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۳

سیمرغ بی بال و پر!

اصفهان به وقت طلوع یلدا

ربازدایی یا رباخواری؟ 

۳

۳

سکوت و سکون
 در بازار لوازم خانگی

۲

       

عالقه به مصرف 
شیرینی و قهوه نشانه 

قندخون باالست

140 روز نفس کشیدن در هواى آلوده 
۶

اصفهان در 
زمستان جامه بهار 

می پوشد 
قرار اســت اصفهان جامه عوض کند و در زمســتان 
امسال لباســى بهارانه بپوشــد. تغییر چهره شهر هم 
همزمان شده با مناســبت هاى تقویمى زمستان که 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان به تازگى از آن خبر داده و گفته: بر اســاس 
تقویم باغبانى شــهر اصفهان، مجموعــه اقداماتى 
در مناطق 15گانــه اصفهان براى فصل زمســتان 

برنامه ریزى شده است.
به گفته مجیــد عرفان منــش با توجه به شــرایط 
آب وهوایى و مراحل رشــد گیاهان شــامل درخت، 
درختچه، گل و چمن در هر فصلى از ســال عملیات 

خاصى براى کاشت...

« حمل و نقل ترکیبى» « حمل و نقل ترکیبى» 
اصفهان را نجات مى دهد؟اصفهان را نجات مى دهد؟

درباره طرحی که اخیراً از آن رونمایی شددرباره طرحی که اخیراً از آن رونمایی شد

۳

آمارها نشان مى دهد که در 9 ماهه امسال، آذرماه آلوده ترین روزهاى اصفهان را رقم زده است

رکوردزنی  

گئورگى گولسیانى، مدافع ســابق سپاهان با دبل 
گلزنى در دربى تهران به یک رکورد تاریخى در این 

بازى ها رسید...
۷

در صفحه ۶ بخوانید

از مدافعان 
همه فن حریف تا 
مهاجمان ناکارآمد

هفته دوازدهم لیگ برتر زیر ذره بینهفته دوازدهم لیگ برتر زیر ذره بین

۵

بدشانسی مهاجم جوان 

مرغ هایی که نه در عزا سر بریده می شوند، نه در عروسی!

یک میلیون تن، مازاد تولید در کشور یک میلیون تن، مازاد تولید در کشور 

۲

۷

مدیرکل مدیریت بحران
 استانداری اصفهان: استانداری اصفهان:

شرکت نفت مانع شرکت نفت مانع 
مازوت سوزی نیروگاه برق مازوت سوزی نیروگاه برق 

۶در اصفهان شوددر اصفهان شود

چراغ  قرمز وضعیت تأمین آب روشن شد چهارباغ نباید از کارکرد فضای عمومی شهری دور شودجهان نما ۵ نشانه که از فیک بودن یک برنامه اندرویدى خبر مى دهداستان کلماتی که هرگز نباید به کودکتان بگوییدتکنولوژی سالمت

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که 
در جلسه  مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده   که ساعت  9صبح 
  مورخ 1401/10/12    در  محل   اصفهان، محله چرخاب ، کوچه گلخانه ،
 میدان انقالب  پاســاژ ســپاهان ، طبقه دوم ، واحد 25   کدپستى  

8144717445 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید 
دستور جلسه    

انتخاب مدیران ،بازرس ،روزنامه و تصویب تراز 

آگهی دعوت  مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده  
شرکت   فنل رزين سهامی خاص  به شماره ثبت ۱۱۲۲۹ و 

شناسه ملی    ۱۰۲۶۰۳۲۲۸۶۶      

هیات مدیره

۲

۵

۲

چهارباأمینآبروشنشدش

س

را روزهاى اصفهان ماهه امسال، آذرماه آلوده ترین

دبلسپاهى، مى، مدافع ســابق سپاهان با دبل  بابق ســ ان دافع ل فع س با دق سپى اهانــابق ، مد
خى د به یران به یک رکورد تاریخى در این  کورد ر این تاریخران ک ر ین یخىن به ى درد تا رکو  یک

با وجود اینکه شهرك ســازان موظفند در قبال ساخت 
مجتمع هاى مســکونى، خدمات و سایر امکانات مورد 

نیاز ساکنان این شهرك ها را تأمین کنند...

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

نووانجوجوج جمججمجههاجیی مهشبدشانسیبب نهاجم جوانیی جمبب ه ممی ممههه جججیمهاجمجوسسسششدد نبدشانسیمهاجمجوانن بدشانسی مهاجم جواننم

۷

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

401141082001094060000006

عملیات انتقال نیرو و 
برق رسانى و بهینه سازى 
شبکه هاى توزیع و تجهیز 

پست و اصالح ساختار شبکه 
در محدوده امور برق منطقه 3

1401/09/221401/09/271401/10/071401/10/101401/10/101,827,000,000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 1401/10/07 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و بازگشایى پاکات مناقصه در 
تاریخ شنبه مورخ 1401/10/10 در ساعت 10 صبح مى باشد. همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را 
به نشانى: اصفهان، خیابان شریف غربى، امور برق منطقه سه (غرب) دبیرخانه امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 https://wamp.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 https://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 https://www.eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122453-031 واحد مناقصات و خرید – آقاى دهقانى جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122440-031 اداره مهندسى- آقاى 

مهندس قادرى تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و

 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى 

امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء  کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

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

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
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چراغ  قرمز وضعیت تأمین آب 
روشن شد

فروش قلب
 امکانپذیر نیست

خبرخوان
چه کسانى 

سود نمى گیرند؟
  همشهرى آنالین | رئیس ســازمان 
بورس گفت: ســهامداران عدالت براى دریافت 
سود، حتمًا باید اطالعات خود را در سامانه سجام 
تکمیل کرده باشند. تاکنون حدود 44 میلیون نفر 
اطالعات خود را تکمیل کرده و حدود 1/5 میلیون 
نفر از سهامداران عدالت اطالعات خود را در سامانه 
سجام تکمیل نکرده اند، که امکان واریز سود براى 

این افراد وجود ندارد.

روستایى با 
طوالنى ترین شب

  مهر | کارشــناس نجــوم با بیــان اینکه 
انقالب زمستانى از شب ســى ام آذر ماه آغاز شد 
گفت: در کشــور ما روستاى پســابندر در استان 
سیستان و بلوچســتان در شب یلدا، به میزان 13 
ســاعت و 25 دقیقه و 37 ثانیه کوتاه ترین یلدا را 
تجربه کرد و روستاى مرزى پارس آباد در استان 
آذربایجان شرقى 14 ساعت و 38 دقیقه و 34 ثانیه 

طوالنى ترین طول شب را تجربه کرد.

سفر عراقى ها به ایران کم شد
  ایسنا |رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر 
سفر هوایى، گردشگرى و زیارتى استان تهران از 
کاهش سفر عراقى ها به ایران خبر داد. امیرپویان 
رفیعى شاد گفت: بســیارى از پروازهاى تهران-

نجف و تهران-بغداد باطل شده و سفر عراقى ها به 
ایران با افت و کاهش مواجه شده است. عراقى ها 
نزدیک به یک دهه اســت که رکورددار سفر به 

ایران بودند. 

آمار حیرت انگیز مهاجرت 
پزشکان  

  عصر ایران|طبق سرشمارى سال 2018 
آمریکا 29 هزار نفر ایرانى در کل بخش بهداشت 
و درمان آمریکا فعال بوده اند. 24 هزار نفر شان در 
مشاغل تخصصى و 5 هزار نفر در مشاغل مراقبتى. 
در میان آنها 8000 نفر پزشک و جراح بوده اند که 
26 درصد فعاالن ایرانى در بخش سالمت و درمان 
آمریکا را تشکیل مى دهند.  به موجب پیمایشى که 
تابستان 1401 انجام شده 54 درصد دانشجویان و 
شاغالن حوزه ســالمت در ایران «تمایل زیاد» و 

«خیلى زیاد» به مهاجرت داشته اند.

دستمزد تعیین نشد!
  تسنیم |نماینده کارگران در شوراى عالى 
کار درباره نتایج جلسه شوراى عالى کار گفت: مقرر 
شد درجلسه بعدى درباره کمیته دستمزد صحبت 
شود. اما طبق آیین نامه شوراى عالى کار اگر سه 
عضو از شورا درخواست برگزارى جلسه را بدهند 
جلسه باید تشکیل شــود. با توجه به درخواست 
کارگران وزیرکار اعالم کرد که این مسئله اولین 
دستور کار جلسه بعدى شوراى عالى کار باشد و 

چگونگى تعیین مزد بررسى شود.

 کسانى که در حج هزینه 
کمترى مى پردازند

  فارس |  37 هزار نفــر در اولویت اعزام به 
حج تمتع آینده هستند،  چرا که این افراد هزینه حج 
را به طور کامل پرداخته و قرار بود در سال جارى 
عازم سرزمین وحى شوند که به هر دلیلى از جمله 
محدودیت سنى اعمال شده از سوى عربستان به 
خانه خدا مشرف نشــدند. با  توجه به اینکه هزینه 
حج تمتع ســال 99 را این افراد پرداخته بودند و 
ارز مورد نیاز براى آنها تثبیت شده است، این  37 
 هزار نفر از زائران حج آینده با مبالغ  کمترى نسبت 
به ســایر زائران عازم سرزمین وحى خواهند شد. 
البته قرار بود این افراد مشــمول افزایش هزینه 
حج نشوند،  اما امسال عربستان هزینه حج را گران 

کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط 
منابع آبى کشور هشدار داد که چراغ هاى قرمز وضعیت 

تأمین آب کشور روشن شده است.
على سالجقه در خصوص شرایط منابع آبى کشور اذعان 
کرد: چراغ هاى قرمز وضعیت تأمین آب کشــور روشن 
شده است. هرچند وقت یکى از استان ها با مشکل مواجه 
مى شــود و در بحث مدیریت منابع آب اینکه به صورت 
مسکن از جاى دیگرى آب بیاوریم اصًال پذیرفته شده 
نیست. منابع آب کشور قابل مدیریت است و نباید مردم 
را بترسانیم.وى تصریح کرد: امروزه علم خیلى از کارها 
را راحت انجام مى دهد. ظرفیت هــاى مختلف آبى در 

کشور وجود دارد که باید توسط مسئولین شناسایى شود 
و وزارت نیرو به عنوان متولى امر بایــد تمام منابع آب 
کشور را شناسایى و اولویت بندى کند. بعد هم به لحاظ 
کیفى و کمى ارزیابى بشوند تا در مواقع مورد نیاز هرکدام 
وارد مدار بشوند و کشور با مشکل مواجه نشود. وى در 
ادامه گفت: در خصوص تاالب هاى مشترك بین المللى، 
خوشبختانه االن همه اعضاى دولت بسیج شده اند و در 
مسائل مشــترك خیلى خوب در کنار هم کار مى کنند. 
وزیر محترم نیرو چندین بار در بحث افغانســتان جلسه 
تشکیل داده اند. سازمان محیط زیست هم مکلف است 

همان بحثى که سال 84 شروع شده  را ادامه دهد. 

رئیــس اداره پیونــد وزارت بهداشــت، در ارتبــاط با
 آگهى هاى فروش قلب، نکاتى را متذکر شــد. ساناز 
دهقانى گفت: هر آنچه تحت عنــوان آگهى فروش یا 
پیوند قلب از افراد زنده، مى بینیم، سوءاســتفاده بوده و 

چنین اقدامى قابل انجام نیست. 
وى با عنوان این مطلب که قلب یک ارگان زنده است 
که نمى توان آن را از یک فرد زنده گرفت، افزود: پیوند 
قلب فقط از افراد مرگ مغزى انجام مى شــود. دهقانى 
گفت: پروسه پیوند قلب، مثل عمل آپاندیس نیست که 
بتوان به راحتى انجام داد و بــه هیچ عنوان عمل پیوند 

قلب در بخش خصوصى انجام نمى شود. 

دهقانى در پاسخ به این که آیا ممکن است فرد با رضایت 
خودش بخواهد قلبش را بفروشــد و این کار در بخش 
خصوصى انجام شود، گفت: اصًال و به هیچ عنوان چنین 
کارى شدنى نیست. زیرا، تعداد کســانى که در کشور 
پیوند قلب انجام مى دهند حدود 10 تا 12 نفر بیشــتر 
نیست. وى افزود: نباید به چنین شایعاتى که فقط قصد 

سوءاستفاده دارند، توجه کرد.
دهقانــى گفــت: در حــال حاضــر حــدود 1800 تا 
2000 نفــر در کشــور در لیســت پیوند قلــب قرار 
دارنــد کــه فقــط وزارت بهداشــت به این لیســت

 دسترسى دارد.

خورشید کیایى
 بازار دست دوم ها گرم شــده و تولید کننده ها ناراحتند. 
رکود در بازار لوازم خانگى همزمان با صعود دالر مشتریان 
این بازار را به حداقل رسانده است. در این بین فعاالن این 
بازار از این موضوع به شــدت نگرانند و مى گویند اگر به 

همین منوال بگذرد باید تغییر شغل بدهند.
خیلى ها مى گویند که نوســانات ارزى باعث شده مردم 
به ســمت لوازم خانگى دســت دوم بروند و این بار بازار 

سمسارى ها رونق گرفته است. 
به نظر مى رسد حاال تنها کســانى به بازار لوازم خانگى 
مراجعه مى کنند که یا مجبورنــد و یا براى تهیه جهیزیه 
باید کاال بخرند اما با وجود این موضوع نیز به دلیل اینکه 
نقدینگى موجود در دســت مردم با قیمت ها همخوانى 
نــدارد خیلى ها به ســمت لوازم خانگى اســتوك روى 

آورده اند.
این در حالى اســت که به گفته تولیــد کنندگان گردش 
مالى براى آنها اهمیت باالیــى دارد به این خاطر که اگر 
تولیدکننده بخواهد قیمت کاالى خود را افزایش دهد با 
کاهش چشمگیر مشترى مواجه خواهد شد. تولیدکنندگان 
محصوالت لوازم خانگى در شرایط کنونى با تأمین و خرید 
انواع مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز روبه رو هستند. 
همچنین به دلیل اعمال تحریم هاى سنگین علیه ایران 
از یک طرف و عدم پرداخت مطالبات و بدهى از ســوى 
کشــورهایى همچون کره جنوبى به ایران سبب شده تا 
واردات محصــوالت لوازم خانگــى برندهایى همچون 
سامسونگ و ال جى به کشور وارد نشــوند که البته این 
اقدام در زمان خود تأثیر بسزایى بر کاهش میزان فروش 

محصوالت برندهاى کره اى داشت.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى چندى پیش 
اعالم کرد که لوازم خانگى ســبک را مى توان به راحتى 
از طریق یک قایق و از راه دریا به کشــور قاچاق کرد و 
این اتفاق در حالى رخ مى دهد و تولیدکننده لوازم خانگى 
همچنان با نرخ دالر 40 هزار تومانى به تولید لوازم خانگى 

ادامه مى دهد.
به گفته اکبر پازوکى، افزایش نرخ دالر موجب گرانى انواع 
لوازم خانگى خارجى و داخلى در کشور مى شود و تا زمانى 

که شــاهد تثبیت نرخ ارز در بازار نباشیم به نوعى رکود 
تورمى را در بازار لوازم خانگى ایران تجربه خواهیم کرد.

جالب اینکه تولید لوازم خانگى در ایران تنها براى مصرف 
داخل کشور نیســت، بلکه تولیدکنندگان ایرانى به فکر 
صادرات محصوالت خود به خارج از مرزها هم هستند ولى 
متأسفانه در این مسیر مشکالت فراوانى دارند که باید این 
معضالت توسط نهادهاى دولتى و ایجاد تغییر در بعضى 
از قوانین حاکم مربوط به صادرات و واردات برطرف شود.

عدم وجود رقابــت در بازار لوازم خانگى کشــور از دیگر 
مواردى اســت که تولید کنندگان با آن روبه رو هستند، 
زیرا تعلل در صادرات انواع لوازم خانگى ســبب خواهد 
شــد تا شــاهد ورود لوازم خانگى اروپایى به کشورهاى 

همسایه باشیم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى تنها راه براى 
ادامه فعالیت تولید کنندگان را صادرات مى داند و معتقد 

اســت که باید راه صادرات لوازم خانگى ایرانى به نقاط 
جهان هموار شود که تحقق این موضوع تنها با حمایت 

حاکمیت و دولت میسر خواهد بود.
در این میان نه تنهــا صادرات بلکه وارد نشــدن لوازم 
خانگى هم باعث شده که این بازار به شکل دیگرى رخ 
نشان دهد. حاال دست دوم ها جاى خود را باز کرده اند و 
در بلبشو گرانى و کمبود نقدینگى دست دوم ها به جاى 
کاالهاى نو به مردم غالب مى شــود. بررسى ها نشان 
مى دهد برخى سودجویان از این شــرایط سوءاستفاده 
کرده و لوازم خانگى دست دوم را تعمیر و رنگ مى کنند 
و به اســم نو یا حتى قاچاق، با قیمت هــاى پایین تر و 
گارانتى رسمى به مردم مى فروشند. اما مشترى بى خبر 
از موضوع، به قصد خرید با صرفه، کاالى دســت دوم 

مى خرد.
طبق سالنامه آمارى وزارت صنعت،  معدن و تجارت به 

رغم اینکه صنعت لوازم خانگى از جمله صنایعى اســت 
که تحت تأثیر ممنوعیت هاى وارداتى در سال 97، رشد 
قابل توجهى را در حوزه تولید تجربه کرد، اما با گذشت 
بیش از ســه ســال از ممنوعیت واردات لوازم خانگى، 
همچنان شــاهد هســتیم که برندهاى خارجى در بازار 

حضور گسترده اى دارند.
در حالى کــه کاالى قاچاق از مبادى مــرزى از طریق 
ته لنجــى،  تعاونى مرزنشــینان و کوله بر وارد کشــور 
مى شود و پدیده فروش کاالى دســت دوم به جاى نو 
نیز در بازار لوازم خانگى خبرســاز شــده، اما بسیارى از 
مردم همچنان لوازم با ریســک و یا قاچــاق در بازار را 
مى خرند ولى کاالى تولید داخل را نــه! امرى که عدم 
رقابت و وارد نشــدن کاالى خارجــى و قاچاق کاال به 
آن دامن زده و بازار بى مشترى لوازم خانگى را رو سیاه 

کرده است.

سکوت و سکون در بازار لوازم خانگى مجلس کوتاه نمى آید
  انتخاب | نماینده جبهه پایدارى در توییتى ضمن 
انتقاد از دیــدار و اظهارات امیرعبداللهیان و مســئول 
سیاســت خارجى اتحادیه اروپا نوشت: مطمئن باشید 
مجلس از اجراى دقیق قانون راهبردى کوتاه نخواهد 
آمد. خضریان نوشت: در شرایطى که آمریکا به عنوان 
مقصر اصلى، نسبت به مذاکرات احیاى برجام، اعالم 
بى نیازى مى کند و تروئیکاى  اروپا در بیانیه اى اقدامات 
هسته اى، موشــکى و منطقه اى ایران را فعالیت هاى 
تنش زا مى نامد، اظهارات جناب امیرعبداللهیان با بورل 
چه معنایى جز القاى ضعف و نیازمنــدى  ایران دارد؟! 
جناب حســین امیرعبداللهیان! آیا مواضع و اقدامات 
اخیر شــما در خصوص  مذاکرات هســته اى، در شأن 
ایستادگى مردم ایران است؟! مطمئن باشید مجلس بر 
مبناى  سیاست قطعى نظام، از اجراى دقیق  قانون اقدام 

راهبردى کوتاه نخواهد آمد.

2 هفته بروید کره شمالى! 
«اول روى خودتان امتحان کنید»    برترین ها|
عنوان یادداشت محمد مهاجرى، تئوریسین اصولگرا 
براى روزنامه «اعتماد» است که در آن آمده: پیشنهادى 
دارم که شــاید براى مسئوالن و اشــخاصى که علیه 
فضاى مجازى ســخنرانى مى کنند یــا قلم مى زنند، 
بتواند کارساز باشد: اعضاى خانواده هاى خود را براى دو 
هفته به کره شمالى بفرستید. بعد از دو هفته خانواده ها 
را بازگردانند و نظرشان را جویا شوند تا معلوم شود که 

زندگى بدون فضاى مجازى براى آنها چگونه است.

انجام روزانه 400 میلیون تراکنش  
معاون فناورى هــاى نوین بانک مرکزى    ایلنا |
اظهار کرد: هر ایرانى روزانه به طور متوسط 5 تراکنش 
بانکى انجام مى دهــد و در روز تقریبــًا 400 میلیون 
تراکنش بانکى داریم. مبالغ خــرد و کالن با ابزار هاى 
مختلف و خدماتى که ارائه مى شــود بین حســاب ها 
جا به جا مى شــود. در ســال حدود 50 هزار همت در 
سامانه هاى بین بانکى جا به جا مى شود و اگر سامانه هاى 
درون بانکى را نیز اضافه کنیــم این عدد افزایش پیدا 

مى کند.

استیضاح وزیر اقتصاد 
  تسنیم | نماینــده اراك و عضو کمیســیون 
شوراهاى مجلس شوراى اسالمى از کلید خوردن طرح 
استیضاح سیداحسان خاندوزى، وزیر امور اقتصادى و 
دارایى در مجلس خبر داد. محمدحسن آصفرى با بیان 
اینکه طرح اســتیضاح وزیر اقتصاد در هشت محور در 
سامانه بارگذارى شده است، افزود: طرح استیضاح براى 
رســیدگى و طى روند قانونى هفته آینده تقدیم هیئت 

رئیسه مجلس خواهد شد. 

کمبود اسکناس نداریم
  ایسنا | درپى مطــرح شــدن ادعاهایى مبنى 
بر اینکه دســتگاه هاى خودپرداز در ارائــه پول نقد با 
کمبود اسکناس مواجه هستند، دبیر شوراى هماهنگى 
بانک هاى دولتى و نیمه دولتى اعالم کرد که در شبکه 
بانکى و خودپردازها مشکلى از نظر تأمین نقدینگى و 
اسکناس وجود ندارد. علیرضا قیطاسى اظهار کرد: اگر 
کسى در بانک مشخصى با مشکل کمبود اسکناس و 
نقدینگى مواجه شده  اســت، اعالم کند تا پیگیرى ها 

انجام شود.

اقدام بى سابقه سازمان برنامه
  مهر| عضو کمیسیون اجتماعى مجلس با انتقاد 
از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص بودجه 
سال 1401، اظهار کرد: مجلس شوراى اسالمى منابع 
را در جریان بررسى بودجه تعریف کرد و محقق شده، 
اما مصارف آن تغییر پیدا کرده است. حسن محمدیارى 
با تأ کید بــر اینکه به هیچ وجه قابل قبول نیســت که 
ســازمان برنامه و بودجه خودسرانه ردیف هاى بودجه 
را تغییر دهد، گفت: بخش اعظمى از پروژه هاى مناطق 
کم برخوردار که نیاز به تزریق اعتبار داشتند، به حاشیه 

رفته است.

فوق تخصص گوارش درباره چگونگى نجــات دادن جان یک جوان که 
دســته کلیدى را قورت داده بود، توضیح داد. این حادثــه چند روز قبل در 
نیشابور اتفاق افتاد. پسرى 24ساله که بنا به دالیلى نامعلوم یک دسته کلید 
را بلعیده بود وقتى با شکم درد شدید مواجه شد تصمیم گرفت به بیمارستان 

مراجعه کند.
او که از درد به خودش مى پیچید به بیمارســتان 22بهمن نیشابور رفت و 
درخواســت کمک کرد. تیم درمانى فوق تخصصى گــوارش بعد از انجام 
تصویربردارى یک دسته کلید فلزى را که شــامل 7 کلید مى شد در معده 

پسر جوان پیدا کردند.
در این شرایط بود که کادر پزشکى تالش خود براى خارج کردن دسته کلید 

از معده بیمار را آغاز کرد و بعد از ساعتى این عمل با خارج کردن دسته کلید 
به پایان رسید و یک روز بعد هم بیمار از بیمارستان مرخص شد.

دکتــر خدیجه یکتــاى رودى، فوق تخصــص گوارش و کبد، پزشــکى 
اســت که موفق شــد دســته کلید را از معده پســر جوان خــارج کند. 
او در گفت گویــى با «همشــهرى» گفته اســت ایــن فرد بــراى اینکه 
ســارق به دســته کلید مغازه اش دسترســى پیــدا نکند آنهــا را قورت

 داده بود.
این پزشک مى گوید: بیمار شب قبل دسته کلید را بلعیده بود و زمانى که به 
بیمارستان رسید حدود 12ساعت مى گذشت. بعید بود که دسته کلید به آن 
بزرگى دفع شود. شانس آوردیم که دسته کلید در انتهاى معده مانده بود. چرا 

که اگر وارد روده مى شد احتمال آسیب دیدن بیمار زیاد بود و به این سادگى 
نمى شد آن را از شکم بیمار خارج کرد و باید جراحى انجام مى شد. 

جوان نیشابورى یک دسته کلید را بلعید!

الدن ایرانمنش
بازار مرغ این روزها پر شــده از ضرر و زیان و مرغداران 
کالفه شــده اند. از یک طرف جوجه هاى یک روزه زیاد 
شده اند و از ســویى دیگر قیمت مرغ رو به کاهش رفته 
است؛ مسئله اى که مرغداران و تولید کنندگان را با هزینه 

هاى میلیاردى روبه رو کرده است.
در حال حاضر تولید کنندگان مرغ هایشــان را در بازار با 
10 هزار تومان زیر قیمت آنچه برایشــان درمى آید مى 
فروشــند و این نوســان قیمت و فروش مرغ زیر قیمت 
مصوب از ســویى به ضرر تولیدکنندگان شده و از سویى 

دیگر نارضایتى مصرف کننده را دربرداشته است.

به گفته مصرف کنندگان مرغ هایى که در فروشــگاه ها 
وجود دارد نه از کمیت و نه از کیفیت مناســب برخوردار 

نیستند و خیلى ها از خرید مرغ سر باز مى زنند.
تا پیش از این به این علت که قیمت مرغ کشــش بازار 
مصرف را نداشت بسیارى از مرغ ها روى دست مرغداران 
ماند و در انبارها انباشــته شد؛ وضعیتى که اکنون موجب 
افت قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب و زیان شدید مرغداران 
و درخواســت کمک آنها از وزارت جهاد کشاورزى شده 

است.
مرغداران معتقدند، موارد متعدد در کنار سیاستگذارى غیر 
کارشناسى تولید موجب انباشت مرغ در مرغدارى ها شده 
است، موضوعى که زیان مرغداران را رقم زده و صداى 

اعتراض آنها را درآورده است.
کارشناســان اقتصــادى تأکید دارنــد بهترین وضعیت 
این اســت که تولید کننده و مصرف کننده مرغ، هر دو از 
وضعیت بازار رضایت داشته باشند و مدیریت بازار باید به 
نحوى باشــد که با وجودى که مردم با قیمت هاى پایین 
مى خرند، صرفه اقتصادى هم براى واحدهاى تولید داشته 
باشد تا این تولید دوام یابد. در همین حال،  تولید کنندگان 
 مى گویند این قیمت ها به ضرر آنهاست و ادامه این وضع 
تولید را براى آنها سخت خواهد کرد و با احتمال کاهش 

تولید، دوباره قیمت افزایش مى یابد.
 تولید کنندگان مرغ مى گویند: وزارت جهاد کشاورزى در 
ماه هاى گذشته به مرغداران تکلیف کرد که جوجه ریزى 
را بیشــتر کنند و این عاملى براى افزایش بیش از اندازه 
تولید شد و در ادامه هم با تزریق مرغ منجمد وارداتى به 
بازار موجب بر هم زدن تعــادل عرضه و تقاضا و کاهش 
بیش از اندازه قیمت شد که از نظر آنها این به ضرر بخش 

تولید است.  
به گفته تولیدکنندگان مرغ، شــرکت پشتیبانى امور دام 
از شــرکت هاى زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزى از 
آن جهت این مرغ ها را به بازار عرضه مى کرد که مهلت 
انقضاى مصرف آن رو به پایان بــوده و چاره اى جز این 

نداشته است. 
محمد یوســفى، رئیس انجمــن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتى، کاهش تقاضا را عاملى براى کاهش قیمت مرغ 
در بازار عنوان مى کند و مى گویــد: هزینه هاى تحصیل 
و لوازم التحریر در مهر و آبان موجب شــد مرغ در ســبد 
محصوالت پروتئینى مردم کمتر جاى داشــته باشــد و 

همین امر نیز قیمت را در بازار کاهش داده است. 
وى  معتقد است: عرضه مرغ منجمد به بازار باید حساب 
شده مى شد و نباید به کاهش بیش از اندازه قیمت در بازار 

مى انجامید. به گفته یوسفى، وزارت جهاد کشاورزى نباید 
به صورت دســتورى به مرغدارى ها  تکلیف کند که چه 
میزان جوجه ریزى کنند یا حداقــل  نظر مرغداران را هم 

در نظر بگیرند. 
حاال تولید کنندگان از هزینه هاى باالى تولید مى گویند 
که با گران شــدن نهاده و خوراك دام و طیور باال رفته 
است، به طورى که قیمت تمام شــده یک کیلو مرغ 70 
تا 75 هزار تومان اســت اما مرغ را کیلویى زیر 50 هزار 

تومان مى فروشند.
روند بازار مرغ در سال هاى اخیر در مناطق مختلف کشور 
یک پاى ثابت پرونده هاى تنظیم بازار شده است تا جایى 
که اکنون بــا وجود یک میلیون تن مــازاد تولید مرغ در 
کشور عضو انجمن ملى تولید کنندگان زنجیره اى مرغ 

خواستار این شده که بازار مرغ آزاد گذاشته شود.
عبدالعلى طهماســبى با انتقاد از سیاست هاى نامناسب 
در حوزه صادرات گفت: یک روز صــادرات مرغ قطع و 
روزى دیگر آزاد مى شــود که این رویه مناسب نیست. 
 وى ظرفیت مصرف مرغ را در کشور 2/5 میلیون تن بیان 
کرده و گفته: یک میلیون تن مازاد تولید در کشور داریم و 
باید بازار را آزاد بگذاریم تا مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت 

را تعیین کند.

یک میلیون تن، مازاد تولید در کشور 

مرغ هایى که نه در عزا سر بریده مى شوند، نه در عروسى! 
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رفع گره ترافیکى خیابان 
شهداى رهنان

مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
درخواســت هاى مردمى، اصالح هندسى خیابان شهدا 
در جهت کاهش حجم ترافیکى این محدوده در منطقه 
رهنان انجام شد. حسن محمدحسینى اظهار کرد: با توجه 
به حجم باالى ترافیک در خیابان شهدا در منطقه رهنان 
به ویژه در مناســبت ها و اعیاد  درخواست هاى متعددى 
مبنى بر ایجاد سهولت تردد خودروها و ناوگان حمل و نقل 
عمومى و رفع گره هاى ترافیکى این خیابان مطرح شده 
بود. وى گفت: با حذف پارك حاشیه اى در مسیر شرق به 
غرب این خیابان مسیرى به عرض 3/5 متر جهت تردد و 
مسیر غرب به شرق نیز با عرض 5/5 متر جهت یک خط 

پارك و یک خط عبورى در نظر گرفته شده است.

راهکار کاهش نزاع بین زوجین 
مدیرکل دفتر امــور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: کاهش نزاع واختــالف بین زوجین به 
عنوان یکى از آسیب هاى اجتماعى در اصفهان نیازمند 
آموزش، پیشــگیرى و تقویت مهارت هــاى ارتباطى 
است. مسعود مهدویان فر افزود: بسیارى از تعارض ها و 
اختالفات همسران در زندگى مشترك به این دلیل است 
که دختران و پسران ما نقش هاى جنسیتى را در خانواده 
خود فرا نگرفته اند و فاقد مهارت هاى الزم براى عبور از 

چالش ها و موقعیت هاى ارتباطى هستند.

توزیع 250 بسته کمک معیشتى 
به مناسبت شب یلدا بیش از 250 بسته کمک معیشتى 
بین خانواده هاى نیازمند شهرستان خور و بیابانک توزیع 
شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک گفت: این 
بسته ها ویژه شب یلدا با عنوان طرح یلداى فاطمى بین 
خانواده هاى نیازمند توزیع شــد. سرهنگ حسن ترکى 
ارزش ریالى هر بسته 300 هزار تومان بیان کردو افزود: 

این بسته ها شامل تنقالت، شیرینى و میوه بودند.

فوت مرد 50 ساله بر اثر 
گازگرفتگى

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: مرد 50 
ساله در گلپایگان بر اثر گازگرفتگى جان خود را از دست 
داد. عباس عابدى اظهار داشت: این حادثه در گلپایگان 
روستاى رباط محمود رخ داده است. وى گفت: این حادثه 
به دنبال استفاده از ذغال براى گرم کردن اتاق رخ داده 
اســت، تصریح کرد: یک واحد امدادى 115 براى این 

حادثه اعزام شد.

آغازبه کار
 2 ایستگاه جدید سنجش 

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: با احداث دو دســتگاه ســنجش آالیندگى هوا 
تعداد دستگاه هاى شــهردارى اصفهان به 11 ایستگاه 
افزایش یافت. حسین حق شــناس با اشاره به اینکه در 
سال هاى گذشته 9 ایستگاه ســنجش آلودگى هوا در 
اصفهان نصب شده است، تصریح کرد: در سال 1399 
دو دستگاه دیگر به ارزش 27 میلیارد ریال خریدارى و 
در محل هاى پرتراکم و پرتردد همچون میدان استقالل 
(دانشگاه صنعتى) و سپاهان شــهر که معموًال به نظر 
مى رسد از آلودگى هاى زیست محیطى باالیى برخوردار 

هستند، نصب شد.

فروش اینترنتى دارو 
غیر قانونى است

نایب رییس انجمن داروســازان ایران گفت: فروش 
دارو در فضاى مجازى از جمله شبکه هاى اجتماعى و 
برخى از پلتفرم هاى داخلى، غیر قانونى است و سالمتى 
مردم را بطور جدى تهدید مى کند. سید على فاطمى 
گفت: گزارش ها و شواهدى مبنى بر فروش انواع دارو 
و مکمل هاى دارویى در برخى شــبکه هاى اجتماعى 
مانند تلگرام و اینســتاگرام و تعــدادى از پلتفرم هاى 
داخلى وجود دارد کــه در آنها، مبداء ارســال دارو ها 

مشخص نیست.

خبر

رئیس شوراى اســالمى اســتان اصفهان گفت: حق این 
اســتان در پرداخت عوارض آالیندگى ضایع شده و میزان 
پرداختى سال  جارى نسبت به گذشته کاهش چشمگیرى 

پیدا کرده است.
محمدجواد توحیدى راد در اجالس شوراى اسالمى استان 
اصفهان در بین نمایندگان 28 شهرستان در شوراى استان 
که در محل فرماندارى مبارکه برگزار شد، اظهار کرد: سال 
گذشته حدود ســه هزار میلیارد تومان به حساب شهرهاى 
استان واریز شده است اما تا پایان آذرماه امسال حدود 100 
میلیارد واریز شده است که این مبلغ اختالف فاحشى با سال 
گذشته دارد. وى با بیان اینکه پیگیرى هاى الزم در این زمینه 

در نشست با مدیر کل امور مالیاتى استان انجام خواهد شد، 
ادامه داد: این اختالف واریزى نسبت به سال گذشته نشان 

مى دهد که حق استان اصفهان ضایع شده است.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه تالش 
مدیریت شــهرى و روســتایى در زمینه وصول این حق و 
حقوق اســت، افزود: با کمک نمایندگان شوراى اسالمى 
اســتان در تهران پیگیرى هاى الزم براى رفع این مشکل 
استان را انجام مى دهیم. وى اضافه کرد: از استاندار اصفهان 
تقاضا کردیم که حق و حقوق اســتان را با دعوت از رئیس 
سازمان محیط زیست در شوراى گفت وگوى دولت و بخش 

خصوصى به استان اصفهان برگردانیم.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از کمبود فضا 
در دستگاه قضایى استان و ســازمان هاى وابسته به این 

ارگان خبر داد.
حجت االسالم اسدا... جعفرى در جمع خبرنگاران به کمبود 
فضاى در دستگاه قضایى استان اشاره کرده و اظهار داشت: 
مجموعه سازمان هاى وابسته به قوه قضاییه و دادگسترى 
استان و ساختمان هایى که براى ارائه خدمات به مردم در 
اختیار دارند را مورد بررسى قرار دادیم و در بررسى نهایى 
مشخص شد که برخى از این مجموعه ها و حتى ادارات 

کل آنها فضاى الزم و کافى را در اختیار ندارند.
وى افزود: اســتان اصفهان یکى از اســتان هاى مهم و 

تاثیرگذار کشور در بســیارى از شاخص ها است و فضاى 
برخى از مجموعه هاى وابسته به قوه قضاییه و دادگسترى 

متناسب با شان مردم و استان نیست.
رئیس کل دادگسترى اســتان تصریح کرد: بسیارى از 
مناطق کشــور از محصوالت، تولیدات و ظرفیت هاى 
اصفهان بهره مى برند و نباید این استان در برخى از حوزه ها 

به این شکل دچار فقر و محرومیت باشد.
وى ادامه داد: در همین راستا باید آنچه که به مجموعه هاى 
وابسته به قوه قضاییه و سازمان تابع این ارگان مى شود، 
باید جمع بندى شــده و اقدامات الزم براى حل آن انجام 

شود.

دستگاه قضایى اصفهان با 
کمبود فضا مواجه است

ضایع شدن حق اصفهان در 
پرداخت عوارض آالیندگى 

حمل و نقل ترکیبى ایده اى جدید است که مى تواند 
اصفهان را از اسارت هواى آلوده و ترافیک نجات دهد. 
ایده اى که چند روز پیش معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان از آن خبر داد و گفت قراراست در 
اصفهان به اجرا برسد. گرچه حمل و نقل ترکیبى روشى 
تازه و نو نیست و پیش از این در پایتخت به شکل پایلوت 
انجام شده بود اما خیلى ها مى گویند این روش مى تواند 
قدرى از مشکالت حمل و نقل اصفهان را که حاال به گره 

کورى تبدیل شده است کاهش دهد.
کاهش مسافران ناوگان حمل و نقل عمومى از سویى و 
فرسودگى این ناوگان از سوى دیگر حاال مسئوالن شهر را 
به فکر ایجاد مدل هاى مختلف حمل و نقل براى مدیریت 
ناوگان و کاهش هدررفت انرژى انداخته است. روش هایى 
که به گفته مدیران شهراصفهان، هم مى تواند در راستاى 
استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل عمومى صورت گیرد 
و هم ترافیک ناشى از عبور اتو بوس هاى شهرى در 

خیابان هاى مختلف از جمله مرکز شهر را کاهش دهد.
یکى از اجزاى حمل و نقل ترکیبى دوچرخه است؛

 وسیله اى پاك که هم مى تواند سوخت هاى آالینده را 
کاهش دهد و هم به کاهش ترافیک کمک کند. اما تا 
پیش از این یکى از اصلى ترین مشکالت اغلب آنهایى 
که مى خواستند در شهر دوچرخه سوارى کنند بدون 
شک مسیرهاى طوالنى و غیر استانداردى بود که موجب

 مى شد دوچرخه سواران از خیر استفاده از دوچرخه هایشان 
بگذرند. اما در جدیدترین اظهار نظر از جانب معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرى قرار است این مشکل هم حل شود.  
در این راستا از تالش براى ایجاد و بازسازى دوباره ایستگاه 

هاى دوچرخه به شکل استاندارد خبر داده شده است.

ناوگان تازه نفس 
فرسودگى و طوالنى بودن زمان سفر یکى دیگر از 
دالیلى است که استقبال از ناوگان حمل و نقل عمومى 
در اصفهان را کاهش داده و از سوى دیگر، افزایش 
روزافزون خودروهاى شخصى نیز مزید برعلت شده است 
به همین خاطر دراین شرایط نیز باید براى زیرساخت هاى 
ترافیکى چاره اى اندیشیده شود، چراکه با این رونِد افزایش 
خودروهاى شخصى راهى جز توسعه حمل و نقل عمومى و 
ترغیب شهروندان به این سمت نداریم. به گفته حق شناس 
حمل و نقل ترکیبى بهترین راهکار براى توسعه حمل و 
نقل عمومى و کاهش خودروهاى تک سرنشین در شهر 
است، از این رو یکى از اقدامات جدى که شهردارى باید 
در زمینه آن قدم بردارد بازسازى و نوسازى اتو بوس ها، 
مینى  بوس ها و تاکسى هاى شهر براى اجراى ایده حمل 
و نقل ترکیبى است که مى تواند به ماشین زدایى از شهر 

کمک کند.
حق شناس با بیان اینکه حمل و نقل ترکیبى از شبکه هاى 
سراسرى درون شهرى مانند بى.آر.تى یا تراموا تا 

زیرساخت هاى دوچرخه سوارى و پیاده روى را شامل 
مى شود گفته در این زمینه ارائه خدمات عمومى و اعمال 
محدودیت هاى ترافیکى براى خودروهاى شخصى نیز 

الزم است.

ترکیب در کاوه 
از جمله اولین مکان هایى که در اصفهان به حمل و نقل 
ترکیبى مجهز شده ترمینال کاوه است که به گفته معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در حال حاضر 
در قسمت انتهایى ترمینال کاوه یک مسیر دسترسى ایجاد 
شده که به مترو کاوه متصل خواهد شد. این مکان داراى 
پارکینگ ویژه براى خودروهاى شخصى و پارکینگ 
دوچرخه است تا حمل و نقل ترکیبى خوبى شکل بگیرد 
و مردم بتوانند به وسایل نقلیه عمومى دسترسى پیدا کنند 

و این امکانات مورد استقبال ویژه مردم قرار گرفته است.
به گفته حق شناس، حمل و نقل ترکیبى حرکتى نوین 
براى پایانه کاوه است که مى تواند در مراحل اولیه این 

طرح بخشى از مشکالت اصفهان را حل کند.
البته  به گفته کارشناسان، تحول در شهر و ایجاد حمل و 
نقل ترکیبى به شکل جامع باید در کنار تقویت حمل ونقل 
عمومى و استفاده از این سیستم براى تردد و جابه جایى 
در سطح کالنشهراصفهان و تشویق مردم به استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومى و استفاده از دوچرخه و مترو 

همراه باشد.

«حمل و نقل ترکیبى» 
اصفهان را نجات مى دهد؟

اصفهان به وقت طلوع یلدا
نصف جهان   جشن یلدا از جشن هاى اصیل ایرانى 
اســت. از جنس دید و بازدید و صله رحم به همراه 
همدلى و صمیمیــت و احترام به بــزرگان و ریش 
سپیدان فامیل. به همین منظور سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان هم با رویکرد 
خانواده محور نگاه ویژه  اى به شب یلدا و پاسداشت 
آن دارد. در این رابطه سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان جشنى را ویژه بانوان با 
عنوان طلوع یلدا برگزار مى کند. این جشن امروز از 

ســاعت 10 تا 12 در باغ بانوان طلوع برگزار خواهد 
شد.

این برنامه ها در قالب برپایى ســفره هاى شــب 
یلدا، ایستگاه هاى تفریح و بازى و برگزارى جشن 
استیجى ویژه یلدا و ویژه بانوان است که امروز در باغ 
طلوع بزرگراه آقابابایى، نرسیده به پل تمدن قبل از 
شهرك سالمت برگزار مى شود. عالقه مندان به این 
جشن مى توانند براى خود خاطره اى از یلدا بسازند و 

در این جشن شرکت کنند.

مریم محسنى
با وجود اینکه شهرك ســازان موظفند در قبال ساخت 
مجتمع هاى مسکونى، خدمات و سایر امکانات مورد 
نیاز ساکنان این شهرك ها را تأمین کنند اما در برخى 
مواقع با عدم اجراى تعهدات خود موجب بروز مشکالت 
فراوانى در این مناطق مى شــوند. شــاهد این مدعا 
شهرك سیمرغ است که به عنوان یک شهرك تازه ساز 
در حاشیه اصفهان داراى ساکنان زیادى است و ساخت 
و سازهاى زیادى هم در آنجا صورت گرفته اما متأسفانه 

با وجود اینکه درصد باالیى از ســاکنان این شهرك را 
جوانان تشکیل مى دهند از وجود امکانات ورزشى در 

این شهرك خبرى نیست. 
این موضوع نه تنها براى شــهرك سیمرغ بلکه براى 
مناطق حاشــیه اى اصفهان وجود دارد و متأســفانه 
بسیارى از شهرك ســازها به وظایف قانونى خود در 
قبال شهرك هاى احداث شده عمل نمى کنند که این 
مهم نارضایتى شهروندان و ساکنان این شهرك ها را 

در پى دارد.

سیمرغ بى بال و پر!

ربازدایى یا رباخوارى؟
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
30 آذرماه خود در گزارشــى با عنوان «آشــفتگى 
اقتصادى زیر سایه بانکدارى ربوى» به ربازدایى از 
قراردادهاى دریافت تســهیالت بانکى پرداخته و 
نوشته: «ربازدایى از قراردادهاى دریافت تسهیالت 
بانکى که ماهیت مشــارکتى دارند صورت نگرفته 

است.»
در بخش دیگرى از ایــن گزارش آمده: «بهره هاى 
سرســام آور بانک ها که نام ســود یا کارمزد بر آن 
نهاده اند بر نــرخ تورم تأثیرگذار اســت. پیچ و خم 
دریافت وام هاى کوچک و بزرگ، دریافت وثیقه هاى 

آنچنانى همچنیــن حضور بانک هــا در بازارهاى 
موازى همچون بازار مســکن، ارز و طال منجر به 
بى ثباتى در شــرایط اقتصاد کالن مى شــود. این 
اتفاقــات جایى را بــراى تحقق نظــام بانکدارى 
بدون ربا و اســالمى کردن بانک ها نمى گذارد. در 
عمل بخشــى از قراردادهاى بانکــى که ماهیت 
مبادله اى دارند مانند قرارداد فروش اقساطى تقریبًا 
ماهیت غیرربــوى به خود گرفته انــد؛ اما ربازدایى 
از آن بخشــى از قراردادهاى دریافت تســهیالت 
بانکى که ماهیت مشــارکتى دارند بــه طور کامل

 صورت نگرفته است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

رییس انجمن صنفى مهندسان معمار استان اصفهان 
گفت: اگر مانع کارکرد فضاى عمومى شهرى چون 
چهارباغ عباسى بشویم، اگر در این فضاى عمومى شهرى 
منع نشستن ایجاد کنیم، آن فضا دیگر به عنوان فضاى 

شهرى عمل نخواهد کرد.
در روزهاى اخیر، زمزمه هاى تغییر و بازگشت فضاى 
شهرى چهارباغ عباسى از پیاده راه به سواره راه شنیده 
مى شود، موضوعى که مدیران شهرى آن را تکذیب 
کرده اند. با این وجود میز و صندلى هاى کافه رستوران 
ها از این گذر پیاده راه جمع شده اند و رواق هاى مدرسه 

چهارباغ که عابران در آنها مى نشستند با شیشه مسدود 
شده اند.

آتوسا افغان در این ارتباط یادآور شد: چهارباغ با همین 
وضعیتش هم با جمع شدن میز و صندلى هایى که کنار 
مغازه ها براى خوردن اغذیه و اندکى استراحت بود، تبدیل 
به یک وضعیت سوت و کور مى شود و به این ترتیب روز 

به روز مراجعه و حضور در چهارباغ کمرنگ مى شود.
وى گفت: در حالى که اصفهان هیچ چیز جدیدى در 
فضاى شهرى تولید نکرده آنچه هم از فضاى شهرى 
تاریخى بوده از آن مى گیریم و این ضرر بزرگى براى 

شهروند اصفهانى است.
افغان با اشاره به اینکه در تمام شهرهاى ایران،

 راسته ها، خیابان ها و میدان هایى وجود دارد که به نوعى 
پاتوق شهرى محسوب مى شوند، جاهایى که محل غذا 
خوردن، تردد و یا تجمع هستند و شهروندان به آن فضاها 
تعلق خاطر دارند، گفت: دراصفهان سال هاست که این 
فضاها را نداریم و هر وقت هم که فضاى شهرى مى 
خواهد احیا بشود، با موردى که بیشتر مورد منع اماکن 
است به نوعى از محتواى خودش خالى مى شود و این 

براى شهروند اصفهانى آسیب بزرگى است.

چهارباغ نباید از کارکرد فضاى عمومى شهرى دور شود

معرفى مدیر جدید حراست شهردارى فوالدشهر
نصف جهــان    باحضور معاون اداره کل حراســت 
اســتاندارى اصفهان، شــهردار، رئیس و جمعى از 
اعضاى شوراى شــهر فوالدشهر از خدمات محمد 
یوســف پور به عنوان مدیر ســابق اداره حراست 
شهردارى تقدیر و اســماعیل کریم زاده به عنوان 
مدیر اداره حراست شهردارى فوالدشهر معرفى شد.
حسین ایزدى، شهردار فوالدشــهر در این مراسم 

گفت: کارکنان واحدهاى حراست همواره به وظیفه 
اصلى خود که همان حفظ آرامش و صیانت از قانون 

و امنیت درون سازمانى است عمل مى کنند.
وى ادامه داد: وظیفه ذاتى حراست، صیانت از سرمایه 
اجتماعى و کادر شهردارى است و تالش همه عوامل 
و نیروها باید منجر به خروجى مطلوب براى جامعه 

که همان رضایت عمومى است، شود.

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند مبارکه
نصف جهان   محمد مهدى احمدى، شهردار مبارکه 
به نقش مهم و اساســى مدیریت پسماند در جامعه 
اشاره و گفت: امروزه توجه به مدیریت پسماند یکى 
از مهمترین محورهاى توسعه پایدار محسوب مى 
شــود و با توجه به نیاز و محدودیت هاى روزافزون 
به منابع انرژى، مدیریت پسماند داراى جایگاه بسیار 

ویژه اى است.
وى افزود: مدیریت پســماند یکــى از اصلى ترین 
نیازهاى محیط زیســت بوده و در استفاده از انرژى 

هاى نو کارآمد  است.

احمدى با اشاره انتقال روزانه زباله هاى شهرستان 
به سایت هاى بازیافت شهرســتان هاى همجوار 
افزود: یکى از معضالتى که امروزه شــهرهاى ما را 
تهدید مى کند نبود سایت بازیافت مستقل است که 
هزینه هاى زیادى را به شهردارى ها تحمیل کرده 

است.
وى افزود: با همکارى و همراهى مسئولین استان، 
شوراهاى اسالمى شــهرها و شهرداران شهرهاى 
منطقه طرح جامع مدیریت پسماند تدوین و به زودى 

عملیاتى مى گردد.

اعالم خبرهاى خوش براى کشاورزان اردستانى
نصف جهان    فرماندار شهرســتان اردستان گفت: 
راه اندازى کارخانــه دنیاى فلز، اشــتغال 400 نفر 
به صورت مستقیم و همچنین بى نیاز کردن کشور از 
واردات لوله هاى انتقــال گاز و نفت را در پى خواهد 

داشت.
محمدهادى احمدى طبا با اشاره به بازدید وزیر جهاد 
کشاورزى از کارخانه دنیاى فلز شهرستان اردستان 
تصریح کرد: امیدواریم این مجموعه با دســتور و 
اقدامات الزم از سوى وزارت جهاد کشاورزى پس از 

ده سال راه اندازى شود.
فرماندار شهرستان اردســتان در بخش دیگرى از 
ســخنانش با بیان اینکه «اردســتان» شهرستان 
قنوات اســت، اضافه کرد: در این شهرستان، 470 
رشته قنات وجود دارد که طول این قنات ها به بیش 
از 280 کیلومتر مى رسد و بودجه در نظر گرفته شده 
که وزیر جهاد کشاورزى دستور اعطاى آن را براى 
احیا و الیروبى قنات ها صادر کرد، اتفاقات خوبى در 

حوزه کشاورزى شهرستان رقم خواهد زد.

دبیر کل رویداد "هفت صد هوش مصنوعى اصفهان" 
گفت: 39 چالش شهرى، گردشگرى و اقتصادى در این 
رویداد به تیم هاى ایده پرداز معرفى شد تا راهکارهاى 

مبتنى بر هوش مصنوعى را براى رفع آنها ارائه کنند.
محمد آکوچکیان افزود: 39 چالش در زمینه هاى شهر 
هوشمند، بازاریابى برخط (آنالین)، گردشگرى، فوالد، 
بیمه و درمان و مدیریت مالى در رقابت چالش هوش 

مصنوعى اصفهان به تیم هاى ایده پرداز معرفى شده 
است تا آنها راهکارهاى خود را براى رفع این چالش تا 

جمعه دوم دى ارائه کنند.
وى با بیان اینکه رقابت چالش هوش مصنوعى یکى از 
برنامه هاى رویداد " هفت صد هوش مصنوعى اصفهان " 
است، اظهار داشت: این رقابت با حضور 25 تیم در اصفهان 
آغاز و 39 چالش از سوى 6 سازمان و واحد صنعتى به 

تیم ها معرفى شد.
آکوچکیان با بیان اینکه چالش ها به تیم هاى شرکت 
کننده معرفى  شده و آنها تا جمعه دوم دى براى آماده کردن 
طرح و ایده خود فرصت دارند، گفت: هر تیمى که بتواند 
براى رفع چالش ها ایده خوبى ارائه کند مورد حمایت این 
شرکت ها از استخدام تا مشارکت و سرمایه گذارى قرار 

مى گیرد.

ایده پردازان به رفع 39 چالش اصفهان مى پردازند
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سامسونگ قصد دارد در ســال 2023، بزرگ ترین لپ تاپ تاشو که مجهز به 
نمایشگر 17 اینچى است را به جهان معرفى کند.

سامسونگ در حال نهایى کردن توسعه اولین لپ تاپ تاشوى OLED خود است 
و احتماال آن را در سال 2023 روانه بازار کند.

با توجه به جزئیات فاش شــده از برنامه هاى تولید این غول کره اى، سامسونگ 
براى طراحى بزرگترین لپ تاپ تاشو آماده و حتى ممکن است این فناورى را در 

اختیار شرکت هاى دیگر قرار دهد.
برند اچ پى نیز در حال کار بر روى لپ تاپ تاشوى OLED است که البته ساخت 
ال جى است؛ در حالى که لنوو و ایسوس قبًال مدل هاى خود را با طراحى مشابه 
معرفى کرده اند. طبق گزارش ها، اپل هم در حال کار بر روى یک مک تاشو است.
گفته مى شود که این شرکت از پنل هاى OLED17.3 اینچى متعلق به شرکت 
زیرمجموعه نمایشگر خود یعنى سامسونگ استفاده مى کند که در صورت تا شدن، 
به صورت مورب به 13.3 اینچ خم مى شوند. استفاده از اجزاى اختصاصى مطمئنًا 

قیمت نمایشگر تاشو با صفحه بزرگ آینده سامسونگ را کاهش خواهد داد.
برند هاى دیگرى که قرار اســت دستگاه هاى تاشــوى غول پیکرى را در سال 
2023 روانه بازار کنند عبارتند از HP که اولین لپ تاپ تاشوd 17 اینچى خود را با 

صفحه نمایش ساخت ال جى که در صورت تا شدن به 11 اینچ کوچک مى شود، 
رونمایى مى کند. این دستگاه یک رقیب مستقیم براى دستگاه سامسونگ خواهد 

بود؛ زیرا تقریباً در همان زمان عرضه مى شود.
مجله Elec ادعا مى کرد که سامســونگ برنامه هایى براى عرضه 17.3 اینچى 
خود در سال 2022 داشت؛ اما رونمایى از این دستگاه به دالیل نامعلومى به تعویق 
افتاد. اگر این دستگاه تاشو امسال عرضه مى شد، مى توانست با لپ تاپ هاى تاشو 

مانند Asus ZenBook17Fold و ThinkPad X۱FoldGen2 برابرى کند.
همچنین، ZenBook۱۷Fold ایسوس یک گام عقب تر از مشخصات پیشنهادى 
تاشوى سامسونگ است. با یک صفحه نمایش اینچى از BOE که در یک دستگاه 
12.6 اینچى جمع مى شود. ThinkPad X۱Fold Gen2 داراى صفحه نمایش 

16.3 اینچى OLED است که به یک دستگاه 12 اینچى تا مى شود.
این در حالى است که برخى از شواهد نشــان مى دهند که هنوز تقاضاى زیادى 
براى صفحه نمایش هاى بزرگ تاشو نیســت؛ اما به طور کلى، آن ها هنوز هم 

بسیار گران هستند.
Asus ZenBook۱۷Fold با قیمت 3500 دالر و ThinkPad X۱FoldGen2 با 

قیمت 2500 دالر قیمت دارند.

اپل آپدیت جدید iOS16,2 را براى گوشى ها و iPadOS16,2 را با قابلیت هاى 
جدید براى تبلت هاى خود منتشر کرد.

اپل امروز دومین به روزرســانى بــزرگ iOS16 را با نام iOS16,2 به دســت 
کاربران رساند. این به روزرســانى حدود یک ماه پس از iOS16,1 عرضه شد و 
قابلیت هایى مثل پشتیبانى از Live Activities، کتابخانه مشترك در iCloud و 

بهینه سازى هاى مختلفى را به همراه دارد.
به روزرسانى iOS16,2 شامل تغییرات کوچک و بزرگ زیادى است؛ براى مثال، 
این نسخه از اپلیکیشــن جدیدى به نام Freeform بهره مى برد که شبیه یک 
وایت برد دیجیتالى اســت و اجازه مى دهد تا با همکاران خود به صورت مشترك 
از آن استفاده کنید. این به روزرســانى همچنین ویژگى کارائوکه را با قابلیتى به 
نام Sing به اپل موزیک مى آورد و با رمزنــگارى دوطرفه حریم خصوصى را در 

iCloud افزایش مى دهد.

سیستم عامل iOS در این نسخه به کاربر اجازه مى دهد تا در صورت تمایل بتواند 
نمایش والپیپر و نوتیفیکیشــن ها را در صفحه همیشه روشن (AOD) غیرفعال 
کند. این ویژگى آیفون 14 پرو و پرو مکس را دنباله روى سازوکارى خواهد کرد 
که از مدت ها قبل در گوشى هاى اندرویدى دیده بودیم. ویجت Sleep هم اجازه 

مى دهد تا به آسانى به بخش عمده اطالعات خواب خود دسترسى داشته باشید.
در Game Center شاهد پشــتیبانى از قابلیت SharePlay هستیم که اجازه 
مى دهد در بازى هاى چند نفره با کســانى که در حال مکالمه از طریق فیس تایم 
هستید، بازى کنید. ویجت Activity نیز از همان صفحه خانگى نشان خواهد داد 

که دوستان شما در حال انجام چه بازى هایى هستند.
iOS16,2 همچنین بهینه سازى هایى را در سیســتم ایجاد مى کند. براى مثال، 
جست وجو در اپ Messages بهتر شــده و مى توانید جست وجوى موضوعى 
داشته باشید. مشکلى که باعث مى شــد برخى از یادداشت ها با iCloud سینک 

نشوند هم برطرف شده است.
همــراه بــاiOS16,2، اپــل iPadOS16,2 را هم منتشــر کرده اســت که 
در آیپدهاى مجهز به تراشــه M۱ و M۲ از نمایشــگرهاى خارجى پشــتیبانى 
مى کند. براى دانلود این دو به روزرســانى کافیست در دســتگاه خود به بخش

 Settings > General > Software Update بروید.
 گفتنى است که اپل همچنین iOS15,7,2 را براى کاربران دستگاه هاى قدیمى تر 

منتشر کرده و این به روزرسانى شامل بهینه سازى هاى امنیتى است.

فروشگاه گوگل پلى پر از برنامه هاى فیک اندرویدى 
است که برخى از آن ها به راحتى قابل تشخیص نیستند. 
در این جا سعى داریم روش هایى را براى شناسایى این 

برنامه ها به شما معرفى کنیم.
زمانى که یــک توســعه دهنده اندروید قصد انتشــار 
اپلیکیشن خود در فروشــگاه گوگل پلى را داشته باشد 
باید مجموعه اى از تســت هاى اتوماتیک گوگل را به 
منظور اطمینــان از نبود بدافزار، رعایــت کپى رایت و 
قوانین گوگل پلى پشــت ســر بگذارد. در صورتى که 
برنامه مربوطه در هر مرحله از این تست هاى اتوماتیک 
با مشکل روبرو شود، نوبت به تست هاى انسانى براى 
بررسى بیشتر آن مى رسد. با این وجود، اکثر اپلیکیشن ها 
ظرف تنها چندین ســاعت بر روى گوگلى پلى استور 

قرار مى گیرند.
در عین حال فروشــگاه گوگل پلى پذیراى میلیون ها 
اپلیکیشن مختلف اســت. بنابراین طبیعى است که در 
میان آن ها چندین برنامه نیز بتوانند از ســد سیســتم 
تســت گوگل فرار کرده و الگوریتم هــاى آن را فریب 

دهند.
برخى برنامــه هاى اندرویدى فیک با ســرویس هاى 
اشتراکى که عملکرد صحیحى نداشته و احتماال کاربر 
را به دردســر مى اندازند، شــناخته مى شوند. همچنین 
برخى دیگر نیز بدافزارهایى هســتند کــه اطالعات 
کلیدى کاربران را به سرقت مى برند. در این میان برخى 

توسعه دهندگان نیز سعى مى کنند با ارائه عناوینى بسیار 
شبیه به بازى ها و اپلیکیشن هاى شناخته شده، کاربران 
را ترغیب به دانلود کنند و سرانجام با نمایش تبلیغ هاى 

بى پایان به او آسیب بزنند.
امروز سعى داریم روش هاى تشخیص برنامه هاى فیک 
اندرویدى را بررسى کرده و راهکارهایى را براى گرفتار 

نشدن در دام این اپلیکیشن ها ارائه دهیم.

تقاضاى دسترسى هاى غیرضرورى
اپلیکیشن هاى کلیدى اندروید به همراه اپلیکیشن هاى 
مالى و وى پى ان ها مهم ترین هدف هاى هکرها هستند؛ 
چرا که کاربران این دسته برنامه ها را بیش از سایرین در 

فروشگاه گوگل پلى جستجو مى کنند.
به طور کلى اپلیکیشــن هایى نظیر ماشــین حساب به 
دسترسى هاى زیادى نیاز ندارد. بنابراین دسترسى هایى 
نظیر لیســت تماس ها، میکروفون، تقویــم، مکان یا 
دسترســى به فایل منیجر به هیچ عنــوان براى این 
اپلیکیشــن مورد نیاز نیست. به طور مشــابه، بسیارى 
اپلیکیشــن هاى دیگر هم به برخى ســطوح دسترسى 

نیازى ندارند.
بنابرایــن در صورتى کــه با نصــب یــک برنامه با 
درخواســت هاى عجیب و غریب دسترسى توسط آن 
روبرو شدید، احتماال باید به ماهیت آن مشکوك شوید!

برخــى اپلیکیشــن هــاى اندرویــد ممکن اســت 

درخواســت هایى فراتر از دسترسى هاى طبیعى داشته 
باشند و به مواردى نظیر واى فاى، پیام کوتاه، اعالن ها، 
باترى، مدیریت دســتگاه و موارد این چنینى دسترسى 
پیدا کنند! این دســته برنامه ها در صورت دسترســى 
مى توانند بدون نیاز به تایید کاربر تنظیمات دســتگاه 
را تغییر داده یا حتى برنامه اى خاص را بر روى دستگاه 

نصب کنند!
البته برخى اپلیکیشن هاى سالم به این سطح از دسترسى 
نیاز دارند؛ اما برخى بدافزارها ممکن اســت با نمایش 
تبلیغات گاه و بیگاه، ســلب اجازه حــذف کردن برخى 
برنامه ها از کاربر یا کرش کردن و کند کردن دستگاه به 
شما آسیب برسانند! بنابراین الزم است که در این زمینه 

دقت فراوانى داشته باشید.

منابع و سرویس هاى اشتراکى ناشناخته 
و مبهم

گوگل به طور پیوسته به بررســى محتواى موجود در 
فروشــگاه گوگل پلى مى پردازد و حتى امکان گزارش 
دادن برنامه هاى معیــوب و خطرناك را بــه کاربران 
نیز مى دهد. با ایــن وجود، بر خــالف iOS، کاربران 
گوشــى هاى اندرویدى مى توانند به طور مستقیم و از 
فروشگاه هایى غیر از گوگل پلى استور به دانلود و نصب 

اپلیکیشن ها بپردازند.
برنامه هایــى که به طور مســتقیم از اینترنــت دانلود 

مى شــوند (خصوصا اپلیکیشــن هاى مالى و بانکى) 
ممکن اســت حاوى بدافزار بوده و به دســتگاه شــما 
آسیب برسانند. بنابراین همواره سعى کنید براى دانلود 
اپلیکیشن هاى مورد نیازتان از پلى استور استفاده کرده 
و از دانلود مستقیم اپلیکیشن از طریق پیامک یا ایمیل

 بپرهیزید.
فروشگاه هاى اپلیکیشن شخص ثالث معموال قوانین 

ساده ترى دارند. 
به همین دلیل توســعه دهندگان مى توانند نسخه هایى 
خطرناك و مضر از برنامه هاى خود را در این فروشگاه ها 

منتشر کنند.
به منظور جلوگیرى از نصب برنامه هــا از منابع غیر از 
 Allow Unknown گوگل پلى، کافى ست تیک گزینه
Sources را در بخــش تنظیمات گوشــى اندرویدى 

بردارید.
البته دانلود اپلیکیشــن از فروشــکاه گوگلى پلى هم 
تضمین کننده سالم بودن آن نیست. به عنوان مثال تنها 
در سال گذشته، Avast بالغ بر 151 اپلیکیشن مخرب 
که با ارائه سرویس هاى اشتراکى فیک بیش کاربران 

را مجبور به پرداخت پول مى کردند را شناسایى کرد.
براى جلوگیرى از گرفتار شــدن در دام سرویس هاى 
اشــتراکى فیک مطمئن شــوید اپلیکیشــن مربوطه 

پیش از پرداخت هزینه اشتراك، 
یک دوره آزمایشى رایگان را در 

اختیارتان قرار مى دهد.

امتیازات و نمرات فیک
یکى از کارهایى که همه ما پیش از دانلود یک 

اپلیکیشن از فروشگاه گوگل پلى استور مى کنیم، 
بررسى نمرات و نقدهاى آن هاست. در عین حال 

این نقدهــا و امتیازات آن چنــان که به نظر 
مى رسند، مطمئن نیستند.

به گــزارش Android Authority بازار 
مخفى خریــد و فــروش بررســى ها و 
نقدهاى فیک بــه منظور ارتقــاى امتیاز 

یک اپلیکیشــن یا کاهش امتیــازات رقبا بازار 
داغى در میان توسعه دهندگان غیرمجاز و سودجو

 است. این نقدها اغلب کامال قانع کننده نوشته شده و 
کاربران را به طور کامل مجاب مى کنند. به همین جهت 
الگوریتم هاى گوگل نیز راهى براى تشــخیص فیک 
بودن آن ها نداشته و این چنین است که یک برنامه فیک 
اندرویدى ممکن است حتى در لیســت پردانلودترین 

اپلیکیشن هاى فروشگاه گوگل پلى قرار گیرد!
اگر یک برنامه امتیازات مثبت زیــادى دارد، به دنبال 

نقدهاى با تنها یک ستاره بگردید! به طور مشابه براى 
برنامه هاى با امتیاز پایین هم به دنبال نقدهایى بگردید 
که به آن امتیازات 4 و 5 ستاره داده اند. در صورتى که در 
میان این نقدها متوجه نظرات و بررسى هاى تکرارى 
شدید، احتماال با یک اپلیکیشن فیک طرف هستید که 
نقدهاى مثبت یا منفى را به طور غیرقانونى خریدارى 

کرده است.

نامگذارى مشــابه با اپلیکیشــن هاى 
معروف یا رابط کاربرى ضعیف و بى کیفیت!

نام برنامه هاى فیک نیز یکى از مواردى اســت که در 
بسیارى مواقع منجر به شناسایى آن ها مى شود. یکى 
از روش هــاى قدیمى براى گــول زدن کاربران براى 
خرید یا دانلود برنامه هاى فیک اندرویدى اســتفاده از 
نام هایى بسیار شبیه به برخى اپلیکیشن هاى مطرح و 

شناخته شده است.
در کنار این موارد، اپلیکیشن هاى مسخره و خنده دارى 

مانند دوربین هاى X-Ray، پاك 

کردن حافظه رم و یــا برنامه هایى از ســرویس هاى 
منسوخ شده اى مانند بلک برى مسنجر یا فلش پلیر نیز 
از جمله مواردى هستند که تقریبا در تمامى مواقع، فیک 

یا بدافزار به شمار خواهند رفت.
اپلیکیشــن هاى فیــک همچنین معمــوال رابط هاى 

کاربرى ضعیف و پــر از تبلیغاتى دارنــد و این مورد از 
اسکرین شات هاى نمایش داده شده از برنامه در گوگل 

پلى نیز قابل تشخیص خواهد بود. 
بعالوه، این دســته اپلیکیشــن ها معمــوال در بخش 
توضیحــات جدیــد (Whats’ New) هــم یــا هیچ 
توضیحى نداده و یا توضیحاتى ناکافى و بى ربط را ارائه 

کرده اند.
دقت کنى که در لیســت مشــخصات یک برنامه در 
گوگل پلى مى توان لیســت داده هاى جمع آورى شده 
توسط اپلیکیشن و دسترســى هاى مورد نیاز آن را نیز 

مشاهده کرد.

Google Play Protection شناسایى توسط
Google Play Protection یک الیه امنیتى اضافى 

براى دســتگاه هاى مدرن اندرویدى است که آن ها را 
در برابر اپلیکیشــن هاى مخرب و خطرناك محافظت 

مى کند.
 این الیه محافظ ضمن شناسایى بدافزارها، باج افزارها 
و سایر برنامه هاى مخرب قادر است برنامه هاى فیک 
را نیز شناســایى کرده و به کاربران در خصوص وجود 

آن ها اخطار دهد.
گوگل اپلیکیشن هاى ناخواسته یا فیک را برنامه هایى 
مى داند کــه قادر به ارائــه قابلیتى که ادعــا مى کنند، 
نبوده و ضمن ایجاد تغییرات ناخواســته در دســتگاه 
اندرویدى، داده هاى کاربر را بدون اجازه او جمع آورى 

و یا دستکارى مى کنند. 
به ادعاى گوگل، اپلیکیشن هایى که قابلیت نمایش 
محتواى نامناسب و تبلیغات بیش از حد را داشته باشند 
نیز در دسته برنامه هاى فیک قرار مى گیرند. همچنین 
برنامه هایى که خود را به عنوان فایل هاى سیستمى 
بروز داده و رابط کاربرى را دســتخوش تغییر 

مى کنند هم متعلق به این گروه هستند.
 Google براى اسفاده از ســرویس
Play Protection نیــاز به انجام 

هیچ کار اضافى نیست؛ چرا که این 
سرویس بى ســر و صدا در پس زمینه 
اندروید فعال است و به بررسى اپلیکیشن هاى 
دانلود شــده از همه منابع، اعم از گوگل پلى و ســایر 

فروشگاه ها و وبسایت ها، مى پردازد.
در صورتى که این ســرویس اپلیکیشــنى را به عنوان 
بدافزار یا برنامه فیک تشــخیص دهد، آن را به کمک 
اعالنى بــر روى صفحه نمایش خواهــد داد. بنابراین 
اعالن هــاى Google Play Protection را جــدى 

بگیرید!

بازیابى حساب هاى
 هک شده اینستاگـــــرام

 آسان تر مى شود

5 نشانه که از فیک بودن
 یک برنامه اندرویدى خبر مى دهد

اپل iOS16,2 و iPadOS16,2 را با Freeform و 
رمزنگارى سرتاسرى منتشر کرد

بزرگ ترین لپ تاپ تاشو
 در سال 2023 رونمایى مى شود

متاسفانه همیشه هکرها یک قدم جلوتر از سایر افراد هستند، 
براى همین دالیل اینستاگرام سعى کرده است ابزار جدیدى 
را طراحى کند تا با اســتفاده از آن بتوان به راحتى اکانت هاى 

هک شده را بازیابى کرد.
در سال هاى اخیر که تکنولوژى پیشرفت زیادى داشته است، 
امنیت فضاى مجازى نیز بسیار موردبحث بوده است؛ طراحان 
پیام رسان ها و برنامه هاى اجتماعى ســعى کرده اند بهترین 
بســتر را براى کاربران به وجود بیاورند تا بتوانند بدون هیچ 
دغدغه  اى در این فضا فعالیت کنند. اما باز هم سر و کله هکرها 

پیدا مى شود و با پیام هاى عجیب و غریب روبه رو مى شوید.
متاســفانه همیشــه هکرهــا یــک قــدم جلوتر از ســایر 
افــراد هســتند، براى همیــن دالیل اینســتاگرام ســعى 

کرده اســت ابزار جدیــدى را طراحــى کند تا با اســتفاده 
از آن بتــوان بــه راحتــى اکانت هــاى هک شــده را 

بازیابى کرد.
اینستاگرام چند روز پیش اعالم کرد که این بستر مى تواند به 
عالقمندان کمک کند تا مشکالت اینچنینى را گزارش دهند 

و همچنین به اکانت خود دسترسى راحت ترى داشته باشند.
در ادامه این مطلب با همراه باشید تا با ابزار جدید اینستاگرام 

آشنا شده و اکانت هک شده  خود را بازیابى کنید:
در ابتدا، اگر براى ورود به اینستاگرام مشکل دارید، به صفحه 
جدید اینستاگرام یعنى Instagram.com/hacked مراجعه 
کنید. پس از هک شدن حساب کاربرى، با ورود به این صفحه 
کاربر مى تواند به اینستاگرام درخواست دهد که دسترسى به 

حساب را فعال سازى کند. 
در این مرحله، اینستاگرام سواالتى از قبیل:

آیا حساب تان هک شده است؟
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

به احراز هویت دو مرحله اى دسترسى ندارید؟
آیا حساب تان غیرفعال شده است؟

و سایر سواالت...
پس از پاســخگویى به ســوال حیطه موردنظر، اینســتاگرام 
یکسرى از مراحل را براى حل مشکل کاربر ارائه مى دهد. اولین 
راه حلى که این برنامه ارائه مى کند، این است که کاربر دو نفر از 

دوستانش را که مى توانند هویت او را تأیید کنند، انتخاب کند.
اوایل سال 2022 بود که اینستاگرام سعى کرده بود این قابلیت 
را آزمایش کند. اما در حال حاضر، ایــن ویژگى براى تمامى 
کاربران فعال شده است و همگى مى توانند حساب هک شده 

خود را بازیابى کنند.
اینســتاگرام همچنین قصد دارد کار را براى هکرها سخت تر 
کند؛ یعنى حساب هایى که به طور خودکار توسط این سیستم  
مخرب شناسایى مى شوند را حذف کند. همچنین در صورتى 
که حســاب هایى که جعل هویت انجام مى دهنــد کاربر را 
دنبال کنند یا حتى سعى کنند در دایرکت پیامى را به شخص 
بفرستند، پیامى از طرف اینســتاگرام به اکانت کاربر ارسال 

خواهد شد.
عالوه بر این ها، از این به بعد قرار اســت که نشان تایید آبى 
حساب ها بیشتر در بستر اینستاگرام نمایان شود چون از این 
طریق مى توان فهمید که کدام حســاب کاربــرى معتبر و 

تاییدشده است.
 کاربران مى توانند این نشــان ها را در استورى ، پیام ها و فید 

(هوم) اینستاگرام مشاهده کنند.

 هک شده اینستاگـــــرامم
 آسان تر مى شودآ

ر
هک
در
امن
پیا
بس
دغ
پید
متا
افـ

طبیعى داشته 
اه، اعالن ها، 
نى دسترسى 
ت دسترســى 
ت دســتگاه 
روى دستگاه 

ح از دسترسى 
ـت با نمایش 
 کردن برخى 
ن دستگاه به 
 در این زمینه 

ى ناشناخته 

ى موجود در 
کان گزارش 
کاربران  بــه
iO، کاربران 

دانلود اپلیکیشــن از فروشــکاه گوگلى پلى هم البته
تضمین کننده سالم بودن آن نیست. به عنوان مثال تنها 
151 اپلیکیشن مخرب tدر سال گذشته، Avast بالغ بر

که با ارائه سرویس هاى اشتراکى فیک بیش کاربران 
شناسایىکرد. مجبور به پرداخت پولمى کردند را را

براى جلوگیرى از گرفتار شــدن در دام سرویس هاى 
اشــتراکى فیک مطمئن شــوید اپلیکیشــن مربوطه

پیش از پرداخت هزینه اشتراك، 
یک دوره آزمایشى رایگان را در

اختیارتان قرار مى دهد.

امتیازات و نمرات فیک
یکى از کارهایى که همه ما پیش از دانلود یک 

اپلیکیشن از فروشگاه گوگل پلى استور مى کنیم، 
بررسى نمرات و نقدهاى آن هاست. در عین حال 

این نقدهــا و امتیازات آن چنــان که به نظر 
مى رسند، مطمئن نیستند.

yبه گــزارش Android Authority بازار 

مخفى خریــد و فــروش بررســى ها و 
نقدهاى فیک بــه منظور ارتقــاى امتیاز 

یک اپلیکیشــن یا کاهش امتیــازات رقبا بازار
داغى در میان توسعه دهندگان غیرمجاز و سودجو

 است. این نقدها اغلب کامال قانع کننده نوشته شده و
کاربران را به طور کامل مجاب مى کنند. به همین جهت 
الگوریتم هاى گوگل نیز راهى براى تشــخیص فیک 

شناخته شده است.
در کنار این موارد، اپلیکیشن هاى مسخره و خنده دارى 

yمانند دوربین هاىX-Ray، پاك

کردن حافظه رم و یــا برنامه هایى از ســرویس هاى 

اپلیکیشــن هاى مخربو خطرناك محافظت در برابر
مى کند.

 این الیه محافظ ضمن شناسایى بدافزارها، باج افزارها
و سایر برنامه هاى مخرب قادر است برنامه هاى فیک
به کاربران در خصوص وجود را نیز شناســایى کرده و

آن ها اخطار دهد.
برنامه هایى اپلیکیشن هاى ناخواسته یا فیک را گوگل

مى داند کــه قادر به ارائــه قابلیتى که ادعــا مى کنند، 
نبوده و ضمن ایجاد تغییرات ناخواســته در دســتگاه 
اندرویدى، داده هاى کاربر را بدون اجازه او جمع آورى 

و یا دستکارى مى کنند. 
به ادعاى گوگل، اپلیکیشن هایى که قابلیت نمایش 
محتواى نامناسب و تبلیغات بیش از حد را داشته باشند 
نیز در دسته برنامه هاى فیک قرار مى گیرند. همچنین 
برنامه هایى که خود را به عنوان فایل هاى سیستمى 
بروز داده و رابط کاربرى را دســتخوش تغییر 

مى کنند هم متعلق به این گروه هستند.
Google براى اسفاده از ســرویسe

Play نیــاز به انجام  Protection

هیچ کار اضافى نیست؛ چرا که این
سرویس بى ســر و صدا در پس زمینه
اندروید فعال است و به بررسى اپلیکیشن هاى
دانلود شــده از همه منابع، اعم از گوگل پلى و ســایر

فروشگاه ها و وبسایت ها، مى پردازد.
در صورتى که این ســرویس اپلیکیشــنى را به عنوان
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 یک کارشناس ارشد مشاوره گفت: وقتى کودك شما یک کلمه  
«بد» به کار مى برد بى خود جیغ و داد نکنید، اداى شوکه شدن را 
درنیاورید. بى تردید، شما قبال آن کلمه را شنیده بودید. اگر شما با 
بکار بردن یک کلمه  خاص، همچون ســیب ممنوع حضرت آدم 
رفتار کنید، کودك ممکن اســت حتى در بــه کار بردن آن کلمه 

حریص تر شود.
 شــهربانو بهروزیان کارشناس ارشد مشــاوره اظهار کرد: نادرند 
کودکانى که گاهى بددهنى نکنند یا کلمات نامربوط و زشــت به 
زبان نیاورند. بعضى کودکان براى آن که استقالل خود را نمایش 
دهند، به این کار مبادرت مى کنند. برخى وقتى عصبانى مى شوند، 
فحش مى دهند. بعضى دیگر از این کار لذت مى برند و به عنوان 

تفریح بددهنى مى کنند. 
در بیشــتر موارد، بى اعتنایى به چنین رفتارى (نخندیدن یا لبخند 
نزدن) باعث مى شــود در مدت کوتاهى، این مشــکل رفع شود. 
کلمه هاى زشت و فحش هاى رکیک، گهگاه از ذهن مى گذرند. 
ما آموخته ایم کــه خودمان را کنتــرل کنیم و آن هــا را بر زبان 
نیاوریم و این درســت همان رفتارى اســت که کودکان هم باید 

بیاموزند.
وى تصریح کرد: براى کودکتان الگوى خوبى باشــید. کودکان 
از والدین خــود تقلید مى کنند. بنابراین طــورى رفتار کنید که از 
کودکتان انتظار دارید. اگر شــما دشــنام بدهید و ناسزا بگویید، 
آن ها هم چنین خواهند کرد. آن ها درك نمى کنند که چرا شــما 
مى توانید فحش بدهید اما آن ها مجاز نیســتند. اگر شــما هنگام 
عصبانیت به حد انفجار مى رســید و نمى توانید خودتان را کنترل 
کنید، انتظار نداشــته باشــید که کودکتان بتواند. از ناسزا گفتن

 بپرهیزید.

به کودکتان برچسب «ننر» یا «خنگ» نزنید
این روانشناس اضافه کرد: به کودکتان برچسب «ننر» یا «خنگ» 
یا هر واژه  دیگرى از این قبیل نزنید و او را با این عناوین صدا نکنید؛ 
چون با این کار نه تنها کودك یاد مى گیرد که افراد دیگر را با چنین 
عناوینى صدا کند، بلکه با تکرار این حالت  کودك باورش مى شود 

که «ننر» یا «خنگ» است.
بهروزیان عنوان کرد: بیش از حد به بددهنى یا ناسزا گفتن توجه 

نشــان ندهید. توجه بیش از حد به ایــن رفتارها، باعث 
مى شــود که کودك، به این اعمال زشت ترغیب 

شود. به کودکتان به طور خیلى جدى و با قدرت 
بگویید که اصال دوست ندارید او چنین کلماتى 
را که مناسب شخصیت او نیست به کار ببرد؛ اما 

اگر به شدت واکنش نشان دهید، چه با ترساندن، 
چه با خندیدن به این حرف ها، ممکن است او را براى 

دشنام دادن انگیزه دار کنید. این مطلب به ویژه در مورد 
بچه هاى خیلى کوچک صادق است که مى پندارند به 
کار بردن بعضى کلمه ها نوعى بازى است، در حالى که 

اصال معناى آن ها را نمى دانند.

بعضى کلمه ها فقط بى معنى و احمقانه اند
وى تاکید کرد: به کلمه هاى بى ضرر بى اعتنایى کنید. 
بعضى کلمه ها فقط بى معنــى و احمقانه اند و بهترین 
برخورد، نادیده گرفتن و توجه نکردن به آن هاســت. 
البته به کار گیرى کلمه هاى زشــت و ناســزا، نباید 
نادیده انگاشته شود؛ چون به کار بردن آن ها مى تواند 

در خارج از منزل براى کودك دردسر ایجاد 

کند. وقتى کودك شما یک کلمه  «بد» به کار مى برد بى خود جیغ 
و داد نکنید، اداى شوکه شــدن را درنیاورید. بى تردید، شما قبال 

کلمه  را شنیده بودید. اگر شما با بکار بردن یک کلمه   آن 
خاص، همچون سیب ممنوع حضرت 
آدم رفتار کنید، کودك ممکن اســت 
حتى در به کار بردن آن کلمه حریص تر 

شود.
این مشاور ادامه داد: جایگزین هاى مناسب 
را به کودك بیاموزید. براى کودکتان توضیح 

دهید که وقتى کسى به او ناسزا مى گوید، 
در واقع فقط یک حرف ناجور شــنیده 

و حرف نمى تواند به انســان آسیبى 
برســاند. کودکتان را طورى آماده 
کنید کــه بتواند برخورد درســتى 

داشته باشد. وقتى فحش مى شنود، درست 
عمل کند و خودش هم به کســى فحش 
ندهد. در مورد فحــش با کودك صحبت 
کنید. به کودکتان بگویید که فالن فحش 
یا فالن عبارت توهین آمیز دقیقا چه معنایى 

دارد و چرا نباید از آن اســتفاده کند. همچنین، بــه او بگویید چرا 
آن عبارت خاص مى تواند احساســات دیگران را جریحه دار کند. 
بســیارى از مواقع، خود کلمه یا عبارت معناى بدى ندارد؛ اما در 

عرف، به کار بردن آن توهین آمیز است.

به کودك یــاد دهید که به فحش هــاى دیگران 
اعتنایى نکند

بهروزیان گفت: روش هاى جایگزین را به کــودك بیاموزید. به 
کودکتان بیاموزید کــه چگونه به جاى فحش دادن به کســى، 
احساسش را نسبت به مخاطبش بیان کند. براى نمونه : «به جاى 
اینکه به مینا بگى بى شعور، براش توضیح بده که از دستش عصبانى 
هستى؛ چون جلوى دوستات تو رو مسخره کرده». با کودك پنج 
یا شش ساله تان نمایشى ترتیب دهید و در ضمن اجراى آن، به او 
بیاموزید که رفتار درستى داشته باشد و از فحش دادن بیزار شود. 
به کودك یاد دهید که به فحش هــاى دیگران اعتنایى نکند. اگر 
نمى تواند بى اعتنا باشــد، به او یاد دهید که چگونه به دوستانش 
نشان دهد که از فحش آن ها خوشــش نمى آید. براى مثال «اگر 
بهم فحش بدى باهات بازى نمى کنم». کودك را به اســتفاده از 

واژه هاى دیگر ترغیب کنید.
وى اظهار کرد: کودك شما به واژه هایى نیاز دارد که از آن طریق 
عصبانیت یا احساســات شــدیدش را بیرون بریزد. او را تشویق 
کنید که به جاى اســتفاده از واژه ها و عبارت هاى توهین آمیز که 
ممکن است او را به دردسر بیندازد، از جمله هایى استفاده کند که 
ناراحت کننده و رکیک نیستند. به کودکتان بگویید، اشکالى ندارد 
وقتى تنهاست از فحش استفاده کند، یا اینکه مى تواند فحشش را 
در ذهنش بگوید. به او کمک کنید کلمه هاى بى ضرر را براى گفتن، 
انتخاب کند. در صورت درست صحبت کردن، کودك را تحسین 
کنید. به کودکتان نشان دهید وقتى درست و مودبانه حرف مى زند 
چه قدر از او راضى هستید. اگر سینا از آرش عصبانى است و به جاى 
فحش دادن به او مى گوید: «آرش من واقعا از دســتت عصبانى 
هستم. اسباب بازى منو بده و گرنه به مامان مى گم». به او نشان 

دهید که بسیار خوب حرف زده و شما از رفتار او خوشتان مى آید.

از محرومیت موقت (اخراج) استفاده کنید
این کارشناس ارشد مشاوره تاکید کرد: پیامدهاى منفى را به کار 
بگیرید. اگر کودکتان پس از انجام روش هاى باال، هنوز به فحش 
و ناسزا و به کار بردن حرف هاى رکیک ادامه مى دهد، از پیامدهاى 
زیر استفاده کنید: از محرومیت موقت (اخراج) استفاده کنید. اگر 
کودك با وجودى که براى او توضیح داده اید که نباید ناسزا بگوید، 
به طور مداوم چنین مى کند از این روش اســتفاده کنید. اطمینان 
یابید که کودك مى داند که هر بــار که فحش بدهد باید به مکان 
مخصوص اخراج برود. بعضى امتیازها را پــس بگیرید. اگر این 
وضعیت ادامه یافت، بعضى امتیازهایــى را که قبال به کودك 
داده اید، از او بگیرید و فقط زمانى آن ها را به او برگردانید که 

رفتارش درست شده باشد.
بهروزیان تصریح کــرد: کارى کنید که کودك، در مقابل رفتار 
نادرستش مجبور باشــد تاوان بدهد. روشى براى جریمه و تاوان 
پایه ریــزى کنید و از آن بــه عنوان پیامدى بــراى به کارگیرى 
واژه هاى نامناســب اســتفاده کنید. براى مثال، مى توانید با هر 
فحش که کودك به کار مى برد مقــدارى از پول توجیبى او کم 
کنید. همچنین، مى توانید او را مجبور کنید مثًال یک صفحه را با 

جمله : «من قول مى دهم دیگر فحش ندهم» پر کند.

پاى مردابى به دنبال قرار گرفتن پا در معرض سرما یا 
رطوبت یا هر دو به طور طوالنى مدت به وجود مى آید.

مانند راه رفتن طوالنى مدت در مــرداب و باتالق یا 
عرق کردن پا در پوتین هاى بدون منفذ. 

هنگام خســتگى، کم آبى بدن، بى حرکتى و استفاده 
از کفش هــاى تنگ احتمــال صدمه بافتى بیشــتر 

است.
در ابتدا پاها سرد و بى حس اســت. مریض احساس 
مى کند روى پشــم راه مــى رود. محدودیت حرکت 
مفاصل وجود دارد و مریض براى ایجاد تعادل هنگام 
راه رفتن پاها را از هم جدا و باز روى زمین مى گذارد. 
پاها متورم، سرد و داراى لکه هاى صورتى- ارغوانى 

یا سفید هستند.
فرد را باید از محیط سرد و مرطوب دور کنیم و اجازه 
دهیم تا خود به خود گرم شود. بعد از گرم کردن، پاها 

پر خون، گرم و قرمز مى شوند. گز گز و مور مور شدن 
و درد شدید مانند شوك الکتریکى به خصوص هنگام 
راه رفتن ایجاد مى شــود. این عالئم ممکن اســت 

هفته ها ادامه پیدا کنند. 
در موارد شدید، خونریزى در داخل پوست، زخم و تاول 
ایجاد مى شوند و ممکن است به طرف گانگرن (مرگ 

بافت بدن به دلیل عدم جریان خون) پیش رود.
همچنین به علت آســیب اعصــاب و دیگر بافت ها 
ممکن است حساسیت به ســرما و بى حسى به طور 
دائمى و اختالالتى در ســاختمان استخوانى پا ایجاد

 شود.

قند خون داراى عالئم مختلفى است؛ اما باید توجه کرد 
که ظاهرشــدن هر یک از عالئم دیابت مى تواند یک 

زنگ خطر محسوب شود.
 دیابت یکى از بیمارى هاى زمینه اى است که مى تواند 
ناتوان کننده باشد و به مرور زمان کیفیت زندگى فرد را 
کاهش دهد؛ بنابراین شناحت این بیمارى و کنترل آن 

مى تواند کیفیت زندگى را بهبود ببخشد.
اگر شما هم جزو افراد مبتال به دیابت هستید یا پزشک 
احتمال ایجاد این بیمارى را در بدن شما باال مى داند، 
باید در مــورد عالئم، نحوه پیشــگیرى و روش هاى 
کنترل دیابت اطالعات کامل داشــته باشید. در این 

مطلب ســعى مى کنیم، عالئمى را که نشان دهنده 
دیابت هستند عنوان کنیم.

ظاهرشدن هر یک از عالئم دیابت مى تواند یک زنگ 
خطر محسوب شــود. پس اگر نشــانه اى از این 
بیمارى در بدن شما وجود دارد، حتما به دکتر غدد و 

متابولیسم یا دکتر داخلى مراجعه کنید.
طبق تحقیق پزشــکان، افرادى که داراى 

قند خون هستند به مصرف شیرینى 
تمایــل دارنــد و زیــاد هوس 
شــیرینى مى کننــد. همچنین 
بــه نوشــیدنى هاى کافئین دار 

همچون چاى قهوه اعتیاد دارند.
براســاس گزارش ها افــرادى که دچــار قند خون 
باال هســتند معموال از افزایــش وزن رنج مى برند و 
نمى توانند به راحتى وزن خــود را کاهش دهند. 
افزون بر ایــن، بیمارانى که به قنــد خون مبتال 
هستند اکثرا مضطرب هســتند و بعد غذا خواب 

آلود مى شوند.
افرادى که مبتال به قند خون هستند، 
مدام احســاس ضعف و خســتگى 
کرده و تعداد دفع ادارشان افزایش 

مى یابد.

بیمارى هاى قلبى و عروقى یکى از مهم ترین دالیل مرگ و میر است، 
بنابراین رژیم غذایى مناســب و ورزش، نقش زیادى در حفظ سالمت 

قلب شما دارد.
 بیمارى هاى قلبى عروقى ســاالنه حدود 17.9 میلیون نفر یعنى حدود 
31 درصد از کل مرگ و میرهاى جهــان را به خود اختصاص مى دهد. 
موادغذایى وجود دارد که به سالمت قلب شما آسیب مى رساند و باید از 

خوردن آن ها اجتناب کنید:

نوشیدنى هاى شیرین
بســیارى از ما باید میزان اســتفاده از آب میوه، چاى، قهوه یا سودا را 
محدود کنیم؛ زیرا این نوشــیدنى هاى غلیظ مى توانند به سرعت سطح 
ترى گلیســیرید را در خون افزایش دهند که این چربى ها باعث سفت 
شدن رگ هاى خونى و تصلب شرایین مى شــوند که به نوبه خود خطر 
ابتال به ســکته مغزى، حمله قلبــى و بیمارى هاى قلبــى را افزایش

 مى دهد.

سس هاى فرآورى شده
به گفته کارشناسان تغذیه، سس هاى فرآورى شده از جمله سس گوجه 
فرنگى، مایونز و سس ســاالد صدمات زیادى به ســالمت قلب وارد 
مى کنند، اگر مى خواهید از این نوع سس ها استفاده کنید، بهتر است در 
خانه درست شوند زیرا بیشتر سس هاى بسته بندى شده، چه شیرین و 
چه نمکى، مملو از شکر و نمک اضافى هستند؛ به گونه اى که یک قاشق 
غذاخورى ســس گوجه فرنگى حاوى 3.7 گرم قند و 154.2 میلى گرم 
سدیم است که موجب افزایش فشار خون شده و ممکن است خطر ابتال 

به نارسایى قلبى را افزایش دهد.

آبنبات و میوه هاى خشک
آبنبات ها داراى قند اضافه شــده هســتند و مى توانند خطــر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را افزایش دهند. به همین ترتیب، بسیارى از میوه هاى 

خشک نیز در محلولى از قند خیسانده مى شوند تا شیرین تر شوند.

میوه و سبزیجات کنسرو شده
این میوه ها و سبزیجات در یک محلول نمکى غوطه ور مى شوند؛ خوردن 
مقدار زیادى سدیم مى تواند موجب افزایش فشار خون شما شود که یک 

عامل مهم براى ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى به شمار مى رود.

گوشت هاى فرآورى شده و چرب
گوشت هاى فرآورى شــده (مانند بیکن، ساالمى، سوسیس وکالباس، 
گوشت چرخکرده، همبرگر و...) عالوه بر اینکه نمک بسیار باالیى دارند، 
مملو از چربى هاى اشباع شده هســتند که این امر موجب افزایش فشار 

خون و در نتیجه ظهور بیمارى هاى قلبى مى شود.

عالقه به مصرف شیرینى و قهوه نشانه قندخون باالستاگر پاهایتان در سرما متورم مى شود بخوانید
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کلمه  بکار بردن یک کلمه   آن  شنیده بودید. اگر شما با را
خاص، همچون سیب ممنوع حضرت

آدم رفتار کنید، کودك ممکن اســت 
حتى در به کار بردن آن کلمه حریص تر 

شود.
این مشاور ادامه داد: جایگزین هاى مناسب 
را به کودك بیاموزید. براى کودکتان توضیح 

دهید که وقتى کسى به او ناسزا مى گوید، 
در واقع فقط یک حرف ناجور شــنیده 

و حرف نمى تواند به انســان آسیبى 
برســاند. کودکتان را طورى آماده 
درســتى کنید کــه بتواند برخورد

داشته باشد. وقتى فحش مى شنود، درست 
عمل کند و خودش هم به کســى فحش
مورد فحــش با کودك صحبت  ندهد. در
کنید. به کودکتان بگویید که فالن فحش 
یا فالن عبارت توهین آمیز دقیقا چه معنایى 

فحش دادن به
هستم. اسباب
دهید که بسیار

از محرو
این کارشناس
بگیرید. اگر کود
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مخصوص اخر
وضعیت ادام
داده اید، از
رفتارش در
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نادرستش مجب
پایه ریــزى کن
واژه هاى نامنا
فحش که کود
کنید. همچنین
جمله : «من

کلماتى که هرگز
 نباید به کودکتان بگویید

خوراکى هاى ممنوعه 
براى بیماران قلبى و عروقى

6 ترفند ساده براى درمان سوختگى سطحى در خانه

خیار یک عامل خنــک کننده عالى 
است، که براى درمان سوختگى فوق 
العاده عمل مى کند. آب خیار هم در 

این مواقع عالى است.

یک ضدعفونى کننده موثر است و همچنین به عنوان یک آرام 
بخش عمل مى کند و به بهبود زخم کمک بســزایى مى کند و 

همچنین به مرور زخم ناشى از سوختگى را کاهش 
مى دهد.

این گیاه کاربردهاى فراوانى دارد که ســوختگى را هم شامل مى شود. براى 
درمان سوختگى با آلوئه ورا، باید یک برگ آلوئه وراى تازه را ببرید و روى 
پوست اعمال کنید. آلوئه ورا خواص مرطوب کنندگى دارد و بافت 

هاى آسیب دیده مشکالت پوستى را درمان مى کند.

به محض اینکه دچار سوختگى شدید، منطقى ترین کار این است که ابتدا آن را با آب سرد 
شستشو دهید. هر چقدر آب سردتر باشد، بهتر است. تا زمانى که سوختگى کاهش پیدا 
نکرده است، آب را کامل پاك نکنید.محل ســوختگى را کمى  با یخ خنک کنید، سپس 
روى زخم نمک بپاشید و مجددا یخ را به آرامى  روى سوختگى اعمال کنید و بعد از 15 

دقیقه بشویید.

یکى دیگر از مواد غذایى که مى تواند به ما براى درمان سوختگى کمک 
کند، شیر پرچرب اســت. چربى موجود در شیر پرچرب و همچنین 
پروتئین هاى تشکیل دهنده آن مى تواند براى تسکین سوزش و درد 

سوختگى بسیار مفید باشد. 

قرص ویتامین E و یا روغن هاى خوراکى حاوى ویتامین E را روى ناحیه ســوخته 
ریخته و معجزه آن را ببینید. ویتامین E یک آنتى اکسیدان قوى است که در 

ترمیم و محافظت از پوست نقش موثرى ایفا مى کند. براى سرعت بخشیدن 
به بهبود زخم سوختگى، یک درمان خانگى و حیرت انگیز با استفاده از قرص  

ویتامین E وجود دارد.

E روغن حاوى ویتامین

آلوئه ورا براى درمان سوختگى

خیار براى درمان سوختگى  روغن زیتون براى بهبود سوختگى 

شیر پرچربگذاشتن یک تکه یخ با نمک روى سوختگى

6 ترفن

یک ضدعفونى کننده موثر است و ه
بخش عمل مى کند و به بهبود زخم
مرور زخم ناشى از سوخت همچنین به

مى دهد.

این گیاه کاربردهاى فراوانى دارد که ســ
ن سوختگى با آلوئه ورا، باید یک
پوستاعمال کنید. آلوئه ورا خ
هاى آسیب دیده مشکالت پوس

آلوئه ورا براى در

روغن زیتون براى

www.nesfejahan.net
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602012005423-  تاریخ ارسال نامه: 1401/09/29- نظر به اینکه سند مالکیت 
اصلى کاداسترى 6 دانگ پالك ثبتى شماره 124/1748 واقع در چادگانـ  دهکده عمران زاینده رود 
بخش 13 ثبت استان اصفهان به شماره دفتر امالك الکترونیک 140020302012002336 به نام خانم 
رضوان موعزن صفائى فرزند محمد حسن تحت شمار چاپى مسلسل 802446 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس وکیل مالک با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140121702012007605 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره ردیف 7605 مورخ 1401/09/29 
به گواهى دفترخانه 246 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 

و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/01- م الف: 

1429828- رئیس ثبت اسناد فریدن – محسن مقصودى/09/344

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

شــماره: 140160302026014244- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
140160302026011502 مورخ 1401/07/30 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى ســید احمدرضا زارعى به شناسنامه شماره 2835 کدملى 
1287037771 صادره فرزند ســیدمهدى نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 129/67 

مترمربع پالك شماره 13735 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد 
درخواست به موجب سند 54304- 1400/10/06 دفتر 421 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده 

و در جریان ثبت مى باشد. 
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، دادخواســت 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: 
1401/09/16 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/10/01 - م الف: 1422054 – رئیس ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/253

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان از برپایى 30 غرفه مشاغل خانگى 
در بازار گل وگیاه همدانیان خبر داد و گفت: این غرفه ها 
در اختیار افرادى قرار مى گیرد که داراى مجوز مشاغل 
خانگى، تحت پوشش کمیته امداد یا از جامعه معلوالن 
باشند. امیرحسین ماه آورپور با بیان اینکه امروزه مشاغل 
خانگى و خرد، نقش بسیار زیادى در رفع معضل بیکارى 
ایفا مى کنند، اظهار کرد: نقش مشاغل خانگى در رونق 
اقتصادى و تثبیت درآمد براى دهک هاى پایین اقتصادى 
جامعه و ایجاد فرصت هاى شــغلى براى تمامى فعاالن 
اقتصادى کامًال مشخص شده اســت. وى ادامه داد: در 

غرفه هاى مشاغل خانگى، افراد محصوالت و کاالهاى 
تولیدى خود را از جمله چرم دوزى، میناکارى، قلم کارى، 
معرق و سفال را به فروش مى رسانند. مدیرعامل سازمان 
میادین و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: بر این اساس 30 غرفه مشاغل خانگى در 
بازار گل وگیاه همدانیان دایر شــده است، این غرفه ها 
در اختیار افرادى قرار مى گیرد که داراى مجوز مشاغل 
خانگى، تحت پوشش کمیته امداد یا از جامعه معلوالن 
باشند. وى گفت: غرفه هاى مشاغل خانگى همه روزه در 
بازار مرکزى گل و گیاه واقع در خیابان همدانیان برپا است 

و شهروندان مى توانند از آن بازدید و خرید کنند.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
پیش بینى ها بر این اساس بوده که در فصل زمستان به 
ویژه بهمن ماه پیک جدیدى از کرونا شیوع مى یابد، این 
در حالى است که در کشورهاى اروپایى پیک جدید کرونا 
آغاز شده و افزایش تعداد مبتالیان را شاهد بودند. پژمان 
عقدك با اشاره به آخرین وضعیت بیماران مبتال به کرونا 
و آنفلوانزا، اظهار کرد: درحال حاضر پیک هفتم کرونا به 
پایین ترین حد خود رسیده است. وى با بیان اینکه در حال 
حاضر به طور میانگین 40 تا 50 نفر بر اثر ابتالء به کرونا در 
بیمارستان و چهار یا پنج نفر در بخش مراقبت هاى ویژه 
(آى سى یو) بسترى هستند، ادامه داد: گاهى تعداد موارد 

بسترى و ابتال کمتر مى شود و گاهى افزایش مى یابد، اما 
تعداد مبتالیان به اعداد سه رقمى نمى رسد. سخنگوى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح کرد: در چند 
هفته گذشته نیز تعداد کل بسترى هاى مبتال به کرونا در 
استان اصفهان به زیر 50 نفر رسیده است، بنابراین کرونا 
در وضعیت ثبات بوده و فراز و فرود جدى ندارد، همچنین 

آزمایش هاى مثبت به زیر پنج درصد رسیده است.
عقدك با بیان اینکه شــرایط کنونى کرونا در کشــور 
کاهشى بوده اســت، اما باید منتظر پیک هشتم باشیم، 
گفت: الزم است شهروندان نسبت به شیوع پیک جدید 

کرونا آگاه باشند.

برپایى 30 غرفه مشاغل
خانگى در بازار همدانیان

بهمن ماه پیک هشتم کرونا 
شیوع مى یابد

خوروبیابانک لرزید
مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
سـاعت 8 و 33 دقیقه صبـح روز چهارشـنبه زلزله اى 
به بزرگى 3 و نیم ریشتر منطقه فرخى خوروبیابانک را 
لرزاند. این زلزله در طـول جغرافیایى 54/93 و عرض 
جغرافیابى 33/43 و در عمق 10 کیلومترى زمین اتفاق 
افتاد که با بررسى به عمل آمده خساراتى گزارش نشد.

افزایش معامالت بورس
منطقه اصفهان

روز 29 آذر، 102 میلیون سـهم به ارزش 630 میلیارد 
ریال در بورس منطقـه اى اصفهان معامله شـد که در 
مقایسه با روز معامالتى قبل از آن 9 درصد افزایش را 
نشـان مى دهد. براسـاس اعالم روابط عمومى بورس 
منطقـه اى اصفهـان، 5 شـرکت برتـر از نظـر ارزش 
معامالت در بورس منطقه اى اصفهـان در روز 29 آذر 
به شرح ذیل است: سـرمایه گذارى گروه توسعه ملى، 
صندوق پاالیشى یکم، صندوق سرمایه گذارى کمند، 
سـرمایه گذارى سـایپا و سـرمایه گذارى رنا. شاخص 
کل بورس اوراق بهادار با 8 هـزار و 813 واحد کاهش 
به یک میلیون و 492 هزار و 95 واحد رسـید که 0/59 

درصد کاهش داشته است.

اجراى طرح هاى ویژه
براى ارتقاى امنیت اصفهان 

فرمانده انتظامى استان با اشاره به اشرافیت، هوشمندى 
و پیش بینى به موقع وقایع و حوادث توسط کارشناسان 
این فرماندهى از اجراى طرح هاى و یژه براى ارتقاى 
امنیت اسـتان در 3 مـاه پایانى سـال خبر داد. سـردار 
محمدرضـا میرحیدرى خاطر نشـان کرد: بـا توجه به 
اینکه به فصل پایانى سال نزدیک مى شویم وضعیت 
جرایم دسـته بندى و اولویت بندى شـده و طرح هاى 
پیشگیرانه و مقابله اى با اشرافیت، هوشمندى و پیش 
بینى به موقع توسط کارشناسان این فرماندهى در قالب 
طرح ها دنبال مى شود که قطعاً این طرح ها در افزایش 
امینیت پایدار استان و احساس امنیت شهروندان مؤثر 

خواهد بود.

توسعه شبکه آب و فاضالب 
عملیـات توسـعه و اصـالح حـدود 1366 متر شـبکه 
فاضالب در منطقه چهار اصفهان در آبانماه سال 1401 
اجرائى شد. به گزارش قسـمت بهره بردارى و توسعه 
شبکه فاضالب منطقه این عملیات با لوله به قطرهاى 
200 ، 250 و 1000 میلیمتـر به مرحله اجـراء درآمده 
اسـت و با انجام این پروژه طول کل شـبکه فاضالب 
منطقـه بـه بیـش از894/5 کیلومتر رسـید. همچنین 
درعملیاتى دیگر عملیات توسعه 1456 متر شبکه آب 

در منطقه در مدت زمان مشابه اجرائى شد.

خبر

مریم محسنى
قرار اســت اصفهان جامه عوض کند و در زمستان 
امسال لباسى بهارانه بپوشد. تغییر چهره شهر هم 
همزمان شده با مناسبت هاى تقویمى زمستان که 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان به تازگى از آن خبر داده و گفته: بر اساس 
تقویم باغبانى شــهر اصفهان، مجموعه اقداماتى 
در مناطق 15گانه اصفهان براى فصل زمســتان 

برنامه ریزى شده است.
به گفته مجید عرفــان منش با توجه به شــرایط 
آب وهوایى و مراحل رشــد گیاهان شامل درخت، 
درختچه، گل و چمن در هر فصلى از سال عملیات 
خاصى براى کاشت و نگهدارى آنها انجام مى شود 
که رشد بهینه و ســالمتى گیاهان را در فصل بعد 

تضمین مى کند.
حاال قرار اســت اصفهان براى کاشــت گل هاى 
داوودى و بنفشه آماده شود. با توجه به اینکه اصفهان 
همیشه شهر گل و ســبزى بوده این موضعگیرى 
شــهردارى مى تواند در شــرایطى که اصفهان با 
مشکالت جدى در کمبود باران و آب روبه رو است 

همچنان طراوت اصفهان را حفظ کند.
گل داوودى یک گل پاییزى اســت و به دلیل تنوع 
ارقام مى تواند جلوه هاى زیباى بصرى براى شهر و 
شهروندان خلق کند.این گل که به عنوان گلى مقاوم 
به شــمار مى رود و دائمى و چند ساله است چندى 
پیش در باغ گل هاى اصفهان کاشته شد تا پس از 
پایان دوره گلدهى از سطح باغچه هاى اصلى جمع 
آورى و به باغچه هاى گل دائمى در مناطق 15 گانه 

اصفهان انتقال داده است.
به گفته مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شــهر اصفهان آماده ســازى باغچه هاى گل هاى 
فصلى جهت تعویض گل هاى داوودى و تابستانه 
با گل بنفشه و هرس فرم پرچین ها در سطح معابر 
و پارك ها از جمله فعالیت هایى است که در فصل 

سرد انجام مى شود.
حاال شهر به مناسبت رســیدن فصل سرد رنگ و 
لعابى تازه به خود مى گیــرد و این فرصت غنیمتى 
اســت که دیگر مدیریت شهرى دقیقه نودى عمل 
نکند و کارگران فضاى سبز تازه یکى دو روز مانده 
به سال تحویل و سال نو دست به بیل و بیلچه نشوند 
و گل بکارند و این دوختــن جامه نو براى اصفهان 
در روزهاى مانده به بهار و بهارى شــدن آن خیلى 
زودتر از آمدن فصل نو مى تواند نقشــى تازه را به 

شهر بدهد.
زیباسازى شهر براى مناسبت ها و کاشت درختچه 
و گل در روزهاى تقویمى سال همواره وجود داشته 
اما اینکه ما در زمســتان به فکر بهار هم باشــیم 
مى تواند حس و حال دیگرى به شهرى که اکنون 
با انواع آالینده ها دست و پنجه نرم مى کند ببخشد.
علیرضــا محمدخانى، روانشــناس در ایــن باره 
مى گوید: نکتــه جالب توجه دربــاره نقش گل در 
سالمت روحى روانى افراد آن است که فرد با تماشا 
کردن به گل و لذت بــردن از طراوت، رنگ و عطر 
زیباى آن مى تواند حالت روحــى نامتعادل خود را 
تغییر داده و به حالت طبیعى بازگرداند؛ در واقع گل 
عاملى جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و 

هر بار نگاه کردن بــه گل عاملى جهت ایجاد یک 
اتصال عصبى مثبت در مغز است. با توجه به اینکه 
شهر یک محیط زنده است پس مثل یک آدم زنده 
که نفس مى کشد و جنب و جوش دارد باید پویا باشد 
و به همه اتفاقات واکنش نشان دهد، نه اینکه مثل 
یک آدم ِسر شده برایش فرقى نداشته باشد امروز چه 
روزى است یا قرار است چه بشود، این واکنش نیز 
باید خیلى تند و سریع و به موقع باشد وگرنه مى شود 
مصداق ضرب المثلى که مى گوید رخت بعد از عید 
براى سر منار خوب است. در شهرها گذران اوقات 
فراغت براى کسب تعادل روحى نه تنها امرى است 
واجب بلکه فقدان آن نیز حتى بر روى توانایى هاى 
کارى افراد نیز تأثیرگذار است، لذا هیچگاه نباید از 

جایگاه و تأثیر فضاى سبز در شهرها غافل شد.

وى معتقد اســت گل و گیاه به ویژه دریافت حتى 
یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل به سرعت
 مى تواند روحیه شــخص را تغییر داده و او را شاد و 
هیجان زده کند. لبخند، اولین و مهمترین نشانه این 
تغییر است. احساس شادى و سرزندگى در همه افراد 
و در هر سنى به سرعت و به خوبى نمایان مى شود.

بنابر گفته هاى این روان شناس،توسعه فضاى سبز 
شــهرى در جهت کاهش آلودگى هاى شیمیایى 
هواى شهرها در کنار عواملى همچون ایجاد منابع 
گذران اوقــات فراغت براى شــهروندان ازجمله 
ضروریات زندگى شهرنشــینى اســت و مى تواند 
به طور چشمگیرى احســاس افسردگى را کاهش 
دهد و وضعیت ســالمت روانى ســاکنان شهر را

 بهبود بخشد.

اصفهان در زمستان جامه بهار مى پوشد 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى که پیش از این اعالم کرده بود در تهران مازوت مصرف 
نشده است در اصفهان هم بدلیل شرایط خاص این منطقه، آن تدابیر را 
پیاده کند.  هم اینک در حالى که هواى اصفهان آلوده ترین روزهاى سال 
را سپرى مى کند؛ با افزایش ســرما و مصرف، سوخت گاز نیروگاه برق 
شهید منتظرى محدود و این نیروگاه به مصرف سوخت آالینده و مضر 

مازوت روى آورده است.
منصور شیشــه فروش در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: شرکت ملى گاز، 
وزارت نفت و نیرو نســبت به تامین گاز نیروگاه برق شــهید منتظرى 
اصفهان اقدام کنند. وى اظهار داشــت: وزارت نیــرو نیز بصورت ویژه 
براساس ماده تاکید شده در قانون هواى پاك باید نیروگاه ها را موظف کند 
که خروجى خود را به شکلى تعبیه کنند که با نصب فیلتر ، موجب کاهش 
انتشار آالینده ها شود. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، با 
اشاره به اینکه اصفهان رتبه اول مصرف گازوییل در کشور را دارد افزود: 
همچنین وزارت نفت باید موظف به گوگردزدایى از سوخت مایع شود. 
وى با اشاره به استقرار بیش از 10 هزار واحد صنعتى در استان و تمرکز 
آن در هشت درصد مساحت، وجود70 شهرك صنعتى، 140 هزار واحد 
صنعتى در کالنشهر اصفهان، 650 معدن فعال، 2 هزار واحد سنگبرى، 
پنج ناحیه تولید آجر، تردد بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و 650 هزار 
موتورسیکلت در این شهر، شــرایط این منطقه را به لحاظ آالینده گى 
هوا بسیار نامناسب و نیازمند تدابیر خاص دانست. شیشه فروش افزود: 
اصفهان همچنین از ناحیه شمال و شرق در معرض کانون هاى بحران 
فرسایش بادى است و تشدید آلودگى هوا به دلیل شرایط خاص، بیوگرافى 
اقلیمى و پایدارى سکون هوا به افزایش روزهاى ناسالم هوا منجر شده 
است. وى یادآور شد: براساس شرایط ایجاد شده در کمیته اضطرار آلودگى 
هوا تاکنون چهار روز مدارس اصفهان و برخى از شهرهاى استان به دلیل 
آلودگى هوا تعطیل شده و تدابیر خاصى براى بخش هاى صنعتى و حمل 

و نقل استان اندیشیده شده است.

شرکت نفت مانع مازوت سوزى 
نیروگاه برق در اصفهان شود

اصفهانى ها طى 9 ماهه امسال 140 روز هواى آلوده نفس کشیدند و 
ماه آذر با ثبت بیشترین روزهاى ناسالم تاکنون آلوده ترین ماه در سال 

1401 بشمار مى رود.
کالنشهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان از 
ابتداى سال 1401 تا سى ام آذرماه طى 276 روز، یک روز هواى پاك، 
135 روز هواى قابل قبول (سالم) و 140 روز هواى آلوده تجربه کرد.

آذرماه با ثبت 21 روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس، سه روز 
ناسالم براى عموم شــهروندان و تنها 6 روز هواى قابل قبول طى 9 

ماهه امسال آلوده ترین ماه سال محسوب مى شود.
همچنین آبان ماه امسال نیز شــمار روزهاى ناسالم براى گروه هاى 
حساس 21 روز و یک روز ناسالم براى عموم شهروندان بوده و این 
کالنشهر در آبان نیز تنها هفت روز هواى قابل قبول و البته یک روز 

هواى پاك داشت.
21 آبان ماه امسال و در پى ناپایدارى هاى جوى و بارندگى ها، شاخص 
هواى کالنشهر اصفهان بر مدار سبز و پاك ثبت شد. آخرین بارى که 
شاخص کیفى هواى این کالنشهر در وضعیت پاك ثبت شده بود 26 

دى ماه سال 1400 بود.
کالنشــهر اصفهان در ماه مهر نیز 18 روز هواى ســالم با میانگین 
شــاخص هاى باالتــر از AQI 90 و 12 روز هواى ناســالم براى 
گروه هاى حساس داشت و ماه شهریور 23 روز هواى سالم و هشت 

روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس در این کالنشهر ثبت شد. 
ماه مرداد با 6 روز هواى ناســالم براى گروه هاى حساس و 25 روز 
هواى سالم شرایط کیفى مناسب ترى نسبت به ماه هاى دیگر سال 

جارى داشت.
بر پایه آمار موجود تیرماه سال جارى نیز با ثبت 17 روز هواى ناسالم 
براى گروه هاى حساس، 2 روز هواى ناسالم براى عموم شهروندان 
و 12 روز هواى سالم، بیشترین روزهاى آلوده شش ماه ابتدایى سال 

جارى را داشت.
همچنین کالنشــهر اصفهان در ماه خرداد نیز 13 روز هواى ناسالم 
براى گروه هاى حساس، 2 روز ناسالم براى عموم 16 روز قابل قبول 
نفس کشید و در سى و یک روز  اردیبهشت ماه، 15 روز هواى ناسالم 
براى گروه هاى حساس، سه روز هواى ناسالم براى عموم شهروندان 
و 13 روز هواى قابل قبول داشت. کالنشهر اصفهان در ماه فروردین 
نیز 16 روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس و 15 روز هواى قابل 

قبول تجربه کرد.
نگاهى به آمــار 9 ماهه کیفیت هواى کالنشــهر اصفهان نشــان 
مى دهد، آذر، آبان و تیر به ترتیب بیشترین تعداد روز آلوده را در سال 
جارى داشــتند و مرداد ماه اصفهان با ثبت 25 روز هواى قابل قبول 
شرایط هوایى مطلوب ترى نسبت به هشــت ماه دیگر سال جارى 

 داشته است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان آران و بیدگل گفت: 
عملیات اکتشاف پیمانکار شرکت نفت در منطقه حیات وحش یخاب 
متوقف شده است اما به دلیل اینکه به طور غیر قانونى وارد منطقه شده 

بودند، اطالعاتى از جزییات این عملیات نداریم. 
به گزارش ایرنا، در روزهاى اخیر عملیات اکتشــاف نفتى در پناهگاه 
حیات وحش یخاب در منطقه ابوزیدآباد ، شهرستان آران و بیدگل استان 
اصفهان در حال انجام بوده است که به گفته کارشناسان عالوه بر تهدید 
زیست بوم، جانوران و پوشش گیاهى حیات وحش یخاب، الیه هاى آب 
شیرین را به دلیل انفجارهاى عمقى دچار تهدید و آلودگى خواهد کرد.

ســید عباس نگهبان در این رابطه افزود: مکاتبات الزم در رابطه با 
توقف این عملیات با دادستانى شهرستان انجام شده است. به واسطه 
قوانین پناهگاه حیات وحش یخاب، باید از هرگونه تخریب در منطقه 
جلوگیرى شود و از این رو با قوانین حفاظت محیط زیست و از طریق 

مذاکره این عملیات را متوقف کرده ایم.
به گفته نهبان، عملیات اکتشافى یاد شده، طرح پیمانکار شرکت نفت 
است که از چهار ماه پیش در شهرستان آران و بیدگل شروع شده و یکى 

از محدوده هاى عملیات آنها، پناهگاه حیات وحش یخاب بوده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل در ادامه 

گفت: در زمان حاضر توانســته ایم اعمال قانون کنیم و این عملیات 
به طور کامل متوقف است تا مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان تصمیمات مقتضى را در این رابطه بگیرد.
وى با اشــاره به طول حدود 25 کیلومتر عملیات اکتشافى پیمانکار 
شرکت نفت گفت: این عملیات دو محدوده جداگانه دارد؛ محدوده اول 
عملیات در جاده مرنجاب، نزدیکى مرز پناهگاه و خارج از منطقه حیات 
وحش است و محدوده دوم در داخل پناهگاه قرار دارد ولى جزییات این 

عملیات به دلیل ورود غیرقانونى به پناهگاه مشخص نیست.
نگهبان افزود: در عملیات اکتشافى اخیر انفجارها بیشتر داخلى است 
اما مشکالت ما بیشــتر در خصوص رفت و آمد خودروهاى بزرگ و 
الستیک هاى بزرگ تر از حد معمولى اســت که در این منطقه رفت 

و آمد مى کردند.
وى یادآور شد: پناهگاه حیات وحش تنها جانوران را حفاظت نمى کند 
و عالوه بر زیســت بوم، گیاهان، جانوران و هواى منطقه نیز تحت 

حفاظت است.
نگهبان خاطر نشان ساخت: سال ها طول کشیده است تا در منطقه 
تثبیت شن انجام شود و باید آن را حفاظت کنیم نه اینکه به راحتى با 

عبور ماشین هاى سنگین پیمانکار شرکت نفت از بین برود.

عملیات شرکت نفت140 روز نفس کشیدن در هواى آلوده
در  آران و بیدگل متوقف شد

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى یگانه نقش البرز بشناسه ملى 10260398640 و بشماره ثبت 18968 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/15 : سهام شرکت 
پگاه رزم آوران که تعداد 40 سهم با نام عادى بوده ، به 1سهم ممتاز و 39 سهم با نام عادى تبدیل گردید که هر سهم ممتاز داراى 2 حق راى در مجامع نسبت به سهام عادى مى باشد. ماده 
5 چنین اصالح شد : سرمایه نقدى شرکت مبلغ 2000000 ریال منقسم به 99سهم با نام عادى و 1 سهم ممتاز هریک به ارزش 20000 ریال مى باشد . محل شرکت به نشانى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان ، سروستان ، کوچه آریا3، خیابان پروین اعتصامى، پالك 19، مجتمع تجارى ادارى پگاه رزم آوران، طبقه 5، واحد 18 و کدپستى 
8199913469 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد . ماده 23 چنین اصالح شد . هیأت مدیره شرکت مرکب از 3 الى 7 نفر مى باشد که از بین سهامداران انتخاب مى 
شوند و هر کدام به تنهایى یا تماما توسط مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشند. ماده 37 چنین اصالح شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک ، سفته ، بروات، قراردادها ، عقود اسالمى با امضاى مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره متفقا ودر غیاب رئیس هئیت مدیره با امضاى مدیر عامل و نائب رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر است . موضوع شرکت چنین اصالح شد : ثبت موضوع فعالیت زیر بمنزله گرفتن پروانه فعالیت نمى باشد : فعالیت هاى تولید انواع قیر و بسته بندى قیر، تولید انواع آسفالت 
(معمولى و پلیمرى ) یا راه سازى و جاده سازى، کلیه فعالیت هاى مربوط به قیر. تولید، فرآورش، خرید، فروش و بسته بندى کلیه مواد روغنى و نفتى و شیمیایى و پتروشیمیایى و صنایع مرتبط، 
صادرات و واردات و همچنین ایجاد خطوط تولید مربوطه از جمله ساخت بشکه و ظروف نگهدارى مختلف، انجام خدمات مهندسى ، مشاوره و پیمانکارى و شرکت در مناقصه هاى و مزایده 
هاى نفت، گاز، پتروشیمى و صنایع شیمیایى و پایین دستى نفت(بجز اکتشاف و استخراج و بهره بردارى از نفت و گاز و پتروشیمى )، تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى بازرگانى 
و مصرفى و مواد اولیه آنها، انجام کلیه خدمات صادراتى، هماهنگى و یا ارائه خدمات حمل و نقل درون شهرى، پیگیرى امور گمرکى، ارائه خدمات انباردارى صادراتى ، مشاوره و اطالع رسانى 
در زمینه قراردادهاى تجارى و مناقصات بین المللى، شرکت مستقیم و یا با واسطه در مناقصات بین المللى براى صدور کاال و خدمات شرکتهاى ایرانى ، اخذ نمایندگى از واحدهاى تولیدى و 
شرکتهاى فنى مهندسى جهت صادرات، تامین ماشین آالت اروان مورد نیاز شرکتهاى تولیدى و خدماتى ، ارائه خدمات بسته بندى صادراتى ، اخذ نمایندگى ، ایجاد شعبه و اعطاى نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور، در رابطه با موضوع اصلى شرکت . افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت .اخذ تسهیالت 
از بانکهاى داخلى و خارجى در جهت موضوع فعالیت شرکت، برگزارى و شرکت در نمایشگاههاى داخل و خارج در زمینه هاى فعالیت شرکت بجز نمایشگاههاى فرهنگى و هنرى، پذیرش 
و اعزام هیئت هاى تجارى و بازرگانى پس از اخذ مجوزهاى الزم مرتبط به نمایشگاهها و سمینارهاى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 

ذیربط. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1425993)

فقدان مدارك
سند،برگ ســبزوکارت خودرو وانت مزدا 
تیپ 1600مدل 1372 دوگانه سوز تبدیل 
کارگاهى به شماره موتور 209524 و شماره 
شاسى 71607677 به شماره پالك 23 – 
726 ه 64 متعلق به رســول جزینى درچه 
به شــماره ملــى 1112159479 فرزند 
حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط

 مى باشد.

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص پنبه زنده رود اصفهان به شناسه ملى 14005906339 و به شماره ثبت 
56335 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شــیما اخباریه به شــماره ملى 1272824837 ، ســودابه 
بهارلوبردشاهى به شماره ملى 1287303005 ، محمد اخباریه به شماره ملى 1288071213 
به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. - فرشته اسماعیلى 
کرکوندى به شــماره ملى 1270251619 به ســمت بازرس على البدل ، رضا نادرى پور به 
شماره ملى 1285908074 به سمت بازرس اصلیبراى مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1427337)
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در جام جهانى کریستیانو رونالدو تنها بازیکن بدون تیم بود 
و در همان روزها پیشــنهادهاى مختلفى مطرح شــد که او 
ترجیح داد در آن زمان تنها به بازى هاى تیم ملى پرتغال فکر 
کند. یکى از پیشنهادهاى جدى رونالدو، پیشنهاد تیم النصر 
عربستان بود که حتى با واکنش CR۷ همراه شد و به نوعى 
آن را رد کرد. پس از شکست و حذف پرتغال مقابل مراکش، 
دوباره صحبت از پیشنهاد النصر به رونالدو مطرح شده و به نظر 
مى رسد ماجرا جدى شده است و قرار است مدیران این تیم 
سعودى با مدیربرنامه و شخص رونالدو مذاکراتى انجام دهند. 
با جدى شدن مذاکرات طرفین، فروشگاه هاى تیم النصر در 
عربستان، پیراهن شــماره 7 این تیم را با اسم رونالدو براى 

فروش قرار دادند.

حضور CR۷ در آسیا 
جدى شد

قطار شماره 22 لیگ برتر سرانجام پس از حدود 2 ماه 
توقف به دوازدهمین ایستگاه رسید. ایستگاهى که  
انتظار مى رفت به دلیل برگزارى دربى 99 در آن به 
یکى از مهیج ترین توقفگاه هاى این قطار تبدیل شود 
اما در سایه فینال پرهیجان جام جهانى 2022 که دو 
روز قبل از آن برگزار شده بود، قرار گرفت. حتى رد و 
بدل شدن 4 گل در  مصاف سرخابى ها هم نتوانست 
آنچنان که پیش از این تصور مى شد به جذابیت این 

بازى منجر شود.
اما وراى همه اینها آنچه نه تنها دراین بازى بلکه در 

ســایر رقابت هاى این هفته به چشم مى آمد نقش 
بى بدیل مدافعان لیگ برترى در گشودن دروازه ها 
بود. جالب آنجاست که دو تن از این مهره هاى دفاعى 
موفق شدند دبل کنند. یکى از آنها مدافع گرجستانى 
سرخ ها بود که با دو گل خود هم باعث رستگارى تیم 
یحیى شد و هم رکورد خاصى در دربى به نام خود ثبت 
کرد. دیگرى هم مدافع اهل مالى تیم فوالد بود که 
یک بار از روى نقطه پنالتى در دقایق ابتدایى بازى و 
بار دیگر در وقت هاى تلف شده با شلیک تماشایى 
به قلب نفت مسجد سلیمان ســهم تأثیرگذارى در 
برترى پرگل شاگردان نکونام برابر دیگر سرنشین 

جنوبى قطار لیگ داشت. جالب آنجاست که این تیم 
خوزستانى در حالى موفق شد با نتیجه 4 بر یک از سد 
نفت ام آى اس بگذرد که تک گل میزبان هم روى 
اشتباه مدافع 23 ســاله فوالدى ها و گل به خودى 

او به ثمر رسید.
به غیر از این پنج گل، چهار گل دیگر از بین 18 گلى 
که در ایستگاه دوازدهم بین مسافران قطار 22 رد و 
بدل شد نیز توسط مدافعان به تور دروازه ها چسبید 
در حالى که 4 گل دیگر هم ســهم هافبک ها و 5 
گل نیز در کارنامه مهاجمان لیگ ثبت شــد؛ یعنى 
مهره هاى دفاعى تیم هاى لیگ برترى یک تنه به 

اندازه بازیکنان دیگر ُپست ها گل زدند. نکته قابل 
توجه آنجاست که اکثر تیم هایى که با درخشش خط 
دفاعى خود در فاز هجومى به گل رسیدند تا به اینجاى 
لیگ، در حفاظت از ســنگر خودى در برابر حمالت 
حریفان هم موفق بوده اند و این نشان دهنده آن است 
که مدافعان آنها توانایى وکیفیت باالیى چه در هنگام 
دفاع و چه در اضافه شدن به تیم در ضدحمالت دارند.

با وجود این، نبایــد از این موضوع هم غافل شــد 
که این ماجــرا روى دیگرى هــم دارد و آن ضعف 
مهره هاى هجومى در بازکردن دروازه رقباســت. 
مشکلى که یوزهاى ایرانى در جام جهانى قطر هم 
علیرغم برخوردارى از گنجینه اى از ســتاره هاى 

باکیفیت در خط آتش با آن مواجه بودند.
قطار بیست و دوم به ایستگاه دوازدهم رسید درحالى 
که به غیر از عملکرد درخشان مسافران متخصص 
در دفاعش در دو فاز حمله و دفاع آنچنان که باید و 
شاید صحنه هاى حساس و جذابى در این توقفگاه 
رقم نزد. جابه جایى چندان قابــل توجهى هم بین 
سرنشــینان واگن هاى آن روى نداد. واگن شماره 
یک همچنان سرقفلى پرسپولیسى ها ماند، گل گهر 
با یک رده صعود در دومین واگن به جاى استقالل، 
همسایه سرخ ها شد. سپاهان در همان چهارمین رده 
ماند با این تفاوت که آبى پوشان به جاى شاگردان 
ژنرال دیوار به دیوار آنها در واگن سوم مستقر شدند. 
اما همشهرى طالیى پوشــان اصفهانِى این قطار 
موفق شدند با شکستن رکورد شکست ناپذیرى 6 
هفته اى اراکى ها از رتبه نهم به جایگاه هفتم نقل 

مکان کنند.
تیم هاى ملوان، مس کرمــان، صنعت نفت و نفت 
مسجد سلیمان نیز همچنان در حال رفت و آمد در 
واگن هاى انتهایى قطار بیست و دوم هستند و اینطور 
که پیش مى روند احتمال دارد تا آخرین ایســتگاه، 
قرعه جا ماندن از قطار 23 بین همین 4 تیم دســت 

به دست شود...

هفته دوازدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از مدافعان همه فن حریف
 تا مهاجمان ناکارآمد

مرضیه غفاریان

تیم فوتبال اســتقالل در نــود و نهمین دیــدار خود با 
پرسپولیس نتوانست پیروزى خود را حفظ کند و به یک 

امتیاز بسنده کرد.
اســتقاللى ها که در چند بازى گذشته در دقایق پایانى 
از شکست مى گریختند این بار نتوانستند پیروزى خود 
را حفظ کنند و به تساوى رسیدند تا نبردن پرسپولیس 

توسط آنها به نزدیک 2 هزار روز برسد.
آخرین دیدارى که اســتقالل توانســت پرسپولیس را 
شکست دهد به روز 10 اسفند سال 1396 برمى گردد 
که آبى ها با گل وریا غفورى از سد سرخپوشان گذشتند.

پس از این بازى، چهار برد براى سرخ پوشــان و هشت 
تساوى به ثبت رسیده و 2 برد استقالل در ضربات پنالتى 
رقم خورد. حاال 1755 روز است که استقالل موفق به 

بردن حریف خود نشده و تا دربى برگشت به نزدیک دو 
هزار روز خواهد رسید.

چهار دیدار اخیر استقالل و پرسپولیس با تساوى به پایان 
رسیده و برنده نداشته است.

2000 روز از نبردن استقاللى ها در دربى گذشت!
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گئورگى گولسیانى مدافع سابق سپاهان با دبل گلزنى در 
دربى تهران به یک رکورد تاریخى در این بازى ها رسید. 
تیم فوتبال پرسپولیس درحالى مقابل استقالل به تساوى 
2-2 دست یافت که گولسیانى با 2 گلى که براى سرخ ها 
به ثمر رساند در تاریخ دربى ها به یک رکورد جالب رسید. 
مدافع گرجستانى تیم فوتبال پرســپولیس به نخستین 
مدافع تاریخ دربى هاى پایتخت تبدیل شــد که در یک 
بازى، موفق به زدن دو گل مى شود. او با ثبت دبل در این 
دیدار، تعداد گل هاى زده خود مقابل تیم اســتقالل را به 

عدد 5 رساند.

رکوردزنى
 ستاره سابق سپاهان

مهاجم جوان ذوب آهن با شروع مجدد مسابقات لیگ 
برتر انگیزه خاصى مقابل آلومینیوم داشت اما این بار 
برخالف فصل گذشــته براى گشودن دروازه حریف 

اراکى بخت با او یار نبود.
درخشــش در دیدار سال گذشــته مقابل آلومینیوم 
اراك در سن 19 سالگى که در حضور تعویضى براى 

ذوب آهن توانســت یک گل به ثمر رساند، 
یک پنالتى بگیرد و منجر به اخراج بازیکن 
حریف شــود، کارى کرد تا محمدحسین 
اسالمى خودى نشــان بدهد و پس از آن 
دوران متفاوتى براى فوتبال او اتفاق بیفتد که 
در هفته دوازدهم نزدیک بود چنین شرایطى 

براى او به وجود بیاید.
اسالمى که پس از مسابقه برگشت فصل 
قبل مقابل آلومینیــوم اراك جدى تر مورد 

توجه مهدى تارتار قرار گرفت و در بازى هاى لیگ برتر 
فرصت بیشترى براى حضور در زمین به دست آورد، 
طى 12 هفته گذشته این فصل نیز در تمام مسابقات 
شانس قرار گرفتن برابر حریفان ذوب را داشته که در 
دیدار مقابل آلومینیوم هم این اتفــاق براى او افتاد و 
مى توانست گلزنى کند. این ملى پوش جوانان ایران 

که قبل از جام جهانى در تمرینات تیم بزرگساالن زیر 
نظر کارلوس کى روش هم حدود دو هفته به تمرین 
پرداخت و تجربه بزرگى در سن پایین به دست آورد، با 
شروع مجدد مسابقات لیگ برتر انگیزه خاصى مقابل 
آلومینیوم اراك داشت که این بار در زدن گل بدشانس 
بود. اسالمى در دقیقه 25 دیدار مقابل آلومینیوم با یک 

شوت محکم زمینى نزدیک بود گلزنى کند که ضربه 
او با کمترین اختالف از کنار تیرك عمودى دروازه رد 
شد و در لحظات پایانى مسابقه هم با یک شوت روى پا 
شانس خود را براى گلزنى امتحان کرد که این بار هم 
ضربه او به شکل خطرناکى از روى تیرك راهى اوت 

شد تا بازى خوب او در این دیدار همراه با گل نشود.

بدشانسى مهاجم جوان گاندوها در گلزنى
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یحیى گل محمدى 9 بار به عنوان ســرمربى و یک بار در 
قامت مربى، حضور در شــهرآورد پایتخت را تجربه کرده 
و هرگز شکست نخورده اســت. در دربى دیروز نیز تیم او 
تا آستانه باخت پیش رفت اما در نهایت با گل گولسیانى به 
بازى برگشت. اولین دربى گل محمدى در لیگ دوازدهم 
بود که او برابر تیم پرمهره قلعه نویى قرار گرفت و سپس در 
لیگ نوزدهم، با تیم فرهاد مجیدى به تساوى 2-2 رسید. 
او یک بار تیم محمود فکرى را شکست داد و دو بار هم برابر 
مجیدى به تساوى رسید که در یک مورد پنالتى ها با برترى 
اســتقالل خاتمه یافت. نکته جالب اینکه یحیى اگرچه در 
شهرآورد بدون شکست بوده اما بیشترین تعداد تساوى را 

هم داشته است.

نبازترین سرمربى دربى!
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نشــریه «leonino» پرتغال با تیترى بــا عنوان همبازى 
ساپینتو در اسپورتنیگ به جعل مدرك مربیگرى محکوم 
شــد، نوشــت: مصطفى حاجى، بازیکن مراکشى سابق 
اسپورتینگ، به دلیل جعل مدرك مربیگرى خود از سوى 
کنفدراســیون فوتبال آفریقا (CAF) به مدت پنج ســال 
محروم شد. بازیکن سابق تیم ملى مراکش پس از تشکیل 
پرونده از سوى هیئت منصفه انضباطى به دلیل جعل مدرك 
مربیگرى A محکوم شد. طبق بیانیه کاف مربى 51 ساله به 
مدت پنج سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم 
است. این بازیکن مراکشــى در میان سال هاى 1996 تا 
1998 با ساپینتو سرمربى استقالل در باشگاه اسپورتینگ 

همبازى بوده است.

همبازى ساپینتو
 کالهبردار است!

مجیدى در خانه
 تحقیر شد

بیرانوند: هیچ وقت از 
دولت پول نگرفتیم

فدراســیون جهانى فوتبال (فیفا) رده بندى جدید و ماه 
دســامبر تیم هاى ملى فوتبال جهان را امروز پنج شنبه 
(اول دى) اعالم خواهد کرد که اولین رده بندى پس از 
پایان مسابقات جام جهانى 2022 قطر است. بر اساس 
پیش بینى سایت «football-rankings.info» و طبق 
فرمول هاى فیفا، تیم ملى فوتبال ایران در رده بندى ماه 
دسامبر با چهار پله سقوط در رده  بیست وچهارم جهانى 
قرار خواهد گرفت و صدرنشینى اش در آسیا را به ژاپن 

تقدیم مى کند.
در رده بندى کلى هم برزیل همچنان صدرنشین خواهد 
بود، آرژانتین قهرمان جام جهانى 2022 با یک پله صعود 
در رده دوم قرار مى گیرد و فرانســه نایب قهرمان جام 
جهانى قطر هم با یک پله صعود در رتبه سوم مى ایستد. 
رقباى ایران در گروه B جام جهانى 2022 هم جایگاه شان 

در این رده بندى دستخوش تغییر مى شود. انگلیس بدون 
تغییر در مکان پنجم این رده بندى باقى مى ماند. آمریکا 
با سه پله صعود به رده سیزدهم مى رسد و ولز هم با 9 پله 

سقوط در رده بیست وهشتم جاى خوش خواهد کرد.
در بین تیم هاى آســیایى ژاپن با چهار پله صعود به رده 
بیستم مى رســد و صدر قاره کهن را از ایران مى گیرد. 
ایران با چهار پله ســقوط در رده بیست وچهارم جهان و 
دوم آسیا مى ایستد. کره جنوبى با سه پله صعود در رده 
بیست وپنجم جهان و سوم آســیا جاى خواهد گرفت. 
اســترالیا با 11 پله صعود به رده بیست وهفتم و چهارم 
آسیا مى رسد. عربســتان هم با ســه پله صعود به رده 
چهل وهشتم جهانى و پنجم آسیا مى رسد. قطر میزبان 
جام جهانى 2022 هم با 12 پله سقوط در رده شصت ودوم 

و ششم آسیا خواهد ایستاد..

سامورایى ها صدر را از یوزهاى ایرانى مى گیرند اتحاد کلباء با سرمربى ایرانى خود نتوانست مقابل 
شــارجه نتیجه بگیرد و متحمل شکستى سنگین 

شدند.
تیم فوتبال اتحــاد کلباء که هدایــت آن را فرهاد 
مجیدى برعهده دارد، در ورزشگاه اختصاصى خود، 
یکى از مسابقات حســاس هفته یازدهم لیگ برتر 

امارات را برابر تیم شارجه رده چهارمى برگزار کرد.
شاگردان فرهاد مجیدى که قبل از جام جهانى در 
دیدار مقابل عجمان در لیگ امارات شکست خورده 
بودند و پس از آن هم یک باخت در لیگ کاپ و یک 
پیروزى در جام ریاست جمهورى داشتند، نتوانستند 
برابر تیم مدعى شارجه نتیجه بگیرند و بازنده زمین 

را ترك کردند.
شارجه در دقیقه 21 روى پاس میرالم پیانیچ و گلزنى 
کامارا عثمان به گل اول مقابل شاگردان مجیدى 
رســید و چهار دقیقه پس از آن اتحاد کلباء با اخراج 
محمد ربى، وینگر راســت خود 10 نفره شد تا کار 

سختى براى ادامه بازى داشته باشد.
اتحاد کلباء در نیمه دوم هم نتوانست گل خورده را 
مقابل شارجه جبران کند و سه گل دریافت کرد تا 
در نهایت با نتیجه 4 بر صفر در این مسابقه خانگى 
مغلوب شود، 17 امتیازى بماند و در جایگاه هشتم 

جدول لیگ برتر امارات قرار بگیرد.
شــاگردان مجیدى در حالى مسابقه مقابل شارجه 
را واگذار کردند و ســنگین ترین شکست فصل را 
متحمل شدند که فاصله آنها با یاران احمد نوراللهى 
و شباب االهلى صدرنشــین، به 8 امتیاز افزایش 

پیدا کرد.

دروازه بان ملى پوش پرسپولیس گفت: پولى که ما مى گیریم 
از جیب دولت نیســت. فیفا و AFC پاداش به ما مى دهند و 

فدراسیون هم بین بازیکنان تقسیم کرد.
علیرضا بیرانوند اظهار داشت: پس از جام جهانى تمام بازیکنان 
تیم ملى را رســانه ها در مقابل پیشکســوتان گذاشتند. اگر 
پیشکســوتى براى ســر زدن به اموات به قبرستان مى رفت 
جلویش را مى گرفتند و مى گفتند بازیکن تیم ملى فالن قدر 
پول گرفته اســت. بازیکن تیم ملى هــزار تومان هم پاداش 
نگرفته است. حواله هایى که مى گویند پاداشى بود که پس از 

صعود به جام جهانى به ما قولش را دادند.
وى در مورد اینکه پرداخت حواله ماشــین به بازیکنان تأیید 
شده است، گفت: تاکنون یک حواله را هم تأیید نکردند. یک 
چیز را بگویم که شاید کســى نمى داند. براى بازى با ولز 15 
هزار دالر پاداش گرفتیم اما قبل از دیــدار با آمریکا نفرى 7 
هزار دالر که در مجموع نزدیک به 6 میلیارد تومان بود، براى 
خیریه گذاشتیم. شما این چیزها را نمى بینید. نذر کرده بودیم 
تا مردم خوشحال شــوند. 6 میلیاردى که از جیب دولت نبود 
این پاداش براى فیفا و AFC است که به فدراسیون مى دهد و 
فدراسیون هم لطف کرده آن را بین ما تقسیم کرد. بازیکنان 
والیبال و هندبال هم رئیس فدراسیونشان مى تواند این پول ها 

را از فیفا و AFC بگیرد! 
دروازه بان تیم ملى کشورمان در خصوص اینکه ملى پوشان 
والیبال و بســکتبال و... به پرداخت حواله خودرو به بازیکنان 
اعتراض کرده  اندگفت: من هــم مى خواهم همین را بگویم. 
پولى که ما مى گیریــم از جیب دولت نیســت آن را از خارج 
از کشور به ما داده اند. چهار ســال زحمت کشیدیم تا به جام 
جهانى رسیدیم. فیفا و AFC پاداش به ما مى دهند و فدراسیون 

هم بین بازیکنان تقسیم کرد. 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در دقایق ابتدایى نیمه 
اول دیدار با آلومینیوم، به علت مصدومیت بازیکنش 

یک تعویض اجبارى انجام داد.
اول دیــدار ذوب آهن و آلومینیوم در شــرایطى با 
یک گل به سود تیم اصفهانى به پایان رسید که در 

اتفاقى عجیب، مهدى تارتار در دقیقه یک 
مســابقه با مصدومیت یکى از بازیکنان 

خود مواجه شد.
در شرایطى که مدت زیادى از سوت آغاز 
بازى نمى گذشــت، آرمان اکوان در پى 
برخوردى ســاده با بازیکن حریف، دچار 
مصدومیت شد و پس حضور کادر پزشکى، 
با برانکارد از زمین خارج شد تا مشخص 

شود نمى تواند به بازى ادامه بدهد.
در این شرایط، مهدى تارتار، سرمربى تیم فوتبال 
ذوب آهن، به اجبار اولین تعویض خود را انجام داد و 
سیدمحمد قریشى را با وجود مصدومیت جزئى، به 

جاى این مدافع وسط خود به زمین فرستاد.
این اتفــاق در شــرایطى رخ داد کــه مصدومیت 

مهره هاى کلیدى ذوب آهــن، از ابتداى فصل به 
یکى از چالش هاى مهدى تارتار تبدیل شده است. 
سرمربى ذوب آهن در ابتداى فصل سعید باقرپسند 
را به دلیل پارگى رباط صلیبى از دست داد و پیش از 
تعطیلى مسابقات لیگ برتر نیز همین مصدومیت 

گریبانگیر مسعود ابراهیم زاده شد.
حاال به نظر مى رسد باز هم با شروع مجدد مسابقات، 
یکى دیگر از شــاگردان تارتار با مصدومیتى جدى 
مواجه شده تا دست ســرمربى سبزپوشان در خط 

دفاعى حسابى بسته شود.

چالش  تارتار؛ مصدومیت مهره هاى کلیدى

یر

ب ر ل یم بل و ىز ل ر ی
5عدد 5 رساند.

هم بین بازیکنان تقسیم کرد. 
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کمــال رســان، خــود را بــراى اســتقامت برابــر مشــکالت عــادت ده، 

موال على (ع)کــه شــکیبایى در راه حــق عادتــى پســندیده اســت.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
از تصویب هزار و 500 میلیارد تومان تســهیالت براى 
شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تامین ریل خطوط 

آهن و پشتیبانى از این واحد صنعتى خبر داد.
امیررضا نقش در جلسه بررســى واحدهاى صنعتى در 
استاندارى با اشاره به پیگیرى برخى مشکالت شرکت 
ذوب آهن اصفهان در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
استان افزود: این شرکت باتوجه به تأمین ریل کشور از 
وزارت راه طلبى دارد که این طلب بالغ بر یکهزار میلیارد 

تومان است.
وى افزود: بــراى وصول این طلــب از محل اعتبارات 
تسهیالت سفر ریاست جمهورى در قالب ماده 56 مبلغ 
یکهزار و 500 میلیارد تومان، براى توسعه ریلى کشور و 
پشتیبانى از پروژه هاى آینده این شرکت مصوب کردیم.
وى تأمین نقدینگــى را یکــى از چالش هاى صنعت 
فوالدسازى کشور دانســت و گفت: طبق مصوبه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان این تسهیالت از طرف 

بانک صادرات در اختیار شرکت ذوب آهن اصفهان قرار 
خواهد گرفت تا با این تأمین نقدینگى بتواند ریل کشور را 
همانند سالهاى گذشته تأمین کند و خط ریل این شرکت 

به ظرفیت واقعى خود دست یابد.
معاون استاندار اصفهان به تثبیت اشتغال براى 12 هزار 
نفر با این مصوبه ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید در 
شرکت ذوب آهن اشاره کرد و گفت: ذوب آهن تقاضاى 
تعیین تکلیف بدهى هاى جارى با بیمه تأمین اجتماعى را 
داشت که در ستاد تسهیل مطرح و با همکارى و همراهى 
تأمین اجتماعى استان تقســیط بدهى هاى گذشته و 

تقسیط پرداختى هاى جارى این شرکت انجام شد.
وى اظهار داشت: بمنظور تأمین نقدینگى بیشتر براى 
شــرکت ذوب آهن درزمینه ضمانت نامه هاى گمرکى 
این شرکت (که سررسید آنها یک تا 2 ماه آینده است) 
در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید اســتان مقرر شد؛ 
گمرك ایران مهلت یک ساله اى را مجدد براى ضمانت 
نامه هاى ترخیــص کاال از گمرك براى این شــرکت 

موافقت کند.
معــاون هماهنگــى اموراقتصــادى اســتاندارى 
اصفهان با اشــاره به اهمیت تأمین انــرژى پایدار در 
صنعــت فوالدســازى کشــور، خاطــر نشــان کرد: 
هزینه هاى انرژى گاز شــرکت ذوب آهن به یک باره 
افزایش یافت که باعــث ایجــاد نگرانى هایى در این

 خصوص شد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
افزود: باتوجه به اینکه شــرکت ذوب آهن مجتمعى از 

کارخانه هاى متنوع از قبیل ُکک سازى، آهک، نیروگاه، 
احیا و کوره بلند اســت که به صورت مستقل از یکدیگر 
فعالیت مى کنند مصوبه اى را در جلسات ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید در این زمینه داشتیم.
وى اظهار کرد: در این مصوبه مقرر شد شرکت ملى گاز 
ایران نســبت به تفکیک مصرف انرژى گاز در شرکت 
ذوب آهن با تعرفه هــاى تفکیکى اقدام کند؛ که به نظر 
مى رسد با این راهکار بدهى هاى شرکت ذوب آهن با 

شرکت ملى گاز تسویه شود.

تصویب 1500 میلیارد تومان 
تسهیالت براى شرکت ذوب آهن

معاون بهره بردارى و دیسپاچینگ  شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در حوزه 
عملیات چه در بخش 20 کیلووات و چه فشار ضعیف از خط گرم استفاده مى شود 
و در اصالح ساختار فقط تبدیل سیم به کابل خود نگهدار  نبوده بلکه هر کجا 
که  پایه ها فرسوده بوده یا باید رفع حریم   و یا شاخه برى صورت مى گرفته در 
حین اجرا بهینه سازى شده است.مهندس حمید رضا آقایى در ادامه افزود : هر 

ساله تفاهم نامه اى با سازمان  پارك ها و فضاى سبز مبنى بر اجراى شاخه برى 
منعقد مى شود که از آذر ماه تا اوایل اسفند ماه این فرایند صورت مى گیرد و هم 
در حوزه  20 کیلوولت و هم فشار ضعیف عملیاتى مى شود.آقایى خاطر نشان 
کرد:  8 دستگاه دیزل ژنراتور براى عدم قطع برق مشترکین و همچنین تابلوهاى 
سنکرون براى پایدارى برق مردم از مهم ترین اولویت هاى حوزه بهره بردارى 
بوده که محقق شد و همچنین خرید پستى سیار دغدغه هاى حوزه بهره بردارى 
را تا حد زیادى کاهش داد چرا که با وجود پست هاى سلولى  زیادى که در سطح 
شهر به خصوص مرکز اصفهان در جریان طرح و توسعه و بهینه سازى  فرایند 

پروژه ها  قطع برق حذف و اطمینان برق رسانى براى مشترکین حاصل شد.
معاون بهره بردارى شرکت از ســرعت رفع حوادث و اتفاقات یاد کرد و گفت: 
خودروهااز طریق سیستم AVL   در کوتاهترین زمان ممکن به صورت مکانیزه 

در جهت رفع عیوب برق رسانى اقدام مى کنند.وى ابراز داشت: یکى از حوزه 
هاى بهینه ســازى، تبدیل کابل هاى روغنى به کراســلینگ بود  که بیش از 
40 سال در ساختار برق مورد اســتفاده قرار گرفته بود. معاون بهره بردارى و 
دیسپاچینگ گفت: در سال 93 نزدیک به 800 هزار تماس به 3 دسته خاموشى 
و عیوب تقسیم بندى شد که پس از  اقدامات تحلیلى و بررسى هاى دقیق این 

میزان را به 400 هزار تماس رسانده ایم.
وى خاطر نشان کرد: توجه به حوزه منابع انســانى بهره بردارى یکى دیگر از 
شــاخصه هایى بود که این معاونت به آن توجه  ویژه اى دارد به طورى که ما 
براى نیروهاى 121 امکان فعالیت به صورت دور کارى را فراهم نمودیم که خود 
موجب افزایش بهره ورى و راندمان کارى و استوارى ساختار خانواده همکاران  

این واحد شده است.

بهینه سازى کابل هاى 40 ساله برق 

حضور هیئت تجارى تاجیکستان
 در اتاق بازرگانى اصفهان

دیدار مدیر مخابرات اصفهان
 با اعضاى واحد نقلیه این مجموعه

نشســت بررســى فرصت هــاى تجــارى و 
سرمایه گذارى اصفهان و تاجیکســتان با حضور 
اعضاى هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانى اصفهان 

و رئیس اتاق بازرگانى سغد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان 
هیئت پذیرش شده از تاجیکســتان در حوزه هاى 
آلومینیــوم، محصــوالت فلزى و پتروشــیمى، 

کاشى و سرامیک و محصوالت 
ساختمانى، لوله هاى پلى اتیلن، 
محصــوالت غذایــى، لولــه و 
محصوالت پالســتیکى، فلزى، 
بهداشتى و شــوینده ها فعالیت 

داشتند.
از  پــس  نشســت  ایــن  در 
خوشامدگویى احمد پزنده رئیس 
کمیســیون تجــارت، خدمات 
و ارتباطــات اتــاق بازرگانى اصفهــان به هیئت 
تاجیکستانى، فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
این کشور از سوى مدیر بازاریابى و امور بین الملل 
اتاق بازرگانى اصفهان تشــریح شــد و پس از آن 
فعاالن اقتصادى اصفهان با همتایان تاجیکى خود 

به صورت رو در رو به مذاکره پرداختند. 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان، به همراه 
جمعى از مدیران و مسئولین این مجموعه 
با حضــور در پارکینگ واحــد نقلیه، با 

رانندگان حاضر دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش روابط عمومــى مخابرات 
منطقــه اصفهان، اســماعیل قربانى در 
این دیــدار ضمن تقدیــر از زحمات این 
عزیزان و تبریک روز ملى حمل و نقل، در 
فضایى صمیمى به اســتماع مشکالت و

 دغدغه هاى ایشــان نشست و با اهداى 
شاخه گل از خدمات آنان تجلیل کرد. 

در سال 1376 به پیشــنهاد وزارت راه و ترابرى و 
از سوى شــوراى فرهنگ عمومى کشور 26 آذر 
به عنوان روز ملى حمل و نقل نامیده شد، این روز 

یادآور صدور فرمان امام راحل «ره» در زمینه اعزام 
کامیون ها به بنادر جنوبى بــراى تخلیه کاالهاى 
وارداتى از مبادى دریایى کشــور است و هدف آن 
آگاه سازى جامعه از نقش و جایگاه بخش حمل و 

نقل در اقتصاد ایران است.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

یک خودروی شاسی بلند در اتفاقی عجیب 
در آخریــن لحظــات قبل از رســیدن قطــار از 

روی ریل راه آهن کنار رفت.

تخریــب هتــل ۷ طبقــه لوکــس معــروف بــه 
«مروارید آدریاتیک» در خط ساحلی کاواجا 
در تیرانا پایتخت آلبانی جنجالی شده است.

«هیچ کس نمی داند مــرگ کی و کجا خواهد 
آمــد». قطعاً این عبــارت را فقط شــنیده اید، 

اما اکنون دیده هم می شود!

استرس، استفاده بیش از حد از لوازم الکتریکی 
و موقعیت نامناســب بدنــی از مهمترین دالیل 

ابتالی کودکان به میگرن است. 

چشــم بادامی ها با اســتفاده از فنــاوری فوق 
پیشــرفته دســتگاهی اختــراع کــرده انــد کــه 

می توان با آن موبایل را ضدعفونی کرد.

یــک راننــده تریلــی ســه تکــه، خــودروی 
خــود را بــا دقــت در کنــار خیابــان پــارک 

کرد.

اتفاقی عجیب در تقاطع راه آهن 

«مروارید آدریاتیک» با خاک یکی شد

مرگ بر اثر عطسه؟

راه های شناسایی و درمان میگرن 

اختراع بی نظیر چشم بادامی ها

مهارت راننده در پارک کردن

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

https://nesfejahan.net/fa/news/262331
https://nesfejahan.net/fa/news/262337
https://nesfejahan.net/fa/news/262342
https://nesfejahan.net/fa/news/262342
https://nesfejahan.net/fa/news/262346
https://nesfejahan.net/fa/news/262348

