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چهره تاریک
خیابان ۱۷ شهریور

«ابلق» نفس گیر و تلخ

۳

روان های فرسوده 

۳

          

۳ روغنی که برای 
مو های خشک و 

کدر معجزه می کنند

4 راهبرد سفر هیأت اصفهانى به روسیه
۳

گره کور اشتغال 
نابینایان اصفهان 

 اصفهان کالنشهرى است که بیش از دو هزار نابینا را 
در خود جا داده که نزدیک به 500 نفر از آنها 
در صف انتظار اشتغال هستند. افرادى که 
اگرچه از داشتن نعمت بینایى محرومند 
اما گاه استعدادها و توانمندى شان بیشتر از دیگر اقشار 
جامعه نمــود دارد در حالى که دیده نمى شــود. بنابر 
اعتقاد کارشناسان، سیاســت هاى حمایت از اشتغال 
افراد معلول به ویژه نابینایان و کم بینایان در اصفهان 
با خألهاى جدى روبه  رو و نیازمند تحول بنیادین در 
عرصه اشتغال این جمعیت است. واقعیت آن است که 
جامعه دو هزار نفرى روشندالن شــهر ما، از داشتن 
برخى امکانات رفاهى و تفریحى و مهمتر از همه شغل 

بى بهره هستند و در جامعه جاى...

کوه هاى ایران در ظرف ولع کوه خوارانکوه هاى ایران در ظرف ولع کوه خواران
۲

هیأت اصفهانى به سرپرستى استاندار و در معّیت معاون وزیر صمت به سن پترزبورگ و مسکو سفر کردند 

رکورد عجیب و غریب پیرمرد رکورد عجیب و غریب پیرمرد 
پرتغالی!پرتغالی!

کارلوس کى روش نتایج بسیار ضعیفى در چند سال گذشته 
با 3 تیم مختلف (کلمبیا، مصر و ایران) گرفته است. جام 

جهانى با همه تلخى ها و شیرینى هایش براى ما...

۲

در صفحه ۳بخوانید

در صفحه در صفحه ۷ بخوانید

بعد از دارو نوبت 
به کمبود تجهیزات 

پزشکی رسید

۵

پایان امارت امیریپایان امارت امیری
 در جام جهانی

بهترین راه براى مقابله با مو هاى خشک 
این اســت که آن را با روغن 

گرم ماســاژ بدهید. استفاده از 
روغــن بــراى موى 
خشک، یک راه حل...

احیای بافت فرسوده، ابرپروژه منطقه ۱۳است
مدیر منطقه مدیر منطقه ۱۳۱۳ شهرداری اصفهان : شهرداری اصفهان :

۸

۷

بیش از بیش از ۸۸ هزار معلول هزار معلول
در نوبت ورودیدر نوبت ورودی
مستمری هستندمستمری هستند

۸

ضد و نقیض درباره حذف یا ادامه پرداخت یارانه نقدی کسی لباس زمستانی نمی خرد!جهان نما چگونه پیام هاى حذف شده را در آیفون بازیابى کنیم؟استان در صورت ابتال به آنفلوآنزا چگونه دارو مصرف کنیم؟تکنولوژی سالمت

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تبلیغات بر روى سایبان و اتوبوس هاى سازمان حمل و نقل ثبت به 
شماره 5001093298000021 مورخه 1401/9/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى ا قدام الزم را به 

عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/9/10
مهلت بازدید فراخوان: 1401/9/17

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/9/27
زمن بازگشایى پاکت ها: 1401/9/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى اطالعات تماس و آدرس 
دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415 

Web sit: www.khomeinishahr.ir

آگهی مزایده

م.الف:۱۴۱۹۹۲۷

چاپ اول 

علی اصغر حاج حیدریـ  شهردار خمینی شهر 

شهردارى گرگاب در نظر دارد فرایند تجدید مزایده فروش دو پالك زمین مسکونى را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت و به شماره سیستمى 2001090228000002 برگزار نماید. 

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

متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
تاریخ انتشار آگهى مزایده: 1401/09/02

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/12
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/22 

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شهر گرگاب انتهاى بلوار امام خمینى (ره) خیابان شهردارى، ساختمان شهردارى گرگاب 

شماره تماس شهردارى: 45754545ـ 031 داخلى 1ـ آقاى شاه رجبى
 www.gorgab.ir :سایت شهردارى

آگهی تجدید مزایده عمومی

  م.الف: ۱۴۱۶۵۰۲

نوبت دوم

روح ا... شاه رجبیان –شهردارگرگاب 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در راستاى ماده 5 قانون الحاق برخى از مواد قانون تنظیم بخشى 
از مقررات مالى دولت (2) و آیین نامه اجرایى آن، ملک با مشخصات زیر را به مدت سه سال از طریق عقد اجاره واگذار 

نماید. 
مشخصات ملک: 

آگهی مزایده عمومی شماره های ۰۶ و ۱۴۰۱/۰۵

م.الف:۱۴۱۸۸۱۴

نوبت دوم

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

توضیحاتمحل وقوع ملکمبلغ سپرده (ریال)اجاره بهاء ماهیانه (ریال)اعیانىکاربرىنام ملک
داراى آب و برقگلپایگان، جاده شرکت سهامى گلپایگان100050.000.00090.000.000انبارسوله

فالورجان، خیابان طالقانى، جنب پمپ 260085.000.000153.000.000انبارانبار
بنزین

داراى انشعابات آب، 
برق و گاز

ـ مهلت دریافت اسناد: 1401/09/08 لغایت 1401/09/19
ـ محل دریافت اسناد: اصفهان، خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزى اصفهان، اداره امور پیمان ها و قراردادها، 

 http://iets.mporg.ir :اتاق 251 و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى
ـ تاریخ بازدید: از 1401/09/12 لغایت 1401/09/17

ـ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30
ـ مبلغ ســپرده باید به صــورت ضمانت نامه ى بانکــى معتبر یا فیش نقدى مبنى بر واریز به حســاب شــماره 
4061042007670524 بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان نزد بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران (شماره شبا IR 310100004061042007670524) بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاریخ صدور 

حداقل مى بایست به مدت سه ماه داراى اعتبار باشد. 

۸

ه با مو هاى خشک 
ا روغن 
ستفاده از

 

ستستتااست ۳۳ه طقهطققهطقه ۱۳۱۳۱۳
۸

نابی

 اصفهان کال
در

اما گاه استعد
جامعه نمــ
اعتقاد کارش
افراد معلول
با خألهاى
عرصه اشتغ
جامعه دو ه
برخى امکان
بى بهره هس

۷

خوانیدخوانیدبخبخ

کوهکوه خواران هیچوقت سیر نمی  خواران هیچوقت سیر نمی شوند. کوه ها همچنان تراشیده می شود و کوه خواران شوند. کوه ها همچنان تراشیده می شود و کوه خواران هر روز فربه تر شوند هر روز فربه تر شوند 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهانمدیرکل بهزیستی استان اصفهان
 مطرح کرد؛ مطرح کرد؛
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افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان به تأخیر افتاد؟

برخى نمایندگان
 رأى ممتنع هم نمى دهند!

خبرخوان
با هر ویروسى
 مقابله مى کنیم

  تسنیم | وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى با تأکید بر اینکه امروز به برکت اقدامات 
ارزشــمندى که متخصصان توانمند ما صورت 
داده اند امکان مقابله با هر ویروســى را داریم، 
واکســن نورا را که توسط سپاه ســاخته شد از 
بهترین واکسن هاى کرونا برشــمرد و گفت: 
امروز ایران اســالمى از وارد کننده واکسن به 
تولید کننده و صادر کننده واکسن مبدل شده و 
به عنوان یکى از موفق ترین کشورها در مدیریت 

کرونا شناخته مى شود.

«رونالدو» 
چه گوشى اى دارد؟

  گجت نیوز |به تازگــى، تصویــرى از 
«کریستیانو رونالدو» منتشــر شده است که او 
را سوار بر خودرو پورشــه، همراه با یک گوشى 
(احتماًال) هواوى نشــان مى دهد. البته برخى 
هم معتقدند اصًال گوشــى هواوى نیست. اما 
زود قضاوت نکنید؛ گفته مى شود رونالدو هشت 
گوشــى دیگر دارد که همــه آنها، محصوالت 
اپل هســتند و این یکى، فقط براى مسیریابى 

ماهواره اى در حال استفاده بود. 

سرقت چاى و ورزش!
دولت جمهورى آذربایجان    عصر ایران|
در صــدد اســت «فرهنگ پهلوانــى، ورزش 
زورخانه اى و کشتى گیرى» را به نام خود ثبت 
کند. جالب آنکه کشــور نام برده حتى پیوستن 
به پرونده  پیشین را کسر شأن خود دانسته و به 
قصد انکار کردن ریشه هاى ایرانى این ورزش، 
به دنبال ثبت مستقل آن است. البته داستان به 
اینجا خاتمه نیافته و جمهورى آذربایجان و ترکیه 
همزمان به دنبال ثبت «فرهنگ چاى خورى» و 

همچنین «مالنصرالدین» نیز هستند.

همنشین هاى
 آقاى «ماسک»! 

  برترین ها |«ایالن ماسک»، مدیرعامل 
میلیاردر توییتر و تســال، روز دوشنبه 28 نوامبر 
در توییتى فاش کرد که با دو تفنگ در کنارش و 
نقاشى «جورج واشنگتن» روى میز پاتختى خود 
مى خوابد. ماسک عکسى از میز کنار تختش را 
به اشتراك گذاشت که نشــان مى داد روى آن 
قوطى هاى خالى کوکاکــوال، یک هفت تیر و 
همچنین یک تپانچه ســنگ چخماق در یک 
جعبه قرار دارد. ماسک مشــخص نکرد که آیا 

تفنگ کارایى دارد یا خیر.

 آلمانى 11  میلیاردى!
قیمت جدید بى ام و صفر    گجت نیوز |
کیلومتر در ایران اعالم شد. پرشیا خودرو قیمت 
جدید بى ام و 730 مــدل 2017 را ویژه آذرماه 
اعالم کرد که نسبت به آبان ماه مقدارى افزایش 
قیمت را تجربــه کردند. این خــودرو با موعد 
تحویل 30 روز کارى در آذرماه به مشــتریان 
عرضه مى شود. بر این اساس قیمت بى ام و 730 
مدل 2017 در رنگ مشکى 10 میلیارد و 990 

میلیون تومان گذاشته شده است.

آمار جدید مهاجرت 
پرستاران

  تسنیم | معاون پرستارى وزارت بهداشت 
گفت: آمار رسمى از مهاجرت پرستاران نداریم، 
اما بر اســاس اعالم ســازمان نظام پرستارى، 
ساالنه حدود 1250 هزار نفر براى گواهى مورد 
نیاز براى مهاجرت درخواست مى دهند که البته 
ممکن اســت همه این افراد اقدام به مهاجرت 

نکنند.

پیام براى باخت تیم ملى
  دیده بان ایران |رئیس مجلــس در اقدامى 
که کمتر شاهد آن بودیم براى بازیکنان تیم فوتبال 
ایران پیامى صادر کرد. این اقدام از آن جهت کمتر 
اتفــاق افتاده که معمــوًال مقامات براى شکســت
 تیم هــاى ورزشــى در آوردگاه هایى کــه جنبه 
سیاسى بیشترى دارد، پیامى به صورت علنى صادر

 نمى کنند قالیباف نوشــت: جوانان برومند و پرتوان 
تیم ملى فوتبال کشــورمان على رغــم بازى هاى 
قابل قبــول و میــدان دارى در آوردگاه رقابت هاى 
جام جهانى، از صعود به مرحله بعــد بازماندند. این 
امر در شایســتگى  و توانمندى هاى آنان خدشه اى 
وارد نمى ســازد. امیدوارم با تالش و همت بیشــتر 
در ســایر رقابت هــاى پیــش رو موفق و ســربلند 

باشید.

واکنش «کیهان» 
به شکست ایران  

  رویداد24 |روزنامه «کیهان» کــه در بازى 
ایران مقابــل انگلســتان، بازیکنان تیــم ملى را 
«بى غیــرت» خوانده بود و بعد از بــازى ولز، آنها را 
«غیرتمند» توصیــف کرده بود، به شکســت تیم 
ملى فوتبال ایران مقابل آمریکا واکنش نشــان داد 
و نوشت: «تیم ملى کشورمان در ناجوانمردانه ترین 
حالت و در طول برگزارى مســابقات و حتى قبل از 
آن زیر شــدیدترین فشــار هاى روحى و روانى بود؛ 
فشــار هایى که به طرق مختلف از جانب دشمنان 
تابلودار و همیشــگى و مزدوران داخلى و خارجى به 
تیم وارد مى شد، اما تیم ملى فوتبال با میهن پرستى 
خود باعث شــد که تیر تمامى آنها به سنگ بخورد. 
مربیــان و بازیکنان تیم ملى فوتبــال ایران در جام 
جهانى 2022 قطر نشان دادند با روحیه میهن پرستى 
و ایستادگى در برابر خواسته دشمنان ایران مى توان 

پیروز تاریخ بود.»

واکنش «ایران»
 به شکست ایران

  برترین ها |روزنامــه «ایــران»، روزنامــه 
رســمى دولت در طرحى به هجمه ها علیه تیم ملى 
فوتبال ایران واکنش نشان داد و نوشت بازیکنان با 
بى وطن هاى نامرد جنگیدند. این روزنامه در طرحى 
گرافیکى به هجمه ها علیه تیم ملــى فوتبال ایران 
واکنش نشــان داد و با تیتر «در میــان نامردى ها» 
نوشــت: «تیم ملى بین تهمــت و توهین هاى فوج 
فوج بى وطن و نامرد، با تمام توان به میدان رفت و با 
افتخار جنگید.» در طرح روزنامه دولت، در یک طرف 
فردى نشان داده شده که شعار «بى شرف» مى دهد 
و در طرف دیگر هم فردى که نماد تلویزیون «ایران 
اینترنشنال» است گذاشته شــده که به بازیکن تیم 

ملى ایران تکل مى زند.

دائم مازوت مى سوزانند!
محمدحسن آصفرى، نماینده اراك    انتخاب |
در مجلس گفت: وزارت نفت دائــم در حال مازوت 
سوزاندن است و برایشــان تابستان و زمستان ندارد 
البته ما به عنوان نماینــده مجلس کوتاه نمى آییم و 
اجازه نمى دهیم اوضاع به این صورت باشد و به این 

اقدام وزیر اعتراض جدى داریم.

واردات آب نداریم
  مهر | سخنگوى صنعت آب در پاسخ به اینکه 
با توجه به تنش آبى موجود امکان واردات آب وجود 
دارد، گفت: واردات آب موضوعى است که اصًال در 
وزارت نیرو حتى مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا 
چنین مسئله اى از نظر ما غیرفنى بوده و در وزارت 
نیرو مطرح نشده است. قاسم زاده در پاسخ به اینکه 
با توجه به کاهش باران نسبت به سال هاى گذشته 
نمى تواند دلیل گمانه زنى هــاى براى این موضوع 
باشد،  گفت: اقلیم ما همیشه فراز و فرودهایى داشته 
است و ما سال هاى خیلى کم بارش تر از سال جارى 

را پشت گذاشته ایم.

در حالى که قــرار بود افزایــش حقــوق کارمندان و 
بازنشستگان دولتى از مهرماه اعمال و از آبان پرداخت 
شود، اما براساس اعالم جدید دولت و مجلس، پرداخت ها 
احتماًال از آذر آغاز خواهد شد.افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشســتگان دولت در 16 آبان ابالغ شد و قرار بود در 

حقوق این ماه اعمال شود.
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه 28 آبان وعده داده بود 
که مابه التفاوت حقوق ماه مهر نیز با حقوق آبان پرداخت 
مى شــود. با وجود وعده مســعود میرکاظمى، معوقات 
مســتمرى بگیران و بازنشســتگان برخى دستگاه ها با 
حقوق آبان واریز نشــد.این در حالى اســت که با توجه 

به عدم بارگذارى اطالعات افزایش مبلغ عائله مندى و 
اوالد توسط دستگاه ها، افزایش حق عائله مندى، اوالد 
و معوقات مهر و آبان همراه با حقوق آذر پرداخت خواهد 
شد.به گفته رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس، دولت 
قول داده که افزایش حقوق کارکنــان در آذر اعمال و 
معوقات مهر و آبان هم پرداخت شود. بر این اساس قرار 
بود مبلغ یک میلیون و 50 هزار تومان به اضافه امتیازى 
که مجلس آن را پذیرفت به حقوق شاغالن  و 900 هزار 
تومان به حقوق بازنشســتگان اضافه شود، عائله مندى 
50 درصد رشــد و حق اوالد نیــز 100 درصد افزایش

 پیدا کند.

برخى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از دادن رأى 
ممتنع به رأى ندادن رسیده اند.

روز یــک شــنبه (6 آذر) نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى با طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانى 
با 174 رأى موافق، 7 رأى مخالــف و 7 رأى ممتنع از 
مجموع 232 نفر نماینده حاضــر در مجلس موافقت 
کردند.در همین روز نمایندگان مجلس با الیحه الحاق 
دولت جمهورى اســالمى ایران به سازمان همکارى 
شانگهاى با 205 رأى موافق، 3 رأى مخالف و 4 رأى 
ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت 
کردند.با اینکه نمایندگان بــه دو طرح و الیحه مذکور 

رأى قاطعى داده بودند، اما نکته عجیب و غیرقابل قبول 
آن رأى ندادن 44 نماینده مجلس به طرح اصالح قانون 
بیمه کارگران ســاختمانى و رأى ندادن 25 نماینده به 
الیحه الحاق دولت جمهورى اسالمى ایران به سازمان 
همکارى شــانگهاى در عین حضــور در صحن علنى 
مجلس بود.سید نظام الدین موسوى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شوراى اسالمى درباره رأى ندادن نمایندگان 
در صحن علنى به خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان»  
گفت: مجلس بنا دارد به این مسئله ورود کند و در هیئت 
رئیسه هم مباحثى در این خصوص انجام شده، اما هنوز 

تصمیمى گرفته نشده است.

الدن ایرانمنش
ولع سیرى ناپذیر کوه خوارها، پدیده کوه خوارى را در 
ســال هاى اخیر به یک معضل زیست محیطى تبدیل 
کرده است اما آنطور که باید و شاید با این پدیده برخورد 

نمى شود.
کند و کاو در کوه ها چه بخاطر بهره اقتصادى باشد و یا 
جستجو براى یافتن معدن و یا دالیل دیگر به هیچ وجه 
قابل توصیف نیست و هر بار که بخشى از کوه خورده 
مى شود، خراشى بر چهره محیط زیست وارد مى شود. 
زخم هایى که طى دو دهه اخیر عمیق تر شده اند و گویا 

عزمى براى مرهم گذاشتن بر آنها نیست.
سال 93 بود که براى نخســتین بار واژه کوه خوارى به 
ادبیات کشور اضافه شــد. پیش از آن سال ها بود که 
کوه هاى بســیارى آماج حمله بودند، ولى کسى از آنها 
سخن نمى گفت؛ نه از تکه تکه شدنشان صحبت مى شد 

و نه برداشــت از آنها براى کسى مهم بود. همان  سال 
رئیس وقت ســازمان امور اراضى کشور از کوه خوارى 
به عنوان پدیده اى جدید نام برده و گفته بود که تغییر 
کاربرى کوه ها و تپه ها در برنامه زمینخواران قرار گرفته 
است و در اطراف کالنشهرها دیده مى شود که کوه ها 
را به عرصه هاى مســکونى و دیگر کاربرى ها تبدیل 
مى کنند. او همان زمان هشــدار داد که تمام مناطق 
اســتان هاى تهران، مازندران، گیالن، البرز، قزوین، 
گلستان و حاشــیه شــهرهاى بزرگ مانند اصفهان، 
مشهد، شیراز و تبریز در معرض تهدید و تغییر کاربرى 

زمین هاى کشاورزى و پدیده کوه خوارى قرار دارند.
بعد از انتقادات قباد افشــار در زمینه کوه خوارى هفت 
سال در سکوت گذشــت تا اواخر دى ماه سال گذشته 
بود که رئیس قوه قضاییه در شوراى عالى حفظ حقوق 
بیت المال بر قلع وقمع و تخریب بدون مالحظه بنا هایى 

که از سوى افراد عادى و برخى دستگاه هاى حکومتى 
و دولتى در حریم رودخانه ها احداث مى شوند، تأکید و 

دستورات الزم را صادر کرد.
 پس از آن بود که گســترش دامنه کوه خوارى نیز به 
عنوان نگرانى جدى فعاالن محیط زیست مطرح شد، 
اما همچنان پیگیرى هاى آنها در این زمینه تا کنون راه 
به جایى نبرده است، شاید به این دلیل که کوه خوارى 

ابعاد پیچیده اى دارد. 
سال  هاست میان مردم و مســئوالن رقابتى درگرفته 
اســت. از یک سو، نهادهاى مســئول به بهانه اجراى 
طرح هاى توسعه گردشگرى، کوه ها را تراشیده اند و 
سازه هاى خود را ســاخته اند و از سوى دیگر همانطور 
که مدیر انجمن دیده بان کوهســتان مى گوید، مردم 
یک منطقه و یا بخشــى از باغ خــود را به ویال تبدیل

 مى کنند یا در دل کوهســتان ویال مى ســازند؛ تب 

ویالســازى و تصاحب زمین بــه دره هاى خوش آب 
و هوا در اســتان هاى کرمان، ســمنان، چهارمحال و 
بختیارى، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان نیز رسیده 
و در این استان ها شاهد توسعه باغات و ویالها در دل 
کوهستان هایى هســتیم که سرچشمه رودخانه هاى 

مهم کشور از جمله زاینده رود محسوب مى شوند.
در چنین شرایطى، به گفته عباس محمدى، معموًال هم 
قانون در نبرد با متخلفان و متصرفان بازنده است، چرا 
که قانون به مرحله اجرا نمى رسد! وقتى هم نهادهاى 
نظارتى پاى کار مى آیند، بــا دریافت جریمه به پدیده 
کوه خوارى جنبه قانونى مى دهند. جریمه اى که بسیار 

کمتر از آسیبى است که بر کوهستان وارد آمده است.
به گفته مدیر انجمن دیده بان کوهستان، مبارزه با کوه 
خوارى، مستلزم عزم و اراده جدى و اجراى قانون است؛ 
به این خاطر که یکى از دالیلى که باعث شــده مبارزه 
با کوه خوارى به درســتى انجام نشود، گستردگى این 
پدیده است، شاید توسط صدها هزار نفر در روستاهاى 

کوهپایه اى کشور این عمل رخ دهد. 
ما در حوزه محیط زیســت و به طور مشــخص منابع 
طبیعى با مسئله نبود اقتدار مواجهیم، به این مفهوم که 
قانون موجود است اما اعمال نمى شود. نشانگان این 
قضیه هم  این است که در تمام دره هاى کشور، عده اى 
دامنه کوه را تصرف کرده و با کاشت چند نهال، تحت 
عنوان ایجاد باغ یا اراضى زراعى، دســت به تصاحب 
کوه ها مى زنند و یا به بهانه سکونت اجدادشان، حق و 
حقوقى را براى خود جعل مى کنند؛ درحالى که اجداد 
آنها در دامنه هاى کوهستانى حق چراى دام داشته اند، 
نه حق ایجاد باغ و مزرعه! بى تردیــد مواردى از این 
دســت، مقدمه تصاحب زمین و تبدیل آن به امالك 

شخصى است.
این معضالت باعث شده که کوه خواران هیچوقت سیر 
نشوند؛ کوه ها همچنان تراشیده شود و کوه خواران هر 
روز فربه شــوند. در این میان به نظر مى رسد که باید 
قوانین بازدارنده ترى براى این معضل باشــد چرا که 
اگر به همین منوال ادامه یابد چیزى از کوه هاى ایران 

نخواهد ماند.

کوه هاى ایران در ظرف ولع کوه خواران 

خورشید کیایى
مسئوالن وزارت بهداشت چشم اندازشان روشــن است اما حقیقت چیز 
دیگرى مى گوید. بعــد از کمبود دارو حاال وضعیــت نامطلوب و کمبود 
تجهیزات پزشکى نظام درمان را معبوب کرده است تا جایى که در روزهاى 
گذشــته خبرهاى مختلفى از کمبود 200 قلم از تجهیزات پزشکى مورد 
نیاز در مراکز درمانى، کلینیک ها و مراکز آزمایشگاهى در صدر اخبار قرار 

گرفته است.
کمبود نقدینگــى و مطالبات معوقــه دولت یکى از دالیــل اصلى این 
ماجراســت، موضوعى که بــه گفته رئیــس انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکى در کنار بخشنامه هاى نادرست مانند منع 
پیش پرداخت براى خرید تجهیزات این مشکالت را پیچیده ترکرده است.
به گفته مجید روحى، شــرکت هاى تجهیزات پزشــکى به هیچ وجه از 
بخشــنامه هاى نادرســت دولتى تمکین نمى کنند. این شــرکت ها در 
سخت ترین شرایط اقتصادى تجهیزات و ملزومات پزشکى کشور را تأمین 
کرده اند و هیچ نهاد دولتى حق ندارد در حالى که بودجه و اعتبارات الزم 
را براى خرید تجهیزات تأمین نکرده، بخشنامه غیرکارشناسى صادر کند.

از گفته هاى او اینطور برآورد مى شود که شرکت هاى تولید کننده بخش 
عمده نیاز کشور به لوازم پزشکى را تأمین مى کنند اما جاى تعجب دارد که 
95 درصد ارز ترجیحى به شرکت هاى وارد کننده اختصاص پیدا مى کند.

روحى مى گوید: اگر تخلفى در حوزه تجهیزات پزشکى وجود دارد باید با 
متخلفان برخورد شود. متأسفانه به علت نبود نظارت مناسب تخلفاتى رخ 

مى دهد و باید تضاد منافع رفع شود.
این سخنان در حالى منتشر شده که همچنان وزارت بهداشت و اداره کل 

تجهیزات پزشک ســازمان غذا و دارو کمبودها را تکذیب مى کنند. حتى 
روح ا... مزینانى، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکى سازمان غذا و دارو، 
در واکنش به کمبود بیش از 200 قلم تجهیزات مصرفى در بیمارستان ها، 
گفته اســت که اعداد و ارقام مبهمى که در رابطه با کمبودها عنوان شده 
است نسبت به تنوع و تعداد ثبت 378 هزار کد IRC تجهیزات پزشکى در 
کشور که 240 هزار عدد آن مصرفى است، با نگاه منصفانه به فرض درست 
بودن نیز نسبت به تعداد کاالهایى که مدیریت مى شود، عدد باالیى نیست.

به گفته وى موجودى تجهیزات پزشــکى مورد نیاز کشــور براى اقالم 
گروه هاى تخصصى مختلف نظیر ارتوپدى، قلب و عروق، چشم و مغز و 
اعصاب، با لحاظ ذخیره هاى احتیاطى به میزان کافى است و در وضعیت 
مناسب تأمین است. مزینانى همچنین از صادرات تجهیزات پزشکى به60 
کشور دنیا خبر داد و گفت: یکهزار و 850 پروانه صادراتى از سوى اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکى، صادر شده است. همچنین محصوالت تولید 

داخل به بیش از 60 کشور دنیا صادر مى شود.
على رغم این گفته  ها همایون سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شوراى اســالمى با تأیید وضعیت نامناســب در بازار تجهیزات 
پزشکى و اقالم دارویى کشور اعالم کرده که در دو حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکى ما با وضعیت نامناسبى روبه رو هســتیم و باید این مشکالت هر 

چه زودتر جمع شود.
او در حالى از تحریم ها به عنوان یک مسئله اساسى نام برده که به این هم 
اشاره کرده که ما در همه موارد خودکفا نیستیم و باید برخى از تجهیزات 
را از کشورهاى خارجى وارد کنیم؛ بنابراین هم تحریم ها و هم عدم تأمین 

نقدینگى به هم ارتباط دارند.

این نماینده مجلس تأکید کرده با وجود اینکه در ســال هاى گذشته هم 
تحت تحریم بودیم، اما این مشــکالت االن را نداشــتیم و با اینکه قبًال 
در گزارش هاى مختلف نســبت به تبعات حــذف ارز ترجیحى در مورد 
دارو و تجهیزات تذکر داده بودیم،  متأســفانه این کار بدون فراهم شدن 

زیرساخت ها انجام و این مشکالت را به دنبال خود داشت.
همســو با گفته هاى این نماینده مجلس کارشناســان و متخصصان نیز 
معتقدند که پویایى در اقتصاد ســالمت کشور وجود ندارد و اگرچه تمامى 
حوزه ها و رشته هاى پزشــکى نیازمند تجهیزات واقالم خاصى هستند با 
این حال کمبودها در برخى رشته ها مانند مغز و اعصاب، آزمایشگاه هاى 

پاتولوژى و تشخیص طبى بسیار حیاتى است.
بابک زمانى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران چندى پیش 
در گفتگو با «ایلنا» کمبود تجهیزات پزشکى را یک مسئله مزمن توصیف 
کرده و ورود تجهیزات پزشکى به کشور را مانند گذشته به سختى دانسته 

است.
اما آنچه در گفته هاى کارشناسان و متخصصان مشترك است سکته اى 
است که در تأمین بودجه ها اتفاق افتاده و هزینه هایى است که باعث شده 

این مشکالت ایجاد شود.
هم اکنون طلب معوقه شــرکت هاى تجهیزات پزشکى از دولت 3 هزار 
میلیارد تومان است که همین مســئ له باعث شده شرکت هاى تجهیزات 
پزشکى با کمبود نقدینگى دست و پنجه نرم کنند و به اعتقاد کارشناسان 
اولین راهکاراین اســت که مدیریت اقتصاد سالمت و تجهیزات پزشکى 
را به خود پزشکان واگذار کنند و تصمیم گیرى در مورد منابع مالى آن هم 

بر عهده آنها باشد. 

بعد از دارو نوبت به کمبود تجهیزات پزشکى رسید

اگرچه وزیر اقتصاد از قطع یارانــه نقدى و توزیع کاالبرگ از ماه آینده خبر 
داده بود اما حاال رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس گفته پرداخت یارانه 

نقدى ادامه دارد و توزیع کاالبرگ به سال آینده موکول مى شود.
محمدرضا پور ابراهیمى تأکید کرده که علت عدم توزیع کاالبرگ یا همان 
کوپن الکترونیک این است که زیرساخت هاى اجراى کاالبرگ الکترونیکى 

در کشور مهیا نیست و براى همین پرداخت یارانه نقدى ادامه دارد.
این خبر پورابراهیمى در حالى است که وزیر اقتصاد هفته گذشته اعالم کرد 
همه زیرساخت هاى توزیع کوپن در کشور آماده است و دولت براى اطمینان 
پیدا کردن از روند اجراى این طرح، طرح توزیع کوپن الکترونیک را فعًال در 
یک استان جنوبى کشور آغاز مى کند و با اجراى موفقیت آمیز آن، این طرح 

به کل کشور تسرى پیدا مى  کند.
معناى ســخنان خاندوزى این بود که یارانه یلدایى دولت رئیسى این ماه 
به همه مردم پرداخت مى شود جز مردم یک استان. سخنگوى کمیسیون 
کشاورزى مجلس هم گفته بود که قرار اســت طرح کاالبرگ به صورت 
آزمایشى در استان هرمزگان اجرا شــود. به گفته خاندوزى، بعد از دى ماه 
یارانه نقدى همه مردم قطع مى شود و همه آنها به جاى دریافت یارانه 300 

و 400 هزار تومانى کاالبرگ مى گیرند.
اما رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس گفته مقدمــات توزیع کاالبرگ 
فراهم نیست و دولت نمى تواند این طرح را اجرا کند. در نتیجه در چهار ماه 
باقیمانده از ســال جارى، پرداخت یارانه نقدى را ادامه مى دهد و احتماالً  

توزیع کاالبرگ به سال 1402 موکول مى شود.
هنوز مشخص نیست که موضع قطعى دولت و مجلس درباره یارانه نقدى 
چیســت و باالخره هر کدام از این دو نهاد چه موضعى درباره یارانه نقدى 

دارند.

ضد و نقیض درباره حذف یا ادامه پرداخت یارانه نقدى 
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جزئیات مراسم تشییع 
شهید داستانى

جزئیات مراسم تشییع و خاکســپارى بسیجى شهید 
رضا داستانى اعالم شد. بنابر اعالم روابط عمومى سپاه 
صاحب الزمان (عج) پیکر بسیجى شهید رضا داستانى 
امروز پنجشنبه دهم آذرماه از ساعت 9 صبح از امامزاده 
طالجرد شهر اژیه به سمت روستاى فارفان شهرستان 
ورزنه تشییع و در گلستان شهداى این روستا به خاك 
سپرده مى شــود. شهید رضا داســتانى صبح دوشنبه 
هفتم آذرماه ســال جارى در مســیر حرکت به محل 
کار خود در شهر اصفهان در یک حمله تروریستى به 

شهادت رسید.

کاهش فعالیت نیروگاه برق 
اصفهان

فرماندار شــاهین شــهر گفت: میزان گاز تحویلى به 
نیروگاه شــهید محمد منتظرى از 10 به 3/5 میلیون 
متر مکعب کاهش یافته اســت.  سید محمد کاظمى 
طبا اظهار داشت: با توجه به برودت هوا و کسرى گاز، 
شرکت گاز استان اصفهان تحویل گاز به نیروگاه شهید 
محمد منتظرى اصفهان را کاهش داده اســت. وى با 
بیان اینکه از تهران در خصــوص مصرف مازوت در 
نیروگاه هاى اصفهان پیگیرى مى شــود، ابراز داشت: 
این در حالى اســت که مدیریت اســتان به صراحت 
مخالفت خود را با مصرف مازوت اعالم کرده اســت.  
فرماندار شاهین شــهر و میمه ابراز امیدوارى کرد که 
با همراهى مسئوالن وزارت نفت این مشکل هر چه 
سریع تر برطرف شود. وى با بیان اینکه هم اکنون به 
دلیل کاهش تأمین گاز نیروگاه شهید محمد منتظرى 
چهار واحد از هشت فعال از مدار تولید برق خارج شده 
است، ادامه داد: فعًال این نیروگاه با 35 درصد ظرفیت 
در حال فعالیت است. کاظمى طبا تاکید کرد: تاکنون 
اجازه فک پلمب مشعل هاى مازوت سوز نیروگاه شهید 

محمد منتظرى صادر نشده است.

فرش ابریشمى سمیرمى ها 
براى جام جهانى

جمعى از هنرمندان شهرســتان سمیرم به سرپرستى 
فاطمه جعفرى فرشــى با موضوع جام جهانى 2022 
قطر بافته اند. او کار بافتــن فرش جام جهانى فوتبال 
2022 قطر را از اوایل امســال و با فعالیت هنرمندان 
در ســه نوبت کارى روزانه آغاز کرد. به گفته او، بافت 
فرش جام جهانى همواره پیام آور صلح جهانى بوده و 
هنرمندان صنایع دستى شهرســتان سمیرم در بافت 
آن تمام تالش و خالقیت خود را به کار بســتند. این 
بانوى هنرمند ادامه داد: این فرش تمام ابریشــم در 
ابعاد 2/07 در 1/53سانتیمتر شامل 1080 گره عرضى 
و 1660 رج طولى است و در بافت آن از 60 نوع رنگ 
استفاده شده است. جعفرى افزود: در طراحى این اثر 
هنرى از نماد هاى معروف کشــور هاى شرکت کننده 
در این دوره از مسابقات مانند برج هاى آزادى و ایفل، 
همچنین نقشه و پرچم 32 کشور حاضر در جام جهانى 
استفاده شده و نام و تصویر بازیکنان مطرح دنیا در آن 

نقش بسته شده است.

احتکار لوازم خانگى 
درخمینى شهر

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهراز کشف 
لوازم خانگى احتکار شده به ارزش 10 میلیارد ریال 
در عملیات مأموران انتظامى شهرستان خمینى شهر 
خبر داد. سرهنگ براتى گفت: در راستاى مقابله با 
احتکار کاال و برخورد با اخاللگران نظام اقتصادى، 
مأموران پلیس امنیت اقتصادى شهرستان خمینى 
شهر با اشرافیت و هوشمندى باالى خود از احتکار 
لوازم خانگى در یک انبار مطلع و بررســى موضوع 
را در دســتور کار خود قرار دادند. او افزود: مأموران 
با انجام تحقیقات میدانى، مــکان دقیق نگهدارى 
این کاال ها را در یکى از انبار هاى سطح شهرستان 
شناسایى و پس از هماهنگى با مرجع قضائى به محل 
اعزام شده که دربازرسى از این انبار 73 دستگاه انواع 
لوازم خانگى شامل کولر، یخچال، فریزر، اجاق گاز 
و ماشین لباسشــویى اتوماتیک احتکار شده کشف 

کردند.

خبر

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاك اصفهان بابیان اینکه 
بازار پوشاك در رکود است گفت: احتمال مى رود با سرماى 

بیشتر هوا، تحرکى در این بازار به وجود آید.
ابراهیم خطابخش اظهار کرد: مدت هاســت که مدل هاى 
زمستان آماده عرضه شده و به دلیل افت قدرت اقتصادى، 
خریدارى وجود ندارد. نه مشترى داخلى، نه مسافر و نه امکان 
صادرات، در حال حاضر هیچ موقعیتى براى فروش پوشاك 
وجود ندارد. وى افزود: شرایط کسادى و رکود در بازارهاى 
اصلى، پاساژها و فروشگاه هاى متفرقه سطح شهر یکسان 
است فقط برخى از حراجى ها مانند جمعه سیاه که پشت سر 

گذاشتیم تا میزانى اندك، تحرك را به وجود آورد.

وى گفت: شرایط بازار پوشاك نسبت به ماه ها و مدت مشابه 
سال گذشته راکدتر شده است.

خطابخش در پاسخ به این پرسش که امسال تا چه میزان در 
این بخش با افزایش قیمت مواجه شده ایم، گفت: افزایش 
قیمت 20 تا 30 درصدى نسبت به سال گذشته داشته ایم اما 

نه به این معنا که فروشنده موجب این گرانى باشد.
وى توضیح داد: گرانى هزینه هاى تولیــد مانند مواد اولیه، 
اجاره هزینه حامل ها نرخ تولیــد را افزایش داده و به همین 
نسبت توزیع کننده هم پوشاك را گران تر از تولیدکننده خرید 
مى کند و در نهایت به میزان افزایش هزینه ها بر قیمت نهایى 

کاال افزوده مى شود.

معاونت گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى استان اصفهان از مشخص نبودن میزان 
خسارت ها به بخش گردشــگرى در طول ناآرامى هاى 
اخیر گفت: در هفته هاى اخیر ، آمارى که از مراکز اقامتى 
گرفته ایم حدود هشت هزار نفر لغو ســفر داشته ایم که 
تورهایشان را لغو کرده اند اما به طور مشخص و جداگانه 
بررســى نکرده ایم که در ناآرامى هــاى اخیر چقدر افت 

گردشگرى داشته ایم.
محققیان با گریز به آمار در 6 ماه اول ســال گفت: تعداد 
گردشــگران داخلى که در هتل هاى اصفهــان اقامت

 داشته اند حدود 350 هزار نفر بوده ولى آمارى که از بناهاى 

ما بازدید کرده اند چهار میلیون نفر بوده است؛ امسال 38 
هزار نفر گردشگر خارجى نیز وارد استان شده اند.

وى با اشــاره به اینکه گردشــگرى داخلى چندان تحت 
تاثیر ناآرامى هاى اخیر نبوده است، افزود: برآوردهاى ما 
نشان مى دهد اقامتگاه هاى بوم گردى چندان تحت تاثیر

 ناآرامــى هاى اخیر نبــوده اند و متقاضیان آنها بیشــتر 
گردشگران داخلى هستند.

وى دربــاره طرح افزایش قیمت بــرق در مجلس گفت: 
پیگیرى وزیر میراث فرهنگى و معاون گردشگرى وى به 
این منجر شد که این طرح به صحن علنى مجلس برگردد 

تا بررسى هاى بیشترى در این رابطه انجام شود.

حال این روزهاى صنعت 
گردشگرى کم فروغ  اصفهان

کسى لباس زمستانى
 نمى خرد!

 اصفهان کالنشهرى است که بیش از دو هزار نابینا را در 
خود جا داده که نزدیک به 500 نفر از آنها در صف انتظار 
اشتغال هستند. افرادى که اگرچه از داشتن نعمت بینایى 
محرومند اما گاه اســتعدادها و توانمندى شان بیشتر از 
دیگر اقشار جامعه نمود دارد در حالى که دیده نمى شود. 
بنابر اعتقاد کارشناسان، سیاست هاى حمایت از اشتغال 
افراد معلول به ویژه نابینایان و کم بینایان در اصفهان با 
خألهاى جدى روبه  رو و نیازمند تحول بنیادین در عرصه 

اشتغال این جمعیت است.
واقعیت آن است که جامعه دو هزار نفرى روشندالن شهر 
ما، از داشــتن برخى امکانات رفاهى و تفریحى و مهمتر 
از همه شغل بى بهره هستند و در جامعه جاى مشخصى 
براى آنها تعریف نشده است. طبق آمار به دست آمده از 
سوى جامعه اسالمى نابینایان اســتان اصفهان ، حدود 
یک چهارم از جمعیت کل نابینایان با مدارك تحصیلى 
باال به علت اجرا نشــدن موارد قانونى بیکار هســتند و 
500 نفر زن و مرد نابینا در استان در صف انتظار مشاغل 
هستند و پس از اشتغال نابینایان، مسکن آنها نیز با مشکل 
روبه رو است.کسانى که تا مدرك دکترا هم پیش رفته و 
توانسته اند موفقیت هاى زیادى را کسب کنند. بعضى شان 
هم مدال آور رشته هاى ورزشى هستند و عده اى هم در 
رشته موسیقى سرآمدند اما آنچه بیشــتر از همه امروز 
تبدیل به معضل الینحل نابینایان شده، اشتغال است که 
پیامدى جز افسردگى، سرخوردگى و معضالت اقتصادى 

نداشته است.
درهمین راستا، مدیرعامل جامعه اسالمى نابینایان استان 

اصفهان اخیراً از این وضعیت انتقــاد کرده و از تعطیلى 
20 ساله مراکز آموزشى شبانه روزى نابینایان در استان 
اصفهان خبر داده و گفته: اکنون تنها یک مرکز نابینایان 
در استان داریم که به صورت روزانه فعالیت مى کند، اما 

مرکز شبانه اى نداریم.
سید محمد نیکزاد، با اعالم اینکه در سال 97 توانستیم به 
کمک افراد دغدغه مند قانون جامعه حمایت از معلولین 
را در مجلس شوراى اســالمى به تصویب برسانیم تا به 
دولت ابالغ شود اما بسیارى از موارد این قانون ازجمله 
مناسب ســازى معابر، مناسب ســازى ناوگان شهرى و 
غیرشــهرى، تخفیف ریل برون شهرى ویژه معلوالن و 
برخورد با متخلفانى که ایــن قانون را رعایت نمى کنند، 

انجام نمى شود.
در همین رابطه عباس بابایــى، دبیر هیئت مدیره جامعه 
اسالمى نابینایان اســتان اصفهان نیز با اشاره به اینکه 
نابینایان انسان هاى فرهیخته و داراى هنرهاى متفاوتى 
هستند، یکى از بزرگ ترین مشــکالت جامعه را رفتار 
نادرست با نابینایان دانسته و گفته: جامعه  رفتار با نابینایان 
را آموزش ندیــده  ودر این زمینه صداوســیما ضربه اى 
بزرگى به جامعه نابینایان مى زند، زیرا صداوسیما وظیفه 
دارد هفته اى 5 ساعت مخاطبان را با زندگى نابینایان آشنا 

کند، اما هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرده است.
هم اکنون تصورات غلط نسبت به این قشر از جامعه باعث 
شده که زمینه هاى اشتغال براى آنها چندان مهیا نشود. 
این در حالى اســت که اگر قانون جامع حمایت از حقوق 
معموالن به طور کامل اجرا شود مشکالت معلوالن به 
حداقل کاهش مى یابد. بدون شــک مهمترین الزام در 

ورود افراد نابینا و کم بینا به عرصه زندگى، توانبخشــى 
آنان مبتنى بر فراگیرى طیف گسترده اى از مهارت هاى 
اداره مستقل زندگى در شرایط نابینایى و کم بینایى است. 
حمداله خواجه حسینى، مدرس دانشگاه و کارشناس با 
سابقه سازمان بهزیستى با تأکید بر این امر مى گوید: هیچ 
امرى ضرورى تر از ارائه کامل بسته آموزش و توانبخشى 
به افراد دچار محدودیت پایدار بینایى براى تضمین زندگى 
فعال و با کیفیت این افراد هم پاى افــراد بیناى جامعه 
نیست و به همین اعتبار تدوین برنامه جامع توانبخشى 
نابینایان و کم بینایان شامل مهارت هاى تحرك و جهت 
یابى، بریل آموزى، مهارت هاى مدیریت زندگى مستقل 
روزانه، مهارت هاى ارتباط اجتماعى، مهارت هاى فنى 
و حرفه اى مهمترین هدف گذارى در عرصه توانبخشى 
مددجویان نابینا و کم بینایان کشور محسوب مى شود که 
این مهم باید از سوى مراکز تخصصى توانبخشى نابینایان 

و کم بینایان جامه عمل بپوشد.
اما علیرغم تأکید این کارشــناِس عرصه توانبخشى، به 
گفته بسیارى از مسئوالن تشــکل هاى نابینایان و کم 
بینایان متأسفانه نه شاهد اجراى برنامه جامع توانبخشى 
نابینایان و کم بینایان هســتیم و نه شاهد توسعه مراکز 
تخصصى توانبخشــى. برعکس به دلیل حذف مراکز 
توانبخشى دولتى نابینایان از ساختارهاى تشکیالتى و 
عدم موفقیت در جایگزینى این مراکز از طریق تأسیس 
مراکز توانبخشــى بخش غیردولتى، شاهد فرسودگى و 
تعطیلى مراکز دولتى توانبخشى در این بخش هستیم. 
در حالى که  رفع این چرخه معیوب یکى از بزرگ ترین 

مطالبات جامعه نابینایان و کم بینایان اصفهان است.

گره کور اشتغال نابینایان اصفهان 

«ابلق» نفسگیر و تلخ
نصف جهان   اگر مى خواهید آخر هفته اى متفاوت 
داشته باشید بهتر است مسیرتان را به سمت سینما 
چهارباغ اصفهان تغییر دهید و آخــر هفته تان را 
با فیلــم «ابلق» بگذرانید. این فیلــم امروز و فردا 
در ســینما پردیس چهارباغ اصفهان در 8 سانس 
اکران مى شود. فیلمى که با قصه  زنانه اى تازه در 
دنیاى پیچیده مردانش با یک کارگردانى دشوار که 
متفاوت ترین روایت اجتماعى نرگس آبیار به حساب 

مى  آید، مى تواند حسابى شــما را سرذوق بیاورد. 
اثرى با بازى  درخشــان الناز شاکردوست، نقش  
آفرینى به یاد ماندنى هوتن شــکیبا، بازى متفاوت 
بهرام رادان بــا تأکید بر حضــور تأثیرگذار گالره 
عباســى و یک مهران احمدى دیگر، فیلمبردارى 
پر از جزییات ســامان لطفیــان، گریم درجه یک 
ایمان امیدوارى و ریتم یکدســت در تدوین حمید 

نجفى راد.

مریم محسنى
بخشى از خیابان 17 شهریور ملک شهر که خیابان اصلى 
این منطقه محســوب مى شــود به قدرى تاریک است 
که باعث شــده جمعى از شــهروندان این منطقه از این 
موضوع گالیه مند شوند و خواســتار رسیدگى و رفع این 

معضل باشند.
خاموشى خیابان ها و کوچه هاى این محله به ویژه در شب 
آمد و شد شبانه شهروندان به ویژه پیاده ها را با مشکل روبه 

رو کرده است.
این در حال است که تأمین نشدن روشنایى خیابان ها ى

شهرى زمینه ســاز حوادث ترافیکى، فراهم شدن بستر 
مناسب براى بزهکارى و بدل ساختن معابر امن شهر به 
فضاى بى دفاع شهرى و کاهش احساس امنیت شهروندان 
شده است، امرى که نه فقط چهره شهر را سیاه و تاریک 
مى کند، بلکه بر تصویر و تصور شهروندان نیز اثر مى گذارد.

به اعتقاد شــهروندان این منطقه، شب هنگام دید کافى 
براى رفت و آمد شــهروندان از عرض خیابان و حرکت 
وســایل نقلیه در خیابان هاى اصلى و فرعى بخشــى از 
خیابان 17 شهریور که محل کسب و فروشگاهى در آن 

نیست، وجود ندارد.

چهره تاریک خیابان 17 شهریور

روان هاى فرسوده
نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
نهم آذرماه خود در یادداشتى به مشکالت بیماران 
روان پرداخته و نوشــته: «از مهرماه سال 96 که دو 
دختر نوجوان اصفهانى از روى پل چمران خودکشى 
کردند تا تیرمــاه 1401 که خانــواده 5 نفره نجف 
آبادى با طناب دار به زندگیشــان پایان دادند، زمان 
چندانى سپرى نشده اســت اما این دو اتفاق نمونه 
هایى از عمق فاجعه شــیوع افسردگى در اصفهان 
بود که ایستگاه آخر زندگى مبتالیان به افسردگى را 
به نمایش گذاشت؛ مرحله اى از زندگى کسانى که 

اگرزودتر از این، دست یارى به سویشان دراز شده 
بود شاید کار به اینجا نمى رسید اما در جامعه ما دائم 
از سوى مســئوالن و کارشناسان این حوزه هشدار 
داده مى شــود که ضرورى است براى پیشگیرى و 
درمان اختالالت روانى فرهنگسازى شده و از روان 
درمانى در میان مردم انگ زدایى شــود اما با وجود 
تالش هاى زیاد در زمینه فرهنگســازى براى این 
موضوع همچنان کمتر کسانى هستند که با دید باز 
و تالش براى کمک به خود و نزدیکانشان قدم در 

مسیر روان درمانى مى گذارند.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل روابط عمومــى و امور بین الملل اســتاندارى 
اصفهان با اشاره به سفر هیات سیاسى -تجارى اصفهان 
به کشور روسیه، توسعه تعامالت در چهار محور اقتصاد 
وبازرگانى، خدمات شهرى، گردشگرى و همکارى هاى 
علمى، فناورى و دانش بنیان را از جمله اهداف این سفر 

عنوان کرد.
مجید شمس با اشاره به سفر هیات روسى طى مدت اخیر 
به اصفهان و آشنایى با ظرفیت هاى تجارى و اقتصادى 
اســتان، تصریح کرد: به دنبال این دیدار، مقامات استان 
هاى سن پترزبورگ و مسکو با دعوت از هیات تجارى و 
اقتصادى استان اصفهان خواستار توسعه روابط دوجانبه 

شدند.
مدیرکل روابط عمومــى و امور بین الملل اســتاندارى 
اصفهان، اضافه کرد: با پیگیرى هاى مستمر، مکاتبات 
و تقّبل هزینه هاى سفر توســط طرف هاى روسى و به 
رغم برودت شــدید هوا در این ایام در این کشور، هیات 
اصفهانى متشــکل از نمایندگان بخــش هاى مختلف 
صنعت، کشــاورزى، تجارت و بازرگانى و مراکز علمى و 
فناورى استان به سرپرستى استاندار اصفهان و در معّیت 
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، 

به دو استان سن پترزبورگ و مسکو سفر کردند.

وى با اشاره به تعریف چهار راهبرد اساسى به منظور انجام 
این سفر، گفت: در هرحوزه نقشه راهى مشخص طراحى 
شده است که مورد امضاى استاندار اصفهان و مقام دولتى 
متناظر در هر یک از استان هاى سن پترزبورگ و مسکو 

قرار مى گیرد.
شمس، نخستین رویکرد سفر را در بخش هاى اقتصادى، 
بازرگانى، سرمایه گذارى وکشاورزى عنوان کرد و افزود: در 
این حوزه هماهنگى جهت تأسیس دفتر نمایندگى سراى 
تجارى دائمى میان اتاق بازرگانى اصفهان و اتاق بازرگانى 
مسکو و سن پترزبورگ منعقد مى شود تا شاهد ارتباط مؤثر 

و مستمر تجارى و ادارى میان اصفهان و روسیه باشیم.
وى جذب ســرمایه گذار را یکــى از رویکردهاى اصلى 
این سفر دانست و اظهار کرد: با در نظر گرفتن این مهم 
و باحضور اعضاى هیات تجارى طرفیــن، زمینه هاى 
جذب ســرمایه گذار در پروژه هاى مختلف بررســى و 
تبادل اطالعات مناســبى میان اصفهان و دو استان سن 

پترزبورگ و مسکو برقرار مى شود.
وى رویکرد دوم این سفر را بخش مدیریت خدمات شهرى 
عنوان کرد وگفت: در این حوزه اســتاندار اصفهان و تیم 
همراه از پروژه هاى مختلف دو اســتان سن پترزبورگ و 
مسکو بازدید خواهندکرد و درخصوص مسائلى از جمله 

حمل و نقل، زیباسازى و مدیریت شهرى و محیط زیست 
شهرى تبادل تجربه خواهد شد.

شمس بیان کرد: رویکرد سوم این سفر، توسعه مباحث 
گردشگرى برمبناى سند آمایش استان اصفهان است که 
در این خصوص پیش از این جلسات متعددى میان طرفین 
و به صورت مجازى برگزار شــده و در این ســفر تالش 
مى شود تا با ارائه نتایج این جلسات به صورت پیشنهاد و 
نقشه راه، زمینه سفرگردشگران روسى به اصفهان بیش 

از پیش فراهم گردد.
وى رویکرد چهارم ســفر هیات سیاسى و تجارى استان 
اصفهان به کشور روسیه را ورود به مباحث علمى، فناورى 
و دانش بنیان دانســت و اظهارکرد: در این عرصه ضمن 
بازدید وآشنایى با شرکت هاى فعال این حوزه در دو استان 
مقصد در کشور روسیه، دو تفاهم نامه میان شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان و پارك هاى علم و فناورى ســن 

پترزبورگ و مسکو به امضاء خواهد رسید.
مدیرکل روابط عمومــى و امور بین الملل اســتاندارى 
اصفهان اضافه کرد: در این حوزه، دو دانشگاه در مسکو 
و یک دانشگاه ســن پترزبورگ، با دانشــگاه اصفهان 
تفاهم نامه همــکارى مشــترك را به امضــا خواهند

 رساند.

4 راهبرد سفر هیئت اصفهانى به روسیه

آسفالت ریزى مناسب در شهر نایین
نصــف جهــان   شــهردار نایین گفت: اکثــر معابر 
شــهرنایین در وضعیت نامناســب عبور و مرورى 
قرار داشــت و با دریافت قیر رایــگان و تخصیص 
110 میلیارد ریال توانستیم عملیات آسفالت ریزى 

مناسبى در شهر نایین داشته باشیم.
حســن شــفیعى اظهار کرد:  تاکنون توانسته ایم 
معابر خیابان هاى شهید اشکستانى، مسجدجامع، 
دکترطبا، معصوم خانى، شــهردارى، بلوار شــهید 
مطهرى و 20 بلوك مسکن مهر را آسفالت کنیم و 

تا پایان اسفند ماه خیابان هاى حافظ، بهار، نظامى 
گنجوى، یخچال محمدیــه و 12 کوچه از محالت 

مختلف نایین آسفالت خواهند شد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش به  ضرورت احیاى 
بافت تاریخى و فرســوده نایین اشــاره کرد و بیان 
داشت: در این زمینه در محمدیه اقدام به بدنه سازى 
محور پادرخت کردیم و همچنین سنگفرش بازارچه 
نو با اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال به همراه بدنه 

سازى آن نیز انجام شد.

براى استقرار صنایع در جرقویه آب نیست
نصف جهان   فرمانــدار جرقویه گفت: اگر بخواهیم 
در جرقویه رونــق اقتصادى و گــردش اقتصادى 
مطلوب داشته باشیم نیازمند استقرار صنایع در این 

شهرستان هستیم.
محسن ریاحى افزود: براى استقرار صنایع در جرقویه 
به آب نیاز داریم و تا زمانى که آب مورد نظر تأمین 
نشود، نمى توانیم صنایع را در این شهرستان مستقر 
کنیم.  وى ادامه داد: سرمایه گذارانى که خواهان دایر 
کردن یک کارخانه صنعتى باشــند در وهله اول دو 
استعالم از آنان مى شود، محیط زیست و آب. معموًال 
استعالم از محیط زیست با مشکل مواجه نمى شود، 
اما استعالم آب از آب منطقه اى با جواب منفى مواجه 

مى شود.

ریاحى یادآور شد: تخصیص آب به صنایع در سطح 
شهرستان جرقویه به شــدت محدود است و دشت 
جرقویه از ســوى آب منطقه اى دشــت ممنوعه 
اعالم شده است که به همین دلیل اعالم مى کنند 
نمى توانیم آب به صنایع تخصیص دهیم؛ دشــت 
ممنوعه به این معناســت که برداشــت آب از تمام 
ســفره هاى زیرزمینى و حفر چاه ممنوع است. این 
معضل باید حل شود و ســهم آب صنعت جرقویه 

تخصیص داده شود.
فرماندار جرقویه گفت: البته اگر بتوانیم سرمایه گذار 
براى احداث تصفیه خانه فاضالب و بازچرخانى آب 
جذب کنیم مشــکل تأمین آب براى صنایع تا حد 

زیادى حل مى شود.

هنرهاى خالقانه به کمک زیبایى گلپایگان مى آیند
نصف جهان   شهردار گلپایگان گفت: طرح جداره هاى 
شــهرى با بهره گیرى از هنرهاى خالقانه و با هدف 

زیباسازى مناظر شهرى در حال اجراست.
پیمان شکرزاده افزود: توجه به بوستان ها و رفع نواقص 
موجود، رســیدگى به وضعیت نورپردازى هاى سطح 
شهر، رسیدگى به وضع ظاهرى معابر و اکران طرح هاى 

نوروزى از برنامه هاى شهردارى براى زیباسازى مناظر 
شــهرى اســت. وى ادامه داد: در حوزه حمل ونقل و 
ترافیک اقدامات مربوط به بهســازى ایســتگاه هاى 
تاکسى و اتوبوس، خط کشى در سطح شهر و تعمیر و 
نوسازى تابلوهاى ترافیکى اجرا شده است و تا اسفندماه 

ادامه خواهد داشت.
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  مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان جزئیات تغییر تعرفه 
تلفن ثابت در سطح استان را تشریح کرد و گفت: تعرفه تلفن 

ثابت براى روستاهاى گلستان بدون تغییر مانده است.
غالمعلى شهمرادى در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به تغییر 
تعرفه تلفن ثابت در گلستان اظهار کرد: در واقع در این طرح 
افزایش تعرفه اى صورت نگرفته بلکه یک بسته پیشنهادى 
از سوى مخابرات ایران از مراجع ذى صالح اخذ شده که بر 

اساس آن بسته، تغییرى در میزان درآمد استحصال شده از 
مکالمات تلفن ثابت صورت مى گیرد.

وى با بیان اینکه حداقل این بســته پیشنهادى در گرگان 
15 هزار تومان و در سایر شهرها 10 هزار تومان است، بیان 
کرد: تغییر تعرفه تلفن ثابت در روستاها بدون تغییر مانده و 
از آنجایى که میزان جمعیت شهرى و روستایى گلستان به 
یکدیگر نزدیک هستند، مى توان گفت براى نصف جمعیت 

استان گلستان هیچ تغییر نرخ مکالمه لحاظ نمى شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات گلســتان با اشاره به اینکه در 
کنار این بسته پیشــنهادى، مشوق هایى هم در نظر گرفته 
شده است، تصریح کرد: این بسته حداقل نرخ مکالمه را در 
نظر گرفته است؛ در واقع افزایش تعرفه اى صورت نگرفته 
بلکه یک بسته حمایتى براى استفاده مشتریان طراحى و 

ارائه شده است.

شهمرادى متذکر شد: مشــترکان تلفن ثابت در گرگان با 
پرداخت ماهانــه حداقل 15 هزار تومان مى توانند از ســه 
هــزار و 333 دقیقه مکالمه درون شــهرى رایگان یا 444 
دقیقه مکالمه بین اســتانى یا 238 دقیقــه مکالمه تلفن 
همراه بهره مند شــود، همچنین مشترکان در سایر شهرها 
نیز با پرداخــت حداقل 10 هزار تومــان به صورت ماهانه، 
مى توانند از دو هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان شهرى یا 

355 دقیقه مکالمه بین استانى یا 190 دقیقه مکالمه تلفن 
همراه بهره مند شود.

وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم زیادى از هزینه 
ارتباطى مردم صرف مکالمات درون استانى مى شود به مردم 
توصیه مى کنیم از این پس مکالمــات خود را با تلفن ثابت 
انجام دهند تا از مکالمه رایگان 230 دقیقه اى بهره مند شوند 

و هزینه هاى آن ها کاهش یابد.

 S۲۳ بر اساس شــایعات جدید، سرى گلکسى
سامسونگ با دو ویژگى جدید ارتباط ماهواره اى و 
نسل جدید حسگر اثر انگشت اولتراسونیک عرضه 

خواهد شد.
تنها چند ماه تا معرفى پرچم دار جدید سامســونگ 
فاصله داریم و شــایعات جدید حاکى از آن هستند 
که گلکســى S۲۳ از ویژگى  ارتبــاط ماهواره  اى 
آیفون 14 و هم چنین حســگر اثر انگشــت ارتقا 
یافته برخوردار خواهد شــد.  اپل در سرى آیفون 
14، امکان پشتیبانى از ویژگى اتصال ماهواره  اى 
را برقرار کرده بود. این فناورى بــه تازگى در ماه 
جارى براى کاربران فعال شــد و قابلیت دسترسى 
سراســرى به ماهواره ها را براى مواقع اضطرارى، 

یعین هنگامى که شبکه هاى سلولى دور 
از دسترس یا غیرقابل اعتماد 

هستند، ارائه مى دهد.
 The اکنون به گزارش
Elec، سامســونگ به 

دنبال آن است که ویژگى 

ارتباط ماهواره اى را به گلکسى S۲۳ اضافه کند. 
ظاهرا این غول کره اى براى ارائه فناورى مذکور، 
با شرکت ارتباطات ماهواره اى Iridium همکارى 

خواهد کرد.
 بر اساس گزارش ها، این شرکت باسابقه در اوایل 
سال جارى با ســازندگان گوشــى هاى هوشمند 
قراردادى را منعقد کرده که به موجب آن، از طریق 
66 ماهواره ارتباطى مدار پایین خود، خدمات ارتباط 

صوتى و داده اى را فراهم مى کند.
از ســوى دیگر، اتصال ماهــواره اى اپل از طریق 
Globalstar انجام مى شــود و این دو شــرکت 

قراردادى تقریبا انحصارى دارند.
 ظاهرا سامســونگ قصــد دارد از ویژگى جدید 
ارتباط ماهواره اى در ســرى گلکسى S۲۳ براى 
مواردى گســترده تر از موقعیت هــاى اضطرارى 
اپل اســتفاده کند، هدف کلى 
از ارائه ایــن قابلیت انتقال 
داده هایــى مانند پیام هاى 
متنى و تصاویر فشرده با 

سرعت صدها کیلوبایت در ثانیه است.
بنا بــر گزارش ها، ایــن امر بــه دلیــل غلبه بر 
محدودیت هاى فنى پیشــین و وجــود آنتن هایى 
بــا قابلیت مدیریت ایــن ارتباطــات، امکان پذیر 
خواهد بــود. ناگفته نماند هواوى اولین شــرکتى 
بود که ویژگى اتصال ماهواره اى را بر روى گوشى 
اندرویدى خود قرار داد، اما بدیهى اســت که این 
قابلیت از طریق گوشــى هاى سامسونگ به دلیل 
گســتردگى و فــروش باالتر، در دســترس افراد 

بیشترى قرار خواهد گرفت.
در همین حال، طبق شایعات جدید، عالوه بر ویژگى 
ارتباط ماهواره اى، گلکسى S۲۳ اولترا از یک سنسور 
اثر انگشت جدید اســتفاده خواهد کرد. طبق ادعاى 
حساب کاربرى RGCloudS در توییتر، سامسونگ از 
جدیدترین حسگر اثر انگشت اولتراسونیک سه بعدى 
کوالکام، به عنوان نسل سوم این فناورى بهره خواهد 
برد. هنوز مشــخص نیســت که این فناورى چه 
پیشرفت هایى را ارائه خواهد داد، اما احتماال سرعت 

و دقت بهترى را شاهد خواهیم بود.

 ایالن ماســک اعالم کرده اســت که اگر گوگل 
و اپل به فکر حذف توییتر از پلى اســتور و اپ اســتور 
باشند، او نیز بیکار نخواهد نشست و تولید تلفن همراه 
مخصوص خود را آغاز خواهد کرد.شایعاتى مربوط به 
ساخت یک رقیب براى تلفن هاى همراه توسط ایالن 
ماسک از مدت ها قبل به گوش مى رسید. این شایعات 
بى اساس به نظر مى رسیدند، تا وقتى که ماسک براى 
اولین بار در توییتر اعالم کرد که اگر شــرکت ها علیه 
پلتفرم تازه خریدارى شده او اقدامى کنند و هوس حذف 
توییتر به سرشان بزند، او نیز دست به تولید رقیبى براى 

دستگاه هاى اپل و اندروید خواهد زد.
از آنجایى که توییتر ازطریق فروشگاه هاى آنالین اپ 
استور و گوگل پلى دردسترس کاربران آیفون و اندروید 
قرار مى گیرد، آینده  آن تا حد زیــادى به اپل و گوگل 
وابسته است و حذف آن از مارکت این برنامه ها مى تواند 

مشکالتى را براى توییتر به ارمغان بیاورد.
فردى به نــام «لیز ویلر» در توییتى بــه این موضوع 
اشاره کرده است که اگر اپل و گوگل برنامه توییتر را از 
فروشگاه هاى اپ خود حذف کنند، ایالن ماسک باید 

گوشى خودش را بسازد. ایالن ماسک در پاسخ به ویلر 
گفت: «امیدوارم که شرایط به آنجا ختم نشود، اما اگر 
چاره دیگرى وجود نداشته باشد، یک گوشى جایگزین 

تولید خواهم کرد.»
تصمیم گوگل و اپل براى حذف توییتر 

قطعى است؟
ماســک پس از تکمیل قرارداد خرید توییتر، تغییرات 
بحث برانگیزى را در این پلتفــرم ایجاد کرد که باعث 
شــد برخى از تبلیغ کننــدگان این برنامــه را مکانى 
ناامن بــراى تبلیغ ببیننــد. اخیراً، او شــمار زیادى از 
حساب هاى مسدودشــده را طى یک نظرسنجى به 
توییتر برمى گرداند. پیش از آن نیز شاهد بازگرداندن 
حســاب دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به 

توییتر بودیم.
این احتمال وجود دارد که ماســک با رعایت موضع 

«آزادى بیان»، باعث شود 
توییتر دستورالعمل هاى 
مربوط به گوگل پلى و 
اپ استور را نقض کند. 

این استراتژى براى اجراى توییتر برخى را به این 
سوال واداشته است که آیا اپل یا گوگل توییتر را از بازار 

برنامه مربوطه خود حذف خواهند کرد یا خیر.

ساخت گوشى هوشمند تسال، شایعه یا 
واقعیت؟

تولید گوشى هوشمند تسال پاى (Pi) مدت ها شایعه اى 
مبهم و بى ثبات بوده اســت، اما ایالن ماسک با خرید 
توییتر هر چیزى را امکان پذیر جلوه داد. البته تولید یک 
گوشى هوشمند توسط تسال آنقدرها هم دور از ذهن 
نیست.تسال داراى فناورى تراشه، پشته نرم افزارى با 
بازى ها و برنامه ها و بیش از یک میلیون مشترى است 
که از سیستم عامل لینوکس تبلت با رابط کاربرى بسیار 
مدرن اســتفاده مى کنند. همچنین این شرکت قبًال 
اتومبیل ها و موشک هاى زیادى ساخته است. بنابراین 
ساخت یک گوشى همراه 
توســط این شــرکت 
به هیچ وجــه عجیب 

نیست.

 استفاده از ویژگى « مزاحم نشوید»
در آیفون  و اندروید براى اهداف دیگر

تغییر تعرفه تلفن ثابت با چاشنى بسته  تشویقى!

گوشى هوشمند تسال، پروژه جدید ایالن ماسک!شگفتى هاى جدید از گلکسى S۲۳ سامسونگ

ویژگى «مزاحم نشوید» از قابلیت هاى خوبى است که مى تواند 
در مواقع زیادى براى کاربران بسیار مفید و کارآمد باشد.

مزاحم نشوید یکى از بهترین و کم استفاده ترین ویژگى ها در 
گوشى هاى هوشمند مدرن اســت. با فشار دادن یک دکمه، 
مى توانید تماس ها و پیامک هاى دریافتى را در حین رانندگى، 
در یک جلسه یا چرت زدن خاموش کنید؛ اما اگر بتوانید به طور 
خودکار یک پیام متنى براى تماس گیرنده ارسال کرده و به 
او اطالع دهید که چه زمانى دوباره در دسترس هستید، بسیار 

بهتر خواهد بود.
متاســفانه، نه iOS و نه Android این ویژگــى را ندارند، یا 
حداقل هیچ کدام همــه کاره نیســتند؛ iOS داراى ویژگى 
«فوکوس رانندگى» است که به طور خودکار یک پیام خاص 
را به مخاطب ارسال مى کند: «شما در حال رانندگى هستید»، 
اما نسخه اندروید گوگل هیچ ویژگى پاسخ خودکار ندارد، اما 

راه هایى براى دور زدن این محدودیت ها وجود دارد.

در آیفون: از Driving Focus به عنوان یک راه 
حل استفاده کنید

آیفون به برنامه هاى شــخص ثالث اجازه نمى دهد از طرف 
شما پیام هاى متنى ارسال کنند، بنابراین نمى توانید به همان 
سطحى از خودکارسازى که در اندروید مى توانید، دست پیدا 
کنید. با این حال چند کار وجود دارد که مى توانید براى آسان تر 

کردن فرآیند پاسخ خودکار انجام دهید.
بهترین راه حل، ویژگى Driving Focus است. از آن جایى 
که مى توانید در هر زمان از آن استفاده کنید، نه فقط در حین 
رانندگى؛ مى توانید با هر نوع پیام پاسخ خودکار از آن استفاده 
کنید. کافى است به برنامه تنظیمات آیفون خود رفته و روى 
Focus ضربه بزنیــد و به دنبال گزینه Driving باشــید، در 

صورت عدم مشــاهده روى دکمه مثبت در باال سمت راست 
ضربه زده و سپس از لیســتى که ظاهر مى شود، رانندگى را 
انتخاب کنید. اگر براى اولین بار است که آن را تنظیم مى کنید، 
مى توانید به آیفون خود اجازه دهید هنگامى که حرکتى شبیه 
رانندگى را تشخیص مى دهد، Driving Focus را روشن کند. 
هنگامى که Driving Focus تنظیم شد، مى توانید از منوى 

اصلى Focus روى Driving ضربه زده و از منوى بازشو تنظیم 
دستى را انتخاب کنید، ســپس روى «پاسخ خودکار» ضربه 
بزنید تا پیام متنى خود را روى هر چیزى که در آن لحظه قابل 
اجراست، تنظیم کنید؛ مانند «من در یک جلسه هستم، بعدا به 
شما پیام مى دهم» یا «خوابم، در صورت ضرورت با همسرم 
تماس بگیرید»، حتى مى توانید به جاى همه کسانى که تماس 
مى گیرند و پیامک مى فرستند، انتخاب کنید که به مخاطبان 
مورد عالقه یا مخاطبان اخیر خود پاســخ خودکار بدهید. هر 
زمان که مى خواهید این عملکرد را فعال کنید، سوئیچ را در 

باالى منوى اصلى Driving Focus قرار دهید.
از زمان تغییر نام تجارى Focus، اپل این ویژگى را به بخشى 
دائمى از مرکز کنترل تبدیل کرده است. این منوى میانبر مفید 
را با کشیدن انگشت از گوشه سمت راست باالى صفحه به 
پایین (اگر دکمه Home دارید از پایین بــه باال) باز کرده و 
روى دکمه Focus ضربه بزنید. از آنجا Driving را انتخاب 
کنید تا ویژگى پاسخ خودکار روشن و خاموش شود. شما فقط 
باید پیام را از تنظیمات به طور مرتب تغییر دهید که به نوعى 

خطرناك است.
اگر چیزى چنــد منظوره تر و کمى خودکارتــر مى خواهید، 
مى توانید از میانبر هاى نوشــتارى آیفــون در تنظیمات > 
عمومى > صفحه کلید > جایگزینى متن نیز استفاده کنید. 

فقــط بــراى موقعیت هاى 
معمول پاســخ هاى آماده 
ایجاد کنیــد و میانبر هایى 
به آن ها اختصــاص دهید؛ 

بــه عنــوان مثال، 
«من در یک جلسه 

هستم» مى تواند میانبر 
«meet» یــا چیزى 
شبیه به آن را به راحتى 
به خاطر بسپارد، سپس 
وقتى شــخصى براى 
شما پیامک مى فرستد، 

meet را  مى توانید فقــط.

روى صفحه کلید خــود تایپ کنید تا به طور خــودکار پیام 
طوالنى تر «من در جلسه هستم» ارسال شود. ایده آل نیست، 

اما میتوانید همزمان بیش از یک پیام ایجاد کنید.
استفاده از این ویژگى ها به صورت پشــت سر هم احتماال 
بهترین راه حل است: رایج ترین پاسخ هاى خود را با جایگزینى 
متن ایجاد کنید، ســپس هر زمان که نیاز داشــتید، ویژگى 

مزاحم نشوید را دوباره پر کنید.

در اندروید: از برنامه پاســخ خودکار پیامک 
استفاده کنید

ممکن است اندروید بســیارى از ویژگى هاى پاسخ خودکار 
داخلى نداشته باشد که از نظر فنى به برنامه ها اجازه نمى دهد 
براى شما پیام ارســال کنند، اما برنامه هاى شخص ثالث 
مانند SMS Auto Reply راه هایى براى استفاده در سیستم 

یافته اند.
هنگامى که براى اولین بار برنامــه را راه اندازى مى کنید، 
روى دکمه Add/Edit ضربه بزنید تا یک قانون جدید ایجاد 
کنید. نامى مانند «در محل کار» یا «خواب» بگذارید و پیام 
خود را در کادر متنى بنویسیدف سپس مى توانید براى تنظیم 
زمان، تاریخ یا روز هاى هفته که مى خواهید آن قانون فعال 
باشــد، به Set Time بروید. اگر بخواهید، حتى مى توانید 
مخاطبان خاصى را در «لیست پاسخ ندهید» قرار دهید، یا 
فهرستى از پیام هاى شخصى سازى شده براى افراد خاص 
مانند همسرتان ایجاد کنید. هر کارى را که مى خواهیم انجام 
نمى دهد یا نمى تواند به تماس هاى صوتى پاســخ دهد، اما 
بسیار قدرتمند است به ویژه در مقایسه با آنچه آیفون ارائه 

مى دهد.
وقتى کارتان تمام شد، روى ذخیره ضربه بزنید؛ قانون خود 
را با یک سوئیچ در کنار آن مشاهده خواهید کرد. هنگامى 
که براى اولین بار آن را روشــن مى کنید، پیامى را مى بینید 
که به «پاسخ خودکار پیامک» اجازه مى دهد به اعالن هاى 
شما دسترسى داشته باشد، براى تشــخیص ارسال پیام ها 
به مجوز ها نیاز دارد و از میانبر «پاســخ» براى ارسال پاسخ 
اســتفاده مى کند؛ پس از آن، به «پاســخ خودکار پیامک» 
برگردید و دوباره قانون خود را روشن کنید؛ در مرحله بعدى 
از شما خواسته مى شود آن را از بهینه سازى باترى اندروید 
حذف کنید؛ شــما را به صفحه درســت مى برد، اما باید 
روى Not Optimized در بــاال ضربه زده و به همه 
برنامه ها بروید و پاســخ خــودکار SMS را براى 
چرخاندن انتخاب کنید. در بهینه سازى خاموش 
در نهایت هنگام بازگشــت به برنامه، از شــما 
 SMS Auto Reply خواسته مى شود که به
اجازه دسترســى به داده هاى تلفن همراه 
خود را بدهید تــا بتواند در پس زمینه پیام 
ارسال کند. این شما را به صفحه درست 
مى برد، فقط کافى اســت سوئیچ کنار 
«استفاده از داده هاى نامحدود» را 

بچرخانید.

در این مطلب نگاهى داریم به تغییرات و ویژگى  هاى جدید و 
احتمالى رابط کاربرى MIUI14 شیائومى که به زودى در قالب 

به روزرسانى منتشر خواهد شد.
شیائومى پس از انتشــار MIUI12، رابط کاربرى خود را به 
میزان قابل توجهى بهبود بخشید 
و ویژگى هایى نظیر انیمیشن هاى 
سیســتمى جدیــد، تغییــر زبان 
طراحــى، تصاویــر پس زمینــه 
زنده و بســیارى از پیشرفت هاى 
دیگر را در این نســخه ارائه کرد. 
با این حال، هم چنان مشــکالتى در مورد بهینه ســازى آن 
در گوشــى هاى هوشــمند ارزان قیمت وجود داشــت که 
این شــرکت چینى با اشــراف بر این موضوع، نسخه هاى

 MIUI12,5 و MIUI13 را با تمرکز بر بهینگى بیشتر منتشر 
 ،MIUI14 کرد. اکنون، در آســتانه رونمایى از رابط کاربرى
شــایعات مختلفى پیرامون زبان طراحى جدید، تغییرات و 
ویژگى هاى آن به وجود آمده اســت که در ادامه به مرور آنها 

مى پردازیم.
توسعه رابط کاربرى MIUI14 از 6 ماه قبل آغاز شده است و از 
آن زمان، شایعات مختلفى مبنى بر زبان طراحى جدید در این 
نسخه منتشر شده اند. در این میان، برنامه هایى مانند ضبط 
صدا، ساعت، ماشین حســاب و قطب نما بازطراحى شده اند. 
نسخه جدید MIUI هم چنین بهترین تجربه بصرى را ارائه 
خواهد داد و ویژگى هاى مختلفى را با یکدیگر ترکیب مى کند.

تغییرات و ویژگى  هاى مــورد انتظار رابط 
MIUI۱۴ کاربرى

MIUI14 1- کاهش برنامه هاى سیستمى در
در نســخه هاى قبلى، برنامه هاى سیستمى متعددى وجود 
داشتند که کاربران مایل به اســتفاده از آنها نبودند. بنابراین، 
شیائومى به مرور و در به روزرســانى هاى بزرگ خود، تعداد 
آنها را از 14 بــه 8 برنامه کاهــش داد. با ایــن حال، طبق 
 MIUI14 گزارش هاى جدید، یکى از تغییرات رابط کاربرى
امکان حذف کامل برنامه هاى پیش فرض مانند گالرى و دیگر 
اپلیکیشن هاى مشابه است. بنابراین دیگر مجبور نیستید از 
برنامه هاى شیائومى على رغم میل خود استفاده کنید. بدون 
شــک این آزادى عمل، یکى از تغییرات مثبت و از بهترین 

ویژگى  هاى رابط کاربرى MIUI14 خواهد بود.

2- ویژگى هــاى مفید جدیــد در رابط کاربرى 
MIUI14

ابط کاربرى MIUI14 بر پایه اندروید 12 و 13 توســعه یافته 
است. پیشتر در نســخه MIUI13 شــاهد تمرکز شیائومى 
بر ارتقاى حریم خصوصى بودیم و اکنون با عرضه نســخه 
جدید، توجه اصلى این سازنده به افزودن ویژگى هاى جدید 
معطوف شــده اســت. بنابراین، انتظار داریم ویژگى هاى 
جدیدى با به روزرسانى اندروید 13 به MIUI اضافه شود که 
از جمله آنها مى توان به زبان طراحى جدید Material You و 

همگام سازى هاى بیشتر اشاره کرد.

3- زبان طراحى جدید
از جمله بزرگ ترین تغییرات رابط کاربرى MIUI14 در مقایسه 
با نسخه هاى پیشــین، زبان طراحى جدید آن خواهد بود. در 
همین راستا، بســیارى از نرم افزارها با تغییراتى در UI همراه 
شده اند و یکى از موارد درخواستى، قابلیت استفاده با یکدست 

از گوشى در حین کار با اپلیکیشن است.

نگاهى به ویژگى هاى 
رابط کاربرى MIUI14 شیائومى

تا موعد عرضه سرى آیفون 15 اپل هنوز زمان زیادى 
باقى مانده است؛ اما تاکنون شایعات فراوانى پیرامون 
این گوشــى ها منتشر شده اســت. تحلیل گران در 
جدیدترین پیش بینى خود ادعا کرده اند که مدل هاى 
سرى آیفون 15 پرو مجهز به دکمه هاى ثابت و لمسى 
بوده و این دکمه ها به صورت فیزیکى حرکت نمى کنند. 
بعالوه این دکمه ها به صورت همسطح با بدنه گوشى 

در جاى خود تعبیه خواهند شد.
 بلین کورتیس و تام اومالى؛ 2 تحلیل گر موسســه 
تحقیقاتى Barclays بر پایه اظهارات مطرح شــده 
 Cirrus توسط جان فورســایت؛ مدیرعامل شرکت
Logic به چنین فرضیه اى اشــاره کرده اند. در حال 

حاضر شــرکت Cirrus Logic برخى فناورى هاى 
لمسى مورد استفاده توســط مدل هاى فعلى 
آیفون را در اختیار اپل قرار مى دهد. این کمپانى 
به اجزاى جدیدى اشاره کرده که در نیمه دوم 

سال آینده میالدى روانه بازار مى شوند. 
این بازه زمانى دقیقا متقارن با دوره اى 
است که اپل احتماال آیفون هاى آینده 

خود را عرضه خواهد کرد.
این دکمه ها به منظور شبیه ســازى 
حس لمس شدن از الگوهاى لرزشى 
استفاده مى کنند. این در حالیست که 
دکمه هاى جدید واقعا هیچ حرکتى 
ندارند. براى درك هرچه بهتر موضوع 
مى توانید ترك پد تعبیه شــده روى 
مدل هاى جدیدتر مک بوك و دکمه 

هوم در مدل جدید آیفون SE را بررسى 
نمایید. مینگ چى کو؛ تحلیل گر مشهور مسائل اپل 

نیز پیش تر طى ماه اکتبر پیش بینى مشابهى را مطرح 
کرد. وى بر این باور است که مدل هاى گران قیمت تر 
آینده آیفون (با اسامى احتمالى آیفون 15 پرو و آیفون 
15 پرو مکــس) بدون دکمه هاى فیزیکــى به بازار 
عرضه خواهند شد. اگرچه ظاهرا مدل هاى ارزان تر 
سرى آیفون 15 کماکان مجهز به دکمه هاى فیزیکى 

خواهند بود.

براى اظهارنظر قطعى در این زمینه بایســتى تا ماه 
سپتامبر سال 2023 منتظر بمانیم. استفاده از دکمه هاى 
ثابت به مقاومــت هرچه بهتر گوشــى در برابر نفوذ 
آب کمک کرده و احتمال بــروز خرابى مکانیکى را 
نیز کاهش مى دهد. اگرچه تجربه اســتفاده کاربران 
از این دکمه ها احتماال به انــدازه نمونه هاى کلیکى 

رضایت بخش نخواهد بود.

اپل فاصله میان مدل هاى پرو و غیر پرو 
آیفون را افزایش خواهد داد

طى چند سال گذشته اپل ویژگى هاى بیش ترى را به 
آیفون هاى پرو خود اضافه نموده و آنها را به گزینه هایى 
جذاب تر براى مشتریان تبدیل کرده است. در 
واقع گوشى هاى آیفون 14 پرو و آیفون 14 
پرو مکس براى نخستین بار از پردازنده اى 
سریع تر نســبت به مدل هاى آیفون 14 و 
آیفون 14 پالس بهره گرفتند. به نظر مى رسد 
که این روند در ســال آینده نیز تداوم خواهد 
یافت. گزارشات منتشر شده از مدت ها قبل 
به این موضوع اشاره دارند. این پدیده موجب 
گرایش بیش تر مصرف کنندگان به ســوى 
مدل هاى گران قیمت تر آیفون شــده و در 
نتیجه مدل هاى استاندارد مى توانند با هزینه 

کمترى تولید شوند.
شایعات پیشین نشان مى دهند که ظرفیت 
رم آیفون 15 پرو طى سال آینده به 8 گیگابایت 
ارتقاء خواهد یافت. بعالوه این مدل مجهز به دوربین 
پریسکوپى و احتماال یک پردازنده کامال جدید با نام 
Bionic A۱۷ خواهد بود؛ در حالى که مدل استاندارد 

آیفون 15 از تراشه A۱۶ استفاده خواهد کرد. همچنین 
بر اساس برخى گمانه زنى ها در سال آینده، آیفون 15 
اولترا به عنوان جانشــین آیفون 14 پرو مکس روانه 
بازار خواهد شد. این امر موجب تمایز هرچه بیش تر 
میان مدل هاى مختلف خانواده آیفون 15 شــده و 
بى تردید موجب افزایش چشمگیر قیمت آیفون 15 

اولترا خواهد شد.

اپل در آپدیت جدید برخى از گوشى هاى خود امکان 
بازیابى پیام هاى حذف شده واتس آپ را فراهم کرده 
اســت.اپل اخیراً آیفون هاى خود را با قابلیت بازیابى 
پیام هاى پاك شده به روزرســانى کرده است، که در 
آن کاربر مى تواند هر پیامى را که کمتر از 30 روز پیش 

حذف شده است، بازیابى کند.
خبر خوب این است که بازیابى پیام ها بسیار ساده است. 
ابتدا مطمئن شوید که از آخرین نسخه iOS استفاده 

مى کنید: این ویژگى فقط در iOS16 کار مى کند.
 Settings > خود بــه iOS براى بررســى نســخه
General > Software Update بروید.هنگامــى 

که در iOS16 هستید، برنامه Messages را باز کنید.
حاال روى دکمه Edit در گوشه سمت چپ باال ضربه 
بزنید و به دنبال Show Recently Deleted بگردید.

از طرف دیگر، اگر آن را فعال کرده باشید، ممکن است 
اخیراً در قسمت فیلتر در سمت راست باال حذف شده 

باشد.در این بخش مى توانید تمام متن هایى را که طى 
یک ماه گذشته حذف کرده اید مشاهده کنید. در کنار 
هر پیام یک تاریخ انقضا مى بینید که نشان مى دهد چه 

زمانى متن براى همیشه حذف مى شود.
اگر مطمئن نیستید که یک پیام براى همیشه حذف 
خواهد شــد یا خیر، فقط آن را بازیابى کنید و سپس 
دوباره آن را حذف کنید تا تایمر تنظیم مجدد شــود. 
براى بازیابى یک پیام، آن را انتخاب کنید و ســپس 

روى Recover در پایین سمت راست کلیک کنید.

بررسى همه شایعه ها درباره آیفون 15

چگونه پیام هاى حذف شده را در آیفون بازیابى کنیم؟
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اســتفاده مى کند؛ پس از آن، به «پاس
برگردید و دوباره قانون خود را روشن
از شما خواسته مى شود آن را از بهین
حذف کنید؛ شــما را به صفحه در
dروى Not Optimized در بــ

پاســخ خـ برنامه ها بروید و
چرخاندن انتخاب کنید. د
در نهایت هنگام بازگشـ
خواسته مى شود که به
اجازه دسترســى به
ب خود را بدهید تــا
ارسال کند. اینش
مى برد، فقط کاف
د «استفاده از
ببچرخ
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3 روغنى که براى مو هاى خشک و کدر معجزه مى کنند خوردنى هایى که براى افراد مبتال به دیابت سم است

4 روش  خانگى براى درمان سریع ترك پا

رئیس گروه تغذیه دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 
بهشتى به تبیین توصیه هاى کاربردى در خصوص 

تغذیه بیماران دیابتى پرداخت.
 فرشــته فزونى رئیس گروه تغذیه دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى گفت: تغییر الگوى غذایى مردم 
و مصرف بى رویه فســت فودها، نوشابه هاى گازدار، 
غذاهاى چرب و سرخ شــده، مواد قندى و شیرین، 

کاهش مصرف میوه و سبزى ها و عدم تحرك بدنى 
کافــى از عوامل مؤثر در بروز اضافــه وزن، چاقى و 

دیابت در کشور است.
وى خاطرنشان کرد: تنظیم رژیم غذایى در مبتالیان 
دیابت عالوه بر کنترل وزن و قند و چربى و فشارخون 
به منظور تنظیم زمان صرف وعده هاى اصلى و میان 
وعده ها صورت مى گیــرد تا از تغییــرات قند خون 
در افرادى که دارو اســتفاده مى کنند، پیشــگیرى 

شود.
به گفته فزونى، با رعایت یک رژیم غذایى مناســب 
و تنظیم قند خون مى توان عوارض مزمن ناشــى از 
دیابت نظیر بیمارى هاى کلیوى، فشــارخون باال و 

بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش داد.
وى افزود: رژیم غذایى بیماران دیابتى در عین حال 
که باید حاوى انرژى کافى براى انجام فعالیت هاى 
روزمــره باشــد باید به کنتــرل وزن بــدن کمک 
کند. همچنیــن تأمین کننــده پروتئیــن کافى و 
ریزمغذى هــاى مورد نیــاز از جملــه ویتامین هاى 
گروه B باشــد که نقش مهمى در کنترل اختالالت 

عصبى دارد.

فزونى به بیماران دیابتى توصیه کرد: از مصرف مواد 
غذایى با ســدیم باال و مواد غذایــى پرچرب حاوى 
کلســترول باال و یا اســیدهاى چرب ترانس پرهیز 

کنند.
وى مواد غذایى حاوى سدیم باال را شامل غذاهاى 
شور، کالباس، سوسیس، پنیر پیتزا، چیپس، پفک و 
غذاهاى کنسروى، سس کچاپ، سس هاى ساالد، 

ترشى و انواع شورها عنوان کرد.
به گفته فزونــى، از مــواد غذایى پرچــرب حاوى 
کلسترول باال و یا اسیدهاى چرب ترانس نیز مى توان 
به لبنیات پرچرب، کره، خامه، غذاهاى ســرخ شده، 
گوشــت هاى قرمز پرچــرب، روغن جامــد و نیمه 
جامد، کله پاچه و مغز، سیب زمینى سرخ شده اشاره 

کرد.
وى از بیمــاران دیابتى خواســت از مصــرف مواد 
غذایى حاوى قندهاى ساده مانند قند و شکر، عسل، 
مربا، انواع شــیرینى ها، کیک، کلوچه، بیســکویت، 
نوشابه هاى گازدار، شربت ها و نوشیدنى هاى شیرین، 
انواع بســتنى و آبمیوه هاى تجارى کــه داراى قند 

افزوده هستند، خوددارى کنند.

ترك پا یکى از مشــکالت رایج بین افراد مختلف فارغ از جنسیت 
و سن است؛ که حس ناخوشایندى را براى افراد به وجود مى آورد.

 ترك هاى پا معضلى است که بسیارى از افراد به آن دچار هستند. به 
ویژه در خانم ها ترك پا بیشتر وجود دارد. علت هاى مختلفى براى 
ایجاد ترك پا وجود دارد و درمان هاى آن هم متفاوت است. با وجود 
این، ترك پاشنه پا مشکلى شایع است که معموًال با فرارسیدن پاییز 
بیشتر رواج مى یابد؛ اما اگر قبل از وخیم شدن ترك هاى پا اقدام به 

درمان کنید، زودتر نتیجه مى گیرید.
درمان ترك پا با استفاده از روغن زیتون

هر شــب قبل از خواب کف پاى خود را با روغن زیتون چرب کنید. 
سپس پاى خود را با یک پالستیک بپوشانید و بخوابید. اگر صداى 

خش خش پالســتیک آزارتان مى دهد؛ مى توانید جوراب بپوشید. 
جالب است بدانید این روش در طب سنتى براى درمان زنان مبتال به 

کمر درد و لکه بینى هم استفاده مى شود.

درمان ترك پا روغن کنجد
یکى از مؤثرتریــن درمان هاى خانگى ترك پاشــنه روغن کنجد 
است که به مرطوب شدن پوست، پیش گیرى از عفونت ترك هاى 
عمیق و رشد سلول هاى جدید کمک مى کند. کافى است 2 قاشق 
چاى خورى روغن کنجد را به یک لگن کوچک آب گرم اضافه کنید 

و به مدت 10 دقیقه پاهاى خود را در آن قرار بدهید. 
اگر ترك ها خیلى عمیق اند، مى توانید قبل از گذاشتن پاها در لگن به 

آنها روغن کنجد بمالید.

درمان سریع ترك پا با شیر
باید بدانید که شــیر براى الیه بردارى پوســت مفید است و به آن 
درخشش و طراوت مى دهد. اسید الکتیک و آلفاهیدروکسى اسید 
موجود در شیر به برطرف کردن خشکى پوست کمک مى کند. یک 
فنجان شیر را به یک لگن کوچک آب گرم اضافه کنید و پاهاى خود 

را به  مدت 10 دقیقه در آن قرار بدهید.

استفاده از سنگ پا
سعى کنید هر چند مدت یک بار از سنگ پا و صابون استفاده کنید. 

سنگ پا سلول هاى مرده الیه خشک پا را از بین مى برد.
بهترین وســیله براى از بین بردن پوست مرده کف پا سنگ پاست 
که از نوعى سنگ طبیعى تهیه شــده و از قدیم براى این منظور و 
حتى از بین بردن موهاى  زائد کاربرد داشــته است. کنار این سنگ 
مى توانید از وســایل جایگزین آن که ظاهرى شبیه رنده دارند هم 

کمک بگیرید.
براى استفاده از سنگ پا کافى است به مدت 10 دقیقه پاها را 

در آب ولرمى که کمى نمک به آن افزوده اید، قرار دهید و 
پس از گذشت این مدت با حرکات آرام و دورانى کف پا را 

با سنگ ماساژ دهید. 
کمى فشــار الزم اســت؛ امــا مراقب باشــید فشــار به 

به حــدى نباشــد که ســایش بــا ســنگ پا 
پوست سالم شــما که زیر بافت مرده قرار 

دارد، آسیب بزند.

یک فوق تخصص عفونى اطفال با اشاره به عالئم آنفلوآنزا و عفونت 
پنوموکوك در اطفال، درباره شرایط استفاده از آنتى بیوتیک ها در زمان 

ابتال به بیمارى هاى ویروسى مانند آنفلوآنزا و کرونا، توضیح داد.
 محمــود خدابنده درباره وضعیــت ابتال به آنفلوآنــزا در کودکان و 
عالئم آن، گفت: باید توجه کرد که یکسرى از کودکان هاى ریسک 
تلقى شــده و اگر مبتال شوند، عالئم در آنها شــدیدتر بوده و نیاز به 
توجه خاصى دارند. زیرا آنفلوآنزا عالوه بــر اینکه خودش مى تواند 
دچار پنومونى شود، ممکن اســت به صورت همزمان عفونت هاى 

باکتریال هم بر روى آن سوار شوند 
و وضعیت بیمار را بدتر 

کنند. این افراد 

هاى ریسک شــامل افراد زیر پنج ســال و به ویژه سن زیر دو سال، 
افرادى که بیمارى هــاى قلبى زمینه اى دارند، کســانى که از قبل 
بیمارى هاى زمینه اى قلبى، ریوى و ... داشــته یا به هر دلیل به یک 
بیمارى نورولوژیک زمینه اى مبتال هستند و ... است. این افراد بیشتر 
مستعدند که اگر به عفونت هاى آنفلوآنزا مبتال شوند، وضعیت شان 
بدتر شود. در عین حال در بزرگساالن نیز افراد باالى 50 سال جزو 

افراد هاى ریسک قرار مى گیرند.
وى با بیان اینکه افراد هاى ریسک در صورت ابتال به آنفلوآنزا، گاهى 
نیاز به درمان هاى اختصاصى آنفلوآنزا دارند، افزود: بر این اساس براى 
این افراد داروهاى خاص ضدویروس را شروع مى کنیم و باید مراقبت 
کنیم که اگر عفونت هاى باکتریال هم بر روى بیمارى این افراد سوار 
شــد، در صورت نیاز به درمان آنتى بیوتیکى برایشان این 

درمان را هم آغاز کنیم.

عالئم آنفلوآنزا
خدابنده ادامه داد: به طور کلى عالئمى که در آنفلوآنزا مى بینیم، تب 
ناگهانى اســت. به طورى که کودك وضعیت مناسبى داشته، اما به 
طور ناگهانى به تب باال دچار مى شود. همزمان با تب باال ممکن است 
عالئم دیگرى مانند سرفه خشــک یا درد گلو داشته باشد. بعد از آن 
ممکن است عالئم دیگرى مانند کوفتگى بدن، درد عضالنى، شدید 

شدن سرفه ها و ... را هم شاهد باشیم.

عالئم پنوموکوك
این فوق تخصص عفونى اطفال درباره عالئم پنوموکوك نیز گفت: 
بحث پنوموکوك متفاوت است. حال ممکن است ابتال به پنوموکوك 
با آنفلوآنزا همزمانى داشــته باشــند، نه اینکه لزوما بر روى آنفلوآنزا 
سوار شــود. حتى ابتال به عفونت هاى پنوموکوکى ممکن است به 
صورت جداگانه دیده شــود. پنومونى هایى که عمدتا به دنبال ابتال 
به پنوموکوك مى بینیم، جزو دســته پنومونى هاى باکتریال هستند. 
در حالى که آنفلوآنزا ویروس اســت، اما پنوموکوك باکتریال است 
که ممکن اســت کودکان به آن مبتال شوند و وضعیت شان مقدارى 

متفاوت است.
خدابنــده گفت: کودکان مبتال بــه پنوموکوك با تــب باال مراجعه 
مى کنند. معموال در آنها سرفه هاى خلط دار دیده مى شود. در حالى که 
در آنفلوآنزا معموال سرفه خشک است. در عین حال وضعیت تنفسى 
این کودکان ممکن است بد شود و تند تند نفس بکشند و از عضالت 
فرعى تنفس استفاده کنند، به طورى که فرورفتگى زیر دنده دارند و در 
زمان تنفس، نسبت به نفس کشیدن عطش دارند و پره هاى بینى شان 
باز و بسته مى شود که در این شرایط باید بسترى شوند. در این صورت 
ممکن است از ریه عکس بردارى کنیم و گاهى در عکس این کودکان 
ممکن است درگیرى یک یا دو لوب ریه را ببینیم و حتى گاهى ممکن 
است منجر به آب آوردن ریه که آب چرکى است، شود که گاهى ممکن 
است شدید باشد و نیاز به اقدامات خاص درمانى پیدا کنیم. خانواده ها 

با مشاهده تب باال، سرفه خلط دار و تب باال به پزشک مراجعه کنند.

ضرورت ورود واکسن هاى آنفلوآنزا و پنوموکوك به 
برنامه واکسیناسیون کشورى

خدابنده درباره نحوه پیشــگیرى از ابتال بــه آنفلوآنزا و عفونت هاى 

پنومونى، گفت: بهترین اقدام پیشــگیرانه رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى و ارائه آموزش در این زمینه به کودکان است تا ماسک 
زده و فاصله گذارى را رعایت کنند. در عین حال تزریق واکســن 
هم مهم است. واکسن پنوموکوك و آنفلوآنزا به صورت روتین در 
برنامه واکسیناسیون کشورى نیست و حداقل براى افراد و کودکان 

هاى ریسک مى توان واکسن آنفلوآنزا و پنوموکوك را تزریق کرد.
وى با بیان اینکه طى چند ســال اخیر که درگیر کووید 19 بودیم، 
خانواده ها از ماسک استفاده مى کردند و مدارس هم تعطیل بود و 
به این شــدت عفونت هاى پنومونى را نمى دیدیم، گفت: در حال 
حاضر همه احساس کردند که کووید نیست، مدارس هم باز شده و 
از طرفى پروتکل ها هم از سوى کودکان رعایت نمى شود. همین 
در تماس بودن با یکدیگر منجر شد که پنومونى ها را داشته باشیم. 
البته هر ســاله این پنومونى ها را داریم و بعد از کرونا که تماس ها 
بیشتر شد، باعث شیوع مجددا آن شد. البته این بیمارى فقط به ایران 
اختصاص ندارد، بلکه سایر کشورها هم عفونت هاى پنوموکوکى 
دیده مى شود. معموال این عفونت ها به فصول سرد اختصاص دارد 

و در فصل سرما عمدتا دیده مى شود. 

شرایط آنتى بیوتیک درمانى
این فوق تخصص عفونى اطفال درباره شرایط مصرف آنتى بیوتیک 
به صورت خودسرانه،  گفت: استفاده از آنتى بیوتیک بدون معاینه 
و تجویز پزشــک، مى توانــد منجر بــه مقاومــت باکتریایى از 
جمله پنوموکوك شــود. در دوره شــیوع کرونا برخى خودسرانه 
آنتى بیوتیک مصرف کردند که منجر شد تا پنوموکوك ها نسبت 
به آنتى بیوتیک ها مقاوم شــوند. در مواردى که لزومى به مصرف 
آنتى بیوتیک نیست، اگر به صورت خودسرانه مصرف شود، مى تواند 

باعث مقاومت همه نوع باکترى شود.
خدابنده تاکید کرد: به طور کلــى آنتى بیوتیک ها در عفونت هاى 
باکتریال مصرف مى شوند. آنفلوآنزا یا کووید 19 بیمارى ویروسى 
بوده و آنتى بیوتیک ها روى آن ها تاثیــرى ندارند. حال اگر روى 
عفونت ویروســى، یک عفونت باکتریال هم سوار شود، مى توان 
از آنتى بیوتیک اســتفاده کرد، اما صرفا براى درمان بیمارى هاى 
ویروسى تجویز آنتى بیوتیک کار اشــتباهى است و نباید استفاده 

شود.

دوز هاى بــاالى ویتامین B2 ممکن اســت براى 
درمان سردرد کمک کننده باشد.

 همه افراد هر از گاهى ســردرد را تجربه مى کنند. 
این ســردرد مى تواند از درد مبهم تا ضربان شدید 
باشد و دالیل مختلفى براى بروز آن وجود دارد؛ در 
حالى که نباید نگران سردرد هاى گاه به گاه بود، اما 
تجربه مکرر آن مى تواند نشانه اى از یک وضعیت 

سالمتى باشد.
 کلینیک مایو ایاالت متحده مى گوید: سردرد مزمن 

به ســردرد هایى اطالق مى شود که حداقل 15 روز 
در هر ماه رخ دهد. علل بالقــوه آن نیز التهاب مغز، 
عفونت ها، تومور هاى مغزى یا آسیب هاى سر است. 
البته مشخص نیست علت سردرد در همه افراد چه 

چیزى است.
اگر ســردرد هاى مزمن را تجربه مى کنید، باید به 
پزشک مراجعه کنید. آنان مى توانند هر گونه مشکل 
جدى سالمتى را تشخیص دهند. اگر سردرد شما 
فورا درمان نمى شود، پزشک به شما کمک مى کند 

تا روش هایى براى مدیریت درد خــود بیابید. این 
روش ها احتماال شامل دارو هاى تجویزى و تغییرات 

سبک زندگى است.
در کنار این برخى از ویتامین ها ممکن است به درمان 
سردرد هاى مزمن کمک کند. همچنین مشخص 
شده مصرف برخى گیاهان به افراد کمک مى کند تا 
شدت میگرن خود را کاهش دهند یا به طور کامل از 
آن پیشگیرى کنند. دوز هاى باالى ویتامین B2 نیز 
ممکن است کمک کننده باشد. اگرچه قبل از مصرف 

دوز هاى باالى هر مکمل باید با پزشک خود مشورت 
کنید، اما در نهایت مکمل هاى کوآنزیم Q10 احتماال 
براى برخى افراد با کاهش دفعات سردرد مفید باشد.

بهترین راه براى درمان هر نوع سردرد، چه موقت 
و چه مزمن یافتن علت اصلى آن است. همان طور 
که در باال ذکر شد، سردرد مزمن ممکن است ناشى 
از یک بیمارى باشد. اگر این وضعیت درمان شود، 
احتماال سردرد مزمن شما از بین خواهد رفت. البته 
گاهى اوقات براى کنترل عالئم نیاز به مصرف دارو 

است، اما توصیه مى شود در صورت امکان هنگام 
درمان سردرد از مصرف دارو خوددارى کنید.

دفعه بعد که دچار ســردرد موقتى شــدید، بطرى 
آســپرین را به حال خود رها کنیــد و به جاى 

آن یک فنجان قهوه بنوشــید. مقادیر کم 
کافئین مى تواند به کاهش درد ناشــى از 
بســیارى از ســردرد ها کمک کند. با این 

حال برخى دریافته اند کافئین ســردرد آنان 
را بدتر مى کند.

بهترین راه براى مقابله با مو هاى خشک این است که آن را با 
روغن گرم ماساژ بدهید. استفاده از روغن براى موى خشک، 
یک راه حل براى مشکالت مختلف مو مانند شکستگى، 

خشکى، دو شاخه شدن انتهاى مو و کم آبى آن است.
 خشک بودن مو مى تواند سبب بروز مشکالت بیشتر براى 
مو ها شود که رفع آن ها نیاز به یک روتین طوالنى مدت 
مراقبت از مو ها دارد. خبــر خوب اینکه برخى درمان هاى 
ساده خانگى مى توانند به درمان خشکى مو ها کمک کنند.

اگر شــما هم مى خواهید از شر مو هاى خشک و کدر خود 
خالص شوید، این نوشتار را مطالعه کنید.

روغن پیاز براى موى خشک
احتماال شنیده اید که پیاز چه تاثیر شگفت انگیزى براى مو و 
پوست سر دارد. استفاده از روغن پیاز براى مو یکى از بهترین 
گزینه هاى انتخابى براى تقویت مو ها است. این روغن به 
عنوان یک حالت دهنده طبیعى عمل مى کند و به معناى 

واقعى بافت مو هاى شما را بهبود مى بخشد.
مواد مغذى موجود در روغن پیاز به اندازه کافى مو را تغذیه 
مى کند تا از شکستن، نازك شــدن مو ها جلوگیرى کند. 
همچنین سطح PH پوست سر شــما را حفظ مى کند که 

باعث رشد بهتر و سالم مو مى شود.
نحوه استفاده از روغن پیاز: 

چند قطره روغن پیاز را روى کف دست خود بریزید و هر دو 
دست خود را به هم بمالید تا گرم روغن شود. سپس آن را 
به مدت 15 تا 20 دقیقه روى پوست سر خود ماساژ دهید. 
صبر کنید تا روغن حدود 3 تا 5 ســاعت روى پوست سر 
بماند. در آخر با مقدارى آب ولرم و شامپوى مالیم مو هاى 

خود را بشویید.

روغن نارگیل براى مو
روغن نارگیل سرشار از مواد مغذى است که براى مو هاى 
شما خیلى مفید است. در اصل استفاده از روغن نارگیل یک 
روش قدیمى براى صاف کردن، نرم کردن و حالت دادن 
مو ها است. این روغن به جلوگیرى از آسیب، شکستگى، 
ریزش مو کمک مى کند و همچنین باکترى ها و عفونت 

پوست سر شما را آزاد مى کند.
نحوه استفاده از روغن نارگیل براى موى خشک: 

قبل از این کــه مو هاى خود را شــامپو بزنید، از آن به 
عنوان نرم کننده پیش از شست و شو استفاده کنید. قبل 
از شستن موها، روغن نارگیل را حدود 10 تا 30 روى 

مو هاى خود بمالید. 

روغن آرگان براى موى خشک
روغن آرگان یکى از بهترین روغن هایى است که به تغذیه 
مو هاى شما کمک مى کند. این روغن به درخشندگى و 
نرمى مو ها کمک مى کند و باعث مى شود از شر موخوره نیز 
خالص شوید. روغن آرگان به دلیل خواص تقویت کننده 

خود به جلوگیرى از شکستگى و ریزش مو تاثیر دارد.
نحوه استفاده از روغن آرگان: 

اگر مى خواهید خشکى مو هاى خود را درمان کنید، بهترین 
راه اســتفاده از روغن آرگان براى آبرسانى آن است. این 
روغن نه تنها سبب آبرسانى مو ها مى شود بلکه به حالت آن 

ز نیز کمک مى کند. کافى است چند قطره  ا
آن را به شــامپوى خود اضافه کنید. 

روغن آرگان به پاکسازى پوست 
سر نیز کمک مى کند.

 چشم ها نیز به مواد مغذى نیاز دارند و این مواد مى توانند از بیمارى هایى 
نظیر کاتاراکت یا همــان آب مروارید، دژنراســیون ماکوالر و ســایر 
بیمارى هاى چشمى پیشگیرى کنند. بر همین اساس باید پرسید که براى 

حفظ سالمت چشم مان چه مواد غذایى را باید مصرف کنیم؟
بر اســاس اعالم دفتر بهبود تغذیــه جامعه وزارت بهداشــت، در ادامه 

توصیه هاى تغذیه اى براى حفظ سالمت چشم ها مى آید: 

سالمون: اگر چشم شما دچار خشکى است به میزان کافى امگا 3 مصرف 
کنید تا این مشکل شما برطرف شود. همه روزه مقدار کافى 
چربى مفید را مى توانید  از راه مصرف سالمون یا سایر 
انواع ماهى ها، گردو که حاوى ویتامین E بوده 
که آن نیز براى چشم مفید است و تخم کتان 
دریافت کنید. سالمون همچنین منبع خوبى 
از ویتامین D اســت که به محافظت در برابر 
دژنراسیون ماکوال کمک مى کند. ویتامین D  را 
مى توان با مصرف ماهى هاى ساردین، شیر و آب 

پرتقال غنى شده با ویتامین D نیز به دست آورید.

 کلم پیچ: برگ هاى سبز این کلم منبع غنى از لوتئین و زگزانتین است 
که مرتبط با ویتامین A و بتاکاروتن هستند. تحقیقات نشان داده است که 
این ترکیبات بافت چشم را از خطرات نور آفتاب محافظت مى کند و ریسک 
کاتاراکت یا آب مروارید و دژنراســیون ماکوال را کاهش مى دهد. منابع 
خوب دیگر این مواد مغذى شامل ســبزیجات برگ سبز تیره مثل کلم، 
اسفناج، کلم بروکلى، کیوى، انگور قرمز، پرتقال، ذرت، انبه و خربزه است.

 سیب زمینى: یک منبع خوب بتاکاروتن است که ممکن است پیشرفت 
دژنراسیون ماکوال را ُکند کند. بدن شما بتاکاروتن را به ویتامین A تبدیل 
مى کند و این ویتامین از خشکى چشم ها و کورى شبانه جلوگیرى مى کند. 
بتاکاروتن و ویتامین A به کاهش خطر عفونت چشم نیز کمک مى کنند. 

 چاى سبز: یک فنجان چاى سبز بیش از یک نوشیدنى آرامش بخش و 
خوشمزه است. آنتى اکسیدان آن ممکن است به کاهش خطر ابتال به آب 
مروارید و دژنراسیون ماکوال کمک کند. چاى سبز حاوى مواد سالمت 
بخشى است که به نام کاتچین شــناخته مى شود که داراى خواص ضد 

التهابى و آنتى اکسیدانى است. 

ن هنگام
ید.

د، بطرى 
جاى

م
ز
ن

ن

در صورت ابتال به آنفلوآنزا چگونه دارو مصرف کنیم؟

و ى ش و ر و ز و ر ى و
دچار پنومونى شود، ممکن اســت به صورت همزمان عفونت هاى 

باکتریال هم بر روى آن سوار شوند 
را بدتر  و وضعیت بیمار

کنند. این افراد 

ر ى ر ر
وى با بیان اینکه افراد هاى ریسک در صورت ابتال به آنفلوآنزا، گاهى 
نیاز به درمان هاى اختصاصى آنفلوآنزا دارند، افزود: بر این اساس براى 
اینافراد داروهاى خاص ضدویروس را شروع مى کنیم و باید مراقبت 
کنیم که اگر عفونت هاى باکتریال هم بر روى بیمارى این افراد سوار 
شــد، در صورت نیاز به درمان آنتى بیوتیکى برایشان این

درمان را هم آغاز کنیم.

ک و

رند هم

پاها را  قه
هید و 
 را

بهـنگ پا
ر بافت مرده قرار 

بزند.

ز ز کمک مى کند. کافى است چند قطره ا
ن را به شــامپوى خود اضافه کنید.

غن آرگان به پاکسازى پوست 
ر نیز کمک مى کند.

چه بخوریم که 
به آب مروارید مبتال نشویم؟

کنید تا اینمشک
چربى م
انواع
که
در
از
دژ
مىت
پرتقال

ویتامین B2 سردرد  را ضربه فنى مى کند!
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602012004926- تاریخ ارســال نامه: 1401/09/07- نظر به اینکه سند 
مالکیت تک برگ 6دانگ پالك ثبتى شماره 12/3945 واقع در داران خشتى بخش 13 ثبت استان 
اصفهان به شماره دفتر امالك 103 صفحه 587 ذیل ثبت 12702 به نام آقاى سیدنصراله حسینى 
نهرخلجى فرزند سیدرسول تحت شماره چاپى مسلسل 689000 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس مالک با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود آن ذیل 
شماره ردیف 77911 مورخ 1401/09/03 به گواهى دفترخانه 18 داران 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 انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت 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 :09/10/ 1401 -م الف: 1419131- رئیس ثبت اسناد 

فریدن – محسن مقصودى/9/208

دادنامه
 دادگسترى کل استان اصفهان

پرونده کالسه 110109920005064810 شعبه دادگاه عمومی بخش زواره تصمیم نهایى شماره 
140109390008230077

شکات
1.خانم مریم صادق پورمهابادي فرزند محمد

2.آقاى منصور سمائی فرزند عباسعلی

متهم
آقاى محمدرضا قاسمی زواره فرزند مجتبی به نشانی استان اصفهان - شهرستان اردستان - زواره - تلک 

آباد خ شریعتی سعدي 3 منزل زهرا عجم حاجی محمدي
اتهام ها

 1. تخریب
2.قدرت نمایی با اسلحه

به تاریخ 1401/07/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه دادگاه عمومى بخش زواره بتصدى امضاء کننده 
ذیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسى را 

اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى اقدام به صدور راى مى نماید:
راى دادگاه

در خصوص اتهام آقاى محمدرضا قاسمى زواره فرزند مجتبى بازداشت از تاریخ 1401/07/11 با صدور قرار 
بازداشت موقت موضوع شکایت آقاى منصور سماعى و خانم مریم صادق پور مهابادى دائر بر 1 - تخریب 
خودرو متعلق به خانم مریم صادق پور مهابادى و موتورسیکلت متعلق به آقاى منصور سماعى -2 تظاهر 
و قدرت نمائى با اسلحه 3- اخالل در نظم عمومى با عنایت به محتویات پرونده بخصوص اقاریر متهم، 
شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامى و تحقیقات مرجع انتظامى ،تحقق و انتساب بزه محرز و مسلم است 
و توجهاً به اینکه حسب االظهار طرفین به شرح صورتجلسه رسیدگى میزان خسارات وارده در اثر تخریب 
بیش از یکصد میلیون ریال مى باشد با استناد به مواد 18، 134 (بند ب) قانون مجازات اسالمى و مواد ،617 
، 618 و 677 قانون مجازات اســالمى (تعزیرات) متهم به ترتیب به 1 - تحمل 11 ماه و یک روز حبس 
تعزیرى 2 -تحمل 15 ماه و یک روز حبس تعزیرى و 74 ضربه شالق تعزیرى 3- تحمل 8 ماه و یک روز 
حبس تعزیرى و 74 ضربه شالق تعزیرى محکوم میگردد. بدیهى است وفق بند ث ماده 134 قانون مجازات 
اسالمى مجازات اشد تعزیرى قابل اجراست. همچنین نظر به جنبه اجتماعى جرم و سلب آسایش عمومى 
مستنداً به بند س ماده 23 قانون مجازات اسالمى به عنوان مجازات تکمیلى حکم بر انتشار محکومیت 
قطعى متهم براى یک مرتبه در رسانه ها نیز صادر مى شود تا به همراه مجازات اشد تعزیرى اجرا گردد. 
راى صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مى باشد./ تاریخ 
انتشار :1401/9/10-م الف:1419697- دادرس دادگاه عمومى بخش زواره- على نهادى کاشانى/9/218

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

شــماره: 1401603020260013655- تاریــخ: 1401/08/23- برابــر راى شــماره 
140160302026009608 مورخ 1401/07/14 هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم زهرا احمدى به شناسنامه شماره 113989 
کدملى 0381055752 صادره فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 178,58 
مترمربع پالك 15189 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 27734 مورخه 1400/10/27 دفتر 255 اصفهان) 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار 
دوم، بعد از پل غدیر، سمت راست، خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/25 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/10 - م الف: 1410508 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/8/313 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 5943 مــورخ 1400/11/11 آقاى على حمیدى 
نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 359/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
17 فرعى لز 393 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى 
مشاعى میباشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/10 – م 
الف:1409613 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف

  آفرین میرعباسى/8/315

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص اسپید پالست نقش جهان به شناسه ملى 10260443235 و به شماره ثبت 23515 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردیدثبت موضوع فعالیت بشرح زیر به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: طراحى ، مدل سازى ، تجزیه و تحلیل و تولید انواع دستگاه هاى بادى پالستیک طراحى ، مدل سازى، تجزیه و تحلیل و 
تولید انواع دستگاه هاى تزریق پالستیک نوسازى ، بازسازى و هوشمند سازى انواع ماشین االت صنعتى تولید پالستیک تولید انواع سخت افزار الکترونیکى مدل 
سازى ، طراحى و تولید انواع جک هاى برقى طراحى و تولید انواع ملزومات سیستم هاى کامپیوترى خودرو طراحى و تولید انواع ملزومات سیستم هاى ضد سرقت 
خودرو طراحى ، مدل سازى و تولید انواع قطعات تزریقى پالستیک طراحى ، مدل سازى و تولید انواع قطعات بادى پالستیک تولید انواع کیسه هاى نایلونى و نایلکس 
طراحى و تولید انواع ظروف یکبار مصرف پالستیک طراحى و تولید انواع ظروف یکبار مصرف کاغذى تولید انواع مواد شوینده اعم از محصوالت بهداشتى آرایشى 
، خانگى و صنعتى تولید انواع کنستانتره هاى خوراکى و طعم دهنده هاى مصنوعى تولید انواع نوشیدنى هاى طبیعى و فراورده هاى خوراکى تولید انواع نوشیدنى بر 
پایه کافئین معرفى محصوالت به سازمان بنیاد ملى نخبگان و شهرك هاى فن آورى و ایجاد ظرفیت هاى علمى و فرصت هاى مطالعاتى در حوزه هاى نوین - شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت - تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفا در راستاى تحقق اهداف 
شرکت - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى - صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى در صورت لزوم پس از کسب مجوز هاى الزم./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1417452)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى فرش دستباف شهرستان نجف آباد و حومه به شناســه ملى 10260064911 و به شماره ثبت 276 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/06/20 و نامه شماره 104/31/3955 مورخ 1401/8/21 
اداره صنعت معدن تجارت نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد اعضاهیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اقایان 
محمود چترائى به شــماره ملى 5499346781ومرتضى بهرامى به شــماره ملى1091645922وحسین پورعلى 
به شــماره ملى5499474400 و نعمت اله رصافى به شماره ملى1090929188و حســین کاظمى به شماره ملى 
1090939566به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره و محسن چوپان نژاد نجف آبادى به شماره ملى 1091489981و 
رضا حسین پور نجف آبادى به شماره ملى 1090843021به ســمت اعضاء على البدل براى سه سال انتخاب شدند 
اقاى محمود چترائى به شــماره ملى 5499346781به ســمت رئیس هیئت مدیره مرتضى بهرامى به شــماره ملى 
1091645922به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد باقر سیستانى نجف آبادى به شماره ملى1090945663 به 
عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء)انتخاب شدند آقایان محمد محنت کش به شماره ملى5499043329و مانده على 
جوزقیان به شماره ملى1090219652 به سمت بازرسین اصلى و آقاى محمد صادق پور قیصرى نجف آبادى به شماره 
ملى1090221207به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
اور شرکت از قبیل چک ،سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاءاقاى محمد باقر سیستانى ومحمود چترائى و 
در غیاب اقاى محمود چترائى با امضاء اقاى مرتضى بهرامى و با مهر شرکت داراى اعتبار میباشد و اسناد عادى و ادارى 
با امضاء اقاى محمد باقر سیستانى نجف آبادى همراه با مهر شرکت معتبر میباشد صورتهاى مالى سال1400 مشتمل 
بر ترازنامه و عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1413675)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى الماس ســفید زنده رود به شناسه ملى 14008988538 و به شماره ثبت 
64100 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع 
فعالیت شرکت به شرح تغییر یافت و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد پیمانکارى تاسیسات و تجهیزات خطوط ( انتقال گاز و آب و نفت) شبکه گازرسانى, 
تاسیسات مکانیکى و هیدرومکانیکى سیستم هاى گرمایشى و سرمایشى ساختمان تاسیسات ساختمان ( آب 
و گاز و فاضالب) پل سازى، سوله سازى و خاکبردارى و تسطیح سیســتم هاى هشدار دهنده و شبکه رایانه اى 
ساختمان مشاوره و طراحى فضاى سبز و ساختمان-حفرچاه و حفارى عمق باال-خدمات کشاورزىـ  احداث و 
نگهدارى فضاى سبز و گلخانهـ  مدیریت مزارع کشاورزى و باغـ  کنترل آفات و امراض کشاورزىـ  خرید و فروش 
بذرـ  نهالـ  سمومـ  درختـ  گیاه و نهاده هاى کشاورزى و تولید آن هاـ  خدمات زیبا سازى پارکها و ارگان هاـ  
خدمات نظافتى شهر و کلیه ارگان هاى دولتى و غیردولتىـ  خدمات ساختمانىـ  ساخت و ساز و کارهاى تعمیراتى 
ساختمان مانند نقاشى و گچ برى و برق کشى وخدمات عمرانى مانند دیوار کشىـ  جدول گذارىـ  جاده سازىـ  
ساختمان سازىـ  خرید و فروش و صادرات کاالهاى مجاز بازرگانىـ  خدمات طبخ غذا و سرویس دهىـ  اخذ و 
اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى-تامین نیروى انسانى براى تعمیرات –تاسیسات .در 
صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1417438)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص پاالیش قیر دایا به شناسه 
ملى 14010169435 و به شماره ثبت 68339 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1401/08/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: -سرمایه شــرکت از محل ارزیابى دارایى 
هاى شــرکت وازطریق افزایش تعداد ســهام 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 
180100000000 ریــال نقدى منقســم به 
1801000 سهم 100000 ریالى با نام عادى 
که تماما پرداخت گردیده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1418007)

آگهى تغییرات  
شرکت با مسئولیت محدود آهن فام سدید 
به شناســه ملــى 10101852877 و به 
شــماره ثبت 3940 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/31 
تصمیمات ذیــل اتخــاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. حساب سود 
وزیان و صورتهاى مالى و تراز سال 1400 
به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
هــا و موسســات غیرتجارى نجــف آباد 

(1418393)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص صنایع ذوب و تکمیل آپادانا به شناسه ملى 10260480002 و به شماره ثبت 1189 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طیق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 20 / 08 / 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره وبارعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 000 000 505 1ریال به مبلغ 000 
000 000 10ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 53/6120/115 مورخ 1401/08/25 بانک تجارت شعبه آمادگاه واریز و وماده5اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه شرکت 000 000 000 10ریال نقدى است که به 000 200 سهم 000 50 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده 

است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1418898)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص آرین شبکه شهر به شناســه ملى 14009538822 و به شماره ثبت 65983 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى امیرمحمد خلفى خیادانى به شــماره ملى 1271587726 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى 
مجید سلیمانى دینانى به شماره ملى 1286112184 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى على اکبر خلفى خیادانى به شماره 
ملى 1291356071 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت یکسال انتخاب گردیدند مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1418019)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آرین شبکه شهر به شناسه ملى 14009538822 و به شــماره ثبت 65983 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى امیرمحمد خلفى خیادانى به شماره ملى 1271587726 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى مجید سلیمانى 
دینانى به شماره ملى 1286112184 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى على اکبر خلفى خیادانى به شماره ملى 1291356071 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت یکسال انتخاب گردیدند آقاى احمد رضائى دینانى به شماره ملى 1142454452 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى خانم مهسا گنجوى 
به شماره ملى 1292312191 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1418022)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص زیست فناوران نوین راد مهر به شناســه ملى 10260615329 و به شماره ثبت 43670 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سیدعلى میرشاکرى به شماره ملى 1229744101 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى علیرضا بهزادى مهر به شماره 
ملى 1288387865 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نگین سنائى استوار به شماره ملى 4269859261 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب 
گردیدند آقاى محمدحسین سازش به شماره ملى 1290633606 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى پوریا جندقیان به شماره ملى 1290802718 به سمت 
بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1415611)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص زیست فناوران نوین راد مهر به شناسه ملى 10260615329 و به شماره ثبت 43670 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى ســیدعلى میرشاکرى به شــماره ملى 1229744101 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى علیرضا بهزادى مهر به شماره ملى 
1288387865 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نگین سنائى استوار به شماره ملى 4269859261 به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل اسناد مالى، چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضاى دو نفر از 
اعضاى هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات ادارى با امضاى مدیر عامل و مهر شرکت مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1415608)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص توان طرح آپادانا به شناسه ملى 10260556623 و شماره ثبت 38064 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى محمدرضا شیخ هادیان به شماره ملى 1290778582، خانم مهشید عمیدى شمس آبادى به 
شماره ملى 1292357851 و آقاى على راشدى به شماره ملى 1972463144 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/25 انتخاب 
گردیدند. آقاى حمید نیلى به شماره ملى 1199280283 به سمت بازرس اصلى و آقاى محمدعلى ایمانى سیچانى به شماره ملى 1289177953 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1418893)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صداقت کار بارده به شناسه ملى 10260447870 و به شماره ثبت 23988 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد خانم زهرا کریم زاده باردهء به شماره ملى 1130237826 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى رضا کریم زاده بارده به شماره ملى 4610170231 به سمت 
مدیرعامل خارج از اعضاى هیئت مدیره آقاى هادى کریم زاده باردهء به شماره ملى 4620814032 به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى حسین کریم زاده باردئى به شماره ملى 
4623047652 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و امور حقوقى و تعهدات و قراردادها و اسناد مناقصات شرکت با امضاء مدیر 
عامل منفردا با مهر شرکت و اسناد مالى مانند چک و سفته و بروات، اسناد حساب هاى جارى و پس انداز شرکت و اوراق بهادار و کلیه قراردادهاى تسهیالت و تعهدات بانکى با 
امضاء رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1416590)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص اسپید پالست نقش جهان به شناسه ملى 10260443235 و به شــماره ثبت 23515 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى علیرضا مورائیان به شماره ملى 1272587304 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم عقیق مورائیان 
به شماره ملى 1273667621 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم مهناز حالجیان به شماره ملى 1281017558 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. آقاى حمید عبدى نیان جلوانى به 
شماره ملى 1281931675 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى محمد مباشریان به شماره ملى 1286135508 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى 

انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1417444)

آگهى تغییرات 
شرکت توسن سفر آسیا سهامى خاص به شماره ثبت 1973 و شناسه ملى 14008219868 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/03 و نامه شماره 21/44633 مورخ 
1399/7/5 ادراه کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهانتصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقى دادخواه کدملى 1199225355بعنوان رئیس هیئت مدیره و علیرضا دادخواه 
کدملى1285785304 بعنوان مدیر عامل شرکت (خارج از اعضاى هیئت مدیره) و بهجت شاه سنائى گنیرانى کدملى بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و فرشته هادیان قهدریجانى بعنوان 
عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقاً و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مضاء نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد و همچنین اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر مى باشد. 

ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1415583)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص ساختمانى شهرساز زنده رود بشناسه ملى 10260136521 و بشماره ثبت 771 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/08/21 ذبیح اله سوارى جمالوئى به شماره ملى 1090362331 بسمت رئیس هیئت مدیره - مرضیه افشارى بشماره ملى 1091591652 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آرمین خسروى بشماره ملى 3071198043 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/21 انتخاب گردیدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر مى باشد . میالد رضائى بشماره ملى 1080162429 
بسمت بازرس على البدل - سید محسن غریب زاده بشماره ملى 1281902306 بسمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان 

براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1415579)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص گسترش ذوب رادمان سپهر به شناسه ملى 14009533676 و به شماره ثبت 65958 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * زیبا قاراخانى به شماره ملى 1289274452 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، بهرامعلى بهرامى 
به شماره ملى 1829223021 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و سعید بهرامى به شــماره ملى 5410057848 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1415571)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص اسپید پالست نقش جهان به شناسه ملى 10260443235 
و به شماره ثبت 23515 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد شعبه شــرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزى، شهر تهران، ایرانشهر، خیابان رامسر، کوچه ثاقب، پالك 24، طبقه 
1، واحد 10 به کدپستى: 1581856333 تاسیس و آقاى علیرضا مورائیان به شماره 
ملى 1272587304 به سمت مدیرشعبه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1417443)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص کامیاب طب نوین جى بشناسه ملى 14006245468 و شماره 
ثبت 57146 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/26 
محل شرکت بنشانى : استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى 
، روستاى شهرك صنعتى مورچه خور ، شهرك صنعتى مورچه خورت ، خیابان ابوریحان 
هفتم ، خیابان زکریا ، پالك 295، طبقه همکف به کد پستى : 8333113591 تغییر یافت 
و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1416837)

آگهى تغییرات 
شرکت چاووش رایانه پیشتاز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 30189 و شناسه 
ملى 10260507790 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * رضا باقرى مارنانى به شــماره 
ملى 1284621898 ، حامد یزدى مومن آباد به شماره ملى 3111537161 و حامد 
حقشناس به شــماره ملى 1270040243 براى مدت دو سال انتخاب شدند . * الله 
سلطانى به شماره ملى 1286093554 به ســمت بازرس اصلى و زهرا نیک مهر به 
شماره ملى 1287191967 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1415628)

آگهى تغییرات  
شــرکت تعاونى تولید و توزیع بوقلمــون تک پدیــده زنده رود به شناســه ملى 
14003967769 و به شماره ثبت 3637 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/07/18 و نامه شماره 4781 مورخ 1401/8/2 اداره تعاون نجف 
آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد بند 9 ماده 26 اساسنامه بدین صورت اصالح گردید:هیات 
مدیره به مدیرعامل وکالت تام جهت شرکت دردادگاه ها ومراجع قانونى وسایر سازمان 
ها باحق توکیل به غیر را میدهد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1413655)
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کریم بنزما دارنده توپ طالى 2022 بدشانس ترین بازیکن 
جام جهانى به شمار مى آید قبل از آغاز تورنمنت در تمرینات 
فرانسه مصدوم شد و این تورنمنت مهم را از دست داد. گمانه 
زنى هاى زیادى در چند روز گذشته از احتمال ملحق شدن 
بنزما به تیم ملى فرانسه در ادامه مسابقات جام جهانى2022 
مطرح شد اما دیدیه دشان ســرمربى خروس ها بازگشت 
بنزما به فرانسه در جام جهانى را غیرممکن دانست. بنزما 
این روزها در جزیره اى در حــال گذراندن دوران نقاهت و 
تعطیالتش اســت. طبق گزارش هاى رسیده این بازیکن 
قرار است تا 9 روز دیگر به تمرینات رئال ملحق شود تا خود 

را براى ادامه فصل اللیگا آماده کند.

زمان بازگشت
 بهترین بازیکن دنیا

02

دو بازیکن تیم ملى ایران بعد از شکست برابر آمریکا پاسخى 
کنایه آمیز به ســئوال خبرنگاران داشــتند. خبرنگاران در 
میکسدزون ورزشگاه المثامه منتظر ورود بازیکنان تیم ملى 
بودند اما انتظار طوالنى آنها نتیجه موردنظر را در پى نداشت 
و ســتاره هاى تیم کى روش ترجیح دادند ســکوت کنند. 
محمدحســین کنعانى زادگان مدافع تیم ملى که به دلیل 
اعتراض، یک کارت زرد گرفت، در پاســخ به درخواست 
مصاحبه گفت: «از آنهایى که بازى کردند، ســئوال کن.» 
شجاع خلیل زاده نیز در پاسخى مشابه گفت: «من که بازى 
نکردم، چه بگویم؟» مهــدى طارمى هم که لنگان لنگان 
در حال ترك ورزشگاه بود، در پاسخ به سئوال خبرنگاران 
گفت که مصدومیت خاصى ندارد. سردار آزمون، مرتضى 
پورعلى گنجى و سایر بازیکنان هم به درخواست مصاحبه 

پاسخ مثبت ندادند.

2 ستاره مغضوب
 علیه تصمیم کى روش

04

عیسى آل کثیر که به دلیل پارگى رباط صلیبى مدت زمان 
زیادى از حضور در میادین محروم بود با رسیدن به شرایط 
تمرینى بار دیگر در مسیر پوشیدن پیراهن پرسپولیس است. 
یحیى گل محمدى به این مهاجم اعتقاد دارد و خواسته تا 
قرارداد جدیدى از سوى مدیریت باشگاه با آل کثیر منعقد 
شود. به همین منظور این بازیکن 32 ساله در روز هاى آینده 
به باشگاه خواهد رفت تا قرارداد 18 ماهه اى را با پرسپولیس 

منعقد کند.

مدت قرارداد جدید آل کثیر

جام جهانى 2022 هــم با همه هیاهوهــا و تب و 
تابش براى ایران تمام شد بدون آنکه تاریخ سازى و 
طلسم شکنى دربرداشته باشــد. حسرت صعود به 
مرحله یک هشــتم نهایى اگرچه همچــون ادوار 
گذشته بر دل یوزها و فوتبالدوستان ایرانى ماند اما 
عالوه بر این، داغ دیگرى هم بر دل 4 ســتاره تیم 

کى روش ماند. 
پیام نیازمند، امیرعابدزاده، شجاع خلیل زاده و وحید 

امیرى ملى پوشــانى بودند که حتى براى یک ثانیه 
هم فرصت حضور در حساس ترین تورنمنت جهانى 
فوتبال را پیدا نکردند. آچار فرانســه تیم کى روش 
اما تنها بازیکنى از این جمع بود که پیش از شــروع 
این رقابت ها کمتر کسى تصور مى کرد که پیرمرد 

پرتغالى از او در ترکیب اصلى تیمش استفاده نکند.
وحید امیرى برخالف شــجاع خلیــل زاده نه تنها 
بازیکن مغضوب کى روش نبود بلکه یکى از ستاره 
هاى محبوب این ســرمربى پرتغالى هم بود. مستر 

سى کیو حتى بخاطر دعوت از این هافبک 34 ساله 
و خط کشــیدن روى نام پدیده هاى جوان تر آماج 
حمالت منتقدان هم قرار گرفته بود؛ با این حال، جام 
براى شاگردان کى روش تمام شد و مهره محبوب او 
همچون مدافع مغضوبش هیچکدام موفق نشدند 
اذن دخول به مستطیل سبز را از این سکاندار لجوج  
بگیرند. در مورد شــجاع و نیمکت نشــینى صرف 
این بازیکــن در قطر مى توان حدس زد که شــاید 
کى روش خواســته فقط با دعوت از او بهانه دست 

منتقدانش ندهد اما سئوالى که پاسخى براى آن یافت
 نمى شود این است که چرا این پیرمرد پرتغالى حاضر 
نشــد از هافبک مورد عالقه خود در ترکیب تیمش 
بهره ببرد؟ مگر نه اینکه وحید یکى از بهترین مهره 
هاى تیم او در جام جهانى روسیه بود؟ مگر نه اینکه 
الیى معروف این وینگر در دوره گذشته این رقابت ها 
به پیکه هنوز زبانزد فوتبالى هاست؟ مگر نه اینکه این 
بازیکن لرستانى در بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
قطر هم با عملکرد درخشانش سهم بسزایى در صعود 
مقتدرانه تیم ایران به این رقابت ها داشت؟ اگر از نظر 
کى روش، امیرى به دلیل مصدومیتى که اخیراً پشت 
سر گذاشته هنوز به آن آمادگى مورد نیاز براى شرکت 
در بزرگ ترین گردهمایى جهان فوتبال نرسیده بود 
چرا بر دعوت از این شاگرد قدیمى اش اصرار داشت؟ 
آنهم با صرف آن همه هزینه براى رساندن او به این 
رقابت ها و به جان خریدن انتقادات مخالفان حضور 
این هافبک مسن در جمع شاگردانش و خط کشیدن 

روى نام پدیده هاى جوان تر؟
اینکه چه تفکــرى در ذهن کــى روش براى قرار 
دادن نام وحید امیرى در فهرست 25 نفره اش براى 
رقابت هاى جــام جهانى 2022 وجود داشــت بر 
هیچکس معلوم نیست؛ اما آنچه بارز است اینکه جام 
2022 براى تیم ملى ایران تمام شــد و این هافبک 
ملى پوش که مى توانست حکم آچار فرانسه براى 
تیم کى روش داشته باشد حتى یک ثانیه هم شانس 
خودنمایى پیدا نکرد. بازیکن 34 ساله اى که با توجه 
به خصوصیت جنگندگى و دوندگى باالیى که دارد و 
توانایى بازى کردن در چندین پست و اثرگذارى ویژه 
اش در میدان مى توانست عصاى دست کى روش در 
نبرد با سه شیرها، اژدهایان و یانکى ها باشد اما حاال او 
لقب بزرگ ترین بازنده اردوى تیم ملى ایران را یدك 
مى کشد، چرا که نه تنها فرصت نیافت صحنه تکرار 
الیى به ستاره اسپانیا را این بار در قطر تکرار کند بلکه 
شانس بازى در آخرین جام جهانى عمر فوتبالى اش 

را هم از دست داد.

کارلوس کى روش نتایج بسیار ضعیفى در 
چند سال گذشته با 3 تیم مختلف (کلمبیا، 

مصر و ایران) گرفته است.
جام جهانى با همه تلخى ها و شیرینى هایش 
براى ما به اتمام رسید و تیم ملى در شبى که 
مى توانست فقط با یک تساوى تاریخسازى 
کند، از رســیدن به مرحله بعد جــا ماند تا 
همچنــان ایرانى ها در حســرت صعود از 

مرحله گروهى جام جهانى بمانند.
مدیران جدید فدراســیون فوتبــال که با 
هدف صعود و گرفتــن نتایج خوب در قطر 
، اسکوچیچ را برکنار و کى روش باتجربه را 
بازگرداندند، به هدفشان نرسیدند و تیم ملى 
با کسب 3 امتیاز در گروه خود سوم شد. نکته 
جالبى که مى شود به آن دقت کرد، کارنامه 
ضعیف کى روش در چند سال گذشته است. 
او که بعد از جدایى از ایران راهى کلمبیا شد، 
نتایج بسیار بدى گرفت و از کار برکنار شد. 
کلمبیا هم نتوانست راهى جام جهانى شود 

و یکى از غایبان جام بود.
بعــد از آن کى روش راهى مصر شــد و در 
آنجا هم دو ناکامى بزرگ شد. ابتدا در فینال 
جام ملت هاى آفریقا شکست خورد و بعد از 
آن در بازى پلــى آف صعود به جام جهانى 
مغلوب سنگال شــد و نتوانست مصر را به 

جام جهانى بیاورد. دســت تقدیر هم 
طورى رقم خــورد که در فاصله 

کمتر از دو ماه تا شــروع جام 
جهانى اســکوچیچ برکنار و 
کى روش با ایران توانســت 
فرصت حضــور مجدد در 
جام جهانى را کســب کند. 
کى روش با تیــم ملى هم 
در جام جهانى خوب نتیجه 
نگرفت و حتى نســبت به 

دوره قبل که خودش سرمربى تیم ملى بود، 
یک امتیاز کمتر بدست آورد.

آنطور که اعالم شد قرارداد کى روش بعد از 
جام جهانى به پایان خواهد رسید و مشخص 
هم نیست که فدراسیون فوتبال مى خواهند 
با کى روش ادامه دهند یا خیر. جام ملت هاى 
آســیا چند ماه دیگر در همین قطر برگزار 
مى شود و تیم ملى براى حضورى پرقدرت 
در این رقابت ها باید خیلى زود استارت بزند 
و کارش را براى آن رقابت ها شروع کند. در 
واقع تیم ملى فرصتى براى اشک ریختن 
ندارد و هرچه زودتر فدراسیون باید تکلیف 
نیمکــت تیم ملى را مشــخص کند تا تیم 
ملى با یک برنامه ریــزى خوب راهى جام 

ملت هاى آسیا شود.
برنامه فدراســیون بر این بود که نکونام در 
جام جهانى کنار کى روش قرار بگیرد و جواد 
در جام ملت هاى آسیا به عنوان سرمربى کار 
کند و کى روش هم مدیرفنى تیم ملى باشد. 
همانطور که مى دانید، فوالد مخالفت کرد 
و نکونام هم ترجیح داد تا در تیم فعلى اش 

باقى بماند و قید حضور در تیم ملى را بزند.
به این ترتیب برنامه هاى فدراسیون کامال 
به هم ریخت و بعید اســت با این شرایط 
نکونام را فعًال روى نیمکت تیم ملى ببینیم. 
حال باید منتظــر ماند و دید 
که تصمیم مســئوالن 
فدراســیون چیست 
و آیــا تیم ملــى با 
کــى روش در جام 
ملت هاى آسیا حاضر 
مى شود و یا شاهد 
خداحافظى دوباره 
کارلوس بــا ایران 

خواهیم بود.

رکورد عجیب و غریب پیرمرد پرتغالى!
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دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و آمریکا در دور سوم مرحله 
گروهى جام جهانى 2022 قطر با نتیجه یک بر صفر به سود 
آمریکا خاتمه پیدا کرد. کریستین پولیسیچ، مهاجم تیم ملى 
آمریکا که زننده تنها گل این بــازى بود به عنوان بهترین 
بازیکن میدان انتخاب شد. تیم ملى آمریکا در مرحله حذفى 
باید با تیم ملــى هلند مصاف دهد. به ایــن ترتیب پرونده 
حضور شــاگردان کى روش در جام جهانى 2022 هم با 3 

امتیاز بسته شد.

بهترین بازیکن 
ایران-آمریکا

مرضیه غفاریان

8شگاه خواهد رفت تا قرارداد 18 ماهه اى را با پرسپولیس
د کند.

جام جهانى 2022 قطر سخت ترین تورنمنت ملى علیرضا 
بیرانوند بود. گلر اول تیم ملى ایران در جام جهانى قطر، 
یکى از مغموم ترین بازیکنان تیم ملى بعد از سوت پایان 

بازى ایران و امریکا بود.
علیرضا که بعد از برخورد با سیدمجید حسینى در دقایق 
اولیه بازى برابر انگلیس، تورنمنت را به ناخوشایند ترین 
شکل ممکن آغاز کرد، دســت از تالش نکشید و حتى 
دوست داشــت برابر ولز هم با ماســک مخصوص به 

میدان برود.
گلر باسابقه تیم ملى که چهارمین تورنمنت بزرگش با 
کارلوس کى روش را تجربه مى کرد، بعد از شروع بازى 
برابر ولز از کنار زمین، باالخره براى دیدار مقابل امریکا 
اجازه بازى را پیدا کرد و درون دروازه تیم ملى قرار گرفت.

تجربه باالى بیرو در شــروع مجددهاى دقایق اولیه به 
خوبى فشــار تیم امریکا را گرفته بود و با مهار دو ضربه 
ســر شــاگردان برهالتر، اعتماد بنفس خودش را هم 
مجددا بازیابى کرده بود امــا در یک موقعیت غیرقابل 
مهار پولیسیچ دروازه او را باز کرد تا ماموریت کلین شیت 
در حساس ترین بازى دوران ورزشى اش با موفقیت به 
پایان نرســد. تورنمنتى که براى بیرو به دردناك ترین 
شکل ممکن آغاز شده بود، به تلخى هم به پایان رسید 
تا دروازه بان شایسته فوتبال ایران دومین جام جهانى را 
هم با رویاى نافرجام صعود به پایان برساند. پایانى که 
این بار علیرضا توانایى دیدنش را نداشت با گذاشتن سر 
روى زمین و کشیدن پیراهن به روى سر و صورتش، با 

غم هایش تنها ماند.

مغموم ترین بازیکن 
ایرانى در جام جهانى قطر

ه ش م

نکونام را فعًال روى نیمکت تیمملىببینیم.مغلوب سنگال شــد و نتوانست مصر را به 
مممم هم جام جهانى بیاورد. دســت تقدیر

طورى رقم خــورد که در فاصله 
کمتر از دو ماه تا شــروع جام
جهانى اســکوچیچ برکنار و 
کى روش با ایران توانســت 
فرصت حضــور مجدد در 
جام جهانى را کســب کند. 
کىروش با تیــم ملى هم 
در جام جهانى خوب نتیجه 
و حتى نســبت به  نگرفت

حال باید منتظــر ماند و دید 
که تصمیم مســئوالن 
فدراســیون چیست 
و آیــا تیم ملــى با 
کــى روش در جام

ملت هاى آسیا حاضر 
مى شود و یا شاهد 
خداحافظى دوباره 
کارلوس بــا ایران 

بود. خواهیم

پایان امارت امیرى در جام جهانى

یک پیشکسوت فوتبال ایران مى گوید تیم ملى برنامه اى براى 
جام جهانى نداشت.

رسول کربکندى درباره شکست ایران مقابل آمریکا و حذف 

از جام جهانى اظهار کرد:  امیدوارم این تجربه شود. براى کار 
بزرگ باید برنامه ریزى بیش ترى شود. هرچه زودتر باید شروع 
کنیم و برنامه ریزى کنیم. ما با آمادگى به جام جهانى نرفتیم 
و بازیکنان لژیونرمان تا دو روز آخر کنار تیم نبودند. شــروع 
بدى داشــتیم و فقط مقابل ولز خوب بازى کردیم. بازیکنان 

حریف در بازى سه شــنبه ســعى کردند جمع بازى کنند تا 
تاکتیک ما را کنترل کنند. ما کارى نکردیم که بخواهیم انتظار 
صعود داشته باشیم و هیچ برنامه خوبى نداشتیم. همه این ها 
باعث شد که حذف شویم. متاســفانه خواسته مردم به نتیجه

 نرسید.

تیم ملى برنامه نداشت و حذف شد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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ساسان اکبرزاده
در دوره جدید مدیریت شــهردارى اصفهان، به دنبال 
مشارکت حداکثرى مردم و شــهروندان در تصمیمات 
فرهنگــى، ترافیکى و... هســتیم و مــا در منطقه 13 
شهردارى اصفهان توانســتیم در اکثر محالت در این 
راســتا حرکت کرده و با معتمدین، مردم و... مذاکرات 
انجام داده و نظرات آنان را کسب کردیم و پروژه ها نیز بر 

این اساس تعریف شده و مى شود. 
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان در هیجدهمین گپ 
و گفت صمیمانه با خبرنگاران که در ســالن اجتماعات 
مجموعه ى باغ زرشک برگزار شــده بود با اعالم این 
مطلب گفــت: منطقه 13، یکى از مناطــق پانزده گانه 
شــهردارى اصفهان بوده و حریم آن، 3500 هکتار و 
محدوده آن دو هزار مترمربع اســت که در جدیدترین 
سرشــمارى 150 هزار نفر جمعیــت را در خود جاى 

داده است. 
جواد کشانى سرانه فضاى سبز براى هر نفر در منطقه 
13 شهردارى اصفهان را 13 مترمربع اعالم کرد و گفت: 
منطقه 13 شــهردارى اصفهان داراى هشت محله به 
نام هاى باغ زیار، باغ فردوس و دستگرد، قائمیه، گلزار 
و کوهسار، شفق، ولى عصر و امیریه و کشاورزى است. 
وى ادامــه داد: منطقــه 13 شــهردارى اصفهــان با 
دارابودن کوه قائمیه و نزدیکى زاینده رود از پتانسیل و 
ظرفیت هاى بسیار خوبى براى سرمایه گذارى برخوردار 
اســت که تاکنون مغفول مانده و ما از سرمایه گذاران 
مى خواهیم تا با ســرمایه گذارى در این منطقه، از این 
ظرفیت ها اســتفاده کنند. البته ما تاکنون رایزنى هایى 

انجام داده ایم تا این امر محقق گردد. 
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان میزان بافت فرسوده 
در این منطقه را 88 هکتار بیان کرده و گفت: در منطقه 

13 شــهردارى اصفهان، احیاى بافت فرســوده یک 
اَبَرپروژه به شــمار مى رود با توجه به اینکه بیشتر بافت 
فرســوده این منطقه در دو محله باغ فردوس و قائمیه 
مجتمع شد ه است. این در حالى است که بافت فرسوده 
قسمتى از شهر به شمار مى رود که آثار تاریخى بیشتر 
در این محالت قرار دارد و شــهردارى صرفًا براى احیا 
و ایمن نمودن ساختمان ها گام برمى دارد و 70 درصد 

در صدور پروانه در بافت فرسوده، تخفیف قائل است. 
کشــانى در خصــوص بودجــه شــهردارى منطقه 
13 شــهردارى اصفهان مى گوید: بودجــه منطقه 13 
شهردارى اصفهان در سال جارى 423 میلیارد تومان 
است ولى این منطقه از سال 1390، بودجه 24 میلیارد 

تومانى را هم تجربه کرده است. 
وى همچنیــن گفــت: امــروز حرکــت به ســوى 
الکترونیکى کردن فعالیت ها در منطقه 13 شــهردارى 
اصفهان در حال حرکت کردن بوده و فعالیت ها به سوى 
انجام غیرحضورى فعالیت ها مى باشــد به گونه اى که 
شهردارى منطقه 13 اصفهان در بین مناطق پانزده گانه، 
رتبه برتر در صدور پروانه الکترونیکى را دارد که جاى 

تشکر و قدردانى است. 
کشانى با اشــاره به چالش هاى منطقه 13 شهردارى 
اصفهان گفت: امروز منطقه 13 شــهردارى اصفهان 
درآمدى جز درآمدى که از طریق صدور پروانه اســت 
نداشته و جا دارد مســئوالن که خود از شهروندان این 

شهر به شمار یارى گر ما باشند. 
وى در تشــریح چالش هــا در منطقه 13 شــهردارى 
اصفهان افزود: از بودجه 423 میلیارد تومانى ما در سال 
جارى، 120 میلیارد تومان آن ردیف بودجه هاى جارى 
براى انجام نظافت، رفت و روب، نگهدارى فضاى سبز، 
روشنایى و... است که باید هزینه شود که هزینه بسیار 

سنگینى است.
از دیگر ســو از این بودجه 423 میلیــارد تومانى، 300 
میلیارد تومان دیگر که مى مانــد، 100 میلیارد تومان 
براى هزینه کرد پروژه در محالت کم برخوردار براساس 
مصوبه تعلق دارد و 100 میلیارد دیگر هم براى اجراى 
پروژه هــاى مختلف رینگ ســوم، پایانــه جنوب و... 
مى باشد. وى که هفت ماه است به عنوان مدیر منطقه 
13 شــهردارى اصفهان منصوب شــده معتقد است: 
شــهردارى ها درآمد پایدار ندارند و بیشــترین تمرکز 
آنها حرکت به ســوى درآمدهاى پایدار با برنامه هاى 

پروژه هاى مشارکتى و... است. 
کشانى با اشاره به رینگ حفاظتى هم اینطور گفت که 
پروژه رینگ حفاظتى 78 کیلومتر بوده که 45 کیلومتر 
آن در حریم شهر اصفهان مى باشد که منطقه 13 هم از 
آن مستثنى نمى باشد و از منطقه 13 حرکت مى کند و 
در قائمیه، ذوب آهن و... ما رینگ را پذیرا هستیم که از 

پروژه هاى بسیار مهم و شاخص ماست. 

وى با اشــاره به اینکه ما در منطقه 3 درشــت مالک از 
جمله مرکز آموزش منابع طبیعى، ارتش و زندان و 17 
خرده مالک داریم از آنان خواســت تا شهردارى منطقه 
13 را براى آزادســازى و اجراى رینــگ یارى دهند و 
از امتیازات شــهردارى در قبال آن بهره مند شوند تا با 

توافقات، کارها با سهولت انجام شود. 
مدیــر منطقه 13 شــهردارى اصفهان گفــت: وجود 
گلوگاه ها از دیگر چالش ها در منطقه به شــمار مى رود 
و ما از همه اشــخاصى که در منطقه 13 ســاکن بوده 
و ســاختمان آنها در گلوگاه قرار گرفته و نیز از خیرین 

مى خواهیم با ما همکارى کــرده و به ما کمک کنند تا 
این گلوگاه ها بازگشــایى گردد. این درحالى است که 
در بودجه، شــهردارى براى بازگشــایى گلوگاه ها 48 
میلیارد تومان در نظر گرفته اســت که البته این میزان 
کافى نیست. ضمنًا از سنوات گذشته، شهردارى ها بنا 
به دالیلى در مناطقى آزادسازى انجام دادند که در آن 
زمان هویت مالک این مناطق معلوم نبود ولى امروز با 

اجراییه اى که از ســوى دادگاه به شهردارى داده شده 
مواجه هســتیم و هویت مالک مشخص شده است که 
باید هزینه روز به آن پرداخت شود که نمونه این موضوع 
در میدان قائمیه و در ورودى باغ گلها در ســال 1380 
است که آزادســازى صورت گرفت و امروز مالک آن 
مشخص شده و خواســتار دریافت مبلغى سنگین شده 
است که باید شــهردارى آن را بپردازد و در بودجه هم 

دیده نشده است. 
کشانى در خصوص ارائه خدمات شهرى هم گفت: در 
منطقه 13 شهردارى اصفهان، روزانه 60 تن پسماند تر 
جمع آورى مى شود که عدد بسیار بزرگى است و در این 
راستا باید فرهنگسازى شود. همچنین سطح معابر ما در 
منطقه 13، دو میلیون و 280 مترمربع است و روزانه پنج 
تن بازیافت جمع آورى و 35 تن نخاله هاى ساختمانى 

جمع آورى مى شود. 
وى به پروژه هاى آماده بهره بردارى و در حال انجام هم 
اشاره کرد و زیرگذر پل اندیشه با 40 میلیارد تومان و 65 
درصد پیشــرفت فیزیکى را از این پروژه ها خواند که تا 

پایان سال جارى به بهره بردارى خواهد رسید. 
رینگ ســوم نیز از دیگر پروژه هاى منطقه 13 بود که 
گاردریل هــاى آن جمع آورى و تبدیل به نیوجرســى 

شده است. 
مدیرمنطقــه 13 شــهردارى اصفهان گفــت: هزینه 
پرداخت شده به تانکرهاى آب فضاى سبز، یک میلیارد 
و 300 میلیون تومان به صورت ماهیانه است که در این 
راستا براى کاهش هزینه، پروژه اى را تعریف کردیم تا 
با هشت میلیارد تومان در ما ه، این اقدام صورت پذیرد. 
وى احداث مجموعه ســالن ورزشــى چندمنظوره در 
دستگرد با 10 میلیارد تومان و... را از دیگر پروژه هاى در 

حال انجام برشمرد. 

مدیر منطقه 13شهردارى اصفهان در گفتگو با اصحاب رسانه: 

احیاى بافت فرسوده، ابرپروژه منطقه 13 است

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان 
اینکــه تاکنــون 8500 معلول در اســتان 
اصفهان شناسایى شده اســت که با وجود 
تشخیص معلولیت آن ها در کمیسیون هاى 
مربوطه، واجد شرایط دریافت مستمرى از 
سازمان بهزیستى هســتند، گفت: به دلیل 
کمبود اعتبار این تعداد افراد در نوبت ورودى 

مستمرى هستند.
ولى ا... نصر دیروز چهارشــنبه نهم آذرماه 
در جمع خبرنگاران، با اشــاره به والدت با 
ســعادت حضرت زینب (س) و تبریک به 
تمام پرستاران که بیش از دو سال از بیماران 
کرونایى در بدترین موقعیت پرستارى کردند 
و با رشــادت ها در ارتقاى حفظ و سالمت 
جامعه همت مضاعف داشــتند، اظهار کرد: 
پدر و مادرها و اقوام نسبى و سببى که از افراد 
داراى معلولیت نگهدارى مى کنند، یکى از 

مصادیق بارز پرستارى هستند.
وى با اشاره به روز جهانى معلوالن، افزود: 
این روز باید به عنــوان الگو معرفى و براى 
مسئوالن، شــهروندان و فرهنگ عمومى 
جامعه اطالع رســانى شــود، افراد داراى 
معلولیت و ســالمند با مشــکالتى مواجه 
هســتند از این رو باید مســئوالن در حوزه 
فعالیت خود نسبت به دغدغه هاى این افراد 

توجه ویژه داشته باشد.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان تصریح 
کرد: ســاده ترین و بدیهى ترین حقوق هر 
انسانى تسهیل عبور و مرور در اجتماع است، 

اما برخى از شــهرها در مرکز استان براى 
حضور و رفت و آمد معلوالن با مشــکالتى 

مواجه هستند.
وى با اشاره به عمده ترین مشکالت داراى 
معلولیت در استان اصفهان، گفت: هنوز به 
موضوع مســتمرى قانون حمایت از جامعه 
معلوالن اهمیت داده نشده است، از این رو 
با مستمرى حداقل بگیر قانونى مددجویان 
بسیار فاصله داریم، همچنین هنوز مشکالت 
معیشــتى افراد داراى معلولیت پابرجا است 
و مشــکل معیشتى و مســتمرى این افراد 
عمده ترین و اصلى ترین دغدغه خانواده ها 

است.
نصر خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون گذار 
و دولت در برنامه توســعه هفتم به حداقل 
دســتمزد کارگرى که در قانون حمایت از 
معلوالن نیز به آن اشاره شــده و مبنایى را 

مشخص کرده است، رعایت شود.
وى با بیــان اینکه تاکنــون 8500 معلول 
در اســتان اصفهان شناســایى شده است 
که با وجود تشــخیص معلولیــت آن ها در 
کمیسیون هاى مربوطه، واجد شرایط دریافت 
مستمرى از سازمان بهزیستى هستند، افزود: 
به دلیل کمبود اعتبار این تعداد افراد در نوبت 
ورودى مستمرى هستند، مستمرى معلوالن 
در سال گذشته 450 هزار تومان تعیین شده 
بود و اکنون به 530 هزار تومان رسیده است.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 
نمى دانیم چگونــه باید صداى خــود را به 

قانون گذار و مسئوالن برنامه ریزى و بودجه 
برسانیم تا معیشــت افراد داراى معلولیت 
که یکــى از دغدغه هاى اصلى اســت و در 
مالقات هاى شــبانه روزى، خانواده ها این 
موضوع را مطرح مى کنند، رفع شود، از این 
رو این مســئله مهم باید توسط مسئوالن 
پیگیرى شود و حداقل در پرداخت مستمرى 

به مددجویان رعایت شود.

اشتغال معلوالن چالشى دست و پاگیر

وى با بیــان اینکه اشــتغال افــراد داراى 
معلولیت یکى دیگر از مشــکالت کشور و 
استان اصفهان اســت، گفت: دانشجویان و 
فارغ التحصیالن نخبه اى در اســتان داریم 
که به دلیل ناشنوایى جزئى، داشتن سمعک، 
معلولیت جســمى و حرکتى، معلولیت هاى 
خفیف نابینایى در انتظار یافتن شغل هستند، 
این در حالى اســت که قانون ســه درصد 

اشتغال معلوالن نادیده گرفته مى شود.
نصر با اشــاره به اینکه مشکالت معلوالن 

باعث نگرانى خانواده آن ها شده است، ادامه 
داد: دانشجویان دارى معلولیت با مشکالت 
رفت وآمد و نبود مناسب سازى اماکن روبه رو 
هســتند، همچنین پس از فارغ التحصیلى 
شغل مناسبى براى آن ها وجود ندارد و این 
افراد عالوه بر مشکالت جسمى با معضالت 

اعصاب و روان نیز مواجه خواهند شد.
وى در خصوص مشکل مسکن معلوالن در 
جامعه، افزود: براى تأمین مسکن معلوالن با 
کمبود تسهیالت و محدودیت هاى اعتبارى 

مواجه هستیم، از این رو بهزیستى کشور با 
تفاهم چندجانبه با بنیاد مســتضعفان، بنیاد 
مسکن، انجمن خیران مسکن ساز و سازمان 
بهزیســتى، اولویت تأمین مسکن را براى 
خانواده هاى داراى فرزندان دو معلولیت در 

نظر گرفته است.
مدیــرکل بهزیســتى اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کرد: افراد داراى معلولیت در 
زمینه ودیعه مســکن و تســهیالت نیز با 
مشکالت بسیارى روبه رو هستند و ضمانت 
بانکى براى افراد معلول با شرایط سخت ترى 
انجام مى شود، لذا انتظار داریم که مستمرى 
و یارانه معلوالن نیز بــه عنوان ضمانت در 
اختیار بانک ها باشد تا تسهیالت اشتغال و 

مسکن به مددجویان ارائه شود.
وى عمده ترین مشکل افراد داراى معلولیت 
را هزینه هاى درمان، توانبخشى و تجهیزات 
دانســت و گفت: به دلیل وجــود تحریم ها 
چندین سال است که براى تهیه سمعک با 

مشکل روبه رو هستیم.
نصر با بیان اینکه بر اساس قانون و آئین نامه، 
افراد داراى معلولیت مى توانند از تجهیزات 
توانبخشى داخلى استفاده کنند، اظهار کرد: 
این تجهیزات کیفیت الزم را ندارد، به عنوان 
نمونه ویلچرى که در اختیار فرد معلول قرار 
مى گیرد از شرایط کیفى مناسبى برخوردار 
نیســت و این افراد باید بــراى تهیه ویلچر 
مناســب از بازار 20 تا 30 میلیــون تومان 

هزینه کنند.

2700 معلول اصفهانى در نوبت 
حق پرستارى

وى با اشــاره به اینکه 2700 افــراد داراى 
معلولیت شدید در اســتان اصفهان نیازمند 
دریافــت حق پرســتارى هســتند، افزود: 
خانواده ها با نگهدارى افراد داراى معلولیت 
به ویژه فرد ضایعه نخاعى که کامل در بستر 
بیمارى بوده و از آن جا که حق پرســتارى 
در قوانیــن و مقررات تعریف شــده، الزم 
است این مســئله آن طور که شایسته است

 اجرایى شود.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان ادامه داد: 
چالش هاى معلوالن براى ما دردآور است، 
لذا فعالیت در سازمان بهزیستى مانند سایر 
دستگاه ها نیست و همکاران و مددکاران این 
غم ها را همواره بر دوش خود حمل مى کنند.

وى با بیان اینکه افراد داراى معلولیت جزو 
دهک هــاى پایین اجتماع و افــراد نیازمند 
هســتند، خاطرنشــان کرد: امیدواریم به 
عنوان مطالبه گــر افــراد داراى معلولیت 
بتوانیــم ایــن صداهــا را در روز جهانــى 
معلــوالن بــه گــوش نهادهــاى ذیربط 
برسانیم، بر اســاس فرمایشات مقام معظم 
رهبــرى (مدظله العالى) که مــا براى یک 
فرد معلــول باید زمینــه اى را فراهم کنیم 
که غیــر از بیمارى خــود دیگر بــه فکر 
هزینه هــاى درمانى و تجهیزات نباشــد، 
تا بتوانیم دغدغه ها و شــرایط این افراد را 

تسهیل کنیم.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان مطرح کرد؛

بیش از 8000 معلول در نوبت ورودى مستمرى هستند


