان، باکترى 
شیگالسونئى عامل بیمارى شمار زیادى از دانشجویان 
این دانشگاه شناخته شـد.   در اطالعیه مرکز بهداشت 
اسـتان اصفهان آمده اسـت: درخصوص علت شـیوع 
این بیمارى با بررسـى هـاى صورت گرفتـه، احتماًال 
آلودگـى غذاى توزیع شـده در سـلف مرکـزى در روز 
سه شنبه مورخ 1 / 9 / 1401 به باکترى شیگالسونئى 
سـبب بیمارى تعدادى از دانشـجویان مصرف کننده 
این وعـده غذایـى شـده و در روزهاى بعد و بـه دنبال 
تماس این دانشـجویان با سـایرین، افراد دیگرى نیز 
دچار عالئم بیمارى شده اند...در این راستا مقرر گردید 
تا اطالع ثانوى، عرضه غذاهاى با ریسـک آلودگى از 
جمله کباب کوبیده  و جوجـه کباب  و  محصوالت فله 
اى(دسـر، دورچین، سـبزى خوردن، لبنیات و ماسـت 

خیار) ممنوع  گردد.   

توسعه شبکه فاضالب ورزنه
رئیس توسـعه و بهره بردارى فاضـالب آبفاى منطقه 
ورزنه از اجراى عملیات توسعه شـبکه فاضالب کوى 
شهید علیزاده ، جنب مسجد جامع شهر ورزنه خبر داد. 
عبدالرضا آهکى گفت: در اجراى این عملیات از 84 متر 
لوله پلى اتیلن فاضالبى به قطر 200 میلیمتر اسـتفاده 
شده است و هزینه اجراى آن ازمحل منابع جارى تامین 

مى شود.

خبر

مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان از صدور 2 هزار و 570 مجوز 
مشاغل خانگى در سال جارى خبر داد و گفت: از ابتداى 
امســال تاکنون بیش از 380 میلیارد ریال تسهیالت 
براى طرح هاى مشــاغل خانگى استان پرداخت شده 

است.
سید مهدى قائم مقامى اظهار داشت: با تسهیالتى که از 
ابتداى سالجارى تا پایان آبان در حوزه مشاغل خانگى 
پرداخت شــد، 2 هزار و 500 فرصت شغلى در استان 

اصفهان ایجاد شده است.
وى ادامــه داد: در زمان حاضر از مجموع 511 رشــته 
مصوب مشاغل خانگى 488 رشته به صورت ثبت محور 
(آنى) است که متقاضیان مى توانند مجوز دریافت کنند 

و از وام این مشاغل با نرخ چهار درصد بهره مند شوند.
مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى اســتان اصفهان افزود: 23 رشــته مشاغل 
خانگى نیز تأئید محور است که مجوز آنها در مدت سه 

روز کارى و یا بیشتر صادر مى شود.
وى بیــان کرد:متقاضیــان و جوینــدگان شــغل 
بــراى بهره گیــرى از وام مشــاغل خانگــى 
مى توانند بــه پایــگاه اینترنتــى مشــاغل خانگى 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى بــه آدرس

 /https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir 
مراجعه کنند و هر فرد بر اساس تجربه خود و بدون هیچ 

هزینه اى یک رشته انتخاب و اطالعات را وارد کند.
وى اضافه کرد: مشاغل خانگى یا کسب و کار خانگى، 
آن دســته از فعالیت هایى اســت که با تصویب ستاد 
ساماندهى و حمایت از مشــاغل خانگى ذیل کارگروه 
اشتغال و ســرمایه گذارى اســتان ها، توسط عضو یا 
اعضاى خانواده در فضاى مسکونى در قالب یک طرح 

کســب و کار بدون ایجاد مزاحمت و ایجاد اختالل در 
آرامش واحدهاى مسکونى همجوار شکل مى گیرد و 
به تولید خدمت یــا کاالى قابل عرضه به بازار خارج از 

محیط مسکونى منجر مى شود.
مشــاغل خانگى با توجه به هزینه پایین راه اندازى و 
همکارى اعضاى خانواده امروزه به یکى از جذاب ترین 
نوع کسب و کار براى افراد جویاى کار تبدیل شده است.
آن دسته از فعالیت هایى که توســط عضو یا اعضاى 
خانواده در فضاى مسکونى و در قالب یک طرح کسب 
و کار شکل مى گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کاالى 
قابل عرضه به بازار مى شود را مشاغل خانگى مى نامند.

از جمله مشاغل خانگى که امروزه بیشتر مورد استقبال 
خانواده ها قرار گرفته اند فرش بافى، بازاریابى تلفنى، 
عروسک سازى، شیرینى پزى، خیاطى، صنایع دستى و 

پرورش گیاهان خانگى است.

ازابتداى امسال تاکنون؛ 

2500  مجوز مشاغل خانگى در اصفهان صادر شد

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بهیاد صنعت برسام درتاریخ 1401/09/02 به شماره ثبت 72696 به شناسه ملى 14011679076 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور مربوط به طراحى، پیاده سازى و اجرا، نظارت، بهره بردارى و مشاوره در زمینه هاى الکترونیک 
( نرم افزار و سخت افزار)، طراحى و پیاده سازى مدارهاى مجتمع و قطعات سه بعدى، الکترونیک قدرت، سیستم هاى فرکانس باال، سیستم هاى قدرت فشار قوى و فشار ضعیف، کنترل، سیستم هاى مخابراتى مجاز در حوزه هاى فناورى اطالعات، سیستم هاى امنیتى و هوشمند، اینترنت اشیاء، عمرانى، راه و شهر سازى، پروژه هاى امنیتى، 
هوشمندسازى و اتوماسیون مسکونى، ادارى، بیمارستانى، حمل و نقل و مترو، واردات، صادرات، تامین، توضیع و خرید و فروش کاالهاى مجاز، قطعات و لوازم جانبى، کنترل فنى و کیفى پروژه هاى شرکت در داخل و خارج از کشور، برگزارى دوره هاى علمى و فنى در زمینه فعالیت هاى شرکت، دریافت و اعطاى مجوز و نمایندگى در داخل و خارج 
از کشور، اخذ داللى، حق العمل کارى و نمایندگى هاى تجارى، طراحى، ساخت، تولید، مونتاژ، مشاوره، نصب و راه اندازى، انجام امور پژوهشى، اجرا، نگهدارى و تعمیرات، خرید و فروش، واردات و صادرات، خدمات بازرگانى، خدمات فنى و مهندسى، آموزش، بازرسى و کنترل کیفیت، تست و ارزیابى، کالیبراسیون و خدمات پس از فروش در 
زمینه هاى صنایع برق، الکترونیک، الکترونیک قدرت، تجهیزات RFID، ابزار دقیق، تجهیزات آزمایشگاهى، نفت و گاز و پتروشیمى، مهندسى پزشکى، تجهیزات پزشکى، داروخانه اى، صنایع هوا و فضا، ایمنى، سالمت، انرژى، انرژى هاى نو، نانو تکنولوژى، خودرو، معادن، محیط زیست، صنایع غذایى، تأسیسات برقى، مکانیکى، تأسیسات 
شهرى و شهرسازى، راهنمایى و رانندگى، مبلمان شهرى، تجهیزات روشنایى، تجهیزات سرمایشى و گرمایشى، هوشمندسازى، تزریق پالستیک، برش کارى فلزات، CNC، لیزر، تراش کارى، قالب سازى، نرم افزارى، دریافت کارت بازرگانى جهت شرکت، ترخیص کاال از گمرك، دریافت اعتبارات، ضمانت نامه جهت شرکت، اخذ و اعطاى 
 LAN خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم هاى کامپیوترى ،WAN و LAN نمایندگى تجارى و تولید در داخل و خارج از کشور، طراحى نرم افزار و سخت افزار، نمایندگى، فروش و پشتیبانى نرم افزار، ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوترى، نصب و اسمبل و ارتقاء سیستم هاى کامپیوترى
و WAN، تهیه نرم افزار، نصب و تجهیز، تحلیل سیستم هاى رایانه اى، اجراى اتوماسیون ادارى و صنعتى، طراحى و اجراى سیستم هاى رایانه اى و شبکه اى، تهیه و تولید نرم افزارهاى تخصصى و کاربردى به استثناى نرم افزارهاى فرهنگى، شرکت و برپایى غرفه در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، عقد قرار داد با اشخاص حقیقى وحقوقى 
داخلى و خارجى، واردات قطعات و تجهیزات، راه اندازى خط تولید، واردات تکنولوژى، تأمین نیروى انسانى به صورت موقت، مشارکت و سرمایه گذارى در پروژه هاى تحقیقاتى، پژوهشى، طراحى، ساخت، تولیدى و راه اندازى در حوزه صنعت برق و الکترونیک، الکترونیک قدرت، تجهیزات RFID، ابزار دقیق، تجهیزات آزمایشگاهى، نفت 
و گاز و پتروشیمى( به استثنا استخراج، اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز و پتروشیمى)، مهندسى پزشکى، تجهیزات پزشکى، داروخانه اى، صنایع هوا و فضا، ایمنى، سالمت، انرژى، انرژى هاى نو، نانو تکنولوژى، خودرو، معادن، محیط زیست، صنایع غذایى، تأسیسات برقى، مکانیکى، تأسیسات شهرى و شهرسازى، راهنمایى و رانندگى، 
مبلمان شهرى، تجهیزات روشنایى، تجهیزات سرمایشى و گرمایشى، هوشمندسازى، تزریق پالستیک، برش کارى فلزات، CNC، لیزر، تراش کارى، قالب سازى، نرم افزارى، صدور انواع ضمانتنامه بانکى، گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها، اخذ انواع تسهیالت و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى، شرکت در 
مناقصات و مزایدات و استعالمات مستقیم و عمومى دولتى و خصوصى و نیمه خصوصى اعم از داخلى و خارجى، واردات و صادرات و طراحى نصب و اجرا و پشتیبانى و خدمات پس از فروش، پروژه هاى ساختمان هوشمند، نصب طراحى و اجرا سیستم هاى دوربین مدار بسته، انجام پروژه هاى مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانى، مدیریت 
زنجیره تأمین، انجام پروژه هاى مدیریت استراتژیک، مشارکت با شرکتهاى دولتى و خصوصى و اشخاص حقیقى در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، سروستان، خیابان شهیدرضا خراسانى، کوچه شهید محمد شعربافیون7، پالك 16، ساختمان سروستان، طبقه 3، واحد 3 کدپستى 8199916834 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 261601275 مورخ 1401/08/21 نزد بانک آینده شعبه ولیعصر اصفهان با کد 6226166 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیررضا نیکومنش به شماره ملى 1130437604 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول خانى به شماره ملى 1141650282 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حدیث خانى به شماره ملى 1272795901 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زلیخا صادقپور به شماره ملى 1141074834 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم اکرم کیانى به شماره ملى 1754858295 به سمت بازرس 

اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1420145)

فقدان مدارك 
سند کمپانى خودرو سوارى هاچ بک شجک تیپ S3-AT مدل 
 HFC4GB33DM0003003 1400 بنزینى به شماره موتور
و شــماره شاســى NAKSG7421MB122346 به شماره 
پالك 67 – 623 ن 98 متعلق به فرزانه بصیرى به شــماره ملى 
1292582448 فرزند بهرام مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

با اجراى طــرح اصالح نژاد دام در شــرکتى دانش 
بنیان نســلى از گله هاى دامى با نژاد خالص ایرانى 
تولید مى شــود که مى تواند امنیت غذایى کشور را 

تامین کند.
مدیر عامل شــرکت دانش بنیان مستقر در شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: تولید نژاد خالص 
و تکثیر ژن هاى خاص دام هاى برتر ایرانى از جمله 
گوسفند افشارى در این واحد فناورانه در دستور کار 

قرار گرفت.
محســن عباد ســیچانى افزود: در این طرح پس از 
نمونه گیرى در آزمایشــگاه مجموعه اى از ژن هاى 
موثر با صفات مطلوب شناسایى و انتخاب مى شوند. 
 وى گفت: در طرح به نژاد یا همان اصالح نژاد دام، 

گله هاى از نظر ژنتیکى خالص مى شوند.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان افزود: با شناسایى 
ژن هاى برتر، تولید رونق مى گیرد و دامدار با کمترین 

هزینه مى تواند بیشترین تولید داشته باشد و حتى راه 
براى صادرات با نژاد افشارى و گوشت باز مى شود.

عباد ســیچانى اضافه کرد: با اجراى این طرح، منبع 
ژنى تمام ایرانى به صــورت بانک اطالعات ژنتیک 
خواهیم داشــت که در آینده قابل مصرف هستند و 
با این راهبــرد امنیت غذایى کشــور در این بخش 
تامین مى شود به خصوص در شرایطى که تهدیدات 

مختلف در این بخش وجود دارد.

افزایش تولید 
گوشت با اصالح 
نژاد دام در اصفهان
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پس از جدایــى قربان بردیف از باشــگاه تراکتور، مدیران 
این باشگاه هفته گذشــته اعالم کردند به زودى سرمربى 
جدید سرخپوشان تبریزى معرفى خواهد شد، اما با گذشت 
بیش از یک هفته از این اتفاق، هنوز مذاکره تراکتورى ها با 
گزینه هاى مدنظر به نتیجه نرســیده است. در این بین در 
چند روز گذشته از اسامى مختلفى نیز به عنوان گزینه هاى 
احتمالى باشگاه تراکتور نام برده شد که از جمله مهمترین 
آنها ارطغرول ساغالم و دراگان اسکوچیچ سرمربى پیشین 
تیم ملى فوتبال ایران بودند. باشگاه تراکتور ظاهراً در وهله 
اول هفته گذشته در مذاکره با ساغالم به نتیجه نرسیده و 
سپس از طریق چند رابط پیشنهاد خود را هم به اسکوچیچ 
داده اســت، اما در همان مراحل ابتدایى مذاکره دو طرف 
به نتیجه نرسیده و شنیده 
مى شود فعًال هیچ اتفاق 
جدیدى در این باره رخ 

نداده است.

اسکوچیچ در آستانه
 بازگشت به ایران

با درخشش چشم بادامى هاى شرق آسیا در سومین 
گام در جام جهانى، آژیــر خطر براى یوزهاى ایرانى 
بلندتر از قبل طنین افکن شــد. ایــن زنگ خطر در 
ســومین روز این گردهمایى بزرگ جهان فوتبال و 
همزمان با زمینگیر شــدن «آلبى سلسته» در برابر 
طوفان 6 دقیقه اى که عربستانى ها به راه انداختند 
براى فوتبال ایران به صدا در آمده بود. شــاگردان 
«هروه رنار» اگرچه پس از غلبه بر مسى و یارانش، 
با قبول شکست در برابر لهستان و مکزیک از صعود 
به مرحله یک هشتم نهایى بازماندند اما ضربه بدى 
که آنها به تیــم قدر آرژانتین زدنــد و عملکرد قابل 
قبولشان در هر ســه بازى نشــان دهنده آن است 
که این حریف آسیایى کشــورمان تغییرات اساسى 

نسبت به گذشته پیدا کرده و این موضوع کار را براى 
ملى پوشــان ایرانى در مصاف با عربســتانى ها در

 رقابت هاى آسیایى سخت تر از قبل خواهد کرد.
تیم ملى عربستان در سه بازى خود در مرحله گروهى 
نشان داد این روزها با عملکرد هماهنگ و کم نقص 
بازیکنانش در خط دفاع، ســیوهاى مطمئن دروازه 
بانش و چهارچوب شناسى مهره هاى هجومى خود 
و عملکرد بى نظیر آنها در گل کردن موقعیت هاى 
به دست آمده، از آن عربستانى که پیش از جام 2022 
مى شناختیم فرسنگ ها فاصله گرفته است. این تیم 
حاال زیر نظر سرمربى فرانسوى خود کامًال با برنامه 
بازى مى کند و بازیکنانش قادرند با عملکرد درخشان 
خود در میدان حتى کار گلــر نامى تیم آرژانتین را به 
جایى برسانند که ناچار شود براى هضم تسلیم شدن 

در برابر حمالت آنها به روان شــناس مراجعه کند. 
جالب آنجاست که عربستانى ها پیش از این همین 
بال را بیشتر با وقت کشى هاى مداوم در میدان سر 
بازیکنان و تماشــاچیان مى آوردند. «شاهین هاى 
سبز آسیا» اگرچه موفق نشدند همچون ژاپن و کره 
جنوبى از گروه خود باال بیایند و ســهمى در تاریخ 
سازى نمایندگان این قاره پهناور جهان در مهمترین 
تورنمنت جهانى فوتبال داشــته باشــند اما با خلق 
شگفتى در نخستین بازى خود در برابر یاران «لئو» 
و ارائه نمایش هاى قابل قبول در بازى هاى بعدى، 
نشان دادند که این تیم و این بازیکنان سبزپوش اگر با 
همین فرمان پیش بروند قادر خواهند بود سال آینده 
در جام ملت هاى آسیا رقبایشان را به دردسر بیاندازند. 
این موضوع در کنار درخشش «ببرهاى آسیا» و «آبى 

ســامورایى ها» در قطر نشــان دهنده آن است که 
یوزهاى ایرانى براى آنکه در برابر این حریفان خود 
در جام ملت هاى آسیا 2023 کم نیاورند باید از همین 

االن دست به کار شوند.
 هرچند پربیراه نیست اگر بگوییم همین االن هم دیر 
شده ولى از آنجا که ما ایرانى ها معتقدیم ماهى را هر 
وقت از آب بگیرى تازه اســت باز هم مى توان امید 
داشت که اگر ســردمداران فوتبال کشورمان براى 
جبران ناکامى شاگردان «کارلوس کى روش» در جام 
جهانى قطر هرچه زودتر دست بجنبانند شاید بتوان با 
ایجاد تغییرات اساسى در این تیم، مقدمات مورد نیاز 
براى جلوگیرى از تکرار این فاجعه در این کشور شیخ 
نشــین و این بار در تورنمنت آسیایى را فراهم آورد؛ 
چه این تغییر و تحول در رأس سکان تیم ملى باشد 
و چه حذف بازیکنان تاریخ انقضا گذشته و ناکارآمد و 

«تزریق خون تازه» به این تیم. 
صدرنشینِى ژاپنى ها در گروه مرگ با هدایت سرمربى 
ژاپنى آن هم با شکست آلمان و اسپانیا، مدعیان جام 
و صعود کره جنوبى با شکست دراماتیک ملى پوشاِن 
هموطن سرمربى پرتغالى شان و همچنین شگفتى 
سازى سبزپوشــان عربســتان، همه و همه نشان 
دهنده آن است که یوزهاى ایرانى از این پس نه تنها 
در رقابت هاى جهانى که در بازى هاى آسیایى هم 
کار دشوارى در پیش دارند. بهترین شاهد این مدعا 
هم سقوط چهار پله اى ملى پوشــان این سرزمین 
پهناور و جهش رقباى آســیایى شان در جدیدترین 

رتبه بندى فیفاست. 
این روزها نه تنها فوتبال ایران جایگاه خود را در رده 
نخست آسیا از دســت داده بلکه صداى زنگ خطر 
براى محبوب ترین ورزش در کشورمان اکنون بلندتر 
از گذشته به گوش مى رســد، آژیر قرمزى که پیش 
از آغاز جام جهانى 2022 قطر و همزمان با پیر شدن 
لیگ برتر ایران و تبدیل شدن باشگاه هاى مدعى به 
مدرسه پیرمردها و عدم پرورش استعدادهاى جوان 
و نپرداختن به موضوع بازیکن سازى در این تیم ها 
به دلیل نتیجه گرا بودن به صدا در آمده بود و تبعاتش 
در مهمترین تورنمنت دنیــاى فوتبال دامنگیر تیم 

ملى ایران شد.

پیرشدن یک نسل، گوش ها را تیز مى کند؟ 

آژیر قرمز براى تیم ملى

مرضیه غفاریان

به نظر مى رسد که اعالم خطاى پنالتى به سود پرتغال 
از سوى فغانى، در حذف اروگوئه تأثیر گذار بوده است.

عقربه هاى ساعت در استادیوم لوسیل، از عدد 90 عبور 
کرده بود و 88 هزار و 668 تماشــاگرى که در ورزشگاه 
حضور داشــتند، با حساســیت فوق العاده اى، 9 دقیقه 
زمان تلف شــده را دنبال مى کردند. پرتغال در اندیشه 

حفظ برترى یک بر صفر خود بود. برونو فرناندز پشت 
محوطه جریمه صاحب توپ بود و قصد داشت مدافع 
اروگوئه را از پیش روى بردارد و تیر خالص را بر پیکر 

سلسته وارد کند.
ستاره منچستر ضربه اى را به توپ وارد کرد و قصد 
داشت تا از ســد خوزه ماریا خیمنز عبور کند. مدافع 
اتلتیکو مادرید نیز به صورت همزمان براى زدن توپ، 
روى پاى فرناندز تکل زد ولى توپ از او عبور کرد و به 
دست خیمنزى خورد که در حال افتادن روى زمین بود 

و دستش را به عنوان تکیه گاه قرار داده بود.
علیرضا فغانى با دیــدن این صحنه، خطاى پنالتى را 
تشخیص نداد. بارها و بارها در فصول اخیر فوتبال اروپا 
این صحنه تکرار شده بود و طبق قوانین جدید داورى، 
اگر توپ به دســت تکیه گاه مدافعى که روى زمین 
افتاده برخورد کند، خطاى هند نیست. همه چیز تا به 
اینجا درست پیش رفته بود و فغانى نیز بازى را ادامه 

داد که طبیعتا اعتراض بازیکنان پرتغال را به دنبال داشت.
پس از گذشــت لحظاتى، ناگهان اتاق VAR به فغانى 
اعالم کرد براى بازبینى صحنه، پاى مانیتور برود. او پس 
از چند ثانیه، برخورد توپ به دست خیمنز را خطاى پنالتى 
تشخیص داد. توضیحات مدافع اتلتیکو و سایر بازیکنان 
اروگوئه از جمله سوارز بى فایده بود. فغانى یک پنالتى را 
در دقیقه 90+3 به سود پرتغال اعالم کرد که برونو فرناندز 

آن را به تور دروازه اروگوئه چسباند تا بازى با نتیجه 2 بر 
صفر به پایان برسد.

این خطاى پنالتى و گلى که وارد دروازه سرخیو روشه شد، 
اثر بزرگ خود را نشان داد. اروگوئه و کره جنوبى در دقایق 
پایانى رقابت سختى براى صعود داشتند. کره در دقیقه 91 
از پرتغال قدرتمند پیش افتاده بود و اروگوئه نیز 2 گل وارد 

دروازه غنا کرده بود. امتیاز و تفاضل گل ها برابر بود. اما 
کره 4 گل زده و 4 گل خورده داشت و اروگوئه 2 گل زده 

و 2 گل خورده.
طبق قوانین فیفا، در این شرایط، هر تیمى که گل هاى 
زده بیشترى داشته باشد، در رتبه باالترى قرار مى گیرد. 
در نتیجه، اروگوئه براى صعود باید در وقت هاى اضافه 
یک گل دیگر وارد دروازه غنا مى کرد. اما دیه گو آلونسو 

مهره هاى تهاجمى تیمش از جمله داروین نونیز، لوئیس 
سوارز و جورجیان آراسکائتا را تعویض کرده بود و تیم او 

زهر الزم را در حمالت نداشت.
تالش هاى سلسته براى رسیدن به گل سوم بى فایده بود 
و بازى با همان نتیجه 2 بر صفر به سود اروگوئه به پایان 
رسید. کره جنوبى فقط به دلیل گل زده بیشتر و نه بخاطر 
تفاضل بهتر راهى دور بعد شــد. این نتیجه، داغ دل 
اروگوئه را بیشتر کرد. اگر اتاق VAR در بازى با پرتغال، 
علیرضا فغانى را مجبور نکــرده بود که براى بازبینى 
صحنه پاى مانیتور برود و پنالتى اشــتباه را به سود 
پرتغال اعالم کند، اکنــون اروگوئه با 2 گل زده، یک 
گل خورده و تفاضل مثبت یک، باالتر از کره جنوبى 

راهى مرحله یک هشتم نهایى شده بود.
«ادواردو آچه» یکى از اعضاى کمیته اجرایى اتحادیه 
فوتبال اروگوئه پــس از بازى با پرتغــال گفت که 
پیرلوئیجى کولینا رئیس کمیته داوران فیفا اذعان کرد 
که اعالم پنالتى براى پرتغال در دیدار با اروگوئه اشتباه 
بوده است. کولینا گفته بود که این یک حرکت طبیعى 
است و کار دیگرى نمى توان انجام داد زیرا این یک 
حرکت غریزى بود. داور بــه خوبى اعالم ادامه بازى 
کرد ولى داور VAR او را صدا زد و تصمیم بدى گرفت.

به هر شکل، پاى علیرضا فغانى به صورت ناخواسته 
در حذف اروگوئه دیده مى شود. پنالتى که براى پرتغال 
گرفته شد، تفاضل تیم سوارز، نونیز و والورده را بدتر کرد. 
پنالتى که اگر اعالم نشده بود، اروگوئه مى توانست راهى 
مرحله بعد شود. باید دید که این اتفاق چه تأثیرى روى 
تصمیمات کمیته داوران فدراسیون جهانى فوتبال براى 
انتخاب علیرضا فغانى به عنوان داور دیدارهاى مراحل 

حذفى خواهد داشت.

ردپاى یک ایرانى در حذف سوارز و اروگوئه!
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تیم فوتبال ســپاهان در دیدارى دوســتانه سپاهان ب را 
شکست داد. ظهر روز پنج شــنبه تیم هاى فوالد مبارکه 
سپاهان و سپاهان ب در زمین شماره یک کمپ باغ فردوس 
به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار دوستانه با برترى 3 
بر صفر سپاهان به پایان رسید. براى سپاهان در این دیدار، 

محمد علینژاد (2) و میالد زکى پور گلزنى کردند.

برترى سپاهان
 برابر سپاهان

04

ســایت «اى ســى فوتبال نیوز» انگلیس خبر داد باشگاه 
چلســى به دنبال جذب مهدى طارمى ســتاره تیم ملى 

ایــران در جــام جهانى 2022 اســت. 
طارمى در جام جهانــى 2022 موفق 
شــد در مقابل انگلیس 2 گل به ثمر 

برساند اما در نهایت با نتیجه 6 بر 2 
شکست خوردند. طارمى ستاره 
گلزن باشــگاه پورتو به شمار 
مى آید. چلســى در این فصل 
با مشکل گلزنى مواجه است 

و مى خواهــد با جذب 
این ســتاره در ژانویه 
خــط حملــه اش را 

تقویت کند. البته باشگاه چلسى 
تنها مشترى ســتاره ایرانى پورتو 
به شــمار نمى آید بلکه آرسنال با 
هدایت میکل آرتتا هــم به دنبال 
مهدى طارمى اســت. طارمى در 
سال 2020 به پورتو آمد و در این 
مدت 115 بازى انجام داد و در این 
بازى ها 62 گل به ثمر رسانده و 43 

پاس گل داده است.

اقدام چلسى
 براى جذب طارمى

یک رسانه ترکیه اى مدعى شد مدافع تیم ملى ایران 
به دلیل عملکردش در جــام جهانى مورد توجه چند 

باشگاه قرار گرفته است.
یکى از بازیکنان ثابت تیم ملى در این دوره از بازى ها، 
مجید حسینى در پست دفاع مرکزى بود. حسینى که 
در زمان سرمربیگرى دراگان اسکوچیچ کمتر به کار 
گرفته مى شد، با بازگشت کارلوس کى روش دوباره 
جایگاهش را در تیم ملى پس گرفــت و به یکى از 

مهره هاى قابل اعتماد مربى پرتغالى تبدیل شد.
حســینى در حال حاضر عضو تیم کایسرى اسپور 
ترکیه اســت و تا پایان فصل با این باشگاه قرارداد 
دارد. سایت sporundibi ترکیه مدعى شد حسینى 
که با عملکرد خود با لبــاس تیم ملى در جام جهانى 
توانسته نظرها را به خود جلب کند و ممکن است در 
نقل و انتقاالتى همین فصل، کایسرى اسپور را ترك 
کند. به نوشته این رسانه، حسینى قبًال از تیم شارلوا 

بلژیک پیشنهاد داشت و باشگاه هاى آسیایى هم به 
او عالقه دارند.

روزنامــه milliyet ترکیه هــم در خصوص آخرین 
وضعیت حســینى نوشــت: «این مدافع موفق که 
پیشنهاد تمدید قرارداد از کایســرى اسپور دریافت 
کرده، تا پایان فصل صبر خواهد کــرد و با توجه به 

پیشنهادات پیش رو تصمیم خواهد گرفت.»
تیم فوتبال کایسرى قصد دارد اردویى آماده سازى را 
در آنتالیا برگزار کند و اسامى بازیکنان حاضر در این 

اردو، روز گذشته اعالم شد.
بر اساس اعالم باشگاه، مجید حسینى که در اردوى 
ایران حضور داشته است، از روز 14 دسامبر به تمرینات 
کایسرى ملحق مى شود. على کریمى دیگر بازیکن 
ایرانى این باشگاه که دقایق کمترى براى ایران در 
جام جهانى بازى کرد، یک هفتــه دیگر به اردوى 

کایسرى مى رود.

مقصد بعدى مدافع ملى پوش ایرانى کجاست؟
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جام جهانى به بازیکنان آماده و ماهر نیاز دارد. مصدومیت 
پیش از این جام مى تواند کابوس هر بازیکن ملى پوشــى 
باشــد. در همین رابطــه لیگ هاى مانند بوندســلیگا که 
بازیکنان شاغل در آن خصوصیات فیزیکى دارند، ریسک 
بیشــترى در پى دارند. ســردار آزمون در فاصله 45 روز تا 
جام جهانى با مصدومیت روبرو شــد و بــا تمهیدات زیاد 
توانســت در این رویداد حاضر باشــد. مصدومیت سردار 
روى عملکرد او هم 
تاثیر منفى گذاشت 
و نتوانست به طور 
کامل توانایى هاى 
خــود را نشــان 
دهــد. در همین 
رابطه  مهاجم تیم ملى در جام 
جهانى دو موقعیت مسلم گلزنى 
به دســت آورد که هر دو را به 
تیــر دروازه زد و نتوانســت 
تبدیل بــه گل کند. اتفاقى 
که باعث شد آزمون در بین 
بازیکنانى قــرار بگیرد که 
بیشــترین فرصت مسلم 
گلزنــى را در مرحلــه 
گروهى جــام جهانى از 

دست داده اند.

آمار ضعیف آزمون 
در جام جهانى

با اتمام مرحله گروهى جام جهانى 2022 قطر، رنکینگ 
جهانى تیم هاى حاضر در این مسابقات به روز رسانى 
شد و تیم ملى ایران با چهار پله سقوط، صدر آسیا را از 

دست داد.
تیم ملى ایران که در گروه B این رقابت ها حاضر بود، 
بعد از ثبت دو باخت برابر انگلیس و آمریکا و کسب تنها 
یک برد برابر ولز، از این مسابقات حذف شد. عربستان 
و قطر دو تیم دیگر غرب آسیا هم در همین مرحله از 

رقابت ها کنار رفتند.
اما اوضاع براى استرالیا، ژاپن و کره جنوبى سه نماینده 
دیگر آسیا به صورت ایده آل پیش رفت و این سه تیم 

موفق شدند از گروه هاى خود صعود کنند.
سایت «فوتى رنکینگز» که به صورت آنالین امتیازات 
تیم هاى حاضر در جام جهانى را با فرمول فیفا محاسبه 
مى کند، با اتمام مرحله گروهى، رده بندى جدید را به 

روز رسانى و منتشر کرد.
در این لیست که تیم هاى حاضر در جام جهانى حضور 
دارند، تیم ملى ایران نسبت به آخرین رده بندى اعالم 
شده رسمى از سوى فیفا قبل از شروع جام، چهار پله 

سقوط کرده است.
قبل از جام جهانى، ایران در رده بیستم جهان و نخست 
آسیا قرار داشت اما در حال حاضر در رده بیست و چهارم 

جهان و دوم آسیا قرار دارد.
ژاپن که در گروه مــرگ جام جهانى موفق شــد با 
شکست اســپانیا و آلمان به مرحله بعد صعود کند، با 
4 پله صعود جاى ایران را در رده بیستم جهان و در رده 

نخست آسیا گرفت.
کره جنوبى و استرالیا هم جهش بزرگى در رده بندى 
داشتند و به ترتیب با 4 و 11 پله صعود پشت سر ایران 

(در رده هاى 25 و 26) قرار گرفتند.

ایران با 4 پله سقوط، صدر آسیا را از دست داد

کار سخت یحیى براى 
بازگرداندن سرلک به 

دربى

ستاره ایرانى شاغل در لیگ اردیویسه با پیشنهادى از 
صدرنشین یونان مواجه شده است.

وبسایت 1908 در خبرى از عالقه باشگاه پاناتینایکوس 
یونان به جــذب علیرضا جهانبخش خبر داده اســت. 
سرمربى صدرنشین فعلى سوپرلیگ یونان با ابراز عالقه 
به جذب وینگر ایرانى فاینورد، از سران باشگاه خود فتح 
باب مذاکره با این باشگاه هلندى را خواستار شده است.

هرچند هنوز مذاکره رســمى اى بین دو باشگاه شکل 
نگرفته و با توجه به قرارداد جهانبخش تا سال 2024 و 
بند تمدید یک ساله، نحوه مدنظر مدیران باشگاه یونانى 
و هلندى براى انجام این انتقال مشــخص نیست، اما 

ایوان یووانوویچ صرب، سرمربى این تیم یونانى، روى 
جذب زمستانى جهانبخش اصرار خاصى دارد.

علیرضا که به عنوان کاپیتان ســوم تیم ملى در جام 
جهانى قطر به همراه ایران از صعود به دور حذفى باز 
ماند، در 57 بازى خودش با لباس فاینورد، 10 گل و 
هفت پاس گل براى تیمش ثبت کــرده و حاال باید 
دید به تیمــى که با دوازده امتیاز اختالف نســبت به 
آ.اك.آتن باشگاهى که از احسان حاج صفى و میالد 
محمدى بهره مى برد مى پیوندد و نخســتین بازیکن 
ایرانى این باشــگاه لقــب مى گیرد یــا در نهایت در 

فاینورد ماندنى خواهد شد.

صدرنشین یونان به دنبال جهانبخش

هافبک پرسپولیس مدتى است در تمرینات روحیه 
ندارد و اغلب به صورت اختصاصى تمرین مى کند 
در حالى که گفته مى شود آسیب دیدگى را پشت سر 

گذاشته است.
یکى از بازیکنانى که هنوز نتوانســته اســت خط 
خوردن از تیم ملى در آستانه ســفر به جام جهانى 

2022 را فراموش کند، میالد سرلک است.
 هافبک مورد عالقه دراگان اسکوچیچ پس از اخراج 
این سرمربى و بازگشت کارلوس کى روش باز هم به 

اردوى تیم ملى دعوت شد.
او با وجود مصدومیت به تیم ملى دعوت شد اما قابل 
پیش بینى بود که از سوى کارلوس کى روش خط 
بخورد. میالد سرلک هرگز سابقه شاگردى کارلوس 
کى روش را نداشت و برهمین اساس هم جاى خود 
را به على کریمى داد که حدود یکسال فوتبال بازى 

نکرده بود!
او مدتى اســت در تمرینات روحیه ندارد و اغلب به 
صورت اختصاصى تمرین مى کند در حالى که گفته 
مى شود آســیب دیدگى را پشت سر گذاشته است. 
ظاهرا میالد ســرلک بابت خط خوردن از لیست 
مسافران جام جهانى 2022 قطر خیلى اذیت شده و 

هنوز نتوانسته است آن را فراموش کند.
یحیى گل محمدى کار ســختى براى بازگرداندن 

سرلک درآستانه دربى پیش روى دارد.

به نتیجه نرسیده
مى شود فعًال
جدیدى در ای
نداده است.

ملى تیم ســتاره جذب مهدى طارمى
2هانى 2022 اســت.
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نشست نوجوانان نصف جهان با مسئوالن شهرى با بیان 
دغدغه ها و دیدگاه هاى آن ها در اداره امور شهر برگزار شد.
به گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، شهردار اصفهان در نشست 
بى واسطه نوجوانان نصف جهان با مسئوالن شهرى اظهار 
کرد: صحبت هاى نوجوانان، دغدغه هاى این نسل است و 
مى توان بسیارى از موارد را از زاویه دید و نگاه آن ها شنید.
على قاسم زاده در پاســخ به دغدغه یکى از نوجوانان در 
خصوص لزوم کاهش سن کســب مجوزها و واگذارى 
بســیارى از امکانات به نوجوانان بیان کرد: تحقیق کنید 
و سنى را پیشنهاد دهید. مســیر این موضوع از مجلس و 
تصمیم گیران کالن کشور مى گذرد، اما مى تواند پیشنهاد 

آن از این جا شکل بگیرد.
وى ادامه داد: این مســاله در حوزه قانون گذارى است. 
برخى معتقدند ســن بلوغ را باید درنظر گرفت اما حقوق 
دانان معتقدند 18 ســالگى ســن واگذارى امکانات به 
نوجوانان است. مى توان جلســه اى با نمایندگان مجلس 
پیش بینى شود و در آن جلسه براساس مستندات از پیش 

تعیین شده از نظر خود دفاع کنید.
شــهردار اصفهان در خصوص دغدغه یکى از نوجوانان 
درباره لزوم میدان دادن بیشــتر به این قشر، افزود: رهبر 
معظم انقالب بیانیه گام دوم انقالب را مطرح کردند، شما 
نوجوانان بودید که سرود سالم فرمانده را خواندید، خود 
شــما به میدان بیایید و ما در حوزه مدیریت شهرى راه را 

براى شما نوجوانان باز مى کنیم.
قاسم زاده در خصوص پویش  روز بدون خودرو بیان کرد: 
اگر به مردم بگوییم از خودرو اســتفاده نکنید باید قبل از 
آن حمل و نقل عمومى را سامان بدهیم. ما به دنبال این 
هســتیم زمان انتظار در ایســتگاه اتوبوس را به 5 دقیقه 
برســانیم. در صورتى که موفق به پیاده ســازى اهداف 
خود در این زمینه شــویم مى توانیم به تحقق شهر پاك 

امیدوار شویم.
مصطفى نباتى نژاد عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 

نیز در این نشســت با بیان اینکه ســعى خواهم کرد به 
نمایندگى از نسل جوان پیگیر امور این حوزه باشم، اظهار 
کرد: با حضور در کنار شما، در تونل زمان قرار مى گیریم و 

به دوران نوجوانى خود سفر مى کنیم.
وى افزود: امروز آماده شــنیدن دغدغه ها و دیدگاه هاى 
نوجوانان هستیم، عالقه مند هســتیم که رویه هاى غلط 
حکمرانى که شما نوجوانان نســبت به آن دغدغه دارید 

را اصالح کنیم.
عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان بیان کرد: در زمان 
نوجوانى ما اینگونه جلسات کمتر برگزار مى شد اما امروز 
این عزم وجود دارد که مسیر مشارکت اقشار مختلف در 

اداره شهر ایجاد شود.
وى با بیان اینکه شهروندان باید احساس موثر بودن داشته 
باشــند و از نقش و جایگاه آنها در مدیریت شهر استفاده 
شــود، گفت: در تخصیص بودجه و منابع و اولویت هاى 

حوزه فرهنگى شهر، نوجوانان جایگاه ویژه اى دارند.
نباتى نژاد با اشاره به مطرح شــدن مطالبات نوجوانان و 
ایده هاى آن ها افزود: جسارت و صراحت نوجوانان در بیان 

دغدغه ها نشــان از این دارد که مى توانیم به بیان و حل 
مشکالت امید داشته باشــیم و این مرتبط با همان اصل 

امیدآفرینى است.
عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان با اشاره به باشگاه 
شهراندیشان گفت: قبل از این باشگاه نخبگان به سن و 
قشر خاصى محدود مى شد اما امروز هرکس از هر سن و 
جنس و قشرى مى تواند دغدغه ها و ایده هاى خود را براى 

حل مشکالت شهر بیان کند.
وى در خصوص رویدادهاى شهرجو اظهار کرد: استفاده 
از دیدگاه هاى دانشــجویان در مسائل مدیریت شهرى با 
نگاه فرهنگى در این طرح مطرح است که نتیجه آن را در 

دهه هاى آینده خواهیم دید.
مجتبى شا ه مرادى معاون فرهنگى شهردار اصفهان در 
این نشست با بیان اینکه خوشحالم که دومین نشست بى 
واسطه نوجوانان با مسئوالن شهر را امروز شاهد هستیم، 
اظهار کرد: قول داده ایم شنواى صحبت هاى نوجوانانى 
باشیم که در جلسه قبل موفق به بیان نظرات خود نشدند.

وى با تشکر از برگزارکنندگان این نشست گفت: حضور 

اعضاى شورا در این جلســه باعث خواهد شد که نکات و 
دغدغه ها به شورا منتقل شــود تا در تصمیم گیرى هاى 

حوزه شهر موثر واقع گردد.
رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان گفت: جلسات بى واسطه با مسئوالن شهر را ادامه 
خواهیم داد، زیرا همفکرى متقابل به ارتقاى این جلسات 
کمک مى کند و محصول آن مى تواند مدیریت شهرى و 

استان را از نگاه نوجوانان بهره مند سازد.
وى در پاسخ به سؤال یکى از نوجوانان در خصوص کمبود 
ســرویس مدارس گفت: میدل باس ها خریدارى و وارد 
چرخه حمل و نقل شده است. اگر تعدادى از دانش آموزان 
هم مسیر باشــند از این میدل باس ها مى توان به عنوان 
سرویس مدارس استفاده شود و این آمادگى در مدیریت 

شهرى وجود دارد.
شاه مرادى با اشاره به فرهنگسراى رسانه بیان کرد: یکى 
از وظایف این فرهنگسرا توانمندسازى کسانى است که 
مراحل مقدماتى در حوزه رسانه را طى کرده اند. خبرنگاران 
خبرگزارى پانا اگر نیاز به ارتقاى مهارت و کسب آموزش 

دارند مى توانند از ظرفیت این فرهنگسرا استفاده کنند.
وى در پاسخ به سؤال یکى از نوجوانان در خصوص تاخیر 
در تردد اتوبوس ها و شلوغى آن، با اشاره به سامانه اصرو 
گفت: اکثر قابلیت هاى این سامانه فعال است و سایر موارد 

نیز رفته رفته فعال خواهد شد.
معاون فرهنگى شهردار با اشاره به تالش مدیریت شهرى 
براى خرید اتوبوس بیان کرد: هر دستگاه اتوبوس حدود 
8 میلیارد تومان قیمت دارد اما شــهردارى توانسته رقم 
باالیى را براى خرید اتوبوس اختصاص دهد که به مرور 

وارد ناوگان حمل و نقل مى شوند.
وى درباره برگزارى جشــنواره بیــن المللى فیلم کودك 
و نوجوان اظهار کــرد: در هفته پیــش رو اخبار خوب و 
رســمى در خصوص جشــنواره فیلم کودك و نوجوان 
خواهیــم شــنید و برنامــه ریزى هایى در ایــن زمینه

 انجام شده است.

از طرح دغدغه حمل و نقل عمومى تا خبرهایى درباره جشنواره فیلم کودك

تبدیل 140 کیلومترنشست بى واسطه نوجوانان شهر با مدیریت شهرى
 از شبکه فشار ضعیف برق به کابل خودنگهدار

تجلیل از پرستاران بیمارستان دکتر شریعتى 

مدیر امور برق بوئین میاندشــت با اشاره به اینکه 
شهرستان بوئین میاندشت یکى از شهرستان هاى 
موفق استان دراجراى طرح شبکه خودنگهدار است 
گفت: در این شهرستان 500 کیلیومتر شبکه توزیع 
برق وجود دارد و تاکنون بیــش از 140 کیلومتر از 
شبکه فشار ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار 
تبدیل و شبکه سیمى قدیمى هم جمع آورى شده 

است.
مجتبى یادگارى بابیان اینکه شــهر افوس اولین 
شهرى است که در اســتان تمام شبکه هاى اصلى 
وفرعى برق بــه کابل خود نگهدار تبدیل شــده، 
افزود: از مجموع 42 روستاى شهرستان طرح سیم 
به کابل در 18 روستا به پایان رســیده و با برنامه 
ریزى صورت گرفته تا اوایل سال آینده تمام شبکه 
فشار ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار تبدیل 

خواهد شد.

علیرضا عبدالهى رئیس اداره مهندســى ونظارت 
امور برق بوئین میاندشــت هم با اشــاره به اینکه 
شــبکه هاى خود نگهدار ده ها مزیت دارد، گفت: 
بهبود بهــره بردارى وباالرفتــن قابلیت اطمینان 
شبکه، تسهیل در روند اجرا وجلوگیرى از سرقت از 

جمله مزایاى این طرح است.
وى اضافه کرد:  اجراى شبکه هاى سیمى قدیمى 
هزینه زیادى به همراه داشــت، اما درروش کابل 
خود نگهدار 50 درصد صرفــه جویى در هزینه ها 

خواهد شد.

به گــزارش  روابط عمومى و امــور فرهنگى اداره 
کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، به مناسبت 
فرارســیدن میالد با ســعادت اســوه ى صبر و 
استقامت،حضرت زینب کبرى (س) و روز پرستار، 
مرتضى حاجى کاظمــى مدیرکل تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان به اتفاق دکتــر دهکردى رییس 
و جمعى از مسئولین بیمارســتان دکتر شریعتى با 

حضور در بخش هاى مختلف بیمارستان از زحمات 
پرستاران با اهداء شاخه گل قدردانى کردند.

حاجى کاظمى در این دیدار گفت: پرســتاران به 
تاســى از آن بانوى بزرگ، الگوهاى به حق صبر و 
اخالصند که خدمات شایسته آنان فراموش ناشدنى 
است و شرافت و عطوفت این قشر فداکار که به ویژه 
در طى دوره همه گیرى بیمارى کووید-19 قوت 
قلب آحاد جامعه بود در پیشــگاه حضرت دوست، 

واالترین پاداش ها را به دنبال خواهد داشت
وى همچنین ضمــن تبریک میــالد فرخنده ى 
حضرت زینب ( س)،زحمات شبانه روزى پرستاران 
را در جهت بهبودى حال بیماران شایسته ى تقدیر 
دانست و بر الگو قرار دادن حضرت زینب سالم ا... 

علیها تاکید کرد.

قیمت گذارى دستورى، بالى جان شرکت هاى صنعت پخش 
نشست شعب استانى انجمن شرکت هاى صنعت پخش کشــور با حضور نمایندگان 
وزارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومى 
اتاق بازرگانى اصفهان،  در این نشست محمدجواد نظرزاده مدیرکل دفتر خدمات آمار 
و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ما حامى شرکت هاى پخش و 
به دنبال رفع مشکالت آنها هستیم در خصوص قیمت گذارى دستورى کاالها گفت: 
به دلیل منطقى نبودن رفتار بازار در تعیین قیمت ها دولت خــود را ملزم به مداخله در 
قیمت گذارى کرد همچنین مشــکل ضرایب کاال نیز در حال پیگیرى است اما انجام 
مطالعات جامع در این حوزه و ارایه مشورت به دولت در این زمینه راهگشا خواهد بود.در 
ادامه این نشست سهراب کارگر رییس هیات مدیره انجمن شرکت هاى صنعت پخش 

ایران گفت: با توجه به تغییر قیمت کاالهاى اساسى ظرف ماه هاى گذشته درخواست 
اصالح ضرایب و طبقه بندى کاالها با توجه به شرایط قیمتى جدید و اصالح آیین نامه 
انجمن به تبع اصــالح فرایند به منظور کمک به صنایع ارایه شــد. همچنین اعضاى 
هیئت رئیسه و نمایندگان انجمن شرکت هاى صنعت پخش مباحث مربوط به تامین 
سوخت ماشــین هاى توزیع، صدوربارنامه، عدم تعیین ضریب براى تمامى کاالهاى 
صنعت پخش، مشکالت مربوط به حاشیه سود، ابالغ مصوبات و دستورالعمل ها پیش 
از کارشناسى دقیق و قیمت گذارى دستورى را از مهم ترین مشکالت این صنعت بیان 
کرده و خواستار رفع هر چه سریع تر این مشکالت شدند. در پایان این نشست با حضور 

دبیر کل اتاق بازرگانى اصفهان از شعب استانى حاضر در جلسه تقدیر شد.

بازدید مدیرعامل آبفاى استان  از آبفاى منطقه 4 شهر اصفهان
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به همراه جمعى از معاونان و مسئوالن 
این شرکت با حضور در آبفاى منطقه چهار شــهر اصفهان با مسئوالن و کارکنان این 

منطقه دیدار کرد.
حســین اکبریان در این بازدید در جریان اقدامات آبفاى منطقه 4 قرار گرفت و بر لزوم 
تسریع در پیشــرفت پروژه هاى عمرانى در بخش هاى آب و فاضالب و تکریم ارباب 

رجوع تاکید کرد.

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان همچنین در این بازدید با کارکنان این منطقه دیدار 
کرد و در جریان نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکالت آن ها قرار گرفت.

محمد جمشــیدیان مدیر آبفاى منطقه 4 نیز در جریان این بازدید گزارشى از اقدامات 
انجام شده در این منطقه و پیشرفت پروژه هاى آب و فاضالب ارائه کرد.

در ادامه مهندس اکبریان و همراهان از عملیات اصالح شبکه فاضالب خیابان شهید 
چمران به طول 1100 متر و قطر 1000میلى متر بازدید کردند.

بررسى آخرین وضعیت مخابراتى گلپایگان 
جلسه بررسى آخرین وضعیت مخابراتى گلپایگان با حضور مدیران مخابراتى و 

مسئولین محلى در فرماندارى این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این جلسه که به میزبانى 
محمدرضا عسگریان فرماندار گلپایگان و با حضور اسماعیل قربانى مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان، معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد؛ موضوعات مخابراتى 
شهرستان از جمله توسعه فیبر نورى و FTTH، مشکالت آنتن دهى و پوشش 
شبکه همراه در روستاهاى غرقن، ماکوله، فاویان، شادگان، سراور، رباط سرخ و 

روستاى شرکت زراعى مورد بررسى قرار گرفت.
گفتنى اســت در پایان این جلسه، تفاهم نامه ى توســعه فیبر نورى با همکارى 

شهردارى سه شهر گلپایگان، گوگد و گلشهر به امضا رسید.
 

مدیر امور شعب صندوق قرض الحســنه امداد والیت گفت: با هدف گره گشایى 
و حمایت از مددجویان بیش از 53 میلیارد و 661 میلیون تومان تســهیالت، به 

مددجویان اصفهانى پرداخت شده است.
سید مجتبى حجازى بیان کرد: قرض الحسنه امداد والیت در 8 ماهه سال جارى 
بالغ بر 8 هزار و 530 فقره تسهیالت، به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و 

نیازمندان استان اصفهان پرداخت کرد.
وى ترویج فرهنگ قرض الحسنه و اختصاص تسهیالت بدون کارمزد را بر شرایط 
معیشتى، اشتغال، درمان، مسکن و... اقشــار کم درآمد و نیازمند موثر دانست و 
اظهار داشت: در 8 ماهه سال جارى، بیش از 107 میلیارد و 166 میلیون تومان در 

قالب 8 هزار و 530 فقره تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان و نیازمندان استان 
اصفهان پرداخت شده است.

حجازى با ارائه گزارش عملکرد 8 ماهه این صندوق، گفت: با هدف گره گشایى و 
حمایت از مددجویان بیش از 53 میلیارد و 661 میلیون تومان تسهیالت، به 5 هزار 

و 908 نفر از خانواده هاى نیازمند پرداخت شده است.
وى با توجه بــه اهمیت پایدارى اشــتغال در خودکفایى مددجویــان، افزود: در 
این حوزه 974 فقره تســهیالت بــه ارزش 28 میلیارد و 64 میلیــون تومان به 
طرح هاى اشــتغال افراد تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان اختصاص

 یافته است. 

پرداخت 53 میلیارد تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان 


