
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 11 بهمن ماه 1401 / 31 ژانویه 2023 / 9 رجب 1444
سال نوزدهم /شماره 4522 /  8 صفحه / 2000 تومان

۳

۳

منطقه دنارت، محروم از 
زیرساخت های خدماتی

«کتاب گمشده»
 در خانه کودک است

زایمان دولتی با هزینه 
خصوصی! 

چشم قانون، کودکان کار 
پنهان را نمی بیند

۳

۲

       

برای کاهش اضطراب 
روز خود را با تخم مرغ آغاز کنید

ذوب آهن به اوج گرفتن فکر نمى کند
۷

تکلیف 
هتل جهان نما 

مشخص می شود 
تکلیف هتل جهان نما مشــخص مى شود، پروژه اى 
کهن که تا کنون در دســت اندازهاى مدیریتى مانده 
بود و اکنون قرار اســت به ســرمنزل مقصود برسد. 
خبرى که همین یکى دو روز پیش توسط رئیس مرکز 
پژوهش هاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان از آن 
رونمایى شد و مصطفى نباتى نژاد از بسته شدن قرارداد 
اجراى هتل ارگ جهان نما به شکل مشارکت محورى 
خبر داد و از انعقــاد قراردادى گفت که با مشــارکت 
بخش خصوصى قرار اســت گامى مؤثر براى تکمیل 

هتل جهان نما بردارد...

گمانه زنى ها درباره عامل گمانه زنى ها درباره عامل 
حمله ناکام به اصفهانحمله ناکام به اصفهان

رژیم صهیونیستى، آمریکا یا اوکراین؟رژیم صهیونیستى، آمریکا یا اوکراین؟

۶

همه عواملى که سبز و سفیدهاى اصفهان را در انتهاى جدول لیگ برتر نگه داشته است

سرمربی تراکتور سرمربی تراکتور 
روی نیمکت تیم ملی ایران؟ 

نشریه آ.اس مدعى شد احتمال حضور پاکو خمس، 
ســرمربى 52 ســاله تراکتور روى نیمکت تیم ملى 

ایران وجود دارد.

۳

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

با ورود بخش خصوصی؛ با ورود بخش خصوصی؛ 

زخِم کاری به 
صنعت نساجی 

اصفهان

۵

سود میلیاردی استقالل سود میلیاردی استقالل 
از انتقال یزدانی به 

سپاهان

اضطراب شایع ترین وضعیت سالمت روانى است که افراد را 
تحت تأثیر قرار مى دهد؛ اضطــراب مى تواند تأثیر مضرى بر 

زندگى روزمره بگذارد و عالئمى مانند جویدن...

مولتی اعتیاد با یک روش درمان نمی شود
معتادانی که ترکیبی شده اند معتادانی که ترکیبی شده اند 

۲

۷

مدیر عامل ذوب آهنمدیر عامل ذوب آهن
۳ تغییر کرد تغییر کرد

دعوای  اسنپ و تپسی بر سر میزان اثرگذاری! روند ابتال به سرطان در اصفهان به مرز هشدار رسیدجهان نما ۵ نکته برای مدیریت بهتر جیمیل های دریافتیاستان درمان خانگی برای سرفه در کودکانتکنولوژی سالمت

یک شرکت ساختمانى درنظر دارد طراحى و تهیه نقشه هاى 4 
رشته معمارى ، ابنیه ، مکانیک و برق پروژه خود واقع در کاشان 
(متراژحدود25000متر) را به مناقصه عمومى بگذارد. لذا افراد 
و شــرکت هاى داراى صالحیت مى توانند ظرف مدت 3 روز 
کارى بعد از چاپ اگهى جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره  
09131258767 جهت کسب اطالعات بیشتر تماس حاصل 

نمایند.

آگهی مناقصه عمومی

شرکت جهاد خانه سازى اســتان اصفهان در نظر دارد انجام 
آزمایشــات و نمونه بردارى از بتن تازه پروژه هاى خود را به 
آزمایشــگاه هاى معتبر داراى صالحیــت از اداره کل راه و 
شهرسازى و سازمان نظام مهندسى واگذار نمایند. متقاضیان 
مى توانند ظرف مدت 3 روز کارى بعــد از چاپ اگهى جهت 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس: سپاهان شهر بلوار شاهد جنب 
استخر آبسار به واحد فنى مراجعه یا با شماره  03136500001 

جهت کسب اطالعات بیشتر تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه  عمومی

شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان

مدیرعامــل هلدینــگ پتروپاالیش 
اصفهــان گفــت: بــراى نخســتین 
بــار پاالیشــگاه اصفهان بــه عنوان 
سودآورترین شرکت پاالیشى بورسى 

کشور معرفى شد. 
به گزارش روابــط عمومى و بین الملل 
هلدینگ پتروپاالیــش اصفهان، دکتر 
محســن قدیرى با اشــاره به گزارش 
عملکرد پاالیشــگاه اصفهان در زمینه 
سودآورى به عنوان یک شرکت بورسى 
اظهار داشت: ضمن ابراز خرسندى باید 
یادآور شوم که شــرکت ما در  9 ماهه 
ســال 1401 موفق به کسب 26 هزار 

میلیارد تومان سود خالص شده است. 
وى افزود: سود هر ســهم در این دوره 
نسبت به دوره مشابه سال مالى گذشته 

173 درصد رشد داشته است که با این میزان رشد، پاالیشگاه اصفهان در بین شرکت هاى پاالیشى و نفتى پذیرفته شده در بورس رتبه اول را به خود اختصاص 
داده است. 

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: على رغم یکسان بودن روند کاهشى تفاوت نرخ نفت خام با نرخ فرآورده  هاى نفتى( Crack Spread)  بین 
شرکت هاى پاالیشى که منجر به زیان شرکت هایى همانند پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت الوان و پاالیش نفت تبریز در مقایسه عملکرد سه ماهه سوم 

سال جارى با سه ماهه سوم سال گذشته شده است، شرکت پاالیش نفت اصفهان در این دوره در سود ناخالص 40 درصد نیز رشد داشته است. 
وى تصریح کرد: بازده شرکت پاالیش نفت اصفهان به نسبت سرمایه اولیه از بدو بورسى شدن و از 14 سال گذشــته بهترین عملکرد را در سال جارى به خود 

اختصاص داده است. 
دکتر قدیرى ابراز داشت: همه این دستاوردها در سایه همت پرسنل خدوم و زحمتکش به ویژه هیات مدیره و مدیران و روساى شرکت به واسطه ُحسن تعلق خاطر 

به شرکت پاالیش نفت اصفهان به دست آمده است

براى نخستین بار؛ 

 پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین 
شرکت پاالیشی بورسی کشور معرفی شد 

4وى تصریح کرد: بازده شرکت پاالیش نفت اصفهان به نسبت سرمایه اولیه از بدو بورسى شدن و از 14 سال گذشــته بهترین عملکرد را در سال جارى به خود 
اختصاص داده است. 

دکتر قدیرى ابراز داشت: همه این دستاوردها در سایه همت پرسنل خدوم و زحمتکش به ویژه هیات مدیره و مدیران و روساى شرکت به واسطه ُحسن تعلق خاطر 
به شرکت پاالیش نفت اصفهان به دست آمده است
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اولویت اول 
غذاى مردم است

دعواى  اسنپ و تپسى
 بر سر میزان اثرگذارى! 

خبرخوان
حقوق کارمندان 
چقدر مى شود؟

  خبرآنالین | آنطــور کــه ســخنگوى 
کمیسیون اجتماعى مجلس گفته، طبق تصمیم 
کمیسیون، مقرر شده حقوق کارکنان دولت در 
ســال آینده 30 درصد افزایش یابد. وى متذکر 
شده، تصمیمات کمیسیون در قالب پیشنهاد به 
کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 ارائه خواهد 
شد و در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و 
صحن مجلس و تأیید شوراى نگهبان به قانون 
تبدیل شده و اجرا خواهد شد. اما در حالى احتماًال 
بنا به پیشــنهاد کمیســیون اجتماعى مجلس، 
حقوق کارمندان 30 درصد افزایش مى یابد که 
دولت در الیحه بودجه 1402، پیشنهاد داده بود 
که حقوق کارمندان براى سال آینده 20 درصد 

افزایش یابد.

افزایش استان هاى 
مشمول کاالبرگ

  ایسنا|  مجــرى پــروژه کاالبــرگ 
الکترونیکى از افزایش تعداد استان هاى مشمول 
طرح خبر داد و با بیان اینکه اســتفاده از اعتبار 
کاالبــرگ الکترونیکى کامًال اختیارى اســت، 
گفت: با تصمیم دولت و به منظــور حمایت از 
معیشــت خانوار 10 قلم کاالى اساسى در طرح 
کاالبرگ الکترونیکى عرضه مى شود که افراد 
مى توانند به قیمت ثابت و با اعتبار یارانه خود یک 
ماه زودتر خرید کنند. حمید فرداد اظهار کرد: به 
زودى سه استان دیگر هم وارد فاز عملیاتى شده 
و مشمول این طرح مى شوند. وى گفت: در نظر 
داریم برخى از استان ها که داراى فروشگاه ها و 
پایانه هاى فروشــگاهى بسیار هستند، مشمول 

این طرح قرار گیرند.

شگفت انگیز!
  اعتمادآنالین |بانک ملــى از دریافت 
یک هزینه جدید براى تعویــض کارت بانکى 
رونمایى کرد. درحالى که در بیشــتر بانک ها، 
هزینه تعویض کارت بانکى یا صدور کارت جدید 
3 هزار تومان اســت، بانک ملى مبلغ 12 هزار 
تومان نیز بابت جریمه «عدم نگهدارى مناسب 

کارت» از مشتریان دریافت مى کند.

بازگشت فریدون جیرانى  
  فیلم نیوز | فریدون جیرانى که در شبکه 
نمایش خانگى تجربه ســاخت سریال «نهنگ 
آبى» را دارد، براى این شبکه فیلمنامه سریالى 
با عنوان «زن گمشــده» را به نگارش درآورده 
است. ســاترا در خبرى از صدور پروانه ساخت 
این ســریال خبر داده، اما هنوزکارگردانى براى 
ســاخت آن معرفى نشده و مشــخص نیست 
که آیا خود جیرانى کارگردانــى اش را برعهده 
مى گیرد یا اینکه ساختش به کارگردان دیگرى 
واگذار مى شــود. جیرانى در سال 1398 سریال 
«نهنگ آبى» را جلوى دوربین برد که نتوانست 

به موفقیتى دست پیدا کند.

قانون جوانى جمعیت 
شکست نخورده

  تسنیم | نماینــده مــردم اصفهان در 
مجلس گفت: قانــون جوانى جمعیــت مانند 
تصمیم گیــرى و وضع قانون براى ارز نیســت 
که نتایج آن فردا در بازار مشــخص شود؛ تولد 
یک ســیر طبیعى دارد و حداقل یکسال زمان 
الزم اســت. امیرحســین بانکى پور با انتقاد از 
مقایسه ها پیرامون قانون جوانى جمعیت اظهار 
کرد: هیچگاه بــراى قانونى که حدود پنج ماه از 
اجراى آن به میزان 30 درصد مى گذرد، آمار 9 ماه 
گذشته تا کنون را با سال گذشته مقایسه نمى کنند 
و بگویند که، چــون در این بازه تعــداد تولد ها 
کاهش یافته پس قانون جوانى جمعیت شکست 
خورده است. اگر این قانون به طور کامل هم اجرا 

شود، یکسال بعد اثر خود را مى گذارد.

عضو کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس 
شوراى اســالمى با بیان اینکه بودجه 1402 در بخش 
کشاورزى رضایت بخش نیست، گفت: بودجه کشاورزى 
براى 1402 با اهداف در نظر گرفته شده براى این بخش 
مغایرت دارد.حجت االسالم والمسلمین امیرقلى جعفرى 
بیان کرد: متأسفانه این بخش همیشه دچار عقب افتادگى 
بوده که امسال نیز اینگونه است، منابع عمومى در بودجه 
1402، 40 درصد افزایش دارد، اما کشاورزى 20 درصد 
افزایش یافته است که این مقدار با اهداف در نظر گرفته 
شده براى بخش کشاورزى مغایرت دارد.عضو کمیسیون 
کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس با بیان اینکه با این 

بودجه پیش بینى شده در بخش کشاورزى، کشاورز به 
زحمت مى افتد، افزود: در تمامى کشور ها توجه ویژه به 
بخش کشاورزى مى شود چرا که امنیت غذایى خط قرمز 
هر کشورى است و باید به این نکته توجه کرد.جعفرى 
با تأ کید بر اینکه امنیت غذایى کشــور بــه امنیت ملى 
گره خورده است، خاطرنشــان کرد: اولویت اول غذاى 
مردم است، اما این بودجه اولویت ها را به صورت کامل 
پوشش نمى دهد.نماینده مردم بروجن در مجلس شوراى 
اسالمى عنوان کرد: کمیســیون کشاورزى، آب و منابع 
طبیعى مجلس تالش دارد تا تغییرات الزم را در بودجه 

1402 در بخش کشاورزى انجام دهد.

درآمد دو شرکت تاکسى اینترنتى کشور منتشر شد. آمار 
کدال نشان مى دهد که درآمد تپسى از محل کمیسیون 
61 میلیارد تومان از ارزش کل سفرهایش است که 393 
میلیارد اســت. درآمد برآوردى کمیسیون اسنپ نیز با 
توجه به کل درآمد آن، که 496 میلیارد تومان اســت، 
از کمیسیون دریافتى حدود 77 میلیارد تومان محاسبه 
شده است.در پى انتشــار این اعداد و ارقام اسنپ ادعا 
کرده است که ســهم 90 درصدى از بازار تاکسى هاى 
اینترنتى دارد درحالى که در آن سوى ماجرا تپسى مدعى 

است که 20 درصد از سهم بازار را داراست.
فرید شهابى، مدیرتجارى اسنپ در این باره مى گوید: 

«اندازه کل بازار حدود 111 میلیون و تعداد ســفرهاى 
تپسى حدود 10/5 درصد از کل بازار است. محاسبات 
ما از طریق تیم تحقیقات بازار و اســتراتژى هم همین 
اعداد را تأیید مى کند. در نهایت تپسى تقریبًا بین 11/5 

تا 11/7 میلیون سفر دارد.»
این در حالى ا ســت کــه مدیر تیم تجربه مشــترى و 
تحقیقات بازار تپســى ادعاى اســنپ مبنى بر ســهم 
90 درصدى اســنپ در بازار تاکســى هاى اینترنتى را 
رد مى کند. چراکه به عقیده او در بررســى ســهم بازار 
تاکســى هاى آنالین، هر شــهر وزن متفاوتى دارد و 

شاخص ها در شهرها متفاوت است.

الدن ایرانمنش
13 استان داراى بیشــترین کودك کار شناسایى شده 
هستند. این آمارها جداى از کودکانى است که به شکل 
پنهان در کارگاه هاى زیرزمینى کار مى کنند و هیچکس 

از آنها خبر ندارد.
با وجود اینکه اواخر مهرماه امســال قانون «حمایت از 
اطفــال و نوجوانان» اصالحیه خورد و کــودکان کار از 
کودکان خیابان جدا شــدند اما کودکانى که در پستوها 
و مکان هاى غیر رسمى و پنهانى بودند باز هم از چشم 
قانون جا ماندند و شــامل حال قوانیــن درباره کودکان 

کار نشدند.
مشــکل اینجا بود که چشــم قانون تنهــا کودکانى را 
مى بیند که در خیابان هــا کار مى کنند و بقیه دیده نمى 
شــوند. کودکانى که با دستمزدهاى بســیار پایین و بى 
قاعده با ساعت هاى طوالنى و سخت کار مى کنند و این 
در حالى است که این کودکان حتى به سن قانونى کار هم 
نرسیده اند. این مشکالت باعث شد که سازمان بهزیستى 
کشور راهکار دیگرى را براى کاهش آسیب ها اندیشه 
کند و تدبیر این بود که در این راستا ابتدا بانک جامعى از 

کودکان کار ایجاد شود.
سرپرست دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى کشــور به تازگى بر این موضوع تأکید کرده 
که اطالعات هویتى کودکان کار و خیابان با استفاده از 

دستگاه هاى اسکن امرى ضرورى است.
محمدرضا حیدرهایى همچنین از قصد بهزیستى براى 
افزایش تعداد این دستگاه ها خبر داده و عنوان کرده که 
در صورت تأمین دستگاه هاى اســکن عنبیه در مراکز 
مداخلــه در بحران یا ســتاد پذیرش اســتان ها، بانک 
اطالعاتى جامعــى از همه خدمت گیرنــدگان در حوزه 

آسیب هاى اجتماعى ایجاد خواهد شد.
سرپرست دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى کشور مى گوید: از آنجایى که خانواده برخى از 
کودکان کار و خیابان، کارگر فصلى هستند، این کودکان 
در فصلى در یک اســتان شناسایى مى شوند و در فصلى 
دیگر که براى کار به همراه خانواده به استان دیگرى سفر 
مى کنند به دلیل نبود اطالعات هویتى، در استانى دیگر 
خود را با نام دیگرى معرفى مى کنند. به همین دلیل لزوم 

ثبت اطالعات هویتى کودکان با استفاده از اسکن عنبیه 
براى سازمان بهزیستى محرز شــد و از این رو سازمان 
اقدام به خرید دســتگاه اســکن عنبیه کرد تا اطالعات 

کودکان از طریق این دستگاه ثبت شود.
در حال حاضر چند استان بیشــترین تعداد کودکان کار 
و خیابان را به خود اختصاص داده انــد که از جمله این 
استان ها مى توان به اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان 
رضوى، خوزستان، سمنان، فارس، کردستان، مازندران، 

هرمزگان و یزد اشاره کرد.
همانطور که حیدرهایى گفته از 14 هزار و 600 کودك 
کار و خیابان شناسایى شــده در کشور بیشتر آنها در این  
استان ها وجود دارند و شناسایى این کودکان قرار است 
به صورت پایلوت ابتدا در این استان ها از طریق دستگاه 
اسکن عنبیه ثبت شود. گرچه این فعالیت تنها در راستاى 
ایجاد بانک جامع و شناسایى تعداد این کودکان است و 
شامل پرونده شــخصیت و خانوار و منزل آنها نیست اما 

به نظر مى رسد که در آینده قرار است این مسائل نیز در 
این سامانه جا بگیرد. 

اما با تمام اینها هنوز حلقه مفقــوده کودکان کار پنهان 
وجود دارد و به گفته شــهرام آذربایجانى، آسیب شناس 
اجتماعى تــا زمانى که در پذیرفتن پدیــده اى با عنوان 
کودکان کار تعاریف خودمــان از کودك کار و خیابان را 

بازنگرى نکنیم، موفق نخواهیم بود.
به گفته این آسیب شناس با اختالف نظرى که در تعریف 
واژه کودك کار در کشــور وجود دارد، به نظر مى رسد 
مسئوالن و صاحب نظران مسائل اجتماعى در ایران باید 
با توجه به تعاریف بین المللى و جهانى کودك کار به یک 
اتفاق نظرى در این زمینه برســند. گاهى دیده مى شود 
بعضى مســئوالن خلط مبحث کــرده و کار کودکان را 
چیز چندان بدى نمى دانند. تعاریف باید مشخص باشد. 
کودك کار و خیابان کودکى است که از فرصت حضور در 
مکان هاى آموزشى محروم بوده و سرپناه و تغذیه مناسب 

نداشــته و حمایت بزرگســال را نمى بیند. این وضعیت 
کودکان کار با وضعیتى که از سال ها قبل در کشور حاکم 
بوده و اکنــون در برخى نقاط محروم هنــوز وجود دارد 
متفاوت است. در گذشته برخى مواقع بزرگسال خانواده 
ترجیح مى داد کودکان مذکر به کمــک خانواده بروند. 
در روســتاها این کودکان در بخش کشــاورزى حاضر 
مى شدند و در شــهرها در مغازه ها و شغل هاى مختلف 
و فقط برخى از روزهاى ســال را کار مى کردند. به این 
کودکان، کودك کار اطالق نمى شــود و این اختالف 
تعریــف در برنامه ریزى اثر مى گــذارد. زمانى که واژه 
کودك کار مطرح شد، نهادهاى مختلفى وارد عمل شدند 
و همین تعدد نهادهاى رسمى باعث شده است هیچ کس 
به طور مشــخص متولى این عرصه نباشــد. به عبارت 
دیگر اگر بخواهیم براى برنامه ریزى و کاهش آســیب در 
زمینه کودکان کار به نهادى مراجعه کنیم دچار سردرگمى 
مى شویم و مشخص نیست باید به کدام نهاد مراجعه کنیم. 

چشم قانون، کودکان کار پنهان را نمى بیند دلیل استفاده پلیس
 از آبپاش در خوى

ً در برخــى کانال هاى خبرى،  اخیرا   ایسنا |
مطلبى مبنى بر «اســتفاده از آبپــاش پلیس علیه 
زلزله زدگان در شــهر خوى» منتشــر شده است 
که پیگیرى ها حاکى از آن اســت کــه مردم براى 
دریافت کمک به محوطه انبار هالل احمر شــهر 
خوى مراجعه کرده بودند و کمک هاى زیادى هم از 
جمله پتو و چادر میان آنها توزیع شده بود اما به دلیل 
ازدحام جمعیت در انبار در حال شکسته شدن بود. 
همچنین هجوم برخى به سمت اقالم کمکى باعث 
پخش شدن وســایل در محوطه شده بود. تعدادى 
نیز با نیروهاى هالل احمر درگیر شــده بودند که 
به همین دلیل پلیس براى متفرق کردن این افراد 
از آبپاش استفاده کرده اســت. در سطح شهر هم 
برخى افراد ســودجو حضور دارند و پتو و چادر را به 
زور از مردم یا نیروهــاى امدادى مى گیرند و باعث 
شده اند که بخشى از این کمک ها به شکل شایسته 
به دست مردم نرســد. همین تعداد معدود به همه 
ســازمان ها مراجعه مى کنند و باعث شده اند که در 

توزیع کمک ها میان مردم اخالل ایجاد شود.

تعلیق فعالیت سفارت 
آذربایجان 

  مهر| سفارت جمهورى آذربایجان در ایران 
فعالیت خــود را به طور کامل تعلیــق کرد. در این 
ارتباط، «خلف خلف اف»، معاون وزیر امور خارجه 
جمهورى آذربایجان اعالم کرد پنج کارمند سفارت 
براى حفاظت از ساختمان و اموال سفارت در تهران 
اقامــت دارند اما آنهــا هیچ فعالیــت دیپلماتیکى 
نخواهند داشــت. به گفته وى، سرکنســولگرى 
آذربایجان در تبریز به طور معمول به فعالیت خود 
ادامه خواهد داد. در همین ارتباط نیز گزارش شده 
است که یک فروند هواپیما به همراه پرسنل تخلیه 
شده ســفارت جمهورى آذربایجان در تهران عصر 

یک شنبه در باکو به زمین نشست.

تقصیر دولت قبل است
  روزنامه کیهان |در موضــوع چالش هاى 
اینترنت و شــبکه هاى اجتماعى... باید تصریح کرد 
که دولت ســابق  در این زمینه مقصر و متهم اصلى 
اســت؛ چه اینکه به جاى اهتمام به راه اندازى شبکه 
ملى اطالعات و ارتباطات و تأمین زیرســاخت هاى 
آن، انبوه امکانات کشور را در اختیار شبکه هاى عاریتى 
مانند تلگرام و اینستاگرام و... داد که هم معبرى براى 
شبیخون امنیتى دشــمن شد و هم بســترى براى 
التهاب افکنى و قیمت سازى هاى مصنوعى و دامن زدن 

به تورم بوده است.

وظیفه پلیس دیپلماتیک 
  دیده بان ایران | ســردار رادان، فرمانده کل 
نیروى انتظامى کشــور در خصوص حادثه سفارت 
جمهورى آذربایجــان در تهــران و اختیارات پلیس 
دیپلماتیک، گفــت: پروتکل هایى کــه براى بحث 
حفاظتى از این نوع اماکن هست، مشخص است و بر 

اساس همان پروتکل ها عمل مى کنیم.

افزایش
 بى سابقه قیمت مسکن

  رویداد24  |رشــد بى ســابقه معامــالت در 
ساختمان هاى قدیمى با توجه به مشکل نقدشوندگى 
آن در آینده، نشــان مى دهد که رشد قیمت مسکن 
ناشــى از تورم و افزایش قیمت ارز، مسکن نوساز را 
نه تنها از دســترس تقاضاى مصرفى که از دسترس 
تقاضاى سرمایه اى نیز خارج کرده است، عقب ماندن 
توان اقتصادى خانوار در رقابت با افزایش قیمت کوچ 
اجبارى تقاضاى بازار مسکن به واحدهاى مستهلک را 
سبب شده است. هرچه حجم معامالت از ساختمان 
هاى نوساز به سوى ساختمان هاى فرسوده و قدیمى 
سوق پیدا کند، گردش نقدینگى از تولید و تولید کننده 

نیز دورتر خواهد شد. 

خورشید کیایى

این تفکر قدیمى که معتادان ســنتى با صنعتى را از هم جدا مى کنند دیگر به کار امروز نمى آید؛ معتادان امروز یک 
دسته شده اند؛ براى «فاز بیشتر»، هم شیشه مصرف مى کنند و هم تریاك و هروئین، همه چیز خوارهایى شده اند که 

در حال ریشه گرفتن هستند و نمى توان آنها را با یک چشم و با یک روش درمان کرد.
حاال مصرف بى پرواى مواد مخدر درمان را به قدرى سخت کرده که به تازگى معاون پیشگیرى و درمان اعتیاد مرکز 

توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان بهزیستى کشور نسبت به این موضوع هشدار داده است.
فرهاد اقطار با بیان اینکه بیشــترین مواد مصرفى در بین معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانى سازمان بهزیستى 
ترکیبى از «هروئین» و «شیشه» است، گفته: برخى از معتادان به صورت ترکیبى متادون، هروئین و شیشه مصرف 

مى کنند.
شیشه با آن فرمول آسان تولید که در هر خانه و زیرزمین و زیرپله تولید مى شود، به عالوه باورى غلط که تبلیغ مى کند 
اعتیادآور نیست، سبب شــده تا این روانگردان مهلک همراه همیشگى معتادان باشــد؛ معتادانى که اگر از مصرف 

مخدرهاى سنتى نمیرند، حتمًا بابت مصرف بى پرواى مواد صنعتى از بین خواهند رفت.
تبلیغ به نفع شیشه، کار هرکسى نیست، جز تولیدکنندگان و فروشندگان این ماده که جا انداخته اند با روانگردان مى شود 
سرخوش شد، انرژى پیدا کرد و سرزنده شد و معتاد هم نشد. رد این تبلیغ اغواگر را کسانى که گرفته اند نشسته اند پاى 

بساط دود کردن روانگردان ها، یقین قلبى به این ادعا پیدا کرده اند و این ریشه ماجراى مولتى اعتیاد است.
اغلب معتادان این را نمى دانند یا اگر شنیده اند باورش نکرده اند یا آنقدر در اعتیاد غرق شده اند که به این چیزها فکر 
نمى کنند؛ بنابراین، وقتى اعتیاد به موادمخدر سنتى حسابى زمینشان زد، به روانگردان ها چنگ مى اندازند تا دوباره قد 

راست کنند، قد هم راست مى کنند، اما فقط براى مدتى کوتاه و دوباره همان آدم ناتوان قبل مى شوند.
وقتى ناتوانى امانشان نمى دهد، این بار عده اى از آنها روى به درمان مى آورند؛ درمانى که به گفته معاون پیشگیرى 
و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان بهزیستى کشور گاهى معتادان را معتادتر هم مى کند.

فرهاد اقطار با اشاره به وجود برخى از گزارشات درباره معتادانى که عالوه بر مصرف مواد مخدر به صورت ترکیبى، 
متادون هم به طور ســرخود مصرف مى کنند، مى گوید: على رغم اینکه قرار بوده متــادون در یک چارچوب براى 
روش هاى درمانى مورد استفاده قرار گیرد اما این روند به صورت صحیح و علمى اجرا نشده و مى تواند در آینده خیلى 

زود، مشکالتى سر راه روند درمان ایجاد کند.
متادون یکى از داروهاى شناخته شده در ترك اعتیاد شــناخته مى شود و اکثر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان بر 
اعتیادآور بودن این ماده دارویى اذعان دارند اما مصرف بیش از حد آن مى تواند اثراث شدیدتر روحى و جسمى نسبت 

به سایر موادمخدر بر روى بدن فرد داشته باشد.
مرتضى خوشگفتار، درمانگر اعتیاد در این زمینه معتقد است: وقتى بیمارى مثًال معتاد به هروئین است و دور از چشم 
خانواده شیشه نیز مصرف مى کند، بعد از درمان با متادون همه انتظار دارند او بهبود پیدا کند و در مسیر پاکى قرار بگیرد، 
این اتفاق براى مدتى کوتاه نیز مى افتد، اما وقتى عوارض اعتیاد به شیشه بروز کند، خانواده ها معترض مى شوند که 

نه فقط بیمارشان بهبود نیافته که بدتر هم شده است؛ این چالشى براى مراکز ترك اعتیاد است.
به گفته این درمانگر اعتیاد، درمان معتادان تنها نمى تواند بر اساس یک روش بر روى همه معتادان جواب دهد و باید 

براى هر معتاد نسخه جداگانه اى پیچیده شود و در عین حال از مشاوره، درمان هاى معنوى و...  نیز کمک بگیریم.

معتادانى که ترکیبى شده اند 

مولتى اعتیاد 
با یک روش درمان نمى شود

تعطیــالت بهمن ماه بهانه اى شــده تا 
بســیارى از تورلیدرها هزینه هاى سفر 
خود را افزایش دهند. هزینه تور چابهار 
در تعطیالت بهمن ماه با اتوبوس و براى 
سه تا چها روز، بسته به هتلى که انتخاب 
مى شود، از 4 میلیون و 200 هزار تومان 
شروع مى شود و تا 5 میلیون تومان هزینه 
دارد. هزینه تور هوایى، چابهار، ســه تا 
چهار روز، از 5 میلیون و 400 هزار تومان 
تا 6 میلیون تومان هزینه دارد. در صورتى 
که فردى بخواهد، 5 تا 6 روز در چابهار اقامت داشته باشــد و با هواپیما سفر کند، باید 10 میلیون و 600 هزار 

تومان تا 11 میلیون تومان هزینه کند.
اما در هر فصلى از سال، تورهاى خارجى، طرفداران خودش را دارد؛ حاال اما تعطیالت بهمن ماه بهانه اى شده 
است براى سفر به کشورهاى خارج از کشور. هزینه تور اســتانبول به صورت زمینى از 5 میلیون تومان تا 6 
میلیون و 500 هزار تومان است. هزینه تور استانبول هوایى 3 روزه، بسته به هتل انتخابى، از 6 میلیون تومان 
شروع مى شــود  و تا 12 میلیون تومان هزینه دارد. تور شهر وان به صورت زمینى اما از 4 میلیون و 500 هزار 

تومان تا 5 میلیون تومان هزینه دارد.

پیمان جبلى، رئیس صداوســیما 9 سال 
بعد از توقف پخش ســریال «سرزمین 
کهن» بــه کارگردانى کمــال تبریزى 
از احتمال پخش این ســریال صحبت 
به میان آورده اســت. جبلى درباره حل 
مشکل پخش این سریال گفته: در مورد 
مشکالتى که «سرزمین کهن»  داشته 
اقدامات بسیار خوبى را انجام داده ایم و 
حتمًا خبرهاى خوبى در مورد آن خواهیم 

داشت.
این سریال بهمن سال 1392 روى آنتن رفت و بعد از چند قسمت بخاطر باال گرفتن اعتراض ها از آنتن بیرون 
کشیده شد. مذاکرات میان مدیران صداوســیما و نمایندگان قوم بختیارى تا مدت ها ادامه داشت. بعد از آن 
صحبت از اصالحیه هاى مختلف به میان آمد و کمال تبریزى اعالم کرد که آنها را اعمال کرده و سال 1396 
هم قرار شد با نام جدید «سرزمین مادرى» روانه آنتن شــود. حتى روز پخش آن هم مشخص شد اما روى 

آنتن نرفت.
هنوز اظهارنظرى در این خصوص از سوى کمال تبریزى منتشر نشده و باید دید این بار ماجراى پخش سریال 

به کجا مى رسد.

سفر به چابهار و استانبول یک قیمت است!

«سرزمین کهن» باالخره روى آنتن مى رود؟
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مدیر عامل ذوب آهن
 تغییر کرد 

طى حکمى از ســوى امیرحســین نادرى مدیرعامل 
تاصیکو، مهدى کوهى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
شد. مهدى کوهى داراى مدرك تحصیلى کارشناسى 
ارشــد مدیریت دولتى_مدیریت تحول است که مدیر 
عاملى شرکت هاى پترو عمران مکران، هلدینگ توسعه 
معادن روى ایران، فوالد شرق کاوه، پترو غدیر و رئیس 
هیئت مدیره هلدینگ کالسیمین، بازرگانى صنعت روى، 
ســرمایه گذارى صنایع و معادن کوثر، توسعه و تجهیز 
معادن، خط لوله گاز مکران، پترو اوره آمونیاك چابهار و 

فوالد سبزوار را در سابقه کارى خود دارد.

ارسال چادر از اصفهان به خوى
معاون امــداد ونجات هــالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: 1000 تخته چادر از اصفهان براى زلزله زدگان 
خوى ارســال شــد. داریوش کریمى با اشاره به اعالم 
آمادگى هالل احمر استان اصفهان براى امدادرسانى به 
زلزله زدگان خوى اظهار داشت: تاکنون درخواستى مبنى 
بر اعزام نیروهاى امدادى به هالل احمر درخواســتى 
ارسال نشده است. وى افزود: ارسال کمک هاى امدادى 
در دستور کار است و بارگیرى چادرهاى امدادى براى 
امدادرسانى به آسیب دیدگان زلزله 5/9 ریشترى خوى از 
انبارهاى امدادى جمعیت هالل احمر شهرستان کاشان 

انجام شده است.

ناپایدارى هواى اصفهان
سامانه ناپایدارى که روى استان مســتقر شده تا روز 
پنج شــنبه فعال خواهد بود. بنا بر پیش بینى اداره کل 
هواشناســى اســتان اصفهان؛ وضعیت جوى در این 
مدت در اکثر مناطق استان به صورت قسمتى ابرى تا 
ابرى و مه آلود، به تدریج همراه با بارش برف و باران، 
گاهى وزش باد شدید پیش بینى مى شود. اوج فعالیت 
این ســامانه از نظر قدرت و ماندگارى بر روى مناطق 
غربى و جنوبى استان تا چهارشــنبه مى باشد. بر این 
اساس هواشناســى براى این مناطق هشدار نارنجى 

صادر کرده است.

کشف 530 ثوب لباس قاچاق 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: در 
بازرســى از یک خودرو عبورى در محور شهرســتان 
شــهرضا 530 ثوب لباس خارجى کشــف و محموله 
توقیف و پرونده به شعبه اول بدوى تعزیرات حکومتى 
شهرستان شــهرضا ارسال شــد. على اکبر مختارى 
افزود:در بررســى ها بزه قاچاق متهم مشــخص و به 
پرداخت جزاى نقدى به میزان دو میلیارد و 179 میلیون 

ریال عالوه بر ضبط کاال محکوم شد.

225 ساخت متخلفانه 
رئیس اداره نظام مهندســى اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان گفت: 225 پروژه ساختمانى که تخلف 
در آن ها مشاهده شده متوقف شد. عمار شهیر اظهار کرد: 
به منظور کاهش تخلفات ساختمانى و ارتقاى کیفیت 
ساخت وسازها، بر ساخت و ســاز هاى استان در 9 ماه 
امسال، بر 275 طرح با مســاحت 469 هزار و 573 متر 
مربع نظارت شده که به توقف عملیات کارگاهى 225 

طرح ساخت و ساز منجر شده است.

شهر حال و هواى دهه فجر 
مى گیرد

مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان از 
نصب حدود پنج هزار متر ریسه با طرح ویژه دهه فجر در 
سطح شهر خبر داد. حمید قنادنیا اظهارکرد: همزمان با 
ایام سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى تزئینات 
ویژه اى در سطح شهر انجام مى شود. وى با بیان اینکه 
به مناسبت هاى مختلف تزئینات ویژه اى بر روى دیواره 
پازلى ساختمان ارگ جهان نما در میدان امام حسین (ع) 
انجام مى شود، اعالم کرد: در ایام دهه فجر بنر این دیواره 
متناسب با سالگرد شکوهمند پیروزى انقالب طراحى و 

نصب خواهد شد.

خبر

رئیس اداره فرهنگى هنــرى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: به مناسبت ایام ا... دهه مبارك فجر و 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى و هم زمان با سالروز والدت 
امام على (ع) تا نیمه شعبان جشنواره هر کالس یک سرود، 
هر مدرسه یک جشنواره در مدارس استان برگزار خواهد شد.

مرتضى شــکرى درباره برگزارى طــرح "هر کالس یک 
سرود، هر مدرسه یک جشنواره" در مدارس استان اصفهان، 
اظهار کرد: مدارس عالقه مند به شرکت در این جشنواره با 
مشارکت تمام دانش آموزان کالس هاى مدرسه مى توانند با 
انتخاب یک سرود با موضوع وطن، ملى، مذهبى، اخالقى، 
انقالبى، ایثار و شهادت براى هر کالس و آمادگى به اجراى 

سرود توســط تمام کالس ها در یک روز در قالب جشنواره 
سرود مدارس بپردازند.

وى با اشــاره به اهمیت اســتقبال از دهه فجر توسط 
مدارس و دانش آموزان، افزود: اجراى جشــنواره «هر 
کالس یک سرود، هر مدرسه یک جشنواره» به مناسبت 
دهه فجر در مدارس اســتان اصفهان پس از ضبط به 
صورت بى کالم باید در قالب یک نماهنگ پنج دقیقه اى 
به هدایتگر @harkelas۱sorood در شبکه شاد ارسال 
شود. رئیس اداره فرهنگى هنرى اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: اطالعات بیشتر در بخشنامه اى به 

مدارس ابالغ و اعالم خواهد شد.

دبیر ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: روند 
ابتالء به سرطان سالهاست که در اصفهان به مرز نگران و 
هشدار رسیده و طى سال هاى متوالى اصفهان از 3 رتبه برتر 

سرطان در کشور بوده است.
زهرا روانخواه اظهار داشت: در خصوص دالیل بروز سرطان 
در استان اصفهان به طور مشخصى شاید نتوان اظهار نظر 
کرد چون مطالعات اســتانى در این زمینه آنچنان که باید و 

شاید انجام نگرفته است.
وى به علل بروز سرطان ها اشاره کرد و افزود: سن، دخانیات، 
چاقى و اضافــه وزن، بى تحرکــى و عوامل محیطى نظیر 
کودهاى شــیمیایى، افزودنى هاى غیر مجــاز خوراکى، 

آلودگى هاى صنعتى، الکل و برخى باکترى ها و ویروس ها از 
دالیل بروز و شیوع سرطان است.

وى گفت: سرطان از بیمارى هایى چند فاکتورى است که 
عوامل مختلــف در آن نقش دارد و هنــوز در حوزه درمان 

کمبودهایى در سطح استان داریم.
روانخواه ادامه داد: در حال حاضر شــایع ترین سرطان در 
استان اصفهان سرطان پستان، پروســتات، پوست، روده 
بزرگ و تیروئید است و میانگین سن ابتالء به سرطان 59.5 
در اصفهان است. وى اضافه کرد: سالیانه حدود 11 هزار بیمار 
جدید به جمع ُمبتالیان سرطان در استان اضافه مى شود و 

روند ابتالء به آن با شیب مالیمى رو به افزایش است.

روند ابتال به سرطان در 
اصفهان به مرز هشدار رسید

دانش آموزان به استقبال 
دهه فجر مى روند

تکلیف هتل جهان نما مشخص مى شود، پروژه اى کهن 
که تا کنون در دست اندازهاى مدیریتى مانده بود و اکنون 
قرار است به سرمنزل مقصود برسد. خبرى که همین یکى 
دو روز پیش توســط رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان از آن رونمایى شد و مصطفى نباتى 
نژاد از بسته شدن قرارداد اجراى هتل ارگ جهان نما به 
شکل مشارکت محورى خبر داد و از انعقاد قراردادى گفت 
که با مشــارکت بخش خصوصى قرار است گامى مؤثر 

براى تکمیل هتل جهان نما بردارد.
به گفته رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، بر حســب این تفاهمنامه قرار بر این است که 
بخش خصوصى، بخش هاى تفریحى، سینمایى و ورزشى 

مجموعه جهان نما را نیز تکمیل کند.
این البته اولیــن تفاهمنامــه و قراردادى نیســت که 
براى ســاخت این هتل بســته مى شــود. بیش از یک 
دهه پیش و در ســال 88 هم طــى تفاهمنامه اى بین 
شــهردارى و بنیاد تعاون نیروى انتظامى مقرر شده بود 
که هتل 30 هزار متر مربعى جهان نما در اســرع وقت 
از ســوى بنیاد تعاون نیروى انتظامى احداث شود. اما به 
دلیل تغییر مدیریت و سیاســت ها، بنیاد تعاون نیروى 
انتظامى از ساخت هتل منصرف شد و این مهم سال ها

 بال تکلیف ماند. 
پرونده هتل جهــان نما بالتغییر تا ســال 97 راکد ماند 
تا اینکه در شــهریور ماه ســال 97 یعنى پس از 8 سال 
از انعقاد قراداد اولیه این هتل، مدیر وقت آزادســازى و 
امالك شهردارى اصفهان از مذاکره با چندین سرمایه 
گذار پیرامون ســاخت هتل جهان نما در حداقل زمان 

ممکن خبر داد.
مرتضى افروزى در آن زمان به این اشاره کرد که این هتل 
از لحاظ منظر و سیماى شهرى بسیار حائز اهمیت است. 
به همین دلیل طى جلســات متعدد و پیگیرى شهردار 
اصفهان در اواخر سال 96 تفاهمنامه اى بین بنیاد تعاون 
نیروى انتظامى و شهردارى منعقد و مقرر شد هتل ارگ 
جهان نما به شهردارى واگذار شود و در نهایت مدیریت 
شهرى اصفهان در این دوره پس از سال ها مالکیت این 

هتل را به شهردارى بازگرداند.
مدیر آزادسازى و امالك شــهردارى اصفهان در همان 
روزها اظهــار امیدوارى کرد که  ایــن هتل طى 24 ماه 
ساخته شــود تا ارگ جهان نما به عنوان ساختمانى در 
هســته مرکزى شــهر اصفهان از حالت سکون و رکود 
خارج شود. اما این اتفاق نیز با تغییرات مدیریت شهرى 

به آینده موکول شد.
 حاال بعد از ســال ها بالتکلیف ماندن احداث این هتل 

سرانجام سازه اى که مدت ها اسیر پیچیدگى هاى بین 
ســازمان ها و نهادهاى مختلف بود و با دست به دست 
شدن مدیریت شــهرى به حال خود رها شده بود ظاهراً 

قرار است به مرحله احداث برسد.
با نگاهى به گذشته این برج به خوبى متوجه مى شویم 
که جهان نما از همان سال هاى احداث اولیه با پیچیدگى 
هاى بى شــمارى روبه رو بوده است. مجوز ساخت برج 
جهان نماى اصفهان به ارتفاع 50 متر در سال 75 توسط 
شهردارى اصفهان صادر و ســاخت برج در 700 مترى 

میدان نقش جهان آغاز شد.
پس از قد کشیدن آن، مشخص شــد ارتفاع باالى آن 
چشم انداز آسمان آبى نقش جهان را معیوب کرده و حریم 
بصرى این اثر تاریخى را نقض کرده است.کارشناسان 
یونســکو براى بازدید از نقش جهان به ایــران آمدند و 
بعد از بررســى موقعیت برج جهان نما، بازگشت نقش 
جهان به میراث جهانى را منوط بــه تخریب 2 طبقه از 
برج کردند. مســئله اى که با مقاومت ســرمایه گذاران 
برج روبه رو شــد، اما با پافشارى میراث فرهنگى استان 
اصفهان، موضوع به دخالت رئیس جمهور وقت انجامید 
و با نامه و دستور مستقیم رئیس جمهور، در سال 84 دو 
طبقه از برج جهان نما تخریب و کل پروژه تاکنون ناقص 

رها شده است.

با ورود بخش خصوصى؛

تکلیف هتل جهان نما 
مشخص مى شود 

«کتاب گمشده» در خانه کودك است
نصف جهان   از پوســتر نمایش«کتاب گمشــده» 
رونمایى شد. این نمایش که روایت «امید به زندگى» 
به نویسندگى مجید کیمیایى پور و کارگردانى کیمیا 
کیمیایى پور اســت قرار اســت به زودى به روى 

صحنه برود. 
نمایش«کتاب گمشــده» با بازى لعیا زرگر، فاطمه 

زهرا حداد و آرتمیس اعرابــى از 14 بهمن لغایت 4 
اسفند در محل بوستان ملت حدفاصل سى و سه پل 
و پل آذر داخل پارك، خانه کودك و نوجوان به روى 
صحنه مى رود و عالقه مندان به این تئاتر مى توانند 
با تهیه بلیت از سایت گیشــه هشت از این نمایش 

دیدن کنند.

مریم محسنى
با وجود اینکــه خودپردازها به عنوان دســتگاه هاى 
خدماتى باید در تمامى نقاط شــهر وجود داشته باشد 
تا خدمات بانکى با کیفیت تر باشــد و در هر زمانى که 
مشتریان نیاز داشتند بتوانند با مراجعه به دستگاه هاى 
خودپرداز وجوه نقد مورد نیازشان را تحویل بگیرند اما 
برخى از مناطق از وجود این دســتگاه هاى خودپرداز 

محروم هستند.

یکى از مناطقــى که فاقد بانک و دســتگاه هاى ثابت 
خودپرداز است منطقه دنارت در انتهاى خیابان آبشار سوم 
است و با اینکه تعداد زیادى شهرك در این منطقه ساخته 
شده اما از لحاظ زیرساخت هاى خدماتى با مشکالتى 

مواجه است.
مردم این منطقه گالیه مندند که چرا با وجود اینکه تعداد 
زیادى خانوار در این منطقــه زندگى مى کنند از لحاظ 

خدمات با کمبود مواجه هستند.

منطقه دنارت، محروم از زیرساخت هاى خدماتى 

زایمان دولتى با هزینه خصوصى!
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره دهم 
بهمن ماه خود در گزارشــى با عنــوان «زایمان در 
بیمارستان دولتى رایگان نیست!» نوشته: «هزینه 
عمل زایمان در بیمارستان هاى دولتى رایگان اعالم 
شــده اســت؛ اما پیگیرى هاى اصفهان زیبا نشان

 مى دهد در برخى بیمارســتان هاى دولتى از خانم 
هاى باردار حتى درصورتى که بیمه تأمین اجتماعى 
هم داشته باشند، هزینه جزئى دریافت مى شود. در 
این بین برخى هم گالیه مندند که وقتى به بیمارستان 

هاى دولتى مراجعه کرده اند برخى پزشکان آنها را به 
سمت بیمارستان هاى خصوصى یا بیمارستان هاى 
خیریه هدایت کرده اند و شرط عمل زایمان را بسترى 

شدن در این بیمارستان ها اعالم مى کنند.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «هزینه زایمان 
در بیمارستان هاى خصوصى اصفهان نیز متفاوت 
است و بسته به اینکه خانم هاى باردار در اتاق هاى 
چند تخته بسترى شــوند، این هزینه افزایش پیدا 

دریا قدرتى پورمى کند.»

نگاه روز

زخم قدیمى صنایع نســاجى اصفهان بــا وجود تحریم، 
رکود،تورم و افزایش غیر منطقى مــواد اولیه کارگاه هاى 
تولیدى به نظر مى رســد که تنها با یک مرهم تازه قابل 

درمان است. صنعتى که اصفهان را با دارا بودن بیش 
از هزار و 700 واحد تولیدى به عنوان سومین استان در 
صنعت نساجى در کشور شناسانده است و این روزها 
به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان 

رو به افول رفته است.
به اعتقاد عبدالوهاب سهل آبادى، مهمترین و اصلى 
ترین معضل نســاجى ها در اصفهان ماشین آالت 
فرسوده اى است که به روز نشده و اوضاع این صنعت 

به همین دلیل هر روز بدتر از دیروز شده است.
آنطور که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
مى گوید بســیارى از کارخانجات بــه دلیل کمبود 

نقدینگى مجبور شــده اند از تجهیزات دست دوم استفاده 
کنند و اقدام به خریدارى ماشین آالتى کنند که کیفیت الزم 
را نداشته و امکان رقابت با تولیدات خارجى را ندارد. عدم 

رقابت با کاالهاى وارداتى ارزان قیمت فعاالن این صنعت 
را اکنون در گوشه رینگ رکود و تورم گیر انداخته و بسیارى 
از صنعتگران این عرصه مجبور به تعطیلى کارگاه ها و یا 
کارخانجاتشان شــده اند؛ موضوعى که چندى پیش هم 

رئیس شهرك پوشاك اســتان اصفهان از آن انتقاد کرد و 
گفت: به علت نبود مواد اولیه با کاهش 60 درصدى تولیدات 

پوشاك در اصفهان روبه رو بوده ایم.

به گفته ابراهیم خطابخش سال گذشته بیش از 30 درصد 
از واحد هاى صنفى تولید پوشاك اصفهان تعطیل شده اند 
و دلیل بسیارى از این تعطیلى ها کمبود مواد اولیه صنایع 
پوشاك در بازار است که این حوزه با صنعت نساجى رابطه 

نزدیک دارد.
او با اظهار تأسف از اینکه این روزها نظارت صحیحى 
بر قیمت گذارى و تأمین مواد اولیه صنایع نساجى و 
پوشاك که عمده آنها نخ و پنبه هستند نیست و بازار 
این اقالم به دست دالالن و واسطه گران افتاده است 
گفت: بیش از 50 درصد از مواد اولیه از کشــورهاى 
مختلف خاورمیانه از جمله ارمنستان و گرجستان به 
داخل بازار کشور وارد مى شود که بخاطر تحریم ها 

این کار به سختى شکل مى گیرد.
در این میان قاچاقچیانى هم هســتند کــه از این 
آشفتگى ســود برده و بعد از وارد کردن این اقالم به 
بازار و فروختن آنها به دو برابر قیمت سود کالنى مى برند 
موضوعى که به گفته خطابخش باعث متالشــى شدن 

چرخه رونق نساجى اصفهان شده است.

زخِم کارى به صنعت نساجى اصفهان

تعارضات بلوار آیت ا...امینى نجف آباد
 برطرف شد

نصف جهــان   معاون برنامه ریزى و توســعه منابع 
انسانى شهردارى نجف آباد با اشاره به رفع مشکل 
12 ساله مسجد جامع صالح آباد با بلوار آیت ا... امینى 
گفت: آزادســازى با هزینه 43 میلیارد ریال انجام 
شده و شامل آزادســازى عرصه 700 مترمربعى و 

اعیان 609 مترمربعى بوده است.
احمد عیدى افزود: تعارضات بلــوار آیت ا...امینى 
حدفاصل خیابان شریعتى تا کمربند شمالى به طول 
دو هزار متر و با عرضى معادل 35 متر به مبلغ 250 

میلیارد ریال آزادسازى شد.
وى با اشــاره به تعداد توافقات انجام شــده براى 
آزادســازى امالك معارض با پروژه بلوار آیت ا... 
امینى، تصریح کــرد: 38 مورد توافــق براى این 
موضوع انجام و در این خصوص با 130 نفر توافق 

شده است.
وى تأکید کرد: در ازاى توافق با این افراد، واگذارى 
ملک و پرداخت ریالى به صورت کامل انجام شده 

است.

کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کاشان
نصف جهان  شــهردار کاشــان با بیــان اینکه در 
بخش تجارى و تجارى مســکونى به ترتیب از 23 
و 26 مورد بــه 2 و 13 مورد کاهــش صدور پروانه 
را شــاهد بوده ایــم، گفت: وضع مقــررات خاص 
ناشــى از ابالغ طــرح تفصیلــى از دالیل کاهش 
درآمد هاى ناشــى از صدور پروانه و البته مشکالت 
اقتصادى عامل مؤثر دیگر در این کاهش چشمگیر

 بوده است.
حسن بخشــنده امینه افزود: صدور پروانه  ساخت و 
ساز در کاشان امسال نصف شده و از 638 مورد به 

313 مورد رسیده است.
وى ادامه داد: در طرح مسکن ملى نیز 1500 پروانه 
صادر و 50 هکتار زمین نیز براى الحاق به محدوده 

در نظر گرفته شده است.

کاهش 52 درصدى تصادفات جاده اى در جرقویه
نصف جهان  فرماندار شهرســتان جرقویه گفت: در 
ســال جارى 52 درصد کاهش تصادفات و تلفات 

جاده اى را داشته ایم.
محســن ریاحى با اشــاره بــه اینکــه بعضى از 
دوربرگردان هاى سطح شهرســتان غیراستاندارد 
اســت و باید آنها را مســدود کرد، اظهار کرد: اداره 
راهدارى و حمل ونقل جــاده اى و پلیس راه از نقاط 
حادثه خیز مختلف شهرستان بازدید میدانى صورت 
دهند و پس از شناســایى نقاط، در شوراى ترافیک 

موضوع مطرح و بررسى شود.
وى با بیان اینکه طول جاده هاى شهرستان بسیار 

زیاد و براى تعمیر و احــداث جاده به اعتبارات ملى 
نیاز اســت، افزود: محور جاده نصرآباد به شهرضا 
و بالعکس اوضاع مناســبى ندارد و به حدود 100 
میلیارد تومان اعتبار نیــاز دارد تا این محور دوبانده 

شود.
فرماندار جرقویه تصریح کرد: در محور ســه راهى 
محمدآباد تا انتهاى ســه راهى رحیم آباد بعضى از 
تقاطع ها در اختیار بخش خصوصى است که در حال 
فعالیت اقتصادى هســتند و باید با آنها مکاتبه شود 
تا براى استانداردســازى تقاطع ها اقدامات الزم را 

صورت دهند.

خورشید کیایى
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بر اساس نظر کارشناسان حمله هکرى در خانه مى تواند تقریبا 
هر جایى را حتى یخچال هاى هوشمند منازل مسکونى را مورد 

هدف قرار دهد.
کارشناسان ســایبرى گفته اند که دستگاه هاى خانه هوشمند به 
طور فزاینده اى از ســوى هکرها براى نفوذ «مجازى» به خانه 
شــمامورد حمله قرار مى گیرند. از آنجایى که بسیارى از ابزارها 
و لوازم خانگى ما به اینترنت متصل هســتند، مطمئن شوید که 
وسایل خانه هوشمند خود را به روز نگه مى دارید و با رمز عبور از 

آن ها محافظت مى کنید.
دارن گوچیون، کارشناس ســایبرى، مدیر عامل کمپانى «کیپر 
سکوریتى»( Keeper Security) ،  در این باره مى گوید حمله 
هکرها به دستگاه هاى هوشمند منازل مسکونى یک خطر بزرگ 

 IoT ایجاد مى کند. دارن نســبت به در خطر بودن دستگاه هاى
(اشیایى که به اینترنت متصل هستند) هشدار داد.  او گفت حمله 
هکرى مى تواند هر چیزى در خانه را در بربگیرد، از یخچال گرفته 
تا تلویزیون، یا سیستم هاى خانه هوشمند براى گرمایش، دوربین 
یا زنگ در. بدون مراقبت کافى از این دستگاه ها، هکرها مى توانند 

از طریق آن ها اجازه دسترسى به خانه هاى شما را پیدا کنند.
این کارشناس سایبرى در ادامه به سان گفت: براى دستگاه هاى 
اینترنت اشیاء خانگى مانند یخچال هاى متصل، ترموستات هاى 
هوشمند و قفل هاى هوشــمند خطر نفوذ هکرى وجود دارد.  در 
واقع این دستگاه ها براى براى مجرمان ســایبرى زمینه و ابزار 

کافى براى ورود به منازل مسکونى را فراهم مى کند.
دارن ادامه داد: «دستگاه هاى اینترنت اشیاء خانگى اغلب توسط 

مجرمان ســایبرى براى ایجاد «بات نت» استفاده مى شوند.که 
مى توانند از آن براى اجراى یک نوع حمله سایبرى به نام انکار 
سرویس توزیع شده (DDoS) استفاده کنند. این به هکرها اجازه 
مى دهد تا از سیستم هاى شما براى هدف قرار دادن سایر قربانیان 
یا کسب وکارها با حمله اى که شبکه هاى آنها را تحت تأثیر قرار 

مى دهد، استفاده کنند.
این کارشناس سایبرى توضیح داد: اما متأسفانه این همه ماجرا 
نیست. در داخل خانه شــما، دســتگاه هاى اینترنت اشیا ناامن 
مى توانند به بازیگران بد دسترســى کامل به شبکه شما، پشت 
فایروال و روتر شــما را بدهند. بیشــتر فایروال ها فقط ترافیک 
ورودى را مسدود مى کنند و به هر دستگاهى که ممکن است کد 
مخرب روى آن داشته باشد اجازه مى دهد اطالعاتى را به خارج 

از شبکه شما ارسال کند.این بدان معناست که یخچال شما مى 
تواند به عنوان یک دستگاه نظارت یا ربات براى بازیگران بد عمل 
کند. دارن مى گوید بهترین کار این است که از دستگاه هاى خود 
مراقبت سایبرى خوبى داشته باشید. این کارشناس در ادامه گفت: 
کاربران همیشــه باید رمزهاى عبور پیش فرض فناورى هاى 

هوشمند منزل خود را تغییر دهند.
او مى افزاید: تنظیمات حریم خصوصى را در زمان و هر کجا که 
ممکن است ایجاد کنید؛ از استفاده از رمز عبور واى فاىi ارائه شده 
در جعبه شرکت سازنده خوددارى کنید. وى افزود: ما همچنین 
به کاربران توصیه مى کنیم که به روزرســانى هاى نرم افزارى را 
به طور مرتب بررسى کنند، زیرا بیشتر شامل ارتقاء و اصالحات 

امنیتى است.

 Tove Marks عضو شــرکت امنیت اطالعات 

"VPN Overview" (VPN Overview) ســه 

عالمت اصلــى را معرفى کرده که توســط آن ها 
مى توانید تأیید کنید که آیا دوربین تلفن شما هک 

شده است یا خیر.
مارکس توضیح داد که مهاجم فقط باید یک قطعه 
کوچک از کد مخرب را براى دسترسى به دوربین ها 
نصب کند و کاربران ممکن است هرگز متوجه نشوند 
که مورد حمله قرار گرفته انــد. او توصیه کرد که از 
پوشش دوربین استفاده و دائماً عملکرد دوربین خود 

را به روز کنند.
تماس هکر

اولین عالمت هشدار، تماس یک هکر یا باج گیر با 
شما است که مارکس آن را "بدترین سناریو" مى نامد. 

یــن  ا

تماس گیرنــدگان ادعا مى کنند کــه عکس هاى 
حساسى از شما دارند که قصد دارند در صورت عدم 
پاسخگویى به خواسته هایشان، آن ها را به صورت 

آنالین منتشر کنند.

نور دوربین
اگر نور دوربیــن را مى بینید که چشــمک مى زند 
باید هشیار باشید، اکثر وب کم ها داراى یک چراغ 
کوچک در سمت چپ یا راســت هستند که هنگام 
استفاده از وب کم روشــن مى شود. آیفون ها نشان 
مى دهند که دوربین با یک نقطه سبز روى رابط در 

حال استفاده است.
مارکس مى گوید اگر چــراغ کوچک روى وب کم 
چشمک مى زند، آگاه باشید که ممکن است شخصى 

از شما جاسوسى مى کند.
براى کاربران گوشى هاى هوشمند، ممکن است در 
صورت مشاهده نماد روى صفحه و عدم استفاده از 
دوربین، دوربین هک شده باشــد، اما ممکن است 
برنامه اى که در پس زمینه اجرا مى شود باعث این 

مشکل شده باشد.

 چگونــه از امنیت دوربین گوشــى 
اطمینان حاصل کنیم

اگر مى خواهید مطمئن شــوید، همــه برنامه هاى 
موجود در Task Manager خود را خاموش کنید. 
اگر چراغ همچنان روشن اســت، حتى اگر وب کم 
استفاده نمى شود، بهتر اســت یک اسکن بدافزار 
اجرا کنید تا مطمئن شــوید دوربین شــما به خطر 

نیفتاده است.

باترى گوشى
اگر باترى دستگاه شما سریع تر از حد معمول تخلیه 
مى شود، به این دلیل است که دوربین به دلیل روشن 
بودن مداوم برق مصرف مى کند. مارکس مى گوید: 
اگر از لپ تاپ یا تلفن هوشمندى استفاده مى کنید 
که به شارژر متصل نیست و شخصى وب کم شما 
را هک مى کند، ممکن است متوجه افزایش مصرف 

باترى شوید".

شــرکت SK Hynix اعالم کرد که به زودى 
تولید انبوه رم جدید LPDDR۵T را آغاز مى کند که 

سرعت انتقال اطالعات بسیار باالیى دارد.
شرکت SK Hynix در اطالعیه اى از توسعه تراشه 

رم جدید LPDDR۵T DRAM خبر داد.
 گفته مى شود که این تراشه سریعترین رم موبایل 

دنیــا بــراى دســتگاه هاى قابل حمل 
خواهد بــود؛ چرا کــه ســرعت انتقال 
داده در آن بــه 9.6 گیگابیت بــر ثانیه 

مى رسد.
در بیانیه SK Hynix اعالم شــده است 
که حافظه LPDDR۵T حدود 13 درصد 
از LPDDR۵X که در ماه نوامبر 2022 

معرفى شده بود، سریع تر است.
 این شــرکت به همین دلیل حرف T را در انتهاى 
نام این فناورى قرار داده که نمایانگر واژه «توربو» 

است.
این حافظه جدید با رنج ولتاژ بسیار پایین 1.01 تا 
1.12 ولتى کار مى کند تا مصرف انرژى بسیار کمى 

داشته باشد. 
SK Hynix مى گوید نمونه هایى از بسته چندتراشه 

16 گیگابایتى خود را در اختیار بعضى از مشتریانش 
قرار داده است. 

این بسته که درواقع چند تراشه LPDDR۵T را با 
هم ارائه مى کند، مى تواند در هر ثانیه 77 گیگابایت 

داده را پردازش کند.
ین شرکت در نظر دارد که در نیمه دوم سال 2023 
تولید انبوه تراشــه هاى LPDDR۵T را با فناورى 

۱anm آغاز کند.

 این فناورى نسل چهارم فرایند تولید 10 نانومترى 
است. SK Hynix انتظار دارد که LPDDR۵T تا 

پیــش از عرضه LPDDR۶ رهبــرى بازار در 
دست بگیرد.

صنعت فنــاورى پیش بینى مى کند که با توســعه 
شبکه ۵G تقاضا براى تراشه هاى حافظه پیشرفته 

بیشتر شود. 
در همیــن راســتا، SK Hynix انتظــار دارد که 
LPDDR۵T افزون بر گوشى هاى 

هوشمند، در محصوالت مبتنى بر 
هوش مصنوعى، یادگیرى ماشینى 
و واقعیــت افــزوده و مجازى هم 

استفاده شود.
سونگســو ریــو، رئیــس واحــد 
 DRAM برنامه ریزى محصوالت
در SK Hynix مى گویــد: «شــرکت با توســعه 
LPDDR۵T به نیاز مشــتریان براى محصوالت 

پرتوان پاسخ داده است. ما به تالش براى توسعه 
فناورى ادامــه مى دهیم تا در بازار نســل بعدى 
نیمه رســانا ها پیشگام باشــیم و نقشى اساسى در 

تحول دنیاى IT ایفا کنیم.

5 نکته براى مدیریت بهتر 
جیمیل هاى دریافتى

مراقب باشید؛ خانه شما
 در معرض حمله سایبرى قرار دارد

رونمایى از سریع ترین رم موبایل دنیانشانه هایى که از هک شدن دوربین گوشى خبر مى دهند!

دوربین هاى پرچم دار گوشــى هاى هوشــمند، 
امروزه در زمینه کیفیت عکس و فیلم به پیشرفت 

فوق العاده اى دست یافته اند.
اگر برنامه دوربین خود را بــاز کرده و فورا اقدام 
به فیلم بردارى کنید، به احتمــال زیاد خروجى 
نهایى در ســطح یک اثر حرفه اى و ســینمایى 

نخواهد بود.
بدین منظور تنظیمات ســاده اى وجود دارند که 
کاربران گوشــى هاى آیفون 13 پــرو و آیفون 
14 پرو مى توانند با فعال کردن آن ها، عملکرد 

دوربین خود را بهبود ببخشند.
گوشــى هاى آیفــون به طــور پیش فــرض با 
فرمت هــاى HEVC و H.264 فیلم بــردارى 

مى کنند.
در این میان، فایل هــاى HEVC کوچک تر و 
فشرده تر بوده و توســط برنامه ها و پلتفرم هاى 

بیش ترى پشتیبانى مى شوند. 
عالوه بــر آن، فرمت ســومى نیــز در منوى 
 Apple تنظیمات دوربین آیفون شــما به نــام
ProRes وجــود دارد که رنگ هــاى پویاتر و 

فشرده سازى کم ترى را براى خروجى شفاف تر و 
حرفه اى تر ارائه مى دهند.

 Apple نکته قابل توجه این است که ویدیو هاى
ProRes مى توانند تــا 30 برابــر بزرگ تر از 

فایل هاى HEVC باشند. بنابراین بخش زیادى 
از فضاى ذخیره سازى گوشى و آیکلود را اشغال 

مى کنند.
هم چنیــن محدودیت هایــى در دســتگاه ها و 
تنظیمات دوربینى که اســتفاده مى کنید، وجود 

دارند که در ادامه به مرور آن ها مى پردازیم.
بااین حال، اندازه فایل بزرگ تــر براى افرادى 
که به دنبال رسیدن به حداکثر کیفیت ویدیو در 

آیفون هستند، معامله اى منصفانه است. 
به عالوه، ویرایشــگر هاى ویدیویى، گزینه هاى 
انعطاف پذیرترى براى ادیت را در هنگام استفاده 

از فرمت ProRes ارائه مى دهند.
نحــوه فعال ســازى و فیلم بردارى بــا فرمت 

ProRes از طریق تنظیمات دوربین آیفون

بــراى عکاســى بــا Apple ProRes، باید از 
آیفون 13 پرو یا مدل هاى باالتر اســتفاده کنید 

و دستگاه شما نسخه iOS 15.1 را دریافت 

کرده باشــد. براى فعال سازى این فرمت، مسیر 
Settings > Camera > Formats را طــى 

کرده، سپس به پایین اســکرول کنید و گزینه 
Apple ProRes را در زیــر هــدر ضبط ویدیو 

تیک بزنید.
 ProRes در مرحله بعد، پیش از این که بتوانید از
استفاده کنید، باید تنظیمات مربوطه را در برنامه 

دوربین آیفون خود نیز فعال کنید.
براى انجام این کار، نرم افــزار Camera را باز 
کــرده و روى گزینــه Video را انتخاب کنید. 
سپس مى توانید رزولوشن و FPS ویدیوى خود 

را تغییر دهید.
البته توجه داشته باشــید، تنظیماتى که هنگام 
عکس بردارى ProRes در دســترس هستند، 
به اندازه فضاى ذخیره سازى مدل شما بستگى 

دارد:
مدل هاى 256، 512 و 1 ترابایتى:

۴K با سرعت 30 فریم بر ثانیه

۴K با سرعت 25 فریم بر ثانیه

۴K با سرعت 24 فریم بر ثانیه

۱۰۸۰p HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه

۱۰۸۰p HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه

۱۰۸۰p HD با سرعت 25 فریم بر ثانیه

مدل هاى 128 گیگابایتى:
1080p HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه

1080p HD با سرعت 25 فریم بر ثانیه

تبدیل آیفــون به یــک دوربین 
حرفه اى

عالوه بــر ایــن محدودیت ها، براى شــروع 
تصویربردارى در زمان فعال بودن ProRes، به 
حداقل 10 درصد فضاى خالى از حافظه داخلى 
نیاز دارید. در صورتى که فضاى ذخیره ســازى 
کم تر از 5 دقیقه فیلم ضبط شــده باشد، برنامه 
دوربین آیفون به طور خــودکار حافظه موقت را 

در هنگام استفاده از ProRes حذف مى کند.
ناگفته نماند کــه این کار باعــث افزایش قابل 
توجه فضا نمى شود؛ بنابراین حتما از پاك سازى 

ویدیو هاى غیر ضرورى اطمینان حاصل کنید.
هنگامى که تنظیمات فوق را بــر روى دوربین 
آیفــون خود اعمــال کردید، 
مى توانید فیلم بردارى را آغاز 
کنید. توجه داشــته باشــید 
که ProRes تنها در حالت 
ویدیــو در برنامــه دوربین 
iOS قابل اســتفاده است. 

هم چنین ســایر حالت هاى 
ویدیویى مانند ســینمایى، 
اسلوموشــن و تایم لپس نیز 

غیرفعال خواهند شد.

تبدیل گوشى هوشمند 
به یک دوربین حرفـــــه اى

کش از که ا کشنشانه زهش کنش نه
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با نکاتى که در این مطلب ذکر شــده است 
مى توانید صندوق ورودى جیمیل خود را به راحتى بدون حذف 

تمام پیام ها، به صفر برسانید.
وقتى صحبت از ایمیل به میان مى آید، معموال اینطور است که نه مى توان با آن زندگى 

کرد و نه مى توان بدون آن زندگى کرد. این پیام ها بخش مهمــى از ارتباطات امروزى را 
تشکیل مى دهند، اما مرتب سازى آن ها زمان زیادى را مى گیرد، زمانى که مى تواند صرف انجام 

کارى سازنده تر شود.
خوشبختانه اگر جیمیل، سرویس ایمیل منتخب شما باشد، مى تواند امکان انتشار سریع پیام هاى 
دریافتى را براى شما فراهم آورد؛ عالوه بر این، در جیمیل افزونه هاى مفید زیادى براى رسیدن به 

صندوق ورودى خالى تا حد امکان وجود دارد.
نکته کلیدى در اینجا این است که ممکن اســت کار را به فیلتر هاى خودکار و ابزار هاى 

دیگر بسپارید که بخشى از سازماندهى را انجام داده و به شما اجازه مى دهند تا 
با آنچه واقعا مهم است، کنار بیایید. در اینجا پنج ترفند براى واقعیت 

بخشیدن به صندوق ورودى صفر آورده شده است.

 جیمیل را با اولویت بندى 
پیام هاى خود دریافت کنید

اگر صفحــات را در جیمیل تنظیم 
نکرده اید، اکنون زمان آن است که 
ایــن کار را انجام دهیــد. روى نماد 
چرخ دنده (باال سمت راست در رابط 
وب) کلیک کنید و سپس پیکربندى 
صندوق ورودى را انتخاب کنید تــا انتخاب کنید کدام 
دســته ها روى صفحه نمایش داده شوند. جیمیل سعى 
مى کند حدس بزند کدام پیام ها مهم هستند، مى توانید 
با کلیک کردن روى نشــانگر اهمیت در سمت چپ هر 

مکالمه واقعا مهم، به آن کمک کنید.
عالوه بر این، مى توانید ایمیل ها را بین صفحات بکشید 
تا به جیمیل آمــوزش دهید چگونــه پیام هایتان را در 
آینده بر اساس نوع یا فرســتنده مرتب کند. براى این 
منظور مى توانید دســته هاى کم اهمیــت (اجتماعى، 
به روزرســانى ها) را در صندوق ورودى خود تا پایان روز 
نادیده بگیرید، ســپس چند دقیقه را صرف مدیریت و 

پردازش انبوه این پیام ها کنید.

 .1

 .2

 .3
 .5

 .4

فیلتر هاى خود را تنظیم کنید
فیلتر هــا یکى از راه هــاى کلیدى 
براى سازماندهى خودکار پیام هاى 
دریافتى هستند. براى تنظیم برخى 
از عبارات جستجو، روى فلش رو به 
پایین در کادر جســتجو در باالى 
صفحه کلیک کنید. ســپس روى Create filte، کلیک 
کرده تا آن را تنظیــم کنید؛ همچنیــن مى توانید از پیام 
کشویى موجود در کنار هر پیام، فیلتر هاى جدیدى ایجاد 

کنید.
براى مثال، اگر با چندین آدرس ایمیل وارد حساب جیمیل 
خود شده اید، مى توانید پیام هاى ارسال شده به آدرس هاى 
دیگر را به عنوان کم اهمیــت عالمت گذارى کنید. گزینه 
دیگر این است که فورا ایمیل هاى خاصى را بایگانى کنید 
و آن ها را به عنوان خوانده شده عالمت گذارى کنید، آن ها 
در صندوق ورودى شما ظاهر نمى شــوند، بنابراین کمتر 
براى شما کار مى کنند، اما در صورت نیاز همچنان از طریق 

جستجو در دسترس خواهند بود.

 با ستاره هاى جیمیل خالق باشید
از همان ابتدا، جیمیل از ارائه یک سیســتم پوشه اجتناب کرده 
است. در عوض مى توانید از برچســب ها و ستاره ها براى مرتب 
کردن پیام هاى خود استفاده کنید. در وب روى نماد cog، سپس 
Settings کلیک کنید، سپس صفحه General را باز کنید. در 

مجموع 12 نوع ستاره مختلف را مى بینید که مى توانید استفاده 
کنید. براى در دســترس قرار دادن بیشــتر در داخل جیمیل، آن ها را به ردیف باال 
بکشید.چگونه این شما را به صندوق ورودى صفر نزدیک مى کند؟ با ستاره گذارى 
و سپس بایگانى کردن پیام ها، مى توانید صندوق ورودى خود را بدون از دست دادن 
پیام هاى مهم پاك کنید. هر دسته از ســتاره ها را مى توان با یک جستجوى ساده، 
مانند «has:yellow-star» یــا «has:green-check» دوباره ظاهر کرد. براى 
مشاهده عبارت جستجوى مرتبط با هر ستاره، ماوس را روى نماد مربوطه در صفحه 

تنظیمات قرار دهید.

 اشتراك هر چیزى را که مى توانید لغو کنید
جیمیل داراى یک ویژگى لغو اشــتراك داخلى 
است تا به ســرعت خود را از لیست خبرنامه 
و اعالن هایى کــه نمى خواهید در آن حضور 
داشته باشید، حذف کنید. شما باید یک پیوند 

لغو اشتراك را در باالى صفحه هر پیام سازگار 
مشــاهده کنید. اساســا جیمیل پیام ها را براى 

پیوند هاى «لغو اشتراك» اسکن کرده و یافتن آن ها را در باالى صفحه 
براى شما آسان تر مى کند.

براى شــروع، این کار بیش از حد معمول زمان مى برد، اما از میزان زمانى که 
مى توانید در آینده در اشتراك هاى خود صرفه جویى کنید، شگفت زده خواهید 
شــد. براى چیزى حتى جامع تر، مى توانید از یک سرویس لغو اشتراك که با 

جیمیل کار مى کند، استفاده کنید. 
Unroll.me یکى از بهترین هاست که به شــما امکان مى دهد چندین پیام 

دریافتى را در یک خبرنامه واحد ترکیب کنید.

از Inbox by Gmail در گوشى خود استفاده کنید
خود گوگل Inbox by Gmail را توسعه داده اســت که مى توانید از آن در 
 Gmail2.0 و وب استفاده کنید. از بسیارى جهات، به عنوان iOS ،اندروید
عمل مى کند؛ اتوماسیون بیشــتر، ویژگى هاى هوشمندتر و کنترل دستى 
کمتر بر مواردى که در هر جا مرتب مى شوند. براى استفاده از Inbox شما 
مى توانید بدون دردسر زیاد از آن ها به صورت پشت سر هم در یک حساب 
کاربرى استفاده کنید.یکى از راه هاى انجام این کار استفاده از جیمیل در دسکتاپ و صندوق ورودى 

این به شما امکان مى دهد تا زمانى که خارج در دستگاه هاى تلفن همراهتان است. 
را به ســرعت مرتب کنید، ایمیل هاى از منزل هستید، ایمیل ها 

به تعویق بیندازید تا بعدا، پیام هایى غیر مهم را 
را که مهم نیستند، سریع حذف 
یا بایگانى کنید، به این معنى 
که پــس از بازگشــت، 
پیام هاى کمترى براى 
پــردازش خواهید 

داشت.
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درمان خانگى براى سرفه در کودکان

یک متخصص مغز و اعصاب، در خصوص اینکه کدام 
ســرگیجه ها مى توانند خطرناك باشــند، توضیحاتى 

ارائه داد.
فرهاد عصارزادگان، در گفتگو با رادیو سالمت گفت: در 
پزشکى دو مبحث داریم که با هم اشتباه گرفته مى شوند، 
یک سرگیجه ورتیگو (سرگیجه حقیقى) و دو، گیجى و 
اکثراً دومى را بیماران، سرگیجه مى نامند و خیلى نگران 
کننده نیســت. تفاوت این دو در اهمیت آن ها است که 

کدام جدى گرفته شود و کدام جدى گرفته نشود.
وى با بیان اینکه سرگیجه یا همان گیجى، خیلى جدى 
نیست و جاى نگرانى ندارد و عالئم خیلى زیادى دارد 
و به راحتى درمان مى شود، افزود: سرگیجه یا گیجى، 
احســاس عدم تعادل را براى بیمار دارد یا بیمار سبکى 
سر و یا سیاهى چشم ها داشته باشد و این ها خیلى نگران 
کننده نیستند؛ ولى سرگیجه حقیقى، جاى نگرانى دارد 

و باید بررسى شود.
عصارزادگان ادامه داد: سوال کلیدى که از بیمار پرسیده 
مى شود این است که آیا احساس چرخش خود و اتاق را 
به دور خود داشتى یا خیر و این نگران کننده است. پس 
نکته کلیدى در چرخش است. سرگیجه حقیقى، حس 
چرخشى است که مریض احســاس مى کند که بعد از 

معاینه ها، باید دید علت آن چیست.
وى با بیان اینکه ســرگیجه ها دو دسته هستند، افزود: 
سرگیجه هاى محیطى که مرجع آن ها مربوط به گوش 
است و ســرگیجه هاى مرکزى که مرجع آن ها مربوط 
به مغز هســتند، که ســرگیجه هاى مرکزى در حیطه 
پزشکان متخصص مغز و اعصاب است. سرگیجه هاى 
محیطى خطر کمترى دارند؛ ولى سرگیجه هاى مرکزى 
مى توانند منشــا هاى بزرگ ترى داشــته باشند مانند 

سکته هاى مغزى.
این متخصص مغز و اعصاب با تاکیــد بر اینکه براى 
تشخیص، عالئم همراه مهم هســتند، گفت: همرا با 

ســرگیجه، تارى دید، دوبینى و یــا اختالل تکلم 
همراه با سرگیجه داشــته باشند؛ این ها عالئم 

سرگیجه هاى مرکزى هستند و باید سریعًا 
به پزشک مراجعه شود، اما 

محیطى  سرگیجه هاى 
این عالئم ها را ندارند. 
شــدت عالئــم به 

منظور بــد بودن 
نیســت و شــاید 
سرگیجه ها خوش 

بین باشند و موقت از بین بروند.
وى در پاسخ به این پرســش که مشکل گوش چقدر 
در سرگیجه تأثیر گذارست، گفت: سرگیجه وضعیتى 
خوش خیم اســت یعنى بیماران معموًال با یک تغییر 
وضعیت از حالت نشسته به ایستاده سرگیجه مى گیرند و 
موقت است و رفع مى شود. این ها همه به دلیل درگیرى 
مجارى نیم دایره اى در گوش است که خیلى در علت 
ایجاد آن اتفاق نظر نیست و تئورى هاى مختلفى وجود 
دارد؛ اما به راحتى درمان پذیر است، ولى ممکن است 
باز برگردد. التهاب گوش داخلى هم باعث ســرگیجه 

مى شود و باید درمان شود تا سرگیجه از بین رود.
عصارزادگان در خصوص راهکار هاى درمانى 
سرگیجه ها اظهار داشت: اگر کسى سرگیجه 
حقیقى داشته باشد، خوراکى ها کمک کننده 

نیستند، ولى براى سرگیجه، ممکن است 
دلیل افت قند 

باشــد و آب قند کمک کننده باشد؛ ولى ممکن 
است کمک کننده هم نباشد. باید دید سرگیجه چه 

نوع سرگیجه اى است.

اضطراب شایع ترین وضعیت سالمت روانى است که 
افراد را تحت تاثیر قــرار مى دهد؛ اضطراب مى تواند 
تاثیر مضرى بر زندگى روزمره بگذارد و عالئمى مانند 
جویدن ناخن، نگرانى بیش از حد، درد قفسه سینه و 

مشکالت خواب را ایجاد کند.
دانشکده پزشکى هاروارد گزارش کرد که باوجود در 
دسترس بودن درمان ها و دارو ها براى اضطراب، تنها 
حدود یک سوم بیمارانى که این اختالل را دارند واقعًا 

به دنبال درمان هستند.
براى کسانى که به دنبال مهار اضطراب خود هستند، 

برخى تغییرات ســاده در رژیم غذایى وجود دارد که 
ممکن است به جلوگیرى از برخى عالئم کمک کند.

اعتقاد بر این است که کربوهیدرات هاى پیچیده مانند 
غالت کامل، کینوا و بلغور جو دوسر سطح سروتونین 

را در مغز افزایش مى دهند.
 عالوه بر این، شروع روز خود با یک صبحانه غنى از 
پروتئین نیز ممکن اســت به کاهش برخى از عالئم 

اضطراب کمک کند.
خوردن تخم مرغ در وعده صبحانــه مى تواند براى 
افرادى که با اضطراب دســت و پنجه نرم مى کنند 
مفید باشــد، زیرا تخم مرغ حاوى تریپتوفان، اسید 
آمینه اى است که به تولید سروتونین 

کمک مى کند.
نتایــج تحقیقى در 
ســال 2021 

نشان داد که سطوح پایین پروتئین و تریپتوفان که هر 
دو در تخم مرغ یافت مى شوند ممکن است در سطوح 

باالتر اضطراب نقش داشته باشند.
عالوه بر این، شــواهدى وجود دارد که از ارتباط بین 

کمبود ویتامین دى و اضطراب حمایت مى کند.
 یک تخم مرغ بزرگ حاوى 6 درصد از مقدار توصیه 

شده روزانه ویتامین دى است.
مطالعه اى در ســال 2009 که در مجلــه آمریکایى 
تغذیه بالینى منتشر شد نشــان داد که سطوح پایین 
کولین ممکن است با افزایش عالئم اضطراب مرتبط 

باشد.
تحقیقات بیشــترى براى تعیین کامل اثربخشــى 
تخم مرغ در برابر اضطــراب همچنین غذا به عنوان 
ابزار اصلى مدیریت عالئم اضطراب مورد نیاز است 
با این حال، افزودن غذا هاى ســالم به رژیم غذایى 
مى تواند از ســالمت جســمى و روانى شما حمایت 

کند.
اگر احســاس مى کنید که عالئم اضطراب را تجربه 
مى کنید، با پزشــک خود تماس بگیریــد تا بهترین 
گزینه هاى ممکن را براى مدیریت عالئم با شما در 

میان بگذارد.

روغن کلزا فاقد کلســترول بوده و نسبت به همه 
روغن هــاى خوراکى در جهــان کم ترین چربى 

اشباع را دارد.
روغن کلزا سرشار از دو نوع اسید چرب است که 
براى بدن انسان حکم کیمیا را دارد؛ چون این دو 
نوع اسید در بدن تولید نمى شوند. اولى «اسید آلفا 
لینولنیک» اســت که از بدن در مقابل حمالت 
قلبى حفاظت کرده و موجب کاهش کلســترول 

بد بدن مى شود. اســید چرب بعدى «اسید 
لینولئیک» یک اسید چرب امگا 6 است.

این اسید براى مغز بسیار مفید است و در 
رشد نوزادان نقش بســزایى دارد. هر دو 

این ها براى بدن ضرورى هستند 
و هر دو در گــروه چربى هاى 

سالم غیر اشباع قرار دارند.
اما متاســفانه امــروزه بیش از 
90 درصــد دانه هــاى کانوال 
دستکارى ژنتیکى شده است؛ 

به طورى که تاثیرات مخربى روى ســالمتى ما 
مى گذارد.

همچنین برخى از انواع روغن کانوال با روش هاى 
پردازشى بســیار غیر طبیعى تولید شده است که 
شــامل گرما، دئودورانت و محلول سمى هگزان 
بوده که مقدار زیادى چربى ترانس در طول این 
فرآیند در این روغن 

شکل مى گیرد.

 على رغم میزان آهن باالى اسفناج، جذب آن در 
بدن بسیار کم اســت و حتى گاهى باعث کاهش 

میزان آهن بدن مى گردد.
 اسفناج گیاهى است علفى و بوته اى که برگ هاى 
مثلثى شکل با دمبرگى شیار دار اطراف ساقه قرار 

گرفته اند.
ریشه کلمه Sipnach از کلمه فارسى آسپاناخ به 
معنى "دست سبز خشــن" گرفته شده است. این 
گیاه داراى خاصیت غذایى باالیــى بوده غنى از 

ترکیبات آنتى اکسیدان است. 
این گیاه حاوى انــواع ویتامین هاى A,C, E,B و 
امالح منگنز، منیزیوم، مس، آهن، کلسیم، پتاسیم، 
روى، فســفر، سلنیم، اســید هاى چرب و امگا 3 

است.
 اخیرا ترکیبات جدیدى بــه نام روبیس کولین در 
اسفناج گزارش شــده است که منبع فولیک اسید 
یا ویتامین B۹ مى باشند. اســفناج منبعى سرشار 

از آهن است.
انجمن کشاورزى آمریکا نشان داده است که در 
180 گرم اسفناج پخته 6/43 میلى گرم آهن وجود 

دارد درحالى که یک همبرگر آماده حداکثر حاوى 
4/42 میلى گرم آهن است. اما نکته حائز اهمیت 
این اســت که ارزش غذایى آهن بــه جذب آن 

است.
آهن به دو صورت وارد بدن مى شــود: آهن قابل 
جذب و آهن غیــر قابل جــذب. در صورتى که 
منابع آهن همــراه ویتامین C و یــا فیبر و الیاف 
گیاهــى مصــرف شــوند جــذب آن افزایش

 مى یابد.
از آنجاکه اســفناج حاوى مقدار زیادى اگزاالت 
اســت با آهن تولید اگزاالت آهــن نموده باعث 
جلوگیرى از جذب آهن در بدن مى شــود. حتى 
در مطالعاتى نشان داده شده است که مقدار زیاد 

اگزاالت حتى آهن بدن را کاهش مى دهد.
همچنین میزان اگزاالت زیاد مى تواند باعث ایجاد 
ســنگ کلیه گردد. این اگزاالت با کلسیم موجود 
در اســفناج نیز تولید اگزاالت کلسیم کرده باعث 
کاهش جذب کلسیم مى گردد و علیرغم باال بودن 
درصد کلسیم این گیاه بدن حدود 5 درصد آن را 

مى تواند جذب کند.
اســفناج نباید به کودکان زیر چهار 
مــاه داده شــود همچنین 
نگهدارى طوالنى مدت 
آن چه به صورت تازه 
و چــه بــه صورت 
پخته شــده باعث 
تبدیل نیترات هاى 
موجــود در آن بــه 
نیتریت شــده که مضر 

است.

کدام سرگیجه خطرناك است؟ براى کاهش اضطراب روز خود را با تخم مرغ آغاز کنید

نقش شیوه
 زندگى سالم 
در پیشگیرى 
از سرطان

شما مى توانید با رعایت عادات سبک زندگى ســالم مثل درست غذا خوردن، 
ورزش منظم و مخافظت از پوستتان، خطر ابتال به ســرطان را به میزان قابل 
 JAMA Internal Medicine توجهى کاهش دهید.یک مطالعه منتشر شده در
نشان داد که فعال بودن با کاهش قابل توجه خطر ابتال به انواع مختلف سرطان 
مرتبط است. به عالوه، ورزش منظم به شما کمک مى کند وزن سالمى داشته 

باشید که خطر ابتال به سرطان را هم کاهش مى دهد.
ر هفته 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط (چیزى که ضربان قلبتان را باال ببرد) 
با فعالیت هاى ساده مانند پیاده روى سریع، دوچرخه سوارى یا حتى استفاده از پله 

به جاى آسانسور مى تواند انتخاب خوبى باشد.

درست غذا بخورید
سرطان روده دومین قاتل بزرگ سرطان در انگلستان و چهارمین سرطان شایع در 
جهان است. بهترین راه براى کاهش خطر ابتال به سرطان روده، داشتن یک رژیم 
غذایى متعادل با مقدار زیادى میوه و سبزیجات است.زیرا میوه و سبزى، فیبر مورد 
نیاز براى حفظ عملکرد مؤثر روده را فراهم مى کند. همچنین مصرف زیاد گوشت 

قرمز یا فراورى شده خطر ابتال به سرطان را افزایش مى دهد.

مراقب وزن خود باشید
بر اساس تحقیقات سرطان انگلســتان، اگر همه ما وزن مناسبى داشته باشیم، 
مى توان از حدود 22 هزار و 800 مورد ســرطان در سال پیشگیرى کرد. با این 

حال، حدود 63 درصد جمعیت بزرگ سال هم اکنون اضافه وزن دارند.

سیگار را ترك کنید
سرطان ریه سومین نوع شایع سرطان در انگلستان است (و دومین سرطان شایع 
در زنان) با این حال، 79 درصد موارد قابل پیشگیرى هستند. با ترك کردن سیگار 

مى توانید از خطر ابتال به این سرطان جلوگیرى کنید.

از پوست خود محافظت کنید
اشعه فرا بنفش در نور خورشید به DNA ســلول هاى پوست آسیب مى رساند 
و همان چیزى اســت که باعث جدى ترین نوع سرطان پوست، مالنوم بدخیم 

مى شود.
 این اشعه هاى مضر فرابنفش از آفتاب ساطع مى شوند، پس از آن دورى و حتما 

در صورت قرار گرفتن در معرض آفتاب از ضد آفتاب استفاده کنید.

روغن کلزا براى
 بدن انسان حکم کیمیا را دارد

چه زمانى خوردن اسفناج براى بدن مضر است؟

داروى سرفه یا سرماخوردگى همیشــه یک گزینه درمانى 
ایمن یا موثر در کودکان نیست. در اینجا جایگزین هاى کامًال 

طبیعى براى امتحان کردن وجود دارد.
سرفه یک عالمت رایج است که اکثر کودکان در طول دوران 
کودکى خود بار ها آن را تجربه مى کنند. اگرچه سرفه ها معموًال 
دلیلى براى نگرانى نیستند و خود به خود از بین مى روند، گاهى 

مى توانند نشانه اى از یک مشکل جدى ترى باشند.
ما با شروع سرفه، فورا به سراغ داروى سرفه یا سرماخوردگى 
کودك نروید. چرا که یک گزینه درمانى ایمن یا موثر نیست. 
درك انواع مختلف ســرفه و روش صحیح درمان آن ها به 
کودك شــما کمک مى کند تا در کوتاه ترین زمان در مسیر 

بهبودى قرار گیرد.
انواع مختلفى از سرفه وجود دارد، بنابراین مهم است که به 
صداى سرفه گوش دهید و مراقب عالئم همراه دیگر باشید. 
این به شما و ارائه دهنده مراقبت هاى بهداشتى شما کمک 
مى کند تا بهترین برنامه درمانى را براى فرزندتان تعیین کنید.

نمونه هایى از انواع مختلف سرفه عبارتند از:
سرفه خفیف: که اغلب نشانه سرماخوردگى یا آلرژى است. 
در بیشتر موارد، این نوع از ســرفه را مى توان با درمان هاى 

خانگى تسکین بخشید.
ســرفه هاى عمیق: این ها اغلب نتیجــه عفونت هاى 
ویروسى یا باکتریایى مانند سرماخوردگى، آنفوالنزا یا ذات 
الریه هستند. در برخى شــرایط مى توان این نوع سرفه را در 
خانه درمان کرد. با این حال، اگر سرفه شدید یا مداوم است، 

باید کودك خود را پیش پزشک اطفال ببرید.
سرفه هاى سخت و شدید: که معموًال به دلیل عفونت هایى 
مانند کروپ یا آسم ایجاد مى شود. اگر کودك شما از سفتى 
قفسه سینه شکایت دارد، بهتر است با پزشک اطفال صحبت 
کنید. آن ها ممکن است در نفس کشیدن، بیان جمالت کامل 
و بلند مشکل داشته باشند یا عالئم فیزیکى مانند باز شدن 
سوراخ هاى بینى، تنفس شکمى، تنفس سریع یا مکش بین 

دنده ها همراه با تنفس داشته باشند.
سرفه هاى مکرر همراه با تنفس بلند: که نشانه سیاه 
سرفه است و معموًال به عنوان سیاه سرفه شناخته مى شود، 
یک عفونت بسیار مسرى و بالقوه خطرناك دستگاه تنفسى 
است. این نوع سرفه ممکن است با تغییر رنگ صورت به آبى 
یا با رنگ پریدگى همراه باشد. این نوع سرفه نیاز به یک نسخه 

دارویى تجویز شده توسط پزشک اطفال دارد.
در صورت عدم درمان سریع، سرفه مى تواند باعث ناراحتى و 
درد در ناحیه قفسه سینه و گلو شود. اگرچه داروى سرفه براى 
استفاده در کودکان در هر سنى تایید نشده است، اما دارو ها 
و درمان هاى خانگى دیگرى براى کمک به تسکین سرفه و 

تسکین هرگونه ناراحتى وجود دارد.

درمان هاى خانگى براى سرفه در 
کودکان

دارو هاى ســرفه بدون نســخه، از جمله 
دارو هاى هومیوپاتــى، براى کودکان 
کمتر از 6 سال توصیه نمى شود؛ طبق 

نظــر آکادمى اطفــال آمریکا 
(AAP)، درمان هاى خانگى 
اغلــب اولین قــدم براى 
کمک به احســاس بهتر 
کودك شما هســتند. این 

شش درمان طبیعى براى سرفه در کودکان را امتحان کنید.
1. دســتگاه رطوبــت ســاز بــا خاصیــت

 خنک کنندگى
رطوبت ساز ها یا دســتگاه بخور، یک روش محبوب براى 
افزایش رطوبت هوا هســتند و یک درمان رایج سرفه براى 
کودکان شناخته مى شــوند. اگرچه تحقیقات بیشترى الزم 
است، اما اعتقاد بر این است که اســتفاده از رطوبت ساز ها 
به شل شدن مخاط کمک کرده و در نهایت تسکین سرفه 
و احتقان را به همراه دارد. فقط مطمئن شوید که آن را به طور 
منظم تمیز کنید تا از رشد کپک و باکترى که مى تواند در هوا 

منتشر شود جلوگیرى کنید.
به خاطر داشته باشید که یک رطوبت ساز گرم ممکن است 
مزایاى مشابهى را ارائه دهد، اما به دلیل احتمال سوختگى 
ناشى از آب داغ یا بخار، آن ها براى کودکان توصیه نمى شوند.

2. دوش آب گرم
یک دوش بخار آب گرم قبل از خواب مى تواند به شل شدن 
مخاط و احتقان کودکان کمک کند، سرفه آن ها را تسکین 
ببخشد و تنفس کودك شما را آسان کند. فقط مطمئن شوید 
که آب دوش خیلى داغ نباشد، زیرا ممکن است براى کودکان 

خردسال خطرناك باشد.
3. قطره یا اسپرى بینى سالین

اگر سرفه کودك شما به دلیل احتقان بینى است، استفاده از 
قطره ها یا اســپرى هاى بینى نمکى مى تواند به پاك کردن 
آرام مجراى بینى او کمک کند و تنفس را براى او آســان تر 
کند. آن ها همچنین مى توانند به شستن میکروب ها و مواد 

تحریک کننده در سوراخ بینى کمک کنند.
براى کودکان کوچکى که نمى توانند فین 
کنند، مى تــوان از یک ساکشــن بینى 
کودك به دنبــال قطره هــاى نمکى 
استفاده کرد تا به پاکسازى مجراى بینى 
کمک کند. مهم است که در انجام این کار 
دقت زیادى داشته باشید تا از افزایش تورم 
در سوراخ هاى بینى یا تحریک تروماى 

موضعى (خون دماغ) جلوگیرى شود.
4. عسل

تحقیقات نشــان مى دهد که خواص ضد 
میکروبى عسل مى تواند به کاهش عالئم 

ســرماخوردگى (به طور عمده دفعات و شدت سرفه) کمک 
کند. با این حال، به دلیل خطر ابتال به بوتولیسم، یک بیمارى 
نادر، اما بالقوه تهدید کننده و خطرناك که بر اعصاب بدن تأثیر 
مى گذارد و باعث ضعف عضالنى و مشکل در تنفس مى شود، 

هرگز نباید به کودکان زیر یک سال عسل داد.
:AAP دوز هاى عسل توصیه شده توسط

سنین 1-5 سال: 2/1 قاشق چایخورى عسل
سنین 6 تا 11 سال: 1 قاشق چایخورى عسل

رده سنى 12 سال و باالتر: 2 قاشق چایخورى عسل
در حالى که دستورالعمل خاصى براى اینکه چقدر مى توانید 
در روز به کودك خود بدهید وجود ندارد، عســل حاوى قند 
اســت، بنابراین مى توانید مصــرف آن را در نزدیکى زمان 
خواب محدود کنید. فراموش نکنید که پس از دادن عســل 
به کودکتان، دندان هاى او را مســواك بزنید تا خطر ایجاد 

پوسیدگى در آن ها کاهش یابد.
5. مایعات گرم

براى کودك نوپا یا کودك بزرگتر، نوشــیدن مایعات گرم 
مى تواند به تســکین گلودرد، رفع احتقان و کاهش سرفه 
کمک کند. سعى کنید به کودکتان آب گرم، چاى گیاهى یا 
آبگوشت بدهید. سوپ مرغ یک راه عالى دیگر براى دریافت 
برخى مواد مغذى و در عین حال تسکین عالئم کودك است.

همچنین مى توانید عســل را در آب گرم حل کنید تا فواید 
بیشترى داشته باشید.

6. مالش قفسه سینه
مالش موضعى قفسه ســینه کودکان، مانند درمان سرفه 
موضعى کودکان Vicks VapoRub، مى تواند ســرفه را 

تسکین دهد و به کودك شما کمک کند تا کمى بخوابد.
بسته به محصول، مالش قفسه ســینه ممکن است براى 
کودکان کمتر از 2 سال توصیه نشود و اگر طبق دستورالعمل 

استفاده نشود، مى تواند خطرناك باشد.
7. دانه کاروم

جوشاندن آب با دانه هاى هل (جواین) و برگ هاى تولسى 
مى تواند به تسکین سرفه کمک کند. همچنین به تسکین 
گرفتگى قفسه سینه کمک مى کند. این دمنوش را با تجویز 

پزشک مى توانید به کودك خود بدهید.
8. کودك را هیدراته نگه دارید

هنگامى که کودك عطسه و ســرفه مى کند، باید هیدراته 

بماند. نوشیدن آب به طور منظم به مبارزه با سرماخوردگى 
کمک مى کند، التهاب گلو را به حداقل مى رساند و عفونت را 
از بین مى برد. مایعات دیگر، مانند سوپ گرم یا آب میوه تازه، 
ممکن است به جبران انرژى از دست رفته بدن کمک کنند.

9. غرغره نمک
براى تسکین گلودرد از کودك بخواهید دو بار در روز با آب 
نمک ولرم غرغره کند. آب شور باعث تسکین فورى درد و 
عفونت گلو مى شود. اما غرغره کردن براى کودکان زیر شش 
سال توصیه نمى شود، زیرا آن ها نمى توانند به درستیآب نمک 

غرغره کنند.
10. شیر زردچوبه

زردچوبه به دلیل خاصیت ضد عفونى کنندگى آن براى درمان 
عفونت هاى ویروسى مانند سرفه و سرماخوردگى شناخته 
شده است. یک لیوان شیر گرم با پودر زردچوبه درست کنید 
و هر شــب به کودك بدهید. گلودرد و آبریزش بینى را فوراً 
تسکین مى دهد. شیر از آنجایى که سرشار از کلسیم است به 

کودك انرژى مى بخشد.
11. سوپ رشته مرغ

خواص ضدالتهابى سوپ مرغ در دماى گرم مى تواند گلودرد 
را تسکین دهد و به بدن کودك گرما مى بخشد، مخاط را در 
مجراى بینى شل کرده و گرفتگى بینى را کاهش مى دهد. 
سوپ گرم مجراى بینى را باز مى کند تا راحت تر بتوانید بینى 

کودك را پاك کنید، تا سرفه ى او آرامتر شود.
ســوپ، بدن را هیدراته نگه مى دارد، در حالى که پروتئین و 
کربوهیدرات ها تعادل شما را حفظ مى کنند و این یک غذاى 
فوق العاده سالم براى هر کســى است که احساس بیمارى 
مى کند. جاى تعجب نیست که یک کاسه سوپ مرغ شبیه 

یک آغوش گرم باشد.

داروى سرفه کودکان
هنگامى که دارو هاى خانگى سرفه کودکان مؤثر نیستند، 
دارو هاى بدون نسخه (OTC) ممکن است یک گزینه باشند. 
پزشک اطفال شما ممکن است یکى از انواع دارو هاى زیر را 
براى درمان سرفه کودك شما توصیه کند. اکثر این دارو ها 
در سنین زیر 4 سال توصیه نمى شوند و اطالعات ایمنى یا 

اثربخشى براى کودکان زیر 6 سال ندارند.
ضد احتقان هاى بینى: این دارو ها مى توانند به پاك کردن 
بینى کودك شما کمک کنند و اگر کودك شما نیز با آلرژى 
مواجه است، مى تواند مفید باشد. یک ماده فعال رایج در این 

دارو ها پسودوافدرین است.
اکسپکتورانت ها: اکســپکتورانت ها مى توانند به رقیق 
شدن ترشحات مخاطى کمک کرده و سرفه خلط را آسان تر 

کنند. یک ماده فعال رایج در خلط آور ها گایفنسین است.
سرکوب کننده هاى سرفه: سرکوب کننده هاى سرفه 
به آرام کردن رفلکس ســرفه کمک مى کنند تا فرد کمتر 
سرفه کند. یک ماده فعال رایج در سرکوب کننده هاى سرفه 

دکسترومتورفان است.
آنتى هیســتامین ها: اگر سرفه کودك شــما به دلیل 
آلرژى، تب یونجه یا سرماخوردگى باشد، آنتى هیستامین ها 
مى توانند مفید باشند. یک ماده فعال رایج در این دارو ها دیفن 

هیدرامین است.
مسکن ها: مسکن ها مى توانند به کاهش درد قفسه سینه 
یا گلو که ممکن است با ســرفه مرتبط باشد کمک کنند. 
ترکیبات فعال رایج در مسکن ها استامینوفن یا ایبوپروفن 

هستند.

بب با با با الئم همراه مهم هســتند، گفت: همرا
مممممممممممممممممممممممممملمکلم  تارى دید، دوبینى و یــا اختالل ت

مالئم گیجه داشــته باشند؛ این ها ع
باید سریعًا ى مرکزىهستند و

راجعه شود، اما 
محیطى ى 
ا را ندارند. 
ههههههههههههههههه بهه الئــم
 بودن 
شــاید 
خوش

مى شود و باید درمان شود تا سرگیجه از بین رود.
ععصارزادگان در خصوص راهکار هاى درمانى
سرگیجه ها اظهار داشت: اگر کسى سرگیجه
هنده حقیقىداشته باشد، خوراکى ها کمک کن

نیستند، ولى براى سرگیجه، ممکن است 
افت قند  دلیل

باشــد و آب قند کمک کننده باشد؛ ولى ممکن
است کمک کننده هم نباشد. باید دید سرگیجه چه

نوع سرگیجه اى است.

 دنبالدرمان هس
راى کسانى که به دنبال مهار اضطراب خود هس

مفید باشــد، زیر
آآآمآمینه اى است که به تولید سروتو

کمک مى کند.
نتایــج تحقیقى

1 ســال

ند. اولى «اسید آلفا 
 در مقابل حمالت 
اهش کلســترول

 بعدى «اسید 
6گا 6 است.

د است و در 
دارد. هر دو 

د 

ز 
ال 
؛ 

بوده که مقدار زیادى چربى ترانس در طول این
فرآیند در این روغن

شکل مى گیرد.

اسفناج پخته 6/43 میلى گرم آهن وجود  3 گرم مى تواند جذب کند.180
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى رضا اعالمى زواره فرزند حبیب اله باســتناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 5782 فرعى واقع در زواره شانزده اصلى 
گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان کــه در صفحه 595 دفتــر 44 امالك 
بنام آقاى رضا اعالمــى زواره فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 119 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وذیل ســند رهنى شماره 106007 مورخ 
1399/06/29دفترخانه اسناد رسمى شماره 51 شهر اردستان استان اصفهان 
بنفع بانک کشاورزى شعبه اردستان به مبلغ 2،370،000،000 ریال به مدت 
10 سال در رهن میباشد و مازاد اول ششدانگ ذیل سند رهنى شماره 113396 
مورخ 1401/08/22 دفترخانه اسناد رســمى شماره 51 شهر اردستان استان 
اصفهان که بنفع بانک کشاورزى شعبه اردســتان به مبلغ 1،100،000،000 
ریال به مدت 10 ســال در رهن و مازاد دوم ذیل سند رهنى شماره 110133 
مورخ 1400/08/27 دفترخانه اسناد  رسمى شماره 51 شهر اردستان استان 
اصفهان که بنفع بانک کشاورزى شعبه اردســتان به مبلغ 1،230،000،000 
ریال به مدت 10 ســال در رهن و مازاد سوم ذیل سند رهنى شماره 112078 
مورخ 1401/03/31 دفترخانه اسناد رســمى شماره 51 شهر اردستان استان 
اصفهان که بنفع بانک کشاورزى شعبه اردســتان به مبلغ 5،900،000،000 
ریال به مدت 10 سال در رهن میباشــد و مازاد چهارم ذیل سند رهنى شماره 
112092 مورخ 1401/04/01 دفترخانه اسناد  رسمى شماره 51 شهر اردستان 
استان اصفهان که بنفع بانک کشاورزى شعبه اردستان به مبلغ 200،000،000 
ریال به مدت 10 سال در رهن قرار گرفته و به حکایت دفتر امالك معامله اى 
انجام نگردیده و در اثر نامعلوم مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنى نموده ، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/11-م الف:1448681-

مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک زواره - خیراله عصارى/11/133 

 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0454 مورخ 1401/09/26 به شماره کالسه 0387 مالکیت 
آقاى/ خانم علیرضا بیگ لرى گشنیزجانى به شناسنامه شماره 12875 کدملى 
1283237709 صادره فرزند براتعلى در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
46,89 مترمربع پالك شماره 731 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و سند وکالت 45064 
مورخ 1401/02/01 دفترخانه 300 و سند وکالت 44955 مورخ 1401/1/25 
دفترخانه 300 و ذیل صفحه 479 دفتر 87 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/26- م الف: 1448251 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/137

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1858 مورخ 1401/10/27 به شماره کالسه 1809 مالکیت 
آقاى/ خانم حجت هوازاده به شناسنامه شماره 558 کدملى 1290589275 
صادره فرزند شعبانعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58,25 مترمربع 
پالك شماره 1248 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 241282 مورخ 98/8/11 دفتر 73 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/11/26-م الف: 1447679 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/135

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006011216- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/06- 

صدیقه پیرحاجى خوزانى فرزند محمود به کدملى 1141512221 به استناد 
یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان مالکیت 
پالك شماره (835) فرعى (114) اصلى که در دفتر امالك 332 صفحه 518 
نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام 
نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده 
مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/11-م الف: 1447315-سید محمدحسن 
مصطفوى-سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر –از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/11/134

مدیر امور فنى و مهندســى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: افزایش هزینه ، ساخت و نصب تجهیزات 
، چالش گسترش طرح هاى آبیارى جدید مزارع در این 
استان است.غالمرضا عشــاقى افزود: باال رفتن قیمت 
تجهیزات در چند سال اخیر بســیار مشهود بوده و روند 

اجراى طرح ها را با مشکل روبه رو کرده است.
وى خاطرنشان کرد: همین امر اهمیت ارائه تسهیالت 
بانکى به متقاضیان را بیش از قبل نشــان مى دهد و بى 
تردید حمایت از این پروژه ها براى توســعه کشاورزى و 
حفاظت و مصرف بهینه منابع آبى کشاورزى موجود باید 
مد نظر باشــد.مدیر امور فنى و مهندسى سازمان جهاد 

کشاورزى اصفهان اضافه کرد: طرح هاى آبیارى جدید 
امسال در چهار هزار هکتار از زمین هاى کشاورزى استان 
اجرا شد و مجموع اراضى مجهز شده به این سامانه ها را به 

140 هزار هکتار افزایش داد.
عشــاقى ادامه داد: از آنجا که اســتان اصفهان از جمله 
مناطق خشک و نیمه خشک کشــور به شمار مى رود و 
همواره با پدیده خشکسالى روبه روست، توسعه طرح هاى 
آبیارى تحت فشار، قطره اى و جدید در این منطقه اهمیت 
دارد.وى اظهار داشت: استان اصفهان از لحاظ توسعه و 
میزان سامانه هاى جدید آبیارى در کشور رتبه نخست را 

در اختیار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از اعالم آماده 
باش مدیریت بحران به گروه هاى امداد زمستانى  در جاده 

هاى استان در پى پیش بینى ادامه بارش ها خبر داد.
منصور شیشه فروش افزود : این گروه ها در تمامى مناطق 
شهرى و روستایى استان و جاده هاى ارتباطى همزمان 
با پیش بینى بارش برف و باران و تندباد تا پنجشــنبه 13 

بهمن ماه در حالت آماده باش قرار دارند.
وى اظهار داشــت: بارش ها به ویژه در غــرب و جنوب 
تا پنجشنبه پیش بینى شــده و به این منظور تجهیزات 
الزم براى انجــام عملیات راهدارى زمســتانى در راهها 
براى پیشــگیرى از بروز اختالل در تــردد ایمن و روان 

درمحورهاى ارتباطى پیش بینى شده است.
در همین حال رئیس پلیس راه استان اصفهان دیروز گفت: 
بارش برف به صورت مقطعى ومستمر در محورهاى غرب 

و جنوب استان اصفهان گزارش شده است.
سرهنگ اصغر زارع ابراز داشت: رانندگان باید در صورت 
ضرورت سفر به این محورها نکات ایمنى را رعایت کنند.

وى با اشــاره به ســقوط بهمــن در محور خوانســار – 
بوئین میاندشــت نیز گفت: این پدیــده در گردنه احمد 
آباد گزارش شــد که ساعت 24 یکشــنبه شب اعالم و 
صبح دوشــنبه به همت نیروهاى راهــدارى و پلیس راه 

بازگشایى شد.

چالش گسترش طرح هاى 
آبیارى جدید مزارع اصفهان

آماده باش گروه هاى 
امداد زمستانى اصفهان 

حادثه براى
 3 پراید در 8 ساعت

نصف جهان حادثـه آفرینـى سـه خـودروى 
پرایـد در عـرض 8 سـاعت یـک کشـته و دو 
مصـدوم بـر جـاى گذاشـت. بنابـر این گـزارش، 
در حادثـه اول کـه سـاعت 23 و 45 دقیقـه یـک 
شنبه شـب به سـامانه 125 سـازمان آتش نشانى 
و خدمـات ایمنـى شـهردارى اصفهـان گـزارش 
شـد، یـک سـوارى پرایـد بـا دو سرنشـین مـرد 
بـه دلیـل انحـراف از مسـیر اصلـى در ورودى 
بزرگراه حبیـب الهى بـا پایـه تابلوى وسـط بلوار

برخورد کرد.
بالفاصله گروه امداد و نجات از ایسـتگاه شـماره 
3 به محل حادثه اعزام شـد و راننده خودرو که در 
اثر شـدت جراحات وارده جان باخته  و سرنشـین 
دیگر که مصدوم شـده بـود را رها سـازى کردند. 
در حادثه اى دیگر که سـاعت 7 و 45 دقیقه صبح 
روز دوشنبه به سامانه 125 سـازمان آتش نشانى 
و خدمـات ایمنـى شـهردارى اصفهـان گـزارش 
شـد، برخورد سـوارى پراید با یک دسـتگاه هایما 
در محـدوده اشـکاوند یک نفـر مصـدوم برجاى 
گذاشت. گروه امداد و نجات که از ایستگاه شماره 
23  اعزام شـدند ضمن ایمن سـازى محل حادثه، 
بالفاصلـه مصـدوم که مردى 60 سـاله بـود و در 
خودرو محبوس شـده بـود را آزاد سـازى کردند و 
تحویل عوامل اورژانس شـهر دادند و خودرو ها به 
حاشیه خیابان منتقل و نشـت بنزین خودرو ها نیز 

کنترل شد.

خبر

مانى مهدوى
در حالى که برخى منابع غربى ادعا کــرده اند آمریکا به 
همراه رژیم صهیونیســتى و یک کشــور دیگر منطقه 
پشت حمله هوایى اخیر به تأسیسات نظامى در اصفهان
 بوده اند، دولت آمریکا دست داشتن آن کشور در این حمله 

را تکذیب کرده است.
پایگاه اطالع رســانى «انتخاب» به نقــل از خبرگزارى 
«رویترز» نوشت که «ژنرال پاتریک رایدر»، سخنگوى 
پنتاگون گفته هیچ نیروى نظامى آمریکایى در این حمله 
دست نداشته است. یک مقام دیگر آمریکایى هم به شرط 

عدم افشاى نامش گفت که ظاهراً اسرائیل در این حمله 
دست داشته است. 

پیش تر خبرگزارى «فارس» نوشته بود که شبکه سعودى 
«الحدث» مدعى شــده است عملیات شــنبه شب در 
اصفهان علیه یکى از تأسیسات وزارت دفاع ایران، توسط 
آمریکا و کشــور دیگرى غیر از رژیم صهیونیستى انجام 
شده بود. در همین حال به نوشته خبرگزارى «مهر» اولین 
بار توسط «وال استریت ژورنال» به نقل از چندین منبع 
ناشناس گزارش شده بود که مقامات آمریکایى به نقش 

تل آویو در این حمله اذعان دارند. 

خبرگزارى «ایرنا» هم با انتشــار گزارش «وال استریت 
ژورنال» بــه نقل از این روزنامه نوشــت که محل مورد 
حمله یک کارخانه مهمات ســازى است که در کنار یک 
مرکز پژوهش فضایى قرار داشــته که واشنگتن آن را به 
علت همکارى با برنامه موشکى بالستیک ایران تحریم 

کرده بود.
اما اظهارات مقامات آمریکایى درباره حادثه حمله به یک 
مجتمع تولید صنعتى اصفهان در حالى اســت که نایب 
رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى 
ایران گفته است حمله به این مرکز نظامى در اصفهان فاقد 
ارزش نظامى و اطالعاتى ویژه اى بود. عباس مقتدایى در 
گفتگو با خبرگزارى «مهر» با اشاره به جلسه کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى، 
اظهار کرد: «در این جلســه گزارش اولیه درباره حمله به 
یک مرکز نظامى در اصفهان مورد بررسى قرار گرفت و 
مسئوالن امر گزارشى در این باره ارائه کردند. با توجه به 
پیش بینى هایى که از قبل شده بود و از آنجایى که اقدامات 
مرتبط با پدافند غیرعامل انجام شده بود، عامالن این کار 
نتوانستند به اهداف خود برسند و اقدام آنها ارزش نظامى و 
اطالعاتى ویژه اى ندارد اما در هر صورت ابعاد این موضوع 

در دست بررسى بیشتر است.»
عدم خسارت جدى به مکان مورد حمله در گزارش یک 
وبگاه اوکراینى هم قابل مشاهده است. وبگاه اوکراینى 
«دیفنس اکسپرس» با انتشار تصاویر ماهواره اى از محل 
حادثه در مجتمع صنعتــى نظامى اصفهان نتیجه گیرى 
کرده است که محل مذکور چندان دچار آسیب نشده است.
خبرگزارى «فارس» که نتایج بررســى ایــن وبگاه را 

منتشر کرده به نقل از آن آورده است که هیچ آسیب قابل 
مشــاهده اى در قلمرو کارخانه نظامى در اصفهان وجود 
ندارد. «دیفنس اکسپرس» با ادعاى اینکه محل حادثه در 
واقع کارخانه تولید پهپادهاى شاهد در شهر اصفهان بوده 
اســت، مى افزاید تصویر ماهواره اى SkySat از شرکت 
Planet Labs که پــس از حملــه در 29 ژانویه گرفته 

شده بود، هیچ تخریبى را نشان نمى دهد و براى مقایسه 
مى توان به تصویرى از 26 نوامبر سال گذشته استناد کرد. 
این در حالى است که رسانه نزدیک به شوراى عالى امنیت 
ملى به توییت مشاور «زلنسکى»، رئیس جمهور اوکراین 
پاســخ داد. «نورنیوز» در توییتى نوشت: «توییت مشاور 
زلنسکى که تلویحًا شــراکت کى اف در اقدام علیه ایران 
را اعالم کرده با توجه به بیان ادعاهاى مشــابه از سوى 
مراجع نیمه رسمى اسرائیل نه تنها از راهبرد مشترك آنها 
در تهدید امنیت ایران خبر مى دهد بلکه در صورت عدم 
برائت رسمى دولت  اوکراین، تبعات سنگینى برایشان در 

پى خواهد داشت.»
آنطور کــه خبرگزارى «ایســنا» گزارش داده اســت، 
«میخائیل پودولیاك»، مشــاور رئیس جمهور اوکراین 
در صفحه توییتر خود مدعى شده بود که حمله به مجتمع 
کارگاهى در اصفهان «ارتباط مستقیم» با جنگ اوکراین 
دارد. وى همچنیــن خطاب بــه ایران نوشــت: «ما به 
شــما هشــدار دادیم و منطق جنگ به هیچکس رحم 

نمى کند.» 

جزئیات بیشتر از حمله
ســاعاتى بعد از حمله ناموفق به یک مرکــز نظامى در 

اصفهان، خبرگــزارى «ایرنا» در گزارشــى به جزئیات 
جدید از این حمله اشــاره کرد. در گــزارش خبرگزارى 
دولت آمده است: «در این حمله از ســه فروند ریزپرنده 
از نوع کوادکوپتر پیشرفته مجهز به بمبلت استفاده شده 
است و عوامل حفاظت پیرامونى مجموعه پس از شنیدن 
صداى کوادکوپترها با تجهیزات در اختیار از جمله سالح 
و ســامانه هاى جنگ الکترونیک اقدام به مقابله با این 
پرنده ها مى کنند که موفق به ساقط کردن یک فروند از 
آنها مى شوند. یک فروند از این کوادکوپترها حین مقابله، 
لینک ارتباط GPS خود را در اثر جمینگ از دست مى دهد 
و همین موضوع منجر به سقوط آن و برخوردش با سقف 
سوله مى شود که فیلم منتشــر شده در فضاى مجازى از 
لحظه اصابت هم مربوط به این کوادکوپتر است که پس 
از اخالل در ارتباط آن و سقوطش به سقف سوله برخورد 
مى کند. این مجموعه پیش تر نیز تجربه موردى مشابه 
را داشته و تمهیدات در نظر گرفته شده پس از آن حادثه 
منجر به این مى شود که خسارت قابل توجهى در این حمله 
به کارگاه ها و سوله هاى آن وارد نشود. گفتنى است که یک 
فروند دیگر از این کوادکوپترها که در حین عملیات مقابله 
آسیب کمترى دیده در اختیار نیروهاى حفاظتى مستقر در 

مجموعه قرار گرفته است.»
در همین حــال خبرنگار صداوســیماى مرکز اصفهان 
هم با حضــور در محل ایــن کارگاه وزارت دفاع از ادامه 
فعالیت عــادى در حال انجــام در این محــل به تهیه 
گزارش پرداخت. در تصاویر منتشــر شــده صداوسیما، 
قطعــات باقیمانــده از کوادکوپتر مهاجم نیز به چشــم

مى خورد.

رژیم صهیونیستى، آمریکا یا اوکراین؟

گمانه زنى ها درباره عامل حمله ناکام به اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص آرا فام نصب پایا به شناسه ملى 14011544409 
و به شماره ثبت 72251 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرگز اصلى شرگت به استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزى، شهر شاهین شهر، 
شهرك میالد، خیابان استقالل، خیابان قائم[فرعى12 شرقى]، پالك 176، 
طبقه 1 به کد پستى: 8316817866 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448415)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پارس کار فوالد آریا به شناســه ملى 10260257741 و به 
شماره ثبت 4624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى جلیل جابرزاده انصارى به شماره ملى 
1281045977 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى اکبر شمشیرى به شماره ملى 
1285399897 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى احسان شمشیرى به شماره 
ملى 1286032024 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1446318)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پویش پروژه مبنا به شناسه ملى 14007818310 و 
به شماره ثبت 61109 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر کبیر، خیابان 
(بلوك25)، خیابان کاروکارگر، پــالك 45، 2777، طبقه 1، واحد 52 به کد 
پستى 8195157791 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجارى اصفهان (1448423)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى تولیدى زرین حلب نجف آباد به شناسه ملى 10260181990 و شماره ثبت 1365 به استناد نامه شماره 6144 مورخ 1401/09/27 اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد و صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهاى مالى سالهاى 1398، 
1399 و 1400 به تصویب رسید. سیداکبرنورى به شماره ملى 5499736138، سیدمهرداد نورى به شماره ملى 1080254528، سیداصغر نورى به شماره ملى 
5499762521 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره، سیدمهدى نورى به شماره ملى 1091415013 و زهرا نادى به شماره ملى 1091051240 به عنوان اعضاى 
على البدل هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب شدند. مهناز نورى به شماره ملى 1229953817 بسمت بازرس اصلى و طاهره عباسى دره بیدى به شماره ملى 
5499764891 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1448451)

آگهى تغییرات
 شرکت پشم سنگ ویال سهامى خاص به شماره ثبت 2927 و شناسه ملى 10960020082 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: اجراى 
عملیات تخریب و آماده سازى و رنگ آمیزى با رنگ اپوکسى و اجراى پرایمر و اجراى عملیات عایقکارى حرارت، برودتى، ضدآتشى و 
تولید عایقهاى سرد پلى یورتان و پلى ایزو سیانات و تولید عایقهاى ضد آتش. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1448456)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آذر صنعت خضرا به شناسه ملى 10260454074 و به شماره ثبت 24623 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم نگین هوائى به شماره ملى 1273681649 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال آقاى بهنام هوائى به شماره ملى 1286903432 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو سال 
خانم الهام گوشکى به شماره ملى 3031427785 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد./ اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448448)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کاوه سرام مهام به شناسه ملى 14007527562 و به شماره ثبت 60276 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضى کاوه به شماره ملى 6209623271 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، 
اکبر کاوه به شماره ملى 6209660150 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، امیر کاوه به شماره ملى 6209668348 به 
سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است.وضمنا مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448453)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آذر صنعت خضرا به شناسه ملى 10260454074 و به شماره ثبت 24623 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم نگین هوائى به شماره ملى 1273681649 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال آقاى بهنام هوائى به شماره ملى 1286903432 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم الهام گوشکى به شماره 
ملى 3031427785 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم طلعت صالح نژاد به شماره ملى 1281628387 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى منصور رستى به شماره ملى 4549510943 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448444)
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وینگر هجومى 27 ساله برزیلى با عقد قراردادى به مدت 
2/5 فصل به عضویت تیم فوالد مبارکه ســپاهان درآمد. 
ســپاهان براى تقویت تیمش  در نیم فصل دوم لیگ برتر 
و مســابقات جام حذفى و با نظــر ژوزه مورایس، وینگر، 
مهاجم برزیلــى زا جذب کرد. ایگور 
کاتاتو نام وینگر مهاجم 27 ساله 
برزیلى است که سابقه حضور 
در لیگ هــاى A و B برزیل و 
همچنین سوپرلیگ هند را در 
کارنامه دارد. کاتاتو در سال 2020 
براى تیم واســکودوگاما برزیل در 
لیگ سرى A به میدان 
رفته اســت. قرارداد 
ایگــور کاتاتــو با 
سپاهان به مدت 
فصــل   2 /5
منعقد شده 

است.

ایگور کاتاتو
 به سپاهان پیوست

02

تیم فوتبال االهلى قطر موفق به صعود در جدول رده بندى 
رقابت هاى فوتبال باشگاهى این کشور شد. دیدار تیم هاى 
فوتبال ام صــالل و االهلى قطر در هفتــه دوازدهم لیگ 
ستارگان قطر برگزار شد که برترى سه بر یک االهلى را به 
همراه داشت. محمدحسین کنعانى زادگان، مدافع تیم ملى 
ایران در دقیقه 29 گل اول تیمش را از روى نقطه پنالتى به 
ثمر رساند و شــادى گل خود را با شجاع خلیل زاده تقسیم 
کرد. همچنین سفیان هانى دو گل بعدى االهلى را زد تا این 
تیم پیروزى پرگلى را کســب کند و به رتبه چهارم جدول 

لیگ ستارگان قطر راه پیدا کند.

گلزنى کنعانى 
براى برد پرگل االهلى

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن عنوان کرد: ما با قاطعیت 
از تیم و کادرفنى حمایت خواهیم کرد. از آنها خواستیم 
مقتدرانه تمرکزشان را روى تیم بگذارند تا در ادامه 
نتایجى را کســب کنیم که رضایت هواداران را به 

دنبال داشته باشد.
ذوب آهن براى سومین هفته 
متوالــى شکســت خــورد تا 
هواداران ایــن تیم از وضعیت 
تیم فوتبال خود ناراضى باشند؛ 
هوادارانى که البته شاید توجه 
چندانــى به وضعیــت بودجه 
کنونى باشــگاه نداشته باشند 
و در رویاى تیمى هســتند که 
به عنوان یک باشگاه صنعتى 
متمول، موفق شد تا فینال آسیا 

نیز پیش برود.
على احسانى مدیرعامل باشگاه 

ذوب آهن توضیح داد: طبیعى زمانى که تیمى یکى 
دو هفته نتیجه نگیرد، حواشى و شــایعه پراکنى و 
تهمت شروع مى شود. ما در چند هفته اخیر آنطور که 
هواداران توقع داشتند، نتیجه نگرفتیم و طبیعى است 
هواداران ما ناراحت باشند. اما برخى دنبال این هستند 
با حرف هاى عجیب و اشتباه، به باشگاه لطمه بزنند و 
وجهه باشگاه ذوب آهن را خراب کنند که البته موفق 
نخواهند شد. آنها دنبال یک بهانه هستند که حاشیه 
بســازند. تیم ما نیاز به کمک دارد و مجموعه هم با 

تمرکز در حال انجام کارشان هستند.
وى افزود: در جلسه با تیم فوتبال هم اعالم کردیم 
که ما با قاطعیت از تیم و کادرفنى حمایت خواهیم 
کرد. از آنها خواســتیم مقتدرانه تمرکزشان را روى 
تیم بگذارند تا در ادامه نتایجى را کســب کنیم که 

رضایت هواداران را به دنبال داشته باشد. االن زمان 
حمایت از تیم است و هواداران باید پشت تیم باشند 
و ما مطمئنیم که کادرفنى و بازیکنان توانایى این را 
دارند شرایط را تغییر دهند و به وضعیت خوب گذشته 

برگردند. شرایط تیم فوتبال ما خیلى خوب است و ما 
به آقاى تارتار اعتماد داریم و مطمئنیم با او خیلى زود 

برخواهیم گشت.
مدیرعامل ذوب آهن درباره اتهاماتى که به کادرفنى 
وارد مى شود، گفت: این مسائل اصال درست نیست 
و همان حرف هایى اســت که متاســفانه با هدف 
اثرگذارى بر ذهن هواداران منتشر مى شود. ببینید 
آقاى مهدى تارتار یکى از مربیان پاکدست فوتبال 
ایران اســت و اصال در خرید بازیکن، مســئولیتى 
برعهده او نیست و کار خاصى نمى کند. او به عنوان 
ســرمربى، مثل همه جاى جهان، لیست مى دهد و 
کمیته نقل و انتقاالت مسیر را پیش مى برد. ذوب آهن 
انضباط مالى و شفافیت مالى بسیار خوبى دارد و اگر 
چیزى بود، مطمئن باشید تا امروز مشخص مى شد. 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

با قاطعیت از تیم و کادرفنى
 حمایت خواهیم کرد
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سایت «گل پوینت» پرتغال با اتمام نیم فصل اول مسابقات 
لیگ برتر این کشــور به معرفى تیم منتخب متشکل از 33 
بازیکن پرداخت. این رسانه پرتغالى یک تیم منتخب در هر 
نیم فصل انتخاب مى کند که در هر پست 3 بازیکن برتر در 
این دوره زمانى انتخاب مى کند. مهدى طارمى ستاره تیم ملى 
کشورمان و عضو باشگاه پورتو با درخشش در نیم فصل اول و 
به ثمر رساندن 10 گل با کسب امتیاز 6/84 بهترین مهاجم نیم 
فصل اول پرتغال انتخاب شد. ستاره ایرانى در 3 فصل گذشته 
براى پورتو خوش درخشید و مشتریان زیادى را از لیگ هاى 

معتبر دنیا پیدا کرده ولى هنوز در لیگ پرتغال مانده است.

طارمى، بهترین مهاجم
 نیم فصل

لورکوزن در دیدارى خانگى مقابل دورتموند درحالى 
در حضور کوتاه مدت سردار آزمون با نتیجه 2 بر صفر 
شکست خورد که ستاره ایرانى لورکوزن مى توانست در 
دقیقه 81 با ضربه سر یکى از گل هاى خورده تیمش 
را جبران کند اما ضربه او از بــاالى دروازه حریف به 

بیرون رفت.
شــاگردان ژابى آلونســو که در دو دیدار قبلى مقابل 
بوخوم و مونشــن گالدباخ به پیروزى رسیده بودند، 
امیدوار بودند با برترى مقابل دورتموند، به صعودشان 
در جدول ادامه بدهند اما در نهایت با دو گل شکست 
خوردند و حضور 10 دقیقه اى سردار آزمون هم کمکى 

به این تیم نکرد.
در دقیقه 80 بود که آلونسو ســردار آزمون را به جاى 
امین عدلى به زمین فرســتاد و ستاره ایرانى لورکوزن 
مى توانســت تنها یک دقیقه بعــد از ورود به زمین، 
روى ارســال جرمى فریمپونگ، با ضربه سر یکى از
 گل هاى خورده را جبران کند امــا ضربه او از باالى 

دروازه دورتموند به بیرون رفت.
لورکوزن با این شکست 24 امتیازى باقى ماند تا پایین 
تر از گالدبــاخ در رتبه نهم جاى بگیــرد و در مقابل 
دورتموند با سه امتیاز این دیدار، 34 امتیازى شد و به 

رتبه چهارم جدول صعود کرد.

حسرت بزرگ آزمون مقابل دورتمند

نشریه آ.اس مدعى شد احتمال حضور پاکو خمس، 
ســرمربى 52 ســاله تراکتور روى نیمکت تیم ملى 

ایران وجود دارد.
بیش از دو ماه از حذف تیم ملى ایران از جام جهانى 
ســپرى شــده و هنوز تکلیف نیمکت تیم ملى در

 هاله اى از ابهام قرار دارد. نشریه مطرح آ.اس امروز 
در خبرى مدعى شد پاکو خمس، سرمربى باتجربه 
تراکتور مى تواند گزینه بعدى هدایت تیم ملى ایران 
لقب بگیرد. بر اساس گزارش این نشریه اسپانیایى، 
ارکان فدراســیون ایران معتقد هستند این سرمربى 

اسپانیایى سطح فوتبال این کشور را به 
میزان قابل توجهى بــاال برده و

 مى توانــد روى نیمکت تیم 
ملى نیز نتایج خوبى بگیرد.

بــه همین علت نشــریه 
آ.اس مدعى شد نام پاکو 
خمس در بین گزینه هاى 

هدایت تیم ملى ایران قرار 
گرفته و ممکن اســت او به 

زودى این ســمت را عهده دار 
شود. به نظر مى رسد هواداران 

و تصمیم گیرندگان در 
فوتبــال ایران از 

بازى  ســبک 
تیم تراکتور و 
رشد تاکتیکى 
این تیــم در 
هفته هاى اخیر 
شگفت زده شده 

اند و البته تراکتور 
تحت هدایت این 

سرمربى اسپانیایى توانســته در این مدت خود را به 
رده هاى باالى جدول برساند.

فدراســیون فوتبال ایران که در حال حاضر در حال 
ارزیابى گزینه هاى متعددى براى جانشینى کارلوس 
کى روش اســت، شــرایط پاکو خمس را زیر نظر 
گرفته و به نظر این ســرمربى طرفداران زیادى در 
فدراسیون براى قبول سمت هدایت تیم ملى ایران 
دارد. وقتى تراکتور در رده هفتم قرار داشــت، پاکو 
خمس به عنوان سرمربى جدید این تیم انتخاب شد 
و حاال او موفق به رساندن تیمش به رده پنجم، با 9 
امتیاز کمتر از پرسپولیس صدرنشین و چهار امتیاز 
فاصله با رده سوم و گل گهر شده و با ادامه این روند 
مى تواند فصل بعد تیمش را در لیگ قهرمانان آسیا 

نیز هدایت کند.
البته علیرغــم ادعاى نشــریه آ.اس، به نظر 
مى رسد فدراسیون فوتبال ایران حداقل در 
کوتاه مدت و براى جام ملت هاى آسیا قصد 
دارد از یک ســرمربى ایرانــى روى نیمکت 
اســتفاده کند و احتمال حضور پاکو خمس 

چندان باال نیست. 

سرمربى تراکتور روى نیمکت تیم ملى ایران؟

تقریبــًا قابل پیش بینى بود که ســیاوش یزدانى 
به ســپاهان برود و با ایــن تیم قــرارداد ببندد. 
او که با اســتقالل قرارداد 2 ســاله داشت،حاال 
بازیکن سپاهان اســت و گفته مى شــود با این 
تیــم مدعى قرارداد 2/5 ســاله بســته اســت. 
با این حســاب اســتقاللى ها هم از این قرارداد 
ســود مى برند چون دیگر الزم نیست همه پول 
قرارداد سیاوش (که قرارداد ســنگینى هم بود)

 را بپردازند.
سیاوش یزدانى که اولین بار ســر ماجراى تولد 
ریکاردو ســاپینتو علیه او موضــع گرفت، بعد از 
بازى استقالل و سپاهان از سوى این مربى کنار 
گذاشته شد و باشگاه استقالل هم در آخرین دقایق 
قرارداد او را یکطرفه فسخ کرد. همان موقع على 
فتح اهللا زاده گفت مواردى وجود دارد که احتماال 
الزم نیســت ما پول دیگرى به یزدانى بدهیم و 
حاال که او به ســپاهان رفته خیال استقاللى ها 
کامال بابت مبلغ قرارداد یزدانى راحت مى شــود. 
این بازیکن سابقه حضور در تیم اصفهانى را هم 
دارد و حاال باید دید بر خــالف دوران حضور در 
استقالل مى تواند در ســپاهان خودش را نشان 

بدهد یا نه!
بعد از اتفاقاتى که در استقالل براى یزدانى رخ داد، 
ژوزه مورایس سرمربى سپاهان و هموطن ساپینتو 
به او چراغ سبز نشــان داد و همان موقع خیلى ها 
گفتند سیاوش به ســپاهان مى رود. جالب اینکه 
سپاهان یک مدافع استقاللى دیگر یعنى محمد 
دانشــگر را هم دارد که البته امسال عملکردى 
معمولى داشته و از این پس شاید مورایس از هر دو 

مدافع استقاللى تیمش استفاده کند. 

سود میلیاردى استقالل از 
انتقال یزدانى به سپاهان

دالل بودن یا سالم بودن مهدى تارتار این روزها ترجیع 
بند سخنان مخالفان و حامیان کادر فنى ذوب آهن شده 
است. سرایش نخســتین بند آن هم روز جمعه از روى 
سکوى هاى استادیوم فوالدشهر شروع شد؛ جایى که 
هواداران ذوب آهن شاهد باخت سنگین تیم محبوبشان 
برابر پرشورهاى تبریز بودند. طرفداران این تیم اصفهانى 
که خونشــان از ناکامى هاى گاندوها در چندین بازى 
متوالى لیگ برتر و همچنین حــذف این تیم پرافتخار 
نصف جهان در اولیــن گام از رقابت هاى جام حذفى به 
جوش آمده بود سرمربى سبزپوشــان این دیار را سیبل 
انتقادات خــود قرار دادند. آنها با متهــم کردن تارتار به 
داللى، او را مقصر ناموفق بودن ذوب آهن در کسب نتایج 

درخور معرفى کردند.
سرمربى جوان گاندوها اولین کسى بود که به این اتهام 
علیه خودش واکنش نشان داد و این انگ را تاوان سالم 
کار کردن خود دانســت. پس از آن هم مدیران سابق و 
فعلى باشــگاه ذوب آهن به حمایت از تارتار پرداختند. 
مجتبى فریدونى، مدیرعامل ســابق باشگاه ذوب آهن 
با تبرئه تارتار از انگ داللى اشکال این سرمربى که در 
گذشــته زیر نظر او کار مى کرد را در این دانست که بلد 
نیست مانند سایر مربیان نمایش بازى کند و با انداختن 
توپ به میدان مدیران، خودش را از زیر بار فشار نجات 
دهد. جانشین فعلى فریدونى در رأس مدیریت ذوب آهن 
هم با کرسى دار سابق این باشگاه اصفهانى هم عقیده 
است. على احسانى با بیان اینکه تارتار از مربیان پاکدست 
فوتبال ایران است تأکید کرد او اصًال در خرید بازیکن، 

مسئولیتى برعهده ندارد.
با همه اینها و با قبول اینکه نمى توان تمام تقصیرات در 
نتیجه نگرفتن ذوب آهن را به گردن مهدى تارتار انداخت 
و او را به زد وبند در خرید و فروش بازیکنان متهم کرد اما 
باید حق را به طرفداران این تیم اصفهانى داد که سکاندار 
تیم محبوبشــان را متهم ردیف اول عدم نتیجه گیرى 

گاندوها معرفى کنند.  
تارتار همانطور که مدیرعامل ذوب آهن گفته فقط لیست 
مى دهد و کمیته نقل و انتقاالت تیم اســت که مسیر را 

براى افزودن مهره هاى مورد نیاز این ســرمربى پیش 
مى برد اما مسئولیت بازیکنانى که او انتخاب مى کند با 
خودش است. اشکال تارتار بیش از آنکه به سالم بودن او 
یا نمایش بازى نکردنش مرتبط باشد به این مربوط است 
که در هنگام بستن تیمش به رده هاى میانى جدول مى 
اندیشد. اما قرار گرفتن در رده هاى هفتم و هشتم چیزى 
نیست که هواداران این تیم اصفهانى را که نایب قهرمانى 
لیگ قهرمانان آسیا، نایب قهرمانى لیگ برتر و  چندین 
قهرمانى در جام حذفى و قهرمانى در سوپرجام را یدك 

مى کشد، راضى کند.
ایراد کار تارتار آنجاست که پیش از شروع فصل دست 
روى مهره هاى گرانقیمت نمى گذارد و از مدیران باشگاه 
نمى خواهد که حداقل یکى دو بازیکن باتجربه و نامى در 

کنار جوانان آینده دار و بازیکنان لیگ یکى در اختیار او 
قرار دهند. قناعت بیش از حد این سرمربى و کنار آمدنش 
با بهانه بودجه کم ذوب آهن از ســوى سردمداران این 
باشگاه اســت که صداى طرفداران گاندوها را در آورده 

است.
شاید اگر مهدى تارتار به همان اندازه که به قول فریدونى 
مراقب اســت مدیربرنامه بازیکنى بــا قیمتى گزاف و 
غیرواقعى سرباشــگاه کاله نگذارد روى تقویت تیمش 
با جذب بازیکنان باکیفیت تر ســماجت به خرج مى داد 
حاال  تیمــش در رده دوازدهم جدول دســت و پا نمى 
زد. این سرمربى معتقد اســت هدفش حفظ تیم فصل 
گذشــته اش بوده که در ابتداى فصل با بدشانسى 40 
درصد آن را زمانى که نقل و انتقاالت تمام شده از دست 

داده؛ اما به همان اندازه که نمى توان همه ناکامى هاى 
ذوبى ها را گردن تارتار انداخت نمى توان از مصدومیت 
پى در پى مهره هاى کلیدى و همچنین از دست دادن 

سینا اسدبیگى تحت عنوان یک بدبیارى ساده گذشت.
نحوه و زمان جدایى اســدبیگى، یکــى از اصلى ترین 
گزینه هاى مورد نیاز تارتار، بیش از آنکه به شــانس بد 
ذوبى ها مرتبط باشــد به عملکرد ضعیف این باشگاه 
در تنظیم قرارداد با بازیکنان برمى گردد. عالوه بر این، 
تارتار اگرچه مربى جوانى است ولى اینقدر تجربه دارد که 
بداند آسیب دیدگى متوالى شاگردانش مى تواند علتى 
اساسى تر از بداقبالى داشته باشد؛ از شیوه بدنسازى آنها 
گرفته تا نحوه تمرینات، میزان استراحت و یا پایبند بودن 
بازیکنانش به قواعد زندگى فوتبالیست هاى حرفه اى. 

گاهى هم زمین بازى و برخوردهاى خشن در میدان و 
عواملى دیگر مى تواند در این موضوع دخیل باشــد که 
سرمربى ذوب آهن بهتر از هرکسى از آنها مطلع است. 
اما تارتار اصرار دارد روى این مسائل که گریبان تیمش را 
گرفته و همچنین رکورد گاندوها در دریافت کارت قرمز 

هم اسم بدشانسى بگذارد.
این درست که لحظاتى در فوتبال وجود دارد که شانس 
حرف اول را در آن مى زند اما اینکه ذوبى ها در سه بازى 
اخیر دو اخراجى داشته اند برخالف عقیده تارتار، چیزى 
جز بدشانسى است. به نظر، شاگردان این سرمربى جوان 
نه تنها از نظر جسمانى بلکه از لحاظ روحى روانى هم نیاز 
به تجدید قوا دارند. ضمن اینکه همانطور که بابت نتایج 
بد گاندوها نمى توان انگشت اتهام را تنها به سوى تارتار 
اشاره رفت، نمى توان بى روحیه بودن این تیم اصفهانى 
و عدم تمرکز ســربازان تارتار در مسابقات را هم به پاى 
هواداران ذوب آهن نوشت، چه اینکه آنها تنها در هفته 
گذشته پس از مدتها موفق شدند در ورزشگاه حضور یابند 
اما ناکامى سبزوسفیدهاى اصفهانى مدتها پیش از آن 
و زمانى که شعار نارضایتى طرفدارانشان روى سکوها 

طنین انداز شود استارت خورده بود. 
پربیراه نیســت اگر بگوییم قناعت بیــش از حد ذوب 
آهن در یارگیرى پیش از فصل، دل بســتن به شکست 
ناپذیرى هاى پى درپى در نیم فصل نخست، راضى شدن 
به ترمیم تیم با افزودن چند بازیکن درجه چندم و جذب 
نکردن حتى یک مهره تراز باال به بهانه کمبود بودجه، 
همه اینها عواملى است که دســت به دست هم داده تا 
ذوب آهن از روزهاى اوجش فاصله بگیرد؛ با این تفاسیر، 
باید اذعان کرد باز جاى شکرش باقى است که این تیم 
با این بضاعت کمى که دارد به قعر جدول سقوط نکرده 
است. گاندوها نه آنطور که سرمربى آنها معتقد است روى 
دور بدبیارى افتاده اند و نه مى توان چشم انتظار روزهاى 
خوب تر از قرارگرفتن  در رده هاى میانى جدول براى آنها 
بود. اینطور که از شواهد امر پیداست آنها تکلیف خودشان 
را با فوتبال مشخص کرده اند. ذوب آهن نمى خواهد به 
روزهاى اوجش برگردد و به فاصله چند رده اى از جمع 

تیم هاى نامزد سقوط دل خوش کرده است. 

همه عواملى که سبز و سفیدهاى اصفهان را در انتهاى جدول لیگ برتر نگه داشته است

ذوب آهن به اوج گرفتن فکر نمى کند
مرضیه غفاریان
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در یکى از دیدارهاى هفته بیســت و دوم لیگ یک ترکیه، 
تیم فوتبال آلتاى اسپور که محمد نادرى را مثل همیشه در 
ترکیب و به عنوان وینگ بک چپ در اختیار داشت، مقابل 
تیم رده چهارمى کچیورنگوچو قرار گرفت. یاران نادرى که 
طى چهار هفته گذشته لیگ یک ترکیه چهار شکست پیاپى 
داشتند، در این دیدار توانســتند از بحران خارج شوند و به 
تساوى یک بر یک دست پیدا کنند. تیم فوتبال آلتاى اسپور 
با این تساوى 19 امتیازى شد و با صعود دو پله اى در جدول 
لیگ دسته اول ترکیه، در جایگاه سیزدهم این رقابت ها قرار 
گرفت. محمد نادرى، بازیکن ایرانى آلتاى اسپور در جریان 
تســاوى تیمش برابر کچیورنگوچو حضور کامل در زمین 
داشت و در نوزدهمین بازى فصل خود در لیگ یک ترکیه، 

سومین کارت زردش را هم دریافت کرد.

خروج آلتاى از بحران
 با نادرى

مهاجم برزیلــى زا جذب
وینگر مها نام کاتاتو
برزیلى است که س
Aدر لیگ هــاى Aو

همچنین سوپرلیگ
کارنامه دارد. کاتاتو در
براى تیم واســکودوگ
لیگسرى
رفته اسـ
ایگــور
سپاها
/5

یکى از حســاس ترین دیدارهاى هفته هجدهم 
رقابت هاى لیــگ برتر روز چهارشــنبه در نقش 
جهان میان سپاهان و گل گهر برگزار خواهد شد؛ 
جایى که پــس از هفته ها بار دیگر ســپاهانى ها 
مى توانند با ظرفیت 30 درصدى نقش جهان در 

مقابل هوادارانشان به میدان بروند. 
آخرین مرتبــه در چارچوب هفته ششــم بود که 
سپاهان در نقش جهان مقابل آلومینیوم با حضور 

هوادارانش بازى کرد. شــاگردان مورایس پیش 
از این در مصاف هفته دوم مقابل نســاجى نیز با 
حمایت تماشاگرانشــان به پیروزى 2 بر 1 دست 
پیدا کرده بودند. البته طالیى پوشــان دیدار برابر 
فوالد را که به دلیل شرایط نامناسب چمن نقش 
جهان به فوالدشــهر انتقال داده شد و همینطور 
دربى اصفهان که به میزبانى ذوب آهن بود را هم 

با حضور هواداران پشت سر گذاشتند.

میزبانى سپاهان از ژنرال با هوادار

 سطح فوتبال این کشور را به 
ل توجهى بــاال برده و

ـد روى نیمکت تیم
یج خوبى بگیرد.

ن علت نشــریه 
عى شد نام پاکو 
 بین گزینه هاى 

م ملى ایران قرار 
مکن اســت او به 

 ســمت را عهده دار 
ظر مى رسد هواداران 

گیرندگان در 
یران از
بازى 
ور و

یکى 
م در 
 اخیر 
ه شده 

تراکتور 
یت این 

امتیاز کمتر از پرسپولیس صدرنشین و چهار امتیاز 
فاصله با رده سوم و گل گهر شده و با ادامه این روند 
مى تواند فصل بعد تیمشرا در لیگ قهرمانان آسیا

نیز هدایت کند.
البته علیرغــم ادعاى نشــریه آ.اس، به نظر 
مى رسد فدراسیون فوتبال ایران حداقل در 
کوتاه مدت و براى جام ملت هاى آسیا قصد 
دارد از یک ســرمربى ایرانــى روى نیمکت 
اســتفاده کند و احتمال حضور پاکو خمس 

چندان باال نیست. 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پــس واى بــر آنکــس کــه تقدیرکننــده را نپذیــرد و تدبیرکننــده را 
انــکار کنــد! گمــان کردنــد کــه چــون گیاهاننــد و زارعــى ندارنــد 
و اختــالف صــورت هایشــان را ســازنده اى نیســت، بــر آنچــه ادعــا 
مــى کننــد حجــت و دلیلــى ندارنــد و بــر آنچه در ســر مــى پرورانند 
تحقیقــى نمــى کننــد. آیــا ممکــن اســت ســاختمانى بــدون ســازنده یــا 

موال على (ع)جنایتــى بــدون جنایتــکار باشــد؟!
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 خیابان توحید ، جنب تاالر فرشچیان ،ساختمان شماره 2 مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مراجعه فرمایند.

مزایده سراسری امالک مازاد بانک سپه استان اصفهان
(شماره مزایده مرجع ۵۳۳/۱۴۰۱/۳ و ۵۳۳/۱۴۰۱/۴) (نوبت دوم )

 م.الف:۱۴۴۴۴۳۰

مدیریت شعب منطقه اصفهان

«لیست امالک مورد مزایده»

لیست امالك مازاد بر نیاز بانک سپه استان اصفهان  شماره مزایده مرجع 533/1401/4 ***شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) :2001003432000004 

قیمت پایه اعیانعرصهنوع کاربرىنوع ملکشماره  پالك ثبتىآدرسردیف
توضیحاتوضعیت ملکنحوه فروشسهم بانککارشناسى (ریال)

30درصد نقدشش دانگ100/9637,355,200,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41142اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى مجتمع مهر پالك8 طبقه سوم  غربى1
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت عدم تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

30درصد نقدشش دانگ100/9635,336,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41140اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى مجتمع مهر پالك 8 طبقه  دو غربى2
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت عدم تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

30درصد نقدشش دانگ94/8533,197,500,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41141اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى مجتمع مهر پالك  8 طبقه  دو شرقى3
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت عدم تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

30درصد نقدشش دانگ94/8535,094,500,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41143اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى مجتمع مهر پالك 8 طبقه  سه  شرقى4
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت عدم تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

30درصد نقدشش دانگ100/8337,355,200,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41144اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى مجتمع مهر  پالك 8 طبقه  چهارغربى5
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت عدم تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

لیست امالك مازاد بر نیاز بانک سپه استان اصفهان  شماره مزایده مرجع 533/1401/3 ***شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) :2001003432000003 

قیمت پایه اعیانعرصهنوع کاربرىنوع ملکشماره  پالك ثبتىآدرسردیف
توضیحاتوضعیت ملکنحوه فروشسهم بانککارشناسى (ریال)

تخلیهنقدشش دانگ27/140/225,691,000,000تجارىمغازه2267/14611 اصفهان ، شهر بهارستان ، خیابان اردیبهشت ، خیابان شیرازى ، مجتمع تجارى بهمن/همکف1
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت 

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد 
 13/12)مترمربع از اعیانى مربوط به بالکن تجارى مى باشد

50درصد نقدشش دانگ108/0111,881,100,000اوقافىمسکونىآپارتمان11/8489کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوى شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم دوم ، زیرزمین 21
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسدپرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد. عرصه ملک اوقافى مى باشد

50درصد نقدشش دانگ107/8114,015,300,000اوقافىمسکونىآپارتمان11/8490کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوى شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم دوم ، همکف3
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد.عرصه ملک اوقافى مى باشد

کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوى شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم هشتم ، 4
50درصد نقدشش دانگ102/689,754,600,000اوقافىمسکونىآپارتمان11/8491زیرزمین 1

ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه
نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد. عرصه ملک اوقافى مى باشد

50درصد نقدشش دانگ102/6811,808,200,000اوقافىمسکونىآپارتمان11/8492کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوى شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم هشتم ، همکف5
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد. عرصه ملک اوقافى مى باشد

50درصد نقدشش دانگ137/5013,750,000,000مسکونىزمین34/4868کاشان ، خیابان امیرکبیر ، روبروى شاهزاده ابراهیم ، کوچه باغستان 21(اباذر سابق)6
تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت 
نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد/پالك داراى پروانه احداث بنا در دوطبقه به شماره 1/8/57413 

مورخ1386/05/9 مى باشد

50درصد نقدشش دانگ94/5112,758,850,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15/17710کاشان ، بلوار امام رضا ، روبروى مجتمع کاشان مال ، مجتمع مسکونى سیمان ، بلوك5 واحد75
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

50درصد نقدشش دانگ105/489,500,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان437/9785شهرك سیمرغ، خیابان عالمه امینى ، سه راه شقایق ، 2 شرقى ، مجتمع احسان ، طبقه همکف 8
ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت عدم تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد

زمین977/6کاشان خیابان بابا افضل ، کوچه شهید عباس رحیمیان ، کوچه شهید عظیمى 9
تجارى/
مسکونى،
ادارى

50درصد نقدشش دانگ9309,300,000,000حدود
تخلیهالباقى اقساط حداکثر60ماهه

ملک بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت 
نقل وانتقال برعهده برنده مزایده مى باشد. پالك فاقد انشعابات بوده و انتقال به بانک از طریق قانون تسهیل صورت 

پذیرفته است

شــهردارى خمینى شــهر در نظر دارد مزایده جایگاه هــاى CNG حافظ و منظریه به شــماره 
500109329800002 مورخه 1401/11/3 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

• تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/3
• مهلت بازدید فراخوان: 1401/11/12

• مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/11/23
• زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/11/24

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

آگهی مزایده

م.الف:۱۴۴۵۳۱۰

چاپ دوم  

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر 

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان در نشست اعضاى شوراى انسجام بخشى شرکت هاى 
تابعه وزارت نیرو در اصفهان با مدیــرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو بر لزوم مطالعات 

پدافندى در اجراى پروژ هاى آب و فاضالب تاکید کرد.
حسین اکبریان در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى در خصوص پدافند 
غیرعامل، گزارشى از اقدامات و عملکرد این شرکت در حوزه پدافند غیر عامل ارائه کرد.

وى در ادامه این نشست اظهار داشت: در آبفاى استان اصفهان مطالعات و بررسى هاى 
الزم در زمینه پدافند غیرعامل در پروژه هاى آب و فاضالب انجام شده و در دستور کار 

این شرکت قرار دارد.
در ادامه این نشست مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: 
وزیر نیرو بر رعایت حفظ جان مردم در حین خدمات رســانى شرکت هاى تابعه وزارت 
 HSE نیرو در سطح کشور تاکید بسیارى دارد و براین اساس باید تمام الزامات ایمنى و

در حین اجراى پروژه ها رعایت شود.
سید اعتضاد مقیمى افزود: باید به صورت جهادى شاخص هاى ایمنى در تمام فرایندها 
به خوبى ارزیابى و بررسى شود و تمام فرایندها از لحاظ کمى و کیفى تحت کنترل قرار 

گیرند تا وقوع حوادث کاهش یابد.
وى به کاهش حوادث در بخش آب و آبفا اشــاره کرد و اعالم نمــود: مقرر گردید کار 
گروهى جهت نظارت بر چگونگى فعالیت پیمانــکاران از لحاظ رعایت مباحث ایمنى 
و HSE تشکیل شــود تا شــاهد کاهش حوادث از ســوى فعالیت هایى که از سوى 

پیمانکاران در این بخش ها صورت مى گیرد باشیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اظهار داشت: سطح بندى 
تاسیسات از لحاظ مباحث پدافندى یک تکلیف است و باید در تمام شرکت هاى تابعه 
وزارت نیرو انجام شــود چرا که این امر از بروز تهدیدات و آسیب هاى طبیعى و انسان 

ساخت جلوگیرى به عمل مى آورد.
در پایان این جلســه هر کدام ازمدیران شــرکت هــاى تابعه وزارت نیرو در اســتان 
اصفهان بــه مباحثى در خصوص پدافنــد غیرعامل در تاسیســات و اماکن مورد نظر

 پرداختند.

لزوم مطالعات پدافندى
 در اجراى پروژه هاى آب و فاضالب

با توسعه زیرســاخت هاى مخابراتى، تکنولوژى سایت 
هاى کاهگانک و وزوه از روســتاهاى توابع شهرســتان 

فریدونشهر ارتقاء یافت.
به گزارش روابــط عمومى مخابرات منطقــه اصفهان، 
در راســتاى توســعه عدالت ارتباطى و برخوردارى نقاط 
روستایى از خدمات مخابراتى، با برنامه ریزى و پیگیرى 
هاى صورت گرفته، با وجود شــرایط ســخت محیطى و 
سرماى طاقت فرســا، تکنولوژى سایت هاى کاهگانک 

 3G و وزوه ى فریدونشهر به نسل ســوم تلفن همراه یا
ارتقاء یافت.

گفتنى است، روستاى وزوه ى شهرستان فریدونشهر در 
منطقه پشــتکوه قرار دارد و دورترین روستاى شهرستان 
بوده و براى رسیدن به آن باید دره ها و گردنه هاى صعب 

العبورى را پشت سر گذاشت.
زندگى در این روســتا رنگ و روى دیگرى داشته و این 
روستا بر فراز تپه اى محاصره شده که بین دره ها قرار دارد.

ارتقاى تکنولوژى سایت هاى کاهگانک و وزوه در  فریدونشهر


