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۳

تیرهای در قلب معابر!

«پیله ام در کرم های 
ابریشم» در تاالر هنر

۳

۳

پیری جای جوانی را 
می گیرد!

دود مالیات
 در چشم سیگاری ها !

۲

       

از کودکان 
اعتراف اجباری 

نگیرید

نمایش 18 فیلم جشنواره فجر در اصفهان
۶

نقش طالیی 
درختان تاریخی 
برای اصفهان

درختان کهنسال مى توانند نقش طالى سبز را براى 
گردشگرى اصفهان داشــته باشند و به عنوان میراث 

طبیعى این استان به شمار بروند.
در این رابطه یکى از اقدامات مؤثــرى که به تازگى 
انجام شــده، ثبت کهنســال ترین درخــت گردو در 
اصفهان است. این درخت با 950 سال سن در روستاى 
کلوسه از توابع شهرســتان فریدونشهر به همراه 45 
درخت کهنســال دیگر همین چند روز پیش به ثبت 
ملى رسید تا یادآور میراث باقیمانده از نیاکانمان باشد. 
آنطور که علیرضا ایزدى، رئیــس میراث فرهنگى و 
گردشگرى اســتان اصفهان اشــاره کرده، ثبت این 

درختان گام مهمى در ثبت ...

مسافران نوروزى اصفهان در کجا اقامت مى کنند؟مسافران نوروزى اصفهان در کجا اقامت مى کنند؟

۳

از 17 تا 23 بهمن صورت مى گیرد؛

صعود شباب االهلیصعود شباب االهلی
 با گل نوراللهی با گل نوراللهی

در چارچوب رقابت هاى جام ریاســت جمهورى امارات، شباب 
االهلى که از ابتدا در ترکیب خود از احمد نوراللهى، بهره مى برد 
به مصاف االمارات در ورزشگاه خانگى این تیم رفت. نیمه اول 

این مسابقه بدون گل به پایان رسید...
۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

نبرد انتقامی 
سربازان تارتار با 
شاگردان ربیعی

امروز، ذوب آهن- مس رفسنجانامروز، ذوب آهن- مس رفسنجان

۵

مدافع ذوب آهن: مدافع ذوب آهن: 
می توانیم به رده پنجم 

برسیم

پنهان کارى فرزنــدان تبعات جبــران ناپذیرى دارد و 
ممکن است آینده آنان را به مخاطره بیندازد. هنگامى 

که فرزندان از ســنین کودکى با پنهان کارى خو 
مى گیرند ممکن اســت در نوجوانى و جوانى نیز 

با همین رویه، اشتباهات کوچک و بزرگ خود...

صدور مجوز ۱۲ طرح توسعه بیمارستان های ملکی در اصفهان
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان در جمع اصحاب رسانه خبر داد؛مدیر درمان تأمین اجتماعی استان در جمع اصحاب رسانه خبر داد؛

۸

۷

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد؛مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد؛

 بازگشایی دوباره  بازگشایی دوباره 
پارکینگ انقالبپارکینگ انقالب

۳

دولت باید تکیه گاه صنعت مبل شود ۶۷ درصد جمعیت استان اصفهان بیمه شده تأمین اجتماعی هستندجهان نما چگونه ناوبرى ۳ دکمه اى اندروید را بازگردانیم؟استان باور اشتباه مردم درباره الغرى با مصرف شیرتکنولوژی سالمت

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت به 
تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیات تراى اتلون (سه گانه ) استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیأت به همراه 
اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس «از بین بانوان»، خزانه دار، ، سه  نفر عضو هیات رئیسه که حداقل یک نفر از بین 
بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیأت 
دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز  
یکشنبه مورخ 1401/11/16 لغایت روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 به مدت 7 روز کارى از ساعت 9الى 13 به دبیرخانه 
مجمع واقع در دفتر هیأت: ترى اتلون (سه گانه )اســتان اصفهان به آدرس: اصفهان – میدان آزادي- مجموعه 

ورزشی (ورزشگاه) انقالب – دفتر هیات تراى اتلون (سه گانه ) استان مراجعه نمایند. 
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 

1.  التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3. دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4. سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5. دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت ویژه آقایان 
6. فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.

7-عدم سوء پیشینه کیفرى موثر وعدم محرومیت از حقوق اجتماعى صادره از مراجع قضایى ونداشتن محرومیت 
دوپینگ براساس آراى ستاد ملى مبارزه با دوپینگ یا آژانس جهانى مبارزه با دوپینگ .

8.ارائه گواهى عدم اعتیاد .
9-ارائه استعالم مثبته جهت افتتاح حساب بانکى .

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى 
هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز (طبق دستورالعمل)
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد.  
الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار 

داده شده است»
 www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

«اطالعيه»

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان- هيأت ترای اتلون (سه گانه ) استان اصفهان

پ ر ب یم و جمبموی مججپ ریی جمرو پ ر ب یم و ی
ممیمسیسسیممیمسرسیممیمیمیرسی رسیمرس

۷

۲

سالروز والدت مولی الموحدین حضرت  علی (ع) مبارک باد

یرى دارد و 
 هنگامى
ى خو
نیز  ى

د...

نصفر اصفهانکیکیدر اصفهان فهکییدر ا هاناصدر ی د
۸

۶۷ درصد جمعیت استان اصف

جزئیات برنامه اسکان در تعطیالت سال جدید

رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان در پویش 
حامیان آب ویژه مادران و دختران با محوریت زنان و 
مدیریت مصرف در بادرود، راهکار اصلى عبور از بحران 

را مدیریت تقاضاى آب دانست.
زهره تشیعى بر مدیریت تقاضا توسط مشترکین تاکید 
کرد و اظهار داشت: به فرآیند برنامه ریزى، سازماندهى 
و کنترل جهت شناسایى شیوه هاى مصرف و ابزارهاى 
مناسب در دسترس براى ارتقاء سطوح و الگوى مصرف 
آب مدیریت مصرف یا تقاضا گویند بنابراین شیوه ها 
و الگوهاى مصرف که موجب هدر رفت آب شده باید 
اصالح گردد و ســپس در خصوص بهینه سازى آنها 

اقدام شود.
وى با بیان اینکــه رفتار مصرفى ما در واقع نشــانگر 

نگرشمان نســبت به اهمیت موضوع آب است اعالم 
کرد: ما در موقعیت هاى زیادى بر اســاس نگرشمان 
عمل مى کنیم و به عبارت دیگر نگرش ما نســبت به 

یک موضوع باعث ایجاد رفتار و عمل در ما مى شود .
تشیعى افزود: اگر ما به این باور رسیده باشیم که شهر 
اصفهان با کم آبى مواجه شــده و باید در مصرف آب 
صرفه جویى کنیم، حتما هنگام مصرف، الگوى رفتارى 
مناسب،که همان مدیریت مصرف بهینه آب است را 

رعایت مى کنیم .
رئیس خانه فرهنگ آب با اشــاره به برگزارى پویش 
حامیان آب ویژه مادران و دختران گفت: مادران نقش 
مهمى در رابطه با نگرش ورفتار در ذهن اعضا خانواده 
دارند و الگوهاى ذهنى فرزنــدان ما به رفتار بزرگترها 

در محیط خانواده بر مى گردد، در نتیجه خانواده نقش 
اساســى و محورى در تعیین الگوها چه صحیح وچه 

اشتباه براى بچه ها دارد .
تشیعى با اشاره به اینکه اولین قدم در تاثیر گذارى بر 
روى نگرش، آموزش است و مادران در منزل مى توانند 
معلمان خوبى باشند تصریح کرد: یکى از مواردى که 
مى توانیم در این راستا به اعضا خانواده آموزش دهیم 
این است که همواره گوشزد نماییم که هنگام استحمام 
شــیر آب را دائم باز نگذاریم. با ایــن کار به ازا هر نفر 
در هفتــه 180لیتر آب صرفه جویى مى شــود که در 
این صورت هم تاثیر اقتصادى مثبــت براى خانواده 
به دنبال دارد وهم تاثیر فرهنگــى مثبت براى جامعه

 در بردارد. 

مدیریت تقاضاى آب، راهکار اصلى عبور از بحران
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منتظر ارزانى شدید گوشت
 در بازار باشیم؟

مدارس چه هزینه هایى را 
باید برگردانند

خبرخوان
کشف 200 سکه از 

یک مدیر
  همشهرى آنالین |رئیــس پلیــس 
امنیت اقتصــادى البرز از دســتگیرى یکى از 
کارکنان ادارات البرز به جرم ارتشــاء خبر داد. 
ســرهنگ مهدى افشــارى با اعالم این خبر 
گفت: در پى دریافت اخبــارى مبنى بر دریافت 
رشوه هاى کالن توسط یکى از کارکنان دولتى 
در استان البرز، در بازرسى از دفتر این شخص، 
200 قطعه ســکه یک گرمى بــه ارزش چهار 

میلیارد ریال کشف شد.

خرید سگ تزیینى  
حرام است

  تسنیم |آیت ا... عبدالکریم عابدینى، امام 
جمعه قزوین با اشاره به موضوع خرید و فروش 
سگ توسط برخى واحدهاى صنفى در قزوین 
اظهار کرد: خرید و فروش سگ هایى که براى 
نگهبانى از گله یا خانه و یا براى شکار نگهدارى 
مى شوند، اشکال شرعى ندارد. با این حال خرید 
و فروش سگ هاى تزیینى یا سگ هایى که افراد 

با خود به اماکن عمومى مى برند، حرام است.

معضل جدید 
آیفون داشتن!

  همشهرى آنالین |برخى منابع خبرى 
گزارش کرده اند که برخى از اپلیکیشــن هاى 
بانک هاى کشور بر روى گوشى هاى آیفون کار 
نمى کنند. این مشکل مربوط به اپ هایى است 
که خارج از اپ استور (فروشگاه نرم افزارى اپل) 
نصب شده اند. در حالى که برخى گمانه زنى ها در 
این خصوص، شــرکت اپل را عامل اصلى این 
مشکل مى دانند، اما هنوز به طور دقیق نمى توان 

درباره آن اظهار نظر کرد.

بازگشت رضا صادقى  
  موسیقى ما  | رضا صادقى، خواننده 
سرشناس موســیقى پاپ کشــور، از برگزارى 
کنســرت خیریه به نفع مردم زلزله زده ى شهر 
خوى خبر داد. این هنرمند پرطرفدار، 25 بهمن 
1401 در تهران روى صحنه خواهد رفت. رضا 
صادقى پیش از این فراخوان هایى تحت عنوان 
«رنگ لبخند» با هدف جمع آورى کمک براى 
مردم آســیب دیده در اثر بالیاى طبیعى برگزار 

کرده بود.

آغاز اکران نوروز
 از 23 بهمن 

  فیلم نیوز | به دلیــل همزمانى نوروز 
1402 با ماه رمضان، اکران نوروز بعد از جشنواره 
فجر کلید مى خورد. برخى فیلم ها از 23 بهمن 
روى پرده مى روند و برخى دیگر از ابتداى اسفند. 
در این صورت یک ماه یا 40 روز پیش از شروع 
ماه رمضان فیلم ها به حد قابل قبولى از فروش 
خواهند رسید و کاهش احتمالى میزان مخاطبان 
در این ماه تأثیــرى در فروش کلــى نخواهد 
داشــت. گفته مى شــود یکى دو فیلم جنجالى 

متقاضى حضور در این اکران هستند.

ادامه ماجراى
 مدرسه فوتبال

  همشهرى انالین | دادستان عمومى 
و انقالب اسالمى مرکز خراسان رضوى گفت: 
یکى از مسئوالن اداره ورزش مشهد در پرونده 
مدرسه فوتبال تفهیم اتهام و با قرار قانونى راهى 
زندان شد، سه خبرنگار نیز تفهیم اتهام شدند. 
محمد حسین درودى، اظهار کرد : سه خبرنگار 
و فعال فضاى مجازى بــدون توجه به نظامات 
قانونى و اخالق حرفه اى مبادرت به انتشار خبر، 
قبل از اثبات جرم کرده بودند، تفهیم اتهام شدند.

در حالى قیمت گوشت در بازار به طور عجیبى باال رفته 
و گزارش ها از رسیدن قیمت گوشت به طور متوسط به 
حدود 300 هزار تومان حکایت دارد که دولت با عرضه 
گوشــت گرم، وعده کنترل بازار را داده اســت.در این 
شرایط معاون امور تولیدات دامى وزارت جهادکشاورزى 
گفته با واردات گوشت گرم، بازار به ثبات رسیده است 
و قیمت ها نیز کاهشى خواهد شد.حسین دماوندى نژاد 
در ادامه عنوان کرده گوشت گوسفندى در دنیا کاالى 
لوکس اســت ولى در فرهنگ ما عالقه بســیارى به 
گوشت گوســفند وجود دارد. در این میان، سیدمحمد 
آقامیرى، رئیس ســازمان دامپزشــکى، از آغاز روند 

کاهشى گوشت در کشور خبر داده و گفته است: با توجه 
به تالطم قیمت گوشت در بازار، طى هفته آتى به مقدار 
کافى گوشت و دام زنده از مرزها به کشور وارد خواهد 
شد.آقامیرى با بیان اینکه قیمت کنونى گوشت به شدت 
کاهش پیدا خواهد کرد، عنوان کرده کاهش قیمت بین 

100 تا 150 هزارتومان طى هفته آینده خواهد بود. 
در مقابل اما على اصغر ملکى، رئیس اتحادیه گوشــت 
گوســفندى تأ کید کرده با واردات گوشــت قیمت ها 
کاهش پیدا نمى کند اما حداقــل مى توان قیمت آن را 
کنترل کرد زیرا به آخر سال رسیده ایم و داشته هایمان 

رو به اتمام است.

معــاون وزارت آمــوزش و پــرورش با توجه بــه کثرت 
تعطیلى هاى ســال  تحصیلى جارى گفت: بازگشت مبالغ 
خدمات ارائه نشده شــامل ســرویس مدارس براى تمام 
مدارس و کالس هاى فوق برنامه هاى اجرانشده در مدارس 
غیردولتى است.تعطیلى چندهفته اى آموزش حضورى در 
سال تحصیلى جارى باعث شد خانواده ها در بحث هزینه هاى 
سرویس مدارس، کالس  هاى فوق برنامه و تغذیه مدارس با 
مشکالتى مواجه شوند و بازگشت هزینه ها به ازاى روزهاى 
تعطیلى مدارس بالتکلیف بود.گالیه هاى خانواده ها نسبت 
به بالتکلیفى این موضوع باعث شــد تا حجت االســالم 
غالمحسین محسنى اژه اى رئیس قوه قضاییه به دادستانى 

کشور در مورد رعایت حقوق مردم و دانش آموزان از سوى 
مدارس با توجه به کثرت تعطیلى هاى سال  تحصیلى جارى 
مأموریت دهد، پس از آن آموزش و پرورش نیز بر بازگشت 
این مبالغ به خانواده ها تأکیــد کرد.محمدمهدى کاظمى، 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش درباره 
بازگشت مبالغ خدمات ارائه نشــده به دانش آموزان گفت: 
مدارسى که هزینه ناهار، ســرویس و فوق برنامه دریافت 
کردند اما در روزهاى تعطیل خدماتى ارائه نکردند باید آنها 
را به خانواده ها برگردانند. به گفته او، بازگشت مبالغ خدمات 
ارائه نشده شــامل ســرویس مدارس براى تمام مدارس و 

فوق برنامه هاى اجرانشده در مدارس غیردولتى است. 

خورشید کیایى
افزایــش 100 درصــدى قیمــت مبــل حــاال کار 
تعمیرکننــدگان این صنعت را ســکه کرده اســت. 
قیمت ها گران اســت و کمتر کســى دیگــر به خرید 

مبل هاى گرانقیمت فکر مى کند.
به گفته فعاالن بازار مبل، گران شدن مواد اولیه، متهم 
اصلى است که بر قیمت هاى نجومى تکیه کرده است 

و نمى خواهد از این موضع پایین بیاید.
رئیس اتحادیه صنف درودگران چندان از این موضوع 
راضى نیســت. به گفته علیرضا عباســى اگر روى کار 
تأمیــن کنندگان مــواد اولیه نظارت صــورت گیرد و 
قیمت ها کنترل شود تا با یک سود منصفانه مواد اولیه 
به دست تولیدکننده برسد، تولید در بخش مبلمان رونق 
مى گیرد و قیمت ها کاهش مى یابد. اما در بازار مبل این 
اتفاق کمتر دیده مى شود. در این بازار آشفته نه نظارتى 
هست و نه کاهش قیمتى. دالل ها کار خودشان را مى 
کنند و این باعث شده که پایه صنعت مبل خمیده شود. 
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران با 
انتقاد از اینکه در حال حاضر مواد اولیه با قیمت واقعى 
به دســت تولیدکنندگان محصوالت نهایى نمى رسد 
مى گوید: تولیدکننده به این ترتیب ناچار مى شــود که 

محصوالت تولیدى خود را با قیمت باالترى بفروشد.
این در حالى است که با وجود اینکه تولیدکننده مواد اولیه 
خود را از کارخانجات مى خرد اما بین خریدار و فروشنده 
شکافى وجود دارد که آن را دالالن پر کرده اند و همین 
باعث شده که قیمت ها تا رسیدن به دست تولید کننده 

بر پله هاى صعود گام بگذارد.
اقالمى همچون مبلمان، سال هاســت که از لیســت 
خرید بسیارى از اقشــار جامعه حذف شده است چرا که 
این اجناس نــه  تنها با افزایش قیمت روبه رو هســتند 
بلکه مردم بــه دلیل تورم موجــود و همچنین کاهش 
قدرت خرید، در کنار افزایش جزئى حقوق، توان خرید 
آن را ندارند و در واقع بیشــتر در تــالش براى تأمین 

ضرورى ترین نیازهاى خود هستند. 
به همین خاطر است که چند سالى مى شود خرید پارچه 
رومبلى به جــاى مبلمان جدید رونق پیداکرده اســت؛ 
موضوعى که باعث شــده بازار تعمیرات مبل بیش از 

خرید آن رونق پیدا کند.
به گفته رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان با اینکه 

بسیارى از فروشندگان تنها امیدشان به فروش شب عید 
بود اما طى دو سال گذشته متأسفانه فراگیرى کرونا این 
امید را به یأس تبدیل کرد و این روزها نیز به دلیل گرانى 
و افزایش بى حد و حصر قیمت ها، بازار مشترى چندانى 

نداشته و در رکود به سر مى برد.
صنعت مبلمان از صنایع درآمدزا محسوب مى شود اما در 
چند سال اخیر تولیدکنندگان این محصول با مشکالت 
و چالش هاى مختلفى به ویژه در بحث تأمین مواد اولیه 

که غالبًا وارداتى است، روبه رو بوده اند.
جالب اینکه در ســال هاى گذشــته بازار کشور تشنه 
واردات مبل بود و تولیدکنندگان داخلى نمى توانستند 
نیاز 100 درصدى داخل را تأمین کنند و براى واردات آن 
هزاران میلیارد هزینه مى شد. آنطور که حسن احمدیان، 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
گفته: براى حمایت از تولیــد و صنعت مبلمان داخلى، 
تالش شــد تا واردات آن محدود شــود، به طورى که 
از 250 میلیون دالر به حدود 10 میلیون دالر در ســال 
کاهش پیدا کرد و موجب شد در پنج سال اخیر از واردات 

حدود یک میلیارد دالرى مبلمان جلوگیرى شود. یعنى 
همان روزهایى که چینى ها و کره اى ها در تالش بودند 
بازار مبل ایران را تصاحب کنند و نگذارند در این صنعت 
رشــد کنیم، فعاالن این صنف تصمیم گرفتند دست 
رقیبان خارجى را از این صنعت کوتــاه کنند و به فکر 

اشتغالزایى و خودکفایى بیافتند.
عاملى که باعث شــد بیش از 80 هــزار واحد صنعتى، 
صنفى و خدماتى در صنعت مبلمان فعالیت  کنند و بیش 
از 8 درصد، اشــتغالزایى صنعتى را بــه خود اختصاص 

دهند.
اما به نظر مى رســد که این فرصت به دســت آمده با 
وجود قیمت هاى باالى مواد اولیه نتواند کمک مؤثرى 
به تولیدکنندگان کند؛ با توجه به اینکه گفته مى شــود 

صادرات ما در زمینه مبل تقریبًا صفر است.
و با وجود اینکه 80 هزار واحد تولیدى در کشــور وجود 
دارد، اما بیش از 50 درصد ظرفیت ها بالتکلیف و  بدون 

استفاده مانده است.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل ســازان تهران در این 

رابطه تنها راه حل این موضــوع و رونق دوباره صنعت 
مبلمان را صادرات مى داند و مى گوید: با توجه به شرایط 
اقتصادى و گرانى مبل، تولیدکنندگان در رکود هستند 

و به صادرات نیاز دارند. 
به گفته عباســى با توجه به تحریم ها باید کشورهاى 
اطراف مثل عراق، افغانســتان، گرجستان، ارمنستان، 
سوریه و... هدف قرار گیرد. این کشورها به مبل ایران 
نیاز دارند، اما چین و ترکیه بازارهــاى ایران را در این 

کشورها گرفته اند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل ســازان تهران تأکید 
کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازارهاى 
صادراتى را مهندسى کنند و براى آن برنامه ریزى داشته 
باشــند. اما تا این لحظه این وزارتخانه برنامه اى براى 

صادرات مبل نداشته است.
به گفته وى صادرات مبلمان ایران در حال حاضر حدود 
50 تا 60 میلیون دالر است، اما اگر دولت حمایت کند 
این رقم مى تواند حداقل بــه 500 تا 600 میلیون دالر 

برسد.

دولت باید تکیه گاه صنعت مبل شود
من یک نفرم و...

  انتخاب | آیــت ا... علم  الهــدى، امام جمعه 
مشــهد گفت: یکى از مدیران اطالعاتى استان در 
جریان دیدارى که اخیراً داشــتیم، به بنده گزارش 
مى داد که از 7 فروردین تا 7 اردیبهشــت امسال، 
بیش از 33 هزار پســت و پیام تخریبى علیه بنده 
در رسانه ها مطرح شده و حدود هزار نفر هم در این 
ماجرا دست داشته اند. شــما در نظر بگیرید که من 
یک نفر هستم و تقریبًا هزار پیام تخریبى علیه یک 

نفر با چه رسانه اى قابل پاسخگویى است.

عصبانیت مخبر 
  خبرآنالین| در ســفر غیرمنتظره معاون اول 
رئیس جمهور به شــهر زلزله زده خــوى، مخبر از 
گزارش هاى غلط مسئولین انتقاد کرد. در ویدیوى 
کوتاهى کــه از حضــور محمد مخبــر در خوى 
منتشر شــده، معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از 
گزارش هاى گل و بلبل مســئولین استانى با طعنه 
گفت: چرا به ما گزارش مى دهید اوضاع در مناطق 
زلزله زده  خوى خوب اســت و به همه رســیدگى 
شــده؟ مردم مى گویند در ســرما مى خوابند، بعد 
شما مى گویید چادر توزیع کردیم. ما طبق گزارش 
شما فکرکردیم وضع خوب است. چند روز از زلزله 
مى گذرد و برخى نه نان دارند، نه آب دارند و نه چادر. 
این را به ما مى گفتید تا همه موارد مورد نیاز را تهیه 

مى کردیم.

کنایه همتى به رئیسى
عبدالناصر همتى، رئیس کل ســابق    انتخاب |
بانک مرکزى در واکنش به اظهارات تلویزیونى رئیسى 
که گفته بود مردم پیام مى دهند که آیا از قیمت ها خبر 
دارید یا نه باید بگویم رنج ما در این زمینه بیشــتر از 
مردم است در توییتى نوشــت: «آقاى  رئیسى از بابت 
گرانى ها گفتند که از این بابت رنج مضاعف مى برند و 
مکرر انتظارات تورمى را عامل رشد قیمت ها دانستند. 
وظیفه رئیس جمهور حل مشکالت و کاستن از رنج 
مردم اســت نه رنج بیشــتربردن. خوب بود توضیح 
مى دادند انتظارات تورمى ناشى از چه عواملى و میزان 

تأثیر اقدامات دولت چقدر است؟!»  

تیتر پربازدید «کیهان» 
دیروز آغــاز دهه فجــر و پیروزى    برترین ها |
انقالب اســالمى در ســال 57 بود. تیتر اول شماره 
روز گذشــته روزنامه «کیهان» به مناسبت این روز 
چنین بود: «انقالب 44 ساله شد و آمریکا هیچ غلطى 
نتوانســت بکند» این تیتر در فضاى مجازى بازتاب 

فراوانى داشته است.

سئوال از رئیسى مطرح نیست
  ایسنا |عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى 
اســالمى ادعاى یک رســانه مبنى بر طرح سئوال 
از رئیس جمهــور به نقل از یک منبع نامشــخص را 
بى اساس و کذب دانست و گفت: ادعاى مطرح شده به 
نقل از نماینده اى موهوم فقط یک کار رسانه اى است و 
قابل اعتنا نیست. علیرضا سلیمى اظهار کرد: برخالف 
ادعاى منتشر شده، هیچ سئوالى در سامانه مجلس در 

خصوص سئوال از رئیس جمهور ثبت نشده است. 

دشمنى با 
چین در خارج از جو!

  گجت نیوز|   اختالفات چین با غرب به خارج 
از جو زمین هم راه پیدا کرده اســت. ایستگاه فضایى 
تیانگونگ چین سال قبل به بهره  برداى رسید و آژانس 
فضایى اروپا نیز در آن ســال تأ کید کرد فضانوردان 
این آژانس حتمًا به ایستگاه فضایى تیانگونگ اعزام 
خواهند شد اما به تازگى اظهارات جدید مدیرکل آژانس 
فضایى اروپا نشان مى دهد این سازمان دیگر خواهان 
همکارى با چین در فضا نیســت. همه گیرى کرونا و 
جنگ اوکراین باعث شــده تا سطح همکارى چین با 

اروپایى ها کاهش پیدا کند. 

الدن ایرانمنش
دود ســیگار خیلى وقت اســت از بى  توجهى به قانون منع ارائه دخانیات 
به افراد زیر 18 ســال بلند مى شود و همین عاملى شــده که به گفته وزیر 
بهداشــت 13 درصد مرگ و میرها در کشور ناشــى از مصرف این ماده 

افیونى باشد.
خیلى وقت است که قانون مالیات بر قیمت ســیگار که قرار است از تعداد 
جمعیت سیگارى هاى زیر 18 ســال هم بکاهد روى کاغذ مانده و دیگر 
به مسئله اى کهنه تبدیل شده است اما بهرام عین اللهى اظهار امیدوارى 
کرده که امسال نمایندگان مجلس مالیات بر سیگار را وضع کنند. به گفته 
وزیر بهداشت زمانى که سیگار گران شود میلى به کشیدن آن هم از جمله 

در بین جوانان و نوجوانان کم مى شود. 
جزئیات مالیات بر دخانیات به این شــکل اســت که در تبصره 17 الیحه 
بودجه ســال آینده، مالیات 50 تا 800 تومانى براى هر نخ سیگار داخلى و 
وارداتى تعیین شده و بر این اســاس از ابتداى سال 1402 به قیمت خرده 
فروشى هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانى مبلغ 500 ریال تولید داخل 
با نشان بین المللى(برند) یک هزار ریال و هر بسته پنجاه گرمى تنباکوى 
قلیان داخلى 200 هزار ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتى مبلغ 
هشت هزار ریال و هر بسته پنجاه گرمى تنباکوى قلیان وارداتى 350 هزار 
ریال به عنوان حقوق ورودى دریافت با مطابق ردیف هاى این قانون براى 

بخش سالمت، ورزش همگانى و ورزش بانوان هزینه خواهد شد.
شاید با این ترفند دولت، کسانى که نه ترس از سرطان دارند و نه از سکته 
واهمه دارند و نه از پوکى استخوان ککشــان مى گزد قدرى بخاطر گران 
شدن سیگار پاپس بکشند و با مرگ و میرهاى کمترى در این زمینه روبه 
رو باشیم. عاشــقان دود که اکنون عاملى براى یک تجارت بزرگ جهانى 
شده اند و با کام هاى عمیقشــان آب بر آسیاب بزرگ تر شدن این صنعت 

دودى مى ریزند.
طبق آمارها اکنون ما با رشدى عجیب و سرعتى غریب در رابطه با استفاده 
کنندگان از سیگار روبه رو هســتیم. آمارى که اگر تا چندى پیش شامل 
دختران جوان و نوجوانان نمى شــد اما حاال درصد زیــادى از آنها را هم 
دربرگرفته و بیش از نیمى از زنان و مردان باالى 18 سال کشور را درگیر 

کرده است.
آمارى که تلخ اســت و تنها مربوط به سیگار نمى شــود و از افزایش 57 
درصدى مصرف قلیان نیز خبر مى دهد. این عددها حتى مى تواند بزرگ تر 
از این حرف ها باشد؛ چون چه کسى تا به حال تک تک مصرف کننده ها را 

رصد کرده و مطمئن شده هیچ دوستدار سیگار و قلیانى از قلم نیفتاده است. 
پس ما درباره یک جامعه میلیونى حرف مى زنیم؛ یک شاخه ایرانى از یک 
درخت تناور جهانى که خواسته یا ناخواسته یک سبک خاص از زندگى را 

خلق کرده و توسعه داده اند.
این در حالى است که حتى اگر بتوانیم آمار مشخصى از مصرف کنندگان 
ســیگار بدهیم اما زمانى که پاى قلیان پیش مى آید این موضوع متفاوت

 مى شود و از هیچ آمار دقیقى نمى توان حرف زد.
در این زمینه عضو کارگروه آموزش کنترل دخانیات اما با قاطعیت از آمارى 
گفته که مى توان به آن استناد کرد. به گفته آزاده نظرى در ایران حداکثر 
10 میلیون نفر مصرف کننده دخانیات وجود دارد که 75میلیون نفر دیگر 

که مصرف کننده نیستند، بار این 10 میلیون نفر را به دوش مى کشند.
وى با اشاره به اینکه در قانون جامع کنترل و مبارزه ملى با دخانیات مصوب 
سال 85 براى حفاظت از سالمت عموم جامعه به تمامى جنبه هاى آسیب 
رسان صنعت دخانیات توجه شده و براى هر کدام تمهیدات قانونى در نظر 
گرفته شده است. چه در بخش تبلیغ، فروش و توزیع محصوالت دخانى، 
کاهش مصرف، ترك دخانیات و حفاظت از مردم در مقابل دود دست دوم 
دخانیات که متأســفانه در اکثر موارد نظارت بر حسن اجراى برخى مواد 

قانونى در سطح جامعه ضعیف است.
نظرى، افزایش مالیــات بر دخانیات را بــه عنوان مهمتریــن راهکار و 
کلیدى ترین استراتژى اعالم شده از سوى سازمان بهداشت جهانى دانسته 
و اعالم کرده که بر اساس مطالعات بانک جهانى و سازمان بهداشت جهانى 
هر 10 درصد افزایش مالیات بر دخانیات باعث 5درصد کاهش مصرف در 

کشورهاى در حال توسعه و 4 درصد در کشورهاى توسعه یافته مى شود. 
در همین رابطه بهزاد ولى زاده، رئیس دبیرخانه ســتاد کشــورى کنترل 
دخانیات نیز چندى پیش با تأکید بر لزوم افزایــش مالیات بر دخانیات در 
الیحه بودجه 1402، اعالم کرده بود که درخواســت ما از دولت این است 
که در الیحه بودجه 1402 بحث کارشناسى شده افزایش مالیات دخانیات 
دیده شود چون در سنوات قبلى این اتفاق نمى افتاد و مذاکرات و مناقشات 

به هدف مشخص نمى رسید.
با این احوال این امیدوارى اکنون وجود دارد که مالیات ها بتوانند کار درست 
را انجام دهند تا مسئله اى که اکنون با یک عادى سازى هدفمند روبه رو 
شده است دیگر به این شکل خودنمایى نکند و  ما دیگر شاهد قاب تصاویر 
کشیدن سیگار در فضاى مجازى، کوچه و خیابان، سینما و تلویزیون و... 

نباشیم.

 دود مالیات در چشم سیگارى ها !

مدیرکل حفاظت محیط زیســت مازندران در ارتباط با آخرین وضعیت 
درناى سیبرى منتقل شده از بلژیک به فریدونکنار در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: بعد از گذشت 5 روز نگهدارى درناى ماده که از کشور بلژیک 
به کشور ایران منتقل شد، این پرنده در سازه اى که به همین  منظور تا 

زمان رهاسازى تهیه شده بود، قرار داشت.
درناى امید هر ساله از زیستگاه زادآورى خود در سیبرى به تاالب بین 
المللى فریدونکنار در مازندران مهاجرت  و حدود چهار ماه از سال را در 
این مکان زمستان گذرانى مى کند. امســال امید دو روز زودتر نسبت 
به سال گذشــته در روز پنج شــنبه پنجم آبان ماه به ایران مهاجرت 
کرد. درناى امید 14 سال است که به صورت تنها و انفرادى مهاجرت

 مى کند. جفت او در همان زمان به دست شکارچیان صید شد.
درناى سیبرى به طور تاریخى به ســه جمعیت اصلى شرقى، غربى و 
مرکزى تقسیم مى شود. جمعیت مرکزى این گونه منقرض شده است 
و جمعیت غربى هم در صورت مرگ امید به طور قطعى منقرض خواهد 
شد. امسال و در پروژه اى طراحى شده، مسئوالن محیط زیست تصمیم 
گرفتند جفتى براى امیــد پیدا کنند که این مهم بــا انتقال یک درنا از 

بلژیک محقق شد.
عطاءا... کاویان افزود: صبح روز ســه شــنبه رأس ساعت 7 به سبب 
فراهم بودن شرایط مناسب براى رهاسازى با پروتکل هاى الزم درناى 
امید مقابل ســازه درناى ماده قرار گرفت و رهاسازى به طور تدریجى 

انجام شد.
وى ادامه داد: درب سازه به طور تدریجى باز شد و بعد از پنج دقیقه درناى 
ماده از سازه خارج شد و این درنا به تدریج خود را به درناى امید نزدیک 
کرد و پس از حدود 10دقیقه در کنار هم با رقص و آواز که به آن مشهور 

هستند نشان دادند که معارفه  بسیار خوبى بین این دو پرنده انجام شد.
کاویان یادآور شــد: امیدواریم در این فرصت یک ماهه که تا برگشت 
پرندگان باقى است با تغذیه، کسب انرژى مناسب و تقویت ماهیچه هاى 

پروازى آنها شاهد مهاجرت این دو پرنده به صورت همزمان باشیم.
وى گفــت: همــه کارشناســان، متخصصــان و عالقه منــدان 
حوزه محیط زیســت انتظــار آن روز را مى کشــیم. درحــال حاضر 
هم آخرین اخبــارى که داریم ایــن دو پرنده در کنار هــم در فاصله 
100 متــرى به صــورت طبیعــى درحال گشــت و مشــغول تغذیه

 هستند.

درناى امید
 به درناى سیبرى رسید
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دما تا 10 درجه
 کاهش مى یابد 

کارشناس اداره کل هواشناســى استان اصفهان با 
بیان اینکه سمیرم با 51 میلیمتر رکورددار بارش هاى 
شبانه روز منتهى به روز چهارشنبه است گفت: ارتفاع 
برف در فریدونشــهر طى این مدت به 80 سانتیمتر 
رسید. آســیه آقایى بیان اینکه کمینه دماى استان 
بین 5 تا 10 درجه کاهش مى یابــد ادامه داد: بویین 
میاندشــت با دماى 13 درجه سلسیوس زیر صفر و 
خوروبیابانک با دماى 16 درجه سلســیوس باالى 
صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان طى 

24 ساعت آینده پیش بینى مى شود.

بازگشایى دوباره پارکینگ 
انقالب 

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: پارکینگ 
انقالب دوباره بــا ظرفیت 300 خــودرو و گردش 
حدود ســه هزار خودرو در روز بازگشایى شد. میثم 
بکتاشــیان اظهار کرد: به دنبال مشکالت به وجود 
آمده براى بهره بردارى از پارکینگ انقالب در خیابان 
شــمس آبادى، این پارکینگ تعطیل شده بود تا به 
مشکالت آن رسیدگى شود. بر اساس پیگیرى هاى 
انجام شــده، این پارکینگ به طور مجدد با ظرفیت 
300 خودرو و گردش حدود سه هزار خودرو در روز 
بازگشایى شد. وى افزود: با توجه به طول صف ورود 
به این پارکینگ که همواره خود یک معضل ترافیکى 
بود، با قرار دادن جدا کننده ترافیکى، یک خط ویژه 

جهت ورود به پارکینگ ایجاد شد.

آمبوالنس در برف گیر کرد
آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانى حامل یک خانم 
باردار که در بویین میاندشت دربرف وکوالك گرفتار 
شــده بود، امداد رسانى شــد. مدیر شبکه بهداشت 
ودرمان بویین میاندشــت گفت: سه شنبه شب یک 
دستگاه آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانى براى 
کمک به یک خانم باردار به روستاى احمد آباد اعزام 
شد، که به خاطر بارش برف وکوالك شدید به مدت 
2 ساعت دربرف گرفتار شــد. رضا کیخایى افزود: با 
حضور عوامل شهردارى بویین میاندشت وتعدادى 
نیروى کمکى آمبوالنس از برف رها سازى شد. وى 
گفت: با مشاوره تلفنى اتفاق خاصى براى خانم بادار 

رخ نداد.

اعزام تیم 38 نفره هالل احمر 
به خوى

تیم 38 نفره هالل احمر از اســتان بــا 8 خودروى 
عملیاتى براى امدادرسانى به زلزله زدگان شهرستان 
خوى آذربایجــان غربى اعزام شــدند. رییس اداره 
عملیات جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان با 
اشــاره به این خبر گفت: روز یکشنبه نهم بهمن ماه 
1000دستگاه چادر به محل زلزله زدگان در استان 
آذربایجان غربى ارسال شــد و اکنون کامیون هاى 
اعزامى از اســتان در منطقه مشغول جابجایى اقالم 
امدادى هســتند.  محمد محمدى افزود: روز هاى 
گذشته نیز هزار و 352 دســتگاه چادر و 4 تریلر به 

مناطق زلزله زده خوى ارسال شده بود.

همکارى علمى با 
دادگسترى 

تفاهم نامه پژوهشــى چهارجانبه میان پژوهشگاه 
قوه قضاییه، دادگسترى کل استان، مدیریت حوزه 
هاى علمیه استان و دانشگاه اصفهان با حضور رئیس 
پژوهشــگاه قوه قضاییه منعقد شد. حجت االسالم  
والمســلمین مهدى هادى رییس پژوهشــگاه قوه 
قضاییه افزود: الگوى جدیدى که مرکز پژوهشگاه 
قوه قضاییه به دنبال آن اســت جمــع کردن میان 
این چهار نهــاد و برقرارى پیوند میان آنهاســت تا 
قوه قضائیه در استان با محوریت دادگسترى بتواند 
دانشــگاه، حوزه هاى علمیه و سایر مجامع علمى را 
از فضاى نظرى و تئوریک مسائل حقوقى به سمت 

و سوى مساله محورى و حل مسأله هدایت کند. 

خبر

مســئول کمیته اسکان ســتاد اجرایى خدمات سفر شهر 
اصفهان از آماده ســازى مراکز اســکان در نقاط مختلف 
مناطق 15 گانه شــهر اصفهان براى استقبال از مسافران 

نوروزى خبر داد.
جواد شفیعى اظهار کرد: هتل ها و مهمان پذیرها اولویت اول 
جهت مراجعه گردشگران خواهند بود و پس از آن مدارس 
آموزش و پرورش اولویت دوم را دارند و اسکان مسافران با 

حداکثر ظرفیت در مدارس انجام خواهد شد.
وى منازل استیجارى را از دیگر مکان هاى پیش بینى شده 
براى اسکان مسافران نوروزى دانست و گفت: شهردارى 
اصفهان با مشارکت اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان 

برخى از واحدهاى صنفى را به منظــور مراجعه صاحبان 
خانه هایى که مایل هســتند منزل خود را در ایام نوروز به 

مسافران اجاره بدهند، انتخاب و معرفى کرده است.
شفیعى با اعالم اینکه امسال نیز همچون سال گذشته از 
حداکثر ظرفیت خوابگاه هاى دانشجویى خودگردان جهت 
اسکان مسافران استفاده مى شود، گفت: آخرین اولویت و 
تنها محل اقامت مسافران به صورت روباز و چادرخواب در 
باغ فدك پیش بینى شده است. به گفته وى، کمیته اسکان 
همچنین جهت پیش بینى مواقع اضطرار نسبت به آماده 
سازى 30 ورزشگاه اقدام مى کند تا در صورت برودت هوا 

مسافران به ورزشگاه ها هدایت شوند.

مدیر بازارهاى روز کوثر شــهردارى اصفهان با اشاره 
به برگزارى جشــنواره «عیــد تا عیــد 4» گفت: این 
جشنواره از میالد حضرت على (ع) تا عید نوروز در همه 

فروشگاه هاى کوثر اصفهان برگزار مى شود.
، مجید صادقى اظهار کرد: در جشنواره «عید تا عید 4» 
که از سیزدهم بهمن تا 29 اسفند سال جارى به مناسبت 
میالد حضرت على (ع) در بازارهــاى روز کوثر برگزار 
مى شــود، بیش از 80 قلم کاال با تخفیف بین 20 تا 40 

درصد به شهروندان ارائه مى شود.
وى افزود: در قالب این جشــنواره، براى شــهروندان 
بــه ازاى هر 300 هــزار تومان خرید، یک شــانس در 

قرعه کشى جهت دریافت جوایز در نظر گرفته شده که 
از جمله این جوایز، دو دستگاه خودروى کوئیک، 110 
عدد جایزه 60 میلیون ریالى، 110 عدد جایزه 50 میلیون 
ریالى، 110 عــدد جایزه 40 میلیــون ریالى، 110 عدد 
جایزه 30 میلیون ریالى، 110 عــدد جایزه 20 میلیون 
ریالى، 110 عدد جایزه 10 میلیــون ریالى و 110 عدد 

جایزه پنج میلیون ریالى است.
مدیر بازارهاى روز کوثر شهردارى اصفهان تصریح کرد: 
تالش سازمان این است که این جشنواره ها به صورت 
منظم اجرا شود تا شــهروندان از امتیازات برگزارى آن 

بهره مند شوند.

برگزارى جشنواره «عید تا 
عید 4» در بازارهاى کوثر 

مسافران نوروزى اصفهان در 
کجا اقامت مى کنند؟

درختان کهنســال مى توانند نقش طالى سبز را براى 
گردشــگرى اصفهان داشته باشــند و به عنوان میراث 

طبیعى این استان به شمار بروند.
در این رابطه یکى از اقدامات مؤثرى که به تازگى انجام 
شده، ثبت کهنسال ترین درخت گردو در اصفهان است. 
این درخت با 950 سال سن در روستاى کلوسه از توابع 
شهرستان فریدونشهر به همراه 45 درخت کهنسال دیگر 
همین چند روز پیش به ثبت ملى رسید تا یادآور میراث 

باقیمانده از نیاکانمان باشد. 
آنطور که علیرضا ایــزدى، رئیس میــراث فرهنگى و 
گردشگرى استان اصفهان اشاره کرده، ثبت این درختان 
گام مهمى در ثبت آثار طبیعى، ملموس استان و قدمى 
مهم به منظور حفاظت و معرفــى این آثار بى نظیر بوده 

است. 
این موضوع این نکته را روشــن مى کند که ما در استان 
اصفهان بــا دارایى هاى طبیعى شــگفت انگیزى روبه 
رو هستیم که مى توانیم با شناســایى و برنامه ریزى و 
نگهدارى درست در پایدارى آنها نه تنها به زیست بوممان 
کمک کنیم بلکه در جهت جذب گردشگران در این حوزه 

تازه موفق عمل کنیم.
نکته در خور توجه دیگر این است که در استان اصفهان 
که آب و هوایى گرم و خشک دارد و از لحاظ آب در مضیقه 
است شــمار درختان کهنســال مى تواند نقطه روشنى 
براى این استان در نظر گرفته شود. این نکته همچنین 

ما را به چنین باورى مى رساند که مردمان سرزمین ما از 
گذشته هاى دور تاکنون، براى درختان حرمت و ارزش 
بسیارى قائل بوده اند و حتى در گستره هاى کم آب نیز در 
زنده نگهداشتن آنها کوشیده اند و این موضوع مسئولیت 
ما را نیز در حفظ این درختان بیشــتر مى کند چرا که با 
وجود اقلیمى خشــک نگهدارى این درختان حساسیت 

بیشترى را مى طلبد.
از نقش مهم درختان در زیست بوم اصفهان که بگذریم، 
آنها زیبایى هاى هر سرزمینى را نقش مى زنند و به سبب 
دیرینگى بسیارشان، یادآور یادمان هاى نیاکان ما شمرده 
مى شوند. از آن گذشــته، درختان کهنســال با آیین ها 
و باورها و حتى رویدادهاى تاریخــى پیوند دارند. پس 
از این رو هم نگهبانى از ایــن کهن ترین زندگان جهان 
اهمیتى بســزا و حیاتى براى ادامه زندگى ما دارد و هم 
در گسترش صنعت گردشگرى طبیعى نیز ارزش دارد و 
همین موضوع نقش ما را در نگهدارى و پاسداشت این 

درختان پررنگ تر مى کند.
گرچه این نکته را هم نباید از یاد ببریم که هرچند ثبت این 
درختان در فهرست آثار طبیعى و ملى کشورمان اهمیت 
بسزایى دارد اما این گام نخست است و گام هاى دیگر به 

تالش هاى بسیار بیشترى نیاز دارد.
بنابراین، یکى از مهمتریــن کارهایى که درباره درختان 
کهنســال اصفهان باید انجام داد ایجاد حریم حفاظتى 
براى آنهاست. ناگفته پیداست که در حریم درختان نباید 
هیچگونه ساخت و سازى انجام داد چرا که کم دقتى در 

این رابطه باعث خشک شدن و یا از بین رفتن این سرمایه 
هاى ملى خواهد شد. موضوعى که در شهرهاى پیشرفته 
جهان نیز در حال پیاده سازى است و نمونه آن شهر رن 

فرانسه است. 
مسئوالن شهر رن براى جلب توجه شهروندان به اهمیت 
درختان شهر، سامانه اى را طراحى کرده اند تا عالوه بر 
آگاه سازى در مورد بافت سبز شهر، مشارکت شهروندان را 
نیز به نوعى در امور فضاهاى سبز شهر داشته باشند. نکته 
اى که مى تواند الگویى براى اصفهان هم باشد؛ شهرى 
که همواره به درختان کهنش مشهور بوده است؛ درختان 
کهنى که بخشى از تاریخ اصفهان شمرده مى شوند و باید 

بیش از پیش به آنها اهمیت داده شود.
هم اکنون شهر رن فرانســه حدود 130 هزار درخت در 
قلمروى خود دارد و قصد دارد تا توجه ساکنان را به همه 
آنها جلب کند. براى این منظور، مقامات یک نقشه تعاملى 
راه اندازى کرده اند که شهروندان با استفاده از آن مى توانند 
روى درخت مورد نظرشــان کلیک کننــد و اطالعات 

بیشترى در مورد آن پیدا کنند.
به نظر مى رســد که این الگوبردارى بتواند نوع نگاه به 
درختان اصفهان را نیز تغییر دهد و به عنوان اهرمى مؤثر 

در پاسداشت این میراث هاى طبیعى باشد.
درختانى که نه تنها زینــت بخش خیابان هاى اصفهان 
هســتند بلکه با خود تاریخى را به دوش مى کشند که 
سزاوار بهتر دیده شدن و شناســاندن به توریست هاى 

داخلى و خارجى است.

نقش طالیى درختان 
تاریخى براى اصفهان

«پیله ام در کرم هاى ابریشم» در تاالر هنر
نصف جهان   تئاتر «پیله ام در کرم هاى ابریشم» 
بــه کارگردانى و نویســندگى هادى عســگرى 
از امروز تا 28 بهمــن ماه در تــاالر هنر به روى 

صحنه مى رود.
این اثر نمایشى قصه اى ظاهراً ساده با یک روایت 
پیچیده را براى مخاطب بیان مى کند و در رابطه با 
مرد مجردى است که از همسرش جدا شده و ادعا 
مى کند با بازگشت به زمان گذشته مى تواند جلوى 

رخ دادن برخى از اتفاقات را بگیرد و قرار اســت با 
از بین بردن وحدت زمان و مکان براى تماشــاگر 

تعویق ایجاد کند.
عالقــه مندان مــى توانند بــراى تهیــه بلیت 
الکترونیکى براى حضور در این تئاتر به ســایت 

گیشه هشت مراجعه کنند.
این تئاتر هر روز ســاعت 18 در سالن تماشا تاالر 

هنر اصفهان به روى صحنه مى رود.

مریم محسنى
در شهر اصفهان مناطق زیادى هستند که داراى بافت 
فرسوده بوده و با عریض شدن معابر و کوچه ها و بازسازى 
این بافت ها بسیارى از این منازل مجبور به عقب نشینى 
مى شوند. یکى از مشکالت شهروندان در مناطقى که 
اقدام به عقب نشینى منازل مى کنند، تیرهاى برقى است 
که تا قبل از عقب نشینى در کنار دیوارهاى منازل بوده 
اما زمانى که این عقب نشینى صورت مى گیرد این تیر

برق ها در وسط معبر یا کوچه قرار مى گیرد. 

در این زمینه شرکت برق وظیفه دارد که با عقب نشینى 
منازل جانمایى این تیربرق ها را هم به ســرعت عوض 
کند و بــاز دوباره این تیرهــا را کنــار دیوارهاى جدید 

قرار دهد.
این در حالى است که بعد از عقب نشینى خانه ها مدت 
بسیار زیادى طول مى کشــد که تیربرق وسط معبر هم 
به جاى مشــخص تغییر مکان داده شود و این موضوع 
مردم منطقه اى که در آن ســکونت دارند را با مشکل 

مواجه مى کند.

تیرهاى در قلب معابر!

پیرى جاى جوانى را مى گیرد!
نصف جهــان   روزنامه «نســل فردا» در شماره 12 
بهمن ماه خود در گزارشــى با عنــوان «مهاجرت 
نه جوان ســازى!» نوشــته: «مهاجــرت پدیده 
بدى نیست و ســبب توســعه و تحرك اجتماعى
 در منطقه مى شــود. اما در کشــورمان مهاجرت 
مدیریت شده وجود ندارد و براى همین مشکالت 
فراوانى را به وجود آورده است به طورى که این روزها 
در شــهرهاى بزرگ به ویژه پایتخت آمار جمعیت 
مهاجران نجومى رو به افزایش اســت حال اینکه 
جمعیت جوان که باعث رشد و تکاپو مى شود افزایش 
قابل توجهى ندارد و هر روز رشد پیرى به جاى جوانى 

افزون مى شود.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: «در 
شــهرهاى بزرگ از نظر اقتصادى پدیده اى وجود 
دارد به نام صرفه مقیاس معنى صرفه مقیاس این 
است که در شهرهاى بزرگ چون منابع اقتصادى 
مثل سرمایه مالى، نیروى کار،  مهارت و خدمات در 
جوار هم قرار دارند فعالیت هاى اقتصادى به صرفه 
مى شود و بازدهى کار و سرمایه بیشتر است؛ بنابراین، 
وقتى رکود اقتصادى به وجود مى آید و کارخانه ها و 
مزارع و شرکت ها تعطیل مى شوند، مردم بیکار شده 

و به مراکز بزرگ شهرى روى مى آورند.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان گفت: 
همزمان با ایام دهه فجر انقالب اسالمى و والدت حضرت 
على (ع) 315 ویژه برنامه با شــعار «ایران و تنم» در شهر 

اصفهان برگزار مى شود.
ســیدعلى معرك نژاد اظهار کرد: شــهردارى اصفهان در 
راستاى سیاست هاى مردم سپارى خود، برنامه هاى ویژه اى 

را براى ایام دهه فجر با شعار «ایران و تنم» در سطح شهر 
اجرا مى کند.

وى افزود: ایــن برنامه ها با همــکارى نهادهاى مردمى، 
گروه هاى فرهنگــى و ارگان هاى مدیریتــى و دولتى با 
محوریت سازمان  فرهنگى اجتماعى و ورزشى و سازمان 
زیباسازى، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 

اصفهان و دیگر سازمان هاى شهردارى برگزار مى شود.
معرك نژاد از برپایى بیش از 10 ایستگاه شادمانه، برگزارى 
بیــش از 15 برنامــه و 300 برنامه منطقــه اى با رویکرد 
محله محورى خبر داد و تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم در این 
جشن هاى ملى، دینى و مذهبى روزهاى خوبى را با اتحاد و 

همدلى رقم بزنیم.

اجراى 315 ویژه برنامه با شعار «ایران و تنم» در نیمه دوم بهمن ماه

افتتاح 50 پروژه عمرانى در اردستان
نصف جهان   فرماندار اردستان از افتتاح 50 پروژه 

عمرانى طى دهه فجر در اردستان خبر داد.
محمد هــادى احمدى طبا در خصــوص افتتاح 
پروژه هــا در دهه فجر بیان کــرد: در بخش هاى 
مختلف شهرستان از جمله بخش مرکزى، زواره، 
مهاباد و روســتاها افتتاحیه هایى را در دهه فجر 

داریم که افتتاح روشنایى کمربندى اردستان، باند 
دوم محور تلک آباد از جمله آنهاست.

وى خاطرنشــان کرد: 50 پــروژه در حوزه هاى 
مختلف عمرانى، راهدارى، فرهنگى و مخابراتى در 
شهرستان اردستان با اعتبارى بالغ بر 700 میلیارد 

ریال طى دهه فجر افتتاح خواهد شد.

تخفیف 25 درصدى عوارض در بویین میاندشت 
نصف جهان   شــهردار بویین میاندشــت گفت: 
تخفیف عوارض شــهردارى به جــز عوارض 
خودرو و نوســازى، شــامل تخفیف 25 درصد

 مى شود.
احمد عبدالهى با اشاره به ادامه عملیات بازسازى 
پل وحدت در بویین میاندشت بیان کرد: در این 
پروژه پس از عملیات تخریب پل قدیم، پل جدید 

در دست اجراست.
وى با بیان اینکــه پل وحــدت روى رودخانه 
مرکزى شــهر در حال احداث است، افزود: این 
پل با دو دهانه به مساحت 500 مترمربع و ارتفاع 

چهار متر در حال ساخت است.
شهردار بویین میاندشت افزود: ایجاد حاشیه امن 
براى ساکنان اطراف رودخانه از مهمترین دالیل 
ساخت این ســازه بتنى بوده است که در سطح 

منطقه در نوع خود بى نظیر است.
عبدالهــى تصریح کــرد: اعتبار اولیــه این پل 
15 میلیارد ریال اســت و بهره بــردارى از این 
طرح 40 میلیــارد ریال اعتبار نیــاز دارد و رفع 
مشکل گاز کشــتارگاه نیمه  صنعتى شهرستان 
بویین میاندشــت نیز پس از 16 سال با اعتبارى 

بالغ بر دو میلیارد ریال اجرایى شد.

شهردار تیران استعفا کرد
نصف جهان   رئیس شــوراى اسالمى شهر تیران 
گفت: رضا ناهى به عنوان سرپرســت شهردارى 

این شهر انتخاب شد.
الهام نادرى با اشاره به اســتعفاى حسن حجتى، 
شهردار پیشین تیران اظهار کرد: اعضاى شوراى 
اسالمى شهر استعفاى شهردار قبلى را پذیرفتند 

و رضا ناهى را به عنوان سرپرســت شهردارى تا 
انتخاب شهردار آینده برگزیدند.

وى افزود: سرپرســت فعلــى پیــش از این در 
شــهردارى تیران عهده دار مســئولیت خدمات 
شــهرى بود و در شــهردارى نجف آبــاد نیز در 

حوزه هاى مختلف مسئولیت داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان گفت: ریزش بخشــى از سقف بازار چیت سازها 
در منتهى الیه چهارســوى دوم بــازار تاریخى قیصریه 
اصفهان طى هفته گذشته از یک ســو موجى از نگرانى 
میان دوستداران میراث فرهنگى پدید آورد و از سوى دیگر 
فرصتى شــد تا درباره لزوم همگرایى میان بخش دولتى 
و خصوصى در راســتاى حفاظت از این مجموعه عظیم 

تاریخى سخن گفته شود. علیرضا ایزدى افزود: نکته مهم 
در این محور فرهنگى و تاریخى، فعالیت بیش از 8هزار و 
500 فروشگاه در گسترده اى به طول 8 کیلومتر است که 
باعث شده روزانه هزاران نفر از شهروندان و گردشگران 
در این مجموعه عظیم با الحاقات متعددى که دارد تردد و 
فعالیت کنند. به نظر مى رسد امروزه بیش از هر زمان دیگر 
براى حفاظت و ادامه حیات این مجموعه عظیم اقتصادى، 

فرهنگى و تاریخى نیازمند جلب مشارکت تمامى نهادهاى 
دولتى و خصوصى ذى مدخل هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگى تصریح کرد: با توجه به فعالیت 
بخش خصوصى در این مجموعه از یک سو و گستردگى 
این مجموعــه، مى طلبد تــا با جلب مشــارکت تمامى 
بخش هاى دولتى و بخش خصوصى بتوان امتداد حیات 

این مجموعه عظیم تاریخى را تضمین کرد.

ضمانت حفاظت از بازار تاریخى قیصریه اصفهان
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آیا مى دانستید که با گوشى تان قادر هستید از قابلیت ترجمه صوتى 
Google Translate براى ترجمه همزمان یا از روى فایل هاى 

صوتى استفاده کنید؟ در ادامه کار با اپلیکیشن مترجم گوگل روى 
اندروید و آى او اس را به شما مى آموزیم.

در زمان هاى گذشته اگر مى خواســتید از سرویس هاى خارجى 
استفاده کنید و زبان انگلیســى یا دیگر زبان ها را بلد نبودید، به 
ناچار باید صفحه بــه صفحه کتاب هاى قطور دیکشــنرى را 
به دنبال معنى یک به یک کلمات مى گشتید. خوشبختانه امروزه 
به لطف پیشرفت فناورى، کافیست از اپلیکیشن مترجم گوگل 
روى گوشى تان بخواهید تا در عرض چند ثانیه معنى هر کلمه یا 

جمله اى را به شما بگوید.
مترجــم گــوگل یــا همــان Google Translate، یکى از 
پراستفاده ترین ابزارهاى ترجمه روى اینترنت است. این برنامه از 
زبان هاى مختلفى پشتیبانى مى کند و نسبت به رقباى خود، یکى 

از دقیق ترین مترجم هایى است که مى توانید از آن استفاده کنید.
در حالى که بســیارى از کاربران تصور مى کنند این ابزار فقط از 
ترجمه متنى پشتیبانى مى کند، باید بگویى م که شما مى توانید 
فایل هاى صوتى خود را هم بــه آن داده تا ترجمــه کند و یا از 
 Google مترجم صوتى همزمان آن استفاده کنید. ترجمه صوتى

Translate ابزارى ایده آل براى استفاده روى گوشى موبایل در 

سفر یا در هر زمانى است که به ترجمه صدایى با زبانى دیگر احتیاج 
دارید. ما در اینجا به شما خواهیم آموخت که چگونه مى توانید این 
ابزار را روى گوشى خود نصب کرده و از مترجم آن نهایت بهره را 

ببرید. در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

ترجمه فایل هاى صوتى از پیش ضبط شده با 
Google Translate

یکى از بهترین ویژگى هاى مترجم گوگل، امکان دسترسى به آن 
روى تمام دستگاه ها و پلتفرم ها است. برخالف رقبا، شما مى توانید 

از آن روى دسکتاپ، تبلت یا گوشى موبایل خود استفاده کنید.
شما روى گوشى خود هم از طریق اپلیکیشن مترجم گوگل و هم 
از طریق وب سایت آن در مرورگر خود مى تولنید از ویژگى ترجمه 
صوتى فایل هاى از پیش ضبط شده استفاده کنید. ولى به نظر ما 
استفاده از اپ Google Translate براى این کار بهتر است. شما 
مس توانید این برنامه را هم روى گوشى اندرویدى و هم آیفون 
خود نصب کنید.بعد از دانلود و نصب، برنامه را اجرا کرده و مراحل 
زیر را دنبال کنید: در پایین صفحه دو زبان قابل انتخاب است. در 
سمت چپ زبان مرجع و در سمت راست زبان خودتان را انتخاب 

کنید. سپس دکمه میکروفون را از پایین صفحه بفشارید.
یک فایل صوتى را از روى گوشى یا اسپیکر دیگر پخش کنید.

سپس صفحه اى به نمایش درخواهد آمد که رونوشت فایل صوتى 
را به هر دو زبان ارائه مى کند.روى آیکون کوچک اسپیکر کنار آن 
ضربه بزنید تا کامپیوتر برایتان آن متن ترجمه شده را بخواند.براى 
نتایج بهتر و دقیق تد توصیه مى کنیم فایل صوتى خود را از یک 
دستگاه صوتى باکیفیت پخش کنید. همچنین، هرچه سرعت 
پخش فایل صوتى کمتر باشه، مترجم گوگل با دقت باالترى آن 
را ترجمه مى کند.ضمنا این روش براى فایل هاى صوتى کوتاه 
جوابگو است. اگر به ترجمه صوتى یک فایل طوالنى مثل یک 
سخنرانى احتیاج دارید، بعد از اینکه دکمه میکروفون پایین صفحه 

را زدید، روى دکمه Transcribe را لمس کنید.

ترجمه مکالمه همزمان با مترجم گوگل
ممکن است گاهى در موقعیتى قرار بگیرید که نه شما زبان افراد را 
متوجه مى شوید نه آن ها زبان شما را مى فهمند. در چنین شرایطى 
قطعا آرزوى داشتن یک مترجم همزمان همراه را مى کردید. خبر 
خوب اینکه اپلیکیشن Google Translate کار را براى شما ساده 

کرده است. ففط کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
از صفحه اصلى برنامه زبان مبدا و مقصد را انتخاب کنید.

حــاال در پایین گوشــه ســمت چــپ صفحــه روى گزینه 
Conversation صربه بزنید. سپس روى زبان مبدا را لمس کنید 

و در میکروفون گوشى تان صحبت کنید. وقتى صحبت تان تمام 
شد، نتیجه با زبان مقصد در اختیار شما خواهد گرفت.

دقیقا برعکس همین کار را انجام دهید تا متوجه صحبت کردن 
افراد دورتان شوید.

استفاده از مترجم صوتى گوگل در دسکتاپ
فرقى نمى کند شــما از یک کامپیوتر وینــدوزى یا مک او اس، 
لینوکس و یا کروم بوك استفاده مى کنید. شما مى توانید از طریق 
مرورگر وب خود به Google Translate دسترسى پیدا کنید، 
فایل هاى صوتى خود را در آن آپلود کنید و سپس نسخه ترجمه 

شده آن را تحویل بگیرید. براى این کار:
به سایت translate.google.com بروید.

دو جعبه را در صفحه خواهید دید. طرف چپ مربوط به صداى مبدا 
و سمت راستى مربوط به مقصد است. روى هر یک از زبان هاى 
سمت چپ که زبان مرجع فایل صوتى شما هم هست لمس کنید.
سپس در سمت راست زبانى که مى خواهید فایل صوتى شما به 

آن ترجمه شود را انتخاب کنید.
حاال روى آیکون میکروفون سمت چپ جعبه زبان مبدا کلیک 
کنید. سپس روى اسپیکر کامپیوتر خود یا گوشى تان فایل صوتى 

مورد نظر را پخش کنید.
توجه داشته باشید که براى 

استفاده از این قابلیت 
روى کامپیوترها، 
باید یک میکروفون 

یا هدســت به سیستم 
شما متصل باشد. در غیر 
این صورت هیچ صدایى 
را تشــخیص نخواهد 

داد.
شــما احتماال تا به حال 

بــراى ترجمــه متون، 
صفحات وب یا اسناد خود 

از مترجم گوگل اســتفاده 
کرده اید. امــا این ابزار فقط 

یک مترجم متنى نیست. شما مى توانید با استفاده از قابلیت ترجمه 
صوتى Google Translate انواع فایل هاى صوتى کوتاه و بلند 
انگلیسى یا سایر زبان ها را به زبان خودتان ترجمه کنید. همچنین 
این ابزار مى تواند نقش یک مترجم همراه را در سفرهاى شما به 

دیگر کشورها ایفا کند.
مترجم گوگل هــم روى کامپیوترها و هم روى گوشــى هاى 
هوشمند اندرویدى و آیفون هاى اپل اجرا مى شود. فقط کافیست 
آن را دانلود و نصب کرده و به صورت کامال رایگان از آن بهره مند 
شوید. خوشحال مى شویم اگر شــما هم تجربه استفاده از این 
مترجم را داشته اید، آن را با ما هم به اشتراك بگذارید. همچنین به 
ما بگویید که مترجم گوگل فایل هاى صوتى شما را با چه دقتى 

ترجمه کرده و آیا از نتایج کار با آن راضى بوده اید؟

 Oppo Pad2 اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که تبلت
از تراشــه دایمنســیتى 9000 بهره مى برد و با اســتفاده 
از رابــط کاربــرى ColorOS مبتنى بر سیســتم عامل

 Android13OS اجرا مى شود.
 شرکت اوپو سال گذشــته تبلت Oppo Pad خود را به 
همراه گوشى هاى هوشمند Find X۵ در ماه فوریه در چین 
رونمایى کرد؛ این شرکت در حال کار بر نسخه جدید تبلت 

یادشده است.

 به نظر مى رســد که تبلت Oppo Pad2 داراى نمایشگر 
LCD با وضــوح تصویر 2000 * 2800 پیکســل و نرخ 

نوسازى 144 هرتز اســت و از فناورى Dolby Vision و 
+HDR۱۰ پشتیبانى مى کند.

تبلت Oppo Pad2 از تراشــه دایمنســیتى 9000 بهره 
مى برد و با اســتفاده از رابط کاربرى ColorOS مبتنى بر 

سیستم عامل OS ۱۳ Android اجرا مى  شود. 
انرژى مورد نیاز این محصول از طریق یک باترى 9500 

میلى آمپر ساعتى تامین مى  شــود و از فناورى شارژ سریع 
67 وات پشتیبانى مى کند. 

تبلت Oppo Pad2 از نظر طراحى و ویژگى هاى ظاهرى 
بسیار شبیه OnePlus Pad اســت که قرار است هفتم 

فوریه در هند عرضه شود.
ین احتمال وجود دارد که شــرکت اوپو محصوالت خود 
ماننــد Pro X۶ ،Oppo Find X۶ و Pro X۶ نســخه 

Dimensity را در ماه فوریه در چین معرفى کند.

 ممکن اســت در این رویداد تبلــت Oppo Pad2 نیز 
رونمایى شود.

 قیمت اولیه تبلت Oppo Pad در زمان عرضه 
340 دالر بود، ممکن است براى 

جانشــین آن نیز قیمت 
در  مشــابهى 

نظر گرفته 
شود.

توییتر سرگرم توسعه سیستم پرداخت پول در این پلتفرم شبکه اجتماعى بوده و درخواست 
براى دریافت مجوز رگوالتورى را آغاز کرده است.

ایالن ماسک، مالک جدید توییتر، از زمان خرید 44 میلیارد دالرى این شرکت شبکه اجتماعى 
در تالش براى ایجاد راه هاى جدید درآمدش به منظور جبران افت شــدید درآمد تبلیغاتى

 است.
روزنامه فایننشیال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت: ساخت قابلیت پرداخت پول زیر نظر استر 
کرافورد، مدیر بخش مدیریت محصول در توییتر انجام مى شــود. وى یکى از مدیران مهم 

براى ایالن ماسک است.
ماســک پیش از این گفته بود خرید توییتر، بخشــى از یک طرح بزرگ بــراى ایجاد یک 
اپلیکیشن همه منظوره خواهد بود که شامل شبکه اجتماعى، پرداخت نقطه به نقطه و خرید 

الکترونیکى است.
پیش از مالکیت ماسک، توییتر، اوایل سال 2021 سرگرم بررسى قابلیتى بود که به کاربران 

اجازه میداد از هوادارانشان انعام یا پرداخت دیجیتالى دریافت کنند.
در این بین، بلومبرگ نیوز گزارش داد توییتر نخستین بهره حدود 12.5 میلیارد دالر وامى که 
ایالن ماسک سال میالدى گذشته براى خرید و خصوصى کردن این شرکت دریافت کرده 

بود را پرداخت کرده است.
 به گفته منابع آگاه، توییتر این پرداخت را به گروهى از هفت بانک که در راس آنها مورگان 

استنلى قرار دارد، انجام داد.
ایالن ماسک که مدیرعامل شرکت خودروسازى تسال است، عالوه بر وامى که از گروهى از 
بانک ها دریافت کرده است، بخشى از ســهام خود در این شرکت خودروسازى را براى تهیه 

پول خرید توییتر فروخت.
این میلیردر کارآفرین پس از خرید توییتر، براى کاهش هزینه ها در این شــرکت، دست به 
اخراج گســترده کارمندان زد و طرح هاى جدید براى سرویس اشتراکى "توییتر بلو" معرفى 

کرد که شامل نشان احراز هویت بود.
 اما تبلیغات کنندگان به دلیل نگرانى از رویکرد ماســک درباره مقررات نظارت بر محتوا، از 

این پلتفرم کوچ کردند.
طبق آمار استاندارد مدیا ایندکس (اس ام آى)، هزینه تبلیغات در توییتر در نوامبر، 55 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. در حالى که سه ماه آخر سال معموال هزینه 
تبلیغاتى بیشترى انجام مى شود تا برندها، محصوالتشان را در فصل خرید تعطیالت، تبلیغ 

کنند. 
بر اساس بررســى این شــرکت، 14 آگهى دهنده بزرگ از میان 30 آگهى دهنده در توییتر، 
تبلیغات در این پلتفرم را پس از این که ایالن ماســک کنترل توییتر را 27 اکتبر به دســت 

گرفت، متوقف کردند.
ماسک در رویدادى که در نوامبر در توییتر اسپیس برگزار شــد، به مسئله شرکت هایى که 
تبلیغاتشــان را متوقف کرده اند پرداخت و اعــالم کرد این اقــدام آگهى دهندگان را درك

 مى کند.
 همزمان ماسک، گروه هاى کنشگر را براى تحت فشار قرار دادن آگهى دهندگان براى لغو 
آگهى در این پلتفرم رسانه اجتماعى، مقصر خواند. فروش تبلیغات حدود 90 درصد از درآمد 

توییتر پیش از دوران ایالن ماسک بود.
بر اساس گزارش رویترز، وب سایت اینفورمیشن 
با اشاره به جزئیاتى که مدیران 
تبلیغات توییتر بــا کارکنان 
این شرکت در میان گذاشتند، 
گفتند: درآمد سه ماهه چهارم 
توییتر به دلیل افت تبلیغات، 
حدود 35 درصد بر مبناى سه 

ماهه کاهش پیدا کرد.

امکان ناوبرى ســه دکمه اى اندروید، دیگــر حالت پیش فرض 
اندروید نیست، اما چند راهکار ساده به منظور بازیابى آن براى کاربران 
وجود دارد.با عرضه اندروید 10، گوگل سیستم عامل خود را بیشتر به 
سمت ناوبرى حرکتى ســوق داد، اما هیچ رویکرد درست یا نادرستى 
وجود ندارد بلکه فقط رویکردى که بیشــتر با آن راحت هستید، مهم 
اســت. آگاهى از گزینه هاى موجود و نحوه کارکرد آن ها، مى تواند به 
شما کمک کند تا دریابید کدام یک براى شما بهترین است: مى توانید 
به حالت ناوبرى ســه دکمه اى بازگردید، یا حتى گزینه اى متوسط را 

دریافت کنید که دکمه ها و حرکات را با هم ترکیب مى کند.
مثل همیشه، نحوه یافتن این گزینه ها بسته به مدل گوشى شما متفاوت 
است، اما یافتن آن ها نباید چندان دشوار باشد؛ براى مثال در گوشى هاى 
پیکسل، تنظیمات را باز کنید، سپس System and Gestures را 
انتخاب کنید. اگر گیر کرده اید، یک جســتجوى سریع در وب براى 
گوشى خاص شما به شما مى گوید که گزینه هاى مربوطه کجا هستند.

ناوبرى کالسیک با 3 دکمه
این روشى است که در اندروید براى چندین سال کار کرده است. در ابتدا 
این سه دکمه فیزیکى بودند که از آن زمان با کوچک شدن حاشیه ها، 
به سه دکمه نرم افزارى تبدیل شــدند که روى خود صفحه نمایش 

داده مى شوند. ناوبرى سه دکمه اى مدت هاست که حالت پیش فرض 
اندروید نیســت، اما اگر آن را از دست دادید، مى توانید به راحتى آن را 
برگردانید. از Settings به System, Gestures بروید و ســپس 
روى System Navigation ضربه بزنید. پیمایش اشاره اى به طور 
پیش فرض انتخاب مى شود، اما مى توانید روى ناوبرى 3 دکمه ضربه 

بزنید تا دکمه ها در پایین صفحه ظاهر شوند.
اکثر اوقات، این سه دکمه (از چپ به راســت در اندروید) عبارتند از: 
بازگشت، صفحه اصلى و نام نماى کلى. برخى از کاربران اندروید، از 
جمله سامسونگ، به شما اجازه مى دهند ترتیب این دکمه ها را تغییر 

دهید، اما اصول همیشه یکسان است.

روش بازگرداندن ناوبرى 3 دکمه اى اندروید 
این شاید ساده ترین گزینه باشــد، زیرا هیچ حرکتى براى یادگیرى 
ندارید. دکمه بازگشت به عقب برمى گردد، دکمه Home به صفحه 
 Google اصلى مى رود (در برخى از تلفن ها مى توانید آن را نگه دارید تا
Assistant راه اندازى شــود) و دکمه Overview برنامه هایى را که 

اخیرا استفاده کرده اید، به شما نشان مى دهد و امکان جابجایى بین آن ها 
را برایتان فراهم مى آورد. دوبار روى آن ضربه بزنید تا بین برنامه فعلى و 
برنامه استفاده شده قبلى رفت و برگشت داشته باشید. براى دیدن همه 

برنامه هایتان، روى دکمه صفحه اصلى ضربه بزنید.
این دکمه ها قسمتى از فضاى صفحه نمایش در پایین گوشى را اشغال 
مى کنند، یا اینکه صفحه نمایش باید کوچک شــود تا 
آن ها را در خود جاى دهد. این سیستم به خوبى 
به اندروید خدمت کرده است، اما اکنون شاهد 

حذف تدریجى آن هستیم.

 با پیمایش 3 دکمه اى نیمه راه را 
طى کنید

این رویکرد در اندروید 9 پاى در سال 2018 
معرفى شد که مى توانید آن را به عنوان یک 

حد وسط بین سیستم هاى ناوبرى قدیمى و جدید در اندروید در نظر 
بگیرید. دیگر در Android12 در دسترس نیست، اما اگر دستگاه 
b.پیکسل شما از نسخه قدیمى سیســتم عامل استفاده مى کند

دکمه برگشت جاى خود را حفظ مى کند، اما دکمه Home به شکل 
قرص کوچکترى تبدیل شده و دکمه Overview به طور کامل 
ناپدید مى شود. براى رفتن به صفحه برنامه هاى اخیر، باید انگشت 
خود را به سمت باال کشیده و دکمه Home را نگه دارید. اگر از هر 
نقطه دیگر صفحه به سرعت به سمت باال بکشید، به کشوى کامل 

برنامه خواهید رفت.
با زدن سریع دکمه Home به صفحه اصلى مى روید و با فشار دادن 
و نگه داشتن آن، دستیار گوگل در تلفن هاى سازگار (از جمله گوگل 
پیکسل) راه اندازى مى شود. براى جابجایى بین دو برنامه اخیر خود 
(همانند دو بار ضربه زدن روى دکمه «نماى کلى») سریع و کوتاه 
روى دکمه Home به راست بکشید. دکمه برگشت مانند همیشه 
کار مى کند و شــما را به صفحه قبلى باز مى گرداند، چه در برنامه 

فعلى باشد چه در برنامه دیگرى.
این رویکرد ترکیبى بصــرى از دکمه ها و ژست هاســت و با دو 
دکمه به جاى سه دکمه، فضاى بیشــترى را روى صفحه ذخیره 

خواهید کرد.

ناوبرى با یک اشاره
اگر مى خواهیــد کال از دکمه ها صرفنظر کنیــد، مى توانید پیمایش 
اشاره اى را انتخاب کنید. برنامه هاى شما با یک نوار شناور در پایین، به 

سبک iOS، کل صفحه را اشغال مى کنند.
در این حالت براى بازگشت به صفحه اصلى، انگشت خود را از پایین 
صفحه به باال بکشید، یا انگشت خود را به سمت باال کشیده و آن را در 
مرکز صفحه نگه دارید تا به لیست برنامه هاى اخیر خود برسید (معادل 
ژســت قبلى دکمه نماى کلى). در صفحه اصلى، براى دسترسى به 
ئستیار گوگل (اگر در دستگاه شما فعال باشد) از گوشه پایین سمت چپ 

یا پایین سمت راست انگشت خود را به سمت باال بکشید.
براى بازگشت به عقب، انگشت خود را از سمت چپ یا لبه سمت راست 
صفحه به داخل بکشــید. در اینجا پیمایش اشاره اى ممکن است با 
سایر حرکات استفاده شده توسط برنامه هاى شما تداخل داشته باشد، 
بنابراین ممکن است بخواهید حساسیت را تنظیم کنید تا همه چیز 
به درستى کار کند. براى انجام این کار، روى نماد چرخ دنده در کنار 
Gesture navigation ضربه بزنید. اگر کشیدن انگشت به عقب را 

درست انجام دهید، فلش ها در کنار صفحه ظاهر مى شوند. این حالتى 
است که بیشــترین فضاى صفحه نمایش را براى کار با آن به شما 

مى دهد، هرچند ممکن است کمى طول بکشد تا به آن عادت کنید.

توییتر صاحب 
چگونه از ترجمه صوتى Google Translate سیستم پرداخت پول مى شود

روى موبایل استفاده کنیم

تبلت Oppo Pad2 چه ویژگى هایى دارد؟

چگونه ناوبرى 3 دکمه اى اندروید را بازگردانیم؟

روش هاى متعددى براى تعدیل وزن وجود دارد و یکى از 
آن ها استفاده از هپى فورك (HapiFork) نوعى چنگال 

هوشمند است.
در طول تاریخ، ابزار هاى زیادى بــراى محدود کردن 

رفتار هاى انسان طراحى شده اند.
HapiFork (هپى فورك) یک ابزار ارتعاشى است که به 

شما مى گوید وعده هاى غذایى خود را آهسته تر بخورید.

این ابزار به شــما کمک مى کند هر وعده غذایى را در 
بیش از 20 دقیقــه میل کنید. با این ایــده که احتمال 

پرخورى کمترى دارید.
چنگال الکترونیکى یکــى از ابزار هایى اســت که در 
نمایشــگاه بین المللــى CES در الس وگاس، یک 
نمایشگاه ســاالنه از جدیدترین تلویزیون ها، رایانه ها 
و سایر دســتگاه هاى الکترونیکى مصرفى مورد توجه 

قرار گرفته است.
Hapifork یک چنگال با دسته هوشمند است که حاوى 

قطعات الکترونیکى و باترى است.
این چنگال هوشمند با ویبره و روشن شدن یک چراغ 

هشدار به شما یادآورى مى کند، آهسته تر غذا بخورید.
تغییر بسیارى از عادات رفتارى به این دلیل مشکل است 

که فراموش مى کنیم به شیوه جدید عمل کنیم.

چنگالى که شما را خوش اندام مى کند
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یک متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى، در خصوص 
باورهــاى اشــتباه مردم نســبت به مصــرف برخى 
مواد غذایــى از جمله مصرف شــیر، توضیحاتى ارائه 

داد.
 تیرنگ نیستانى، با بیان اینکه هدف از رژیم هاى غذایى 
کاهش یا کنترل وزن باید ارتقاى سالمت باشد ادامه داد: 
اگر هدف صرفاً کاهش وزن باشد، هر راهکارى مى تواند 
براى الغر شدن به عنوان ابزار استفاده شود، این کار به 

ضرر سالمت منجر خواهد شد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، 
با اشاره به این موضوع که خوردن غذاهاى کم کالرى 
به کاهش وزن کمک مى کند، خاطرنشان کرد: برخى 
از افراد براى اینکه وزنشــان را کم کنند به رژیم هاى 
الغرى میوه و ســبزیجات رو مى آورند و انواع میوه ها 
را در ســبد غذایى شــان قرار مى دهند غافل از این که 
اســتفاده بیش از حد از میوه ها هم براى رژیم الغرى 

مناسب نیست و حتى به دلیل قند باال باعث چاق شدن 
هم مى شود.

نیســتاتى با بیان اینکه اســتفاده بیش از حد نیاز بدن 
از شــیر با هدف الغر شــدن یکى دیگــر از باورهاى 
غذایى غلطى اســت که بســیار رایج اســت، گفت: 
اســتفاده از شــیر و لبنیات در مقادیر توصیه شده هیچ 
اشــکالى ندارد و مى تواند ســالمت بــدن را تضمین 
کند ولــى نکته اینجا اســت کــه افــراط در مصرف 

این مــاده غذایــى موجب انباشــت چربــى در بدن 
مى شود.

وى ادامه داد: هر لیوان شیر 2.5 درصد چربى معادل 10 
قاشق برنج (منهاى روغن) کالرى دارد، بنابراین با این 
باور که شیر غذایى سالم است و کالرى ندارد، نمى توان 
بیش از مقدار توصیه شده (دو لیوان در روز) از این ماده 

غذایى استفاده کرد.

پنهان کارى فرزندان تبعات جبــران ناپذیرى دارد و ممکن 
است آینده آنان را به مخاطره بیندازد. هنگامى که فرزندان 
از ســنین کودکى با پنهان کارى خو مى گیرند ممکن است 
در نوجوانى و جوانى نیز با همین رویه، اشتباهات کوچک و 

بزرگ خود را از خانواده پنهان کنند.
شاید شما هم با این موقعیت برخورد کرده باشید که کودك 
شما کار اشتباهى را انجام دهد و بعد، چون کسى شاهد آن 
نبوده از قبول مســوولیت کارى که کرده شانه خالى کند و 
حتى بــه دروغ بگوید که آن را انجام نداده اســت. خیلى از 
مواقع والدین مطمئن هستند که کودك شان مقصر موضوع 
یا انجام دهنده کار اشتباه است، اما وقتى با دروغگویى و انکار 
او مواجه مى شوند درمى مانند که چه رفتارى در این شرایط 
مناسب اســت؟ آیا باید کودك را هم به خاطر دروغگویى و 
هم به خاطر کار زشتش تنبیه کرد؟ آیا بهتر است که کودك 
را وادار به اعتراف کنید تا دروغگویى براى او تبدیل به یک 

عادت نشود؟ از چه راهى مى توان به این نتیجه رسید؟
پنهان کارى فرزندان تبعات جبــران ناپذیرى دارد و ممکن 
است آینده آنان را به مخاطره بیندازد. هنگامى که فرزندان 
از ســنین کودکى با پنهان کارى خو مى گیرند ممکن است 
در نوجوانى و جوانى نیز با همین رویه، اشتباهات کوچک و 

بزرگ خود را از خانواده پنهان کنند.

چرا فرزند پنهان کارى مى کند؟
مهسا شــیر محمدى روانشــناس کودك و نوجوان درباره 
علت پنهان کارى کودکان و نحوه رفتار درســت والدین با 
این پنهان کارى توضیحاتى ارائه داد: اصوال کودکانى که در 
آستانه دوره نوجوانى قرار دارند ویژگى هاى جدیدترى پیدا 
مى کنند و پدر و مادر باید با این ویژگى ها آشنا شده و رفتار 

صحیحى از خود نشان دهند.
وى با بیــان اینکه وقتى فرزنــد پنهان کارى 

مى کند بیانگر این موضوع اســت که رابطه 
والد و فرزند آنطور که باید شکل 

نگرفته است و فرزند 

پدر و مادر خود را به عنوان افرادى که او را قضاوت نمى کنند 
نشناخته است. گاهى ممکن است رابطه والد و فرزندى آن 
جورى که باید بطور امن شکل نگرفته و شناخته نشده است 
و این موضوع در رفتار و بر اثر تجربه ســن کودك به وجود 

مى آید.
شیرمحمدى افزود: شــکل گیرى رابطه یکى دو روزه رخ 
نمى دهد و این رفتار اثر تجربه ده ساله است، برخى اتفاقات 
طبیعى است، وقتى کودك سن کمى دارد همه مسایل رخ 
داده در مدرســه را براى پدر و مادر تعریف مى کند و وقتى 
بزرگتر مى شوند به این نتیجه مى رسند که پدر و مادر ها امن 
نیستند و به طور مثال وقتى از شرایط و محیط و نحوه لباس 
پوشیدن دوســتان خود براى پدر و مادر 
تعریف مى کنند بــا واکنش منفى 
مواجه مى شوند به همین دلیل 
ترجیح مى دهند کمتر مسایل 

را بازگو کنند.

پدر و مادر باید از 
نگرانى هاى خود براى 

فرزندشان بگویند
روانشــناس کودك و نوجوان با 
بیان اینکه با بزرگتر شدن کودکان 
باید بپذیریم که رفتار آن ها تغییر مى کند 
ادامه داد: آن ها تصمیــم مى گیرند همه 
حریم خصوصــى را با ما به اشــتراك 
نگذارند و ما باید ایــن موضوع را درك 
کنیم و وقتى پایه هاى تربیتى درســت 
شکل گرفته باشد پدر و مادر نباید 

نگرانى داشته باشند.
وى توضیــح داد: برخى 
رفتار ها مانند پنهان کردن 
دفتر خاطرات جاى نگرانى 
ندارد، اما برخــى رفتار هاى 
نگران کننده دیگر نیازمند صحبت 

و گفتگو اســت، نوع گفتگو باید صمیمانه باشد و پدر و مادر 
باید از نگرانى هاى خود براى فرزندشان بگویند و بیان کنند 
که فرزند راجع به این موضوع صحبت کند و پدر و مادر نیز 
باید انتقادپذیر باشند. وقتى پدر و مادر در حال صحبت کردن 
هســتند باید از نکات مثبت فرزند نیز تعریف کنند تا فرزند 
متوجه شــود با یک رفتار نامناســب همه کار هاى خوب و 

رفتار هاى خوبش زیر سوال نرفته است.
شــیرمحمدى افزود: پدر و مادر باید نوعــى تنبیه را براى 
رفتار اشتباه فرزند در نظر بگیرند، این موضوع نیز به رفتار و 
نوع شخصیت فرزند بستگى دارد. اتاق یک نوجوان حریم 
خصوصى وى است و پدر و مادر نمى توانند دستور دهند که 
اتاق او تمیز شود. اتاق او حریم شخصى است. البته که بهتر 

است به وى آموزش دهیم اتاق خود را مرتب کند.

با روش هاى اشتباه از کودك اعتراف نگیرید!
مهراندخت پورشایگان، روانشناس کودك و نوجوان در ایناره 
توضیح مى دهد: ابتدا بگذارید این موضوع را تذکر بدهم که 
وظیفه هر پدرومادرى آموزش کودك اســت و نه تنبیه او. 
ابزار هاى تنبیه و تشویق باید در راستاى آموزش کودك به 
کار گرفته شود نه در جهت تالفى کار بد کودك و دروغگویى 
او. پس در وهله اول شما باید سعى کنید که کودك را متوجه 
دروغگویى خود بکنید و به او توضیح دهید که دروغگویى 

زشتى کار او را دوچندان مى کند.
این روانشناس کودك و نوجوان در ادامه گفت: اگر کودك 
شما به کارى که انجام داده اســت اعتراف نمى کند و دروغ 
مى گوید نباید با روش هاى اشتباه او را وادار به اعتراف کنید. 
به عنوان مثال، برخى از والدین براى اینکه از انجام کار اشتباه 
توسط کودك خود مطمئن شوند، اعتماد او را جلب کرده و به 
او احساس در امان بودن مى دهند و مى گویند: «اگر فالن کار 
را انجام داده اى ایرادى ندارد…» تا کودك به کار اشتباه خود 
اعتراف کند. اما این روش نادرستى براى اعتراف گرفتن از 
کودك است. زیرا در اغلب موارد والدین سر قولى که داده اند، 
باقى نمى مانند و به محض اینکه کودك به کار اشتباه خود 
اعتراف مى کند او را تنبیه و مجازات مى کنند. این موضوع 

اعتماد کودك را نسبت به والدین خدشه دار مى کند و باعث 
منزوى شدن و پنهان کارى کودك مى شود. از طرف دیگر اگر 
هم والدین بخواهند به حرفى که زده اند وفادار بمانند و واقعا 
انجام آن کار اشــتباه را بدون ایراد و اشکال بدانند تکرار آن 

عمل نادرست براى کودك بى تفاوت مى شود.
وى افزود:، چون پیش از ایــن والدین به او اطمینان داده اند 
که انجام آن کار ایرادى ندارد و تنها باید به انجام آن اعتراف 
کند. این شــیوه باعث مى شــود که کودك خونسردانه کار 

اشتباهش را تکرار کند.
پورشایگان به روش درست اشاره کرد و گفت: والدین باید 
در انتخاب کلمات در صحبت با کودك دقت کنند! به جاى 
جمله قبلى ما مى توانیم بگوییم، چون عمدا این کار اشتباه 
را انجام ندادى و متوجه ضرر هاى کارى که کردى، نبودى 
تو را مى بخشیم و بعد از اینکه کودك به کار خودش اعتراف 
کرد مى توانید از او بخواهید که دفعه بعــد این کار را تکرار 
نکند، چون این زیان هــا را دارد و برایش در مورد ناراحتى و 
ضررى که این کار براى خودش یا اطرافیان ایجاد مى کند، 

توضیح دهید.

کــودك، نگــران اعتبارى اســت که نزد 
پدرومادر یا اطرافیان دارد

روانشناس کودك و نوجوان در ادامه درباره علت دروغگویى 
کودك توضیح داد: وقتى کودك از قبول اشتباهش سر باز 
مى زند و به اصطالح زیر بار نمى رود که دروغ گفته و فالن 
کار را انجام داده و بعد منکر شده است به این علت است که 
مى خواهد عزت نفسش را حفظ کند. در واقع کودك نگران 
اعتبارى است که نزد پدرومادر یا اطرافیان دارد و نمى خواهد 
جلوى آنها خرد شــود. تحســین دیگران و برداشتى که از 
کودك دارند که تو بچه خوبى هستى یا خیلى باهوشى و... 
باعث مى شود کودك براى خودش یک جایگاه را در ذهن 
اطرافیان تصور کند ك با برمالشدن اشتباهش این جایگاه 

ممکن است به کلى فرو بریزد. 
وى افزود: کودك نگران این اســت که ارزشــش در نزد 
پدرومادر کم شــود و به همین دلیــل دروغ مى گوید. این 
مســاله از این جهت اهمیت دارد که در مقابل اشتباهات یا 
کاســتى هاى کودك ارزش و اعتبار او را زیر ســوال نبریم 
و در مقابل اشتباهات او واکنش شــدید نشان ندهیم. مثل 
اینکه بگوییم دیگر به تو اعتماد ندارم که دروغ گفتى یا اینکه 
دیگر دوستت ندارم. این جمالت اشــتباه است و احساس 

پنهان کارى و دروغ را در کودك تقویت مى کند.

به کودك احساس امنیت بدهید
این روانشناس در نهایت تاکید کرد: به جاى این برخورد ها 
بهتر است به او بگوییم که تو پسر یا دختر خیلى خوبى هستى 
و ما دوســتت داریم، اما اگر به این کار اشــتباه ادامه بدهى 
این ضرر ها را براى تو و بقیــه دارد و به او یاد بدهیم که اگر 
اشتباهى انجام دادى، اما حقیقت را گفتى و به کارت اعتراف 
کردى ما زودتر تو را مى بخشیم تا اینکه اصال نگویى. با این 
روش کودك احســاس امنیت و آرامش بیشترى مى کند و 

احساس بى ارزشى و طرد شدن به او دست نمى دهد.

یک درد ناگهانى و سنگین به سینه تان مى کوبد و این دو کلمه وحشتناك به ذهنتان مى رسد: 
حمله قلبى. یک نفس عمیق بکشید؛ اغلب این تجربه چیزى نیست که از آن بترسید.

بعضى از عالئم درد قفسه سینه هرچند ترسناك و زنگ خطر به نظر مى رسند؛ اما به احتمال 
زیاد ربطى به حمله قلبى ندارند.

 اما یک هشدار: هرگز تصور نکنید دردتان جاى نگرانى ندارد، باتوجه به اینکه همیشه احتمال 
یک حمله قلبى مطرح است، باید به آن توجه کنید.

برخى از انواع درد هاى سینه باید شما را روانه اورژانس کنند، خصوصاً اگر بیشتر از 5 دقیقه طول 
بکشند. عالئم مى تواند شامل یک درد جدید و غیرقابل توصیف در سینه همراه با تنگى نفس، 
عرق سرد، تهوع، خستگى و احساس سبکى در سر باشــد. این درد عالوه بر سینه، احساس 

ناراحتى و فشار در قسمت هاى زیر نیز ایجاد مى کند:
عالئم حمله قلبى یا آنژین صدرى مى تواند در هرکسى متفاوت باشد. برخى از افراد کًال هیچ 
عالمتى ندارند درحالى که عــده اى درد آزاردهنده اى را تجربه مى کنــد. عده اى نیز فقط در 

دست ها و گلو یا آرواره احساس ناراحتى دارند. دست ها. پشت. آرواره. گردن. باالى شکم.
درد مداوم در این قسمت ها مى تواند نشانه یک حمله قلبى یا انفارکتوس باشد. فوراً با اورژانس 

تماس بگیرید و زندگى تان را نجات دهید.
خیلى وقت ها درد قفسه سینه ناشــى از حمله قلبى نیست. مطالعات نشان مى دهد کمتر از 6 
درصد از افرادى که به خاطر درد سینه به اورژانس مراجعه مى کنند، مشکلشان خطرناك نیست. 

نمونه هایى از درد قفسه سینه که به حمله قلبى منتهى نمى شود:
پشت میز آشپزخانه نشسته اید و قهوه تان را مى نوشید که ناگهان چیزى شبیه یک صاعقه به 
سینه تان مى زند. این درد، ناگهانى، کوبنده و سریع اســت و خیلى ها آن را شبیه یک شوك 

الکتریکى توصیف مى کنند که لحظه اى است.
خوشبختانه این احساس کوتاه مدت ناگهانى درد معموًال ربطى به حمله قلبى ندارد که معموًال 

دردى ناتوان کننده ایجاد مى کند و چند دقیقه طول مى کشد.
این درد گذرا مى تواند ناشى از دالیل زیر باشد:

آسیبى مانند شکستگى یا کبودى دنده ها- کشیدگى یک عضله در دیواره سینه- التهاب در 
غضروف دنده- فیبرومیالژیا- شینگلز- احساس ناراحتى خفیف در قفسه سینه.

با هر نفس عمیقى که مى کشید یا سرفه اى که مى کنید، دردى سینه تان را سوراخ مى کند. به 
نظر مى رسد حرکت کردن و تغییردادن وضعیت بدن به نظر مى رسد فقط شرایط را بدتر مى کند.
اگر شما هم چنین عالئمى دارید این احتمال وجود دارد که با یک مشکل ریوى درگیر باشید، 

خصوصاً اگر درد در قسمت راست سینه متمرکز باشد، یعنى دور از قلب.
 دالیل احتمالى شامل موارد زیر مى شود: پنومونى یا عفونت هاى دیگر- التهاب دیواره ریه ها 

- یک لخته خون در ریه- حمله آسم.
دردى که در ســینه تان دارید مى تواند به نوعى دیگر از حمله مربوط باشد که ارتباطى با قلب 

ندارد.
یک حمله پانیک یا اضطرابى مى تواند خودش را با عالئمى مانند گرفتگى سینه، تعریق و تنگى 
نفس نشان بدهد که شبیه عالئم حمله قلبى اند. اما یک سرى تفاوت هاى اساسى میان حمله 
قلبى و حمله پانیک وجود دارد:. بســیارى از حمالت قلبى با احساس فشار و تقال همراه اند و 

این شاخصى است که معموًال به حمله پانیک ربطى 
ندارد. حمــالت پانیک اغلب با دردى تیرکشــنده 
همراه اند، اما در حمله قلبى احســاس سنگینى و 

فشردگى وجود دارد.
درد ناشــى از حمالت قلبى اغلب به دیگر 
قسمت ها نیز مى زنند؛ اما در حمالت پانیک 

معموًال درد در ناحیه سینه مى ماند.
عالئم حمله قلبى بسیار گوناگون اند.

عالئم حملــه قلبى یــا آنژین صدرى 
مى تواند در هرکســى متفاوت 

باشد. 
برخى از افــراد کًال هیچ عالمتى 
ندارنــد درحالى که عــده اى درد 

آزاردهنده اى را تجربه مى کند. 

شما همیشه این حق انتخاب را دارید که چاى را دوباره گرم 
کنید و یا آن را تازه مصرف کنید. البته که گرم کردن دوباره 
چاى دم شده، بو و خاصیت آن را از بین مى برد. اگر چاى شما 
بیشتر از چهار ساعت مانده است، احتماًال گرم کردن دوباره 

آن باعث رشد باکترى ها مى شود و ضرر خواهد داشت.
برخى افراد چاى مانده را دوباره گرم و مصرف مى کنند، اما 
بهتر است قبل از این کار بدانند خوردن چاى مانده و کهنه 

براى سالمت بدن ضررى دارد یا نه؟
اگر بخواهیم خالصه به سوال تیتر پاسخ دهیم، باید بگوییم 
بله. بعضى از ما در شــرایطى مجبور مى شویم که چاى را 

دوباره گرم کنیم، اما به نظر شــما 
انجام این کار ضررى برایمان دارد 

و آیا باعث ایجاد خطر مى شود؟

زمانى که چــاى را 
دوباره گــرم مى کنیم چه 

اتفاقى مى افتد؟
شما همیشــه این حق انتخاب را 

دارید که چاى را دوباره گرم کنید و 
یا آن را تــازه مصرف کنید. البته که 
گرم کردن دوباره چاى دم شــده، 
بو و خاصیــت آن را از بین مى برد. 

اگر چاى شما بیشتر از چهار ســاعت مانده است، احتماًال 
گرم کردن دوباره آن باعث رشد باکترى ها مى شود و ضرر 

خواهد داشت.
این موضوع مخصوصاً در مورد چاى هندى که با شکر و شیر 
سرو مى شود، بیشتر صدق مى کند، زیرا خطر رشد باکترى 
را افزایش مى دهد. چاى میوه اى هم خاصیت خود را بعد از 
دوباره گرم کردن از دست مى دهد. پس بهتر است که مقدار 
کمى چاى درســت کنید و بعد از یک بار دم کردن، کل آن 

را میل کنید.

 چرا نباید چاى را دوباره گرم کرد؟
همانطور که باالتر هم اشــاره کردیــم، اگر چاى 
در دماى اتاق بین 4 الى 8 ســاعت باقى 
مانده باشــد، نباید آن را دوباره گرم 
کنید، اما اگر چاى به مدت 10 الى 15 
دقیقه از دم کشیدنش از گذشته باشد، 

مى توان دوباره آن را گرم کرد.
باکترى مســمومیت غذایى معموًال در 
چاى دم شده در معرض گرما بیشتر خودش را نشان 
مى دهد. چایى که همراه با شیر باشد و یا ماده اضافه 
داخل آن وجود داشته باشد، بعد از گرم 
شدن وضعیت بدترى را ایجاد مى کند 

و ممکن است به دلیل تولید قارچ هم خطرناك باشد. البته این 
قارچ ها و باکترى ها با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند، اما 

در چاى دوباره گرم شده وجود دارد.

تأثیر روى مزه
جدا از این که چاى بعد از گرم شدن دوباره، خواص خود را 
از دست مى دهد، تاثیر منفى روى مزه آن خواهد گذاشت. 
پلى فنول هاى مسئول رنگ و طعم چاى، در چنین حالتى 
دچار مشکل مى شوند و در نتیجه طعم چاى تلخ تر از حالت 

طبیعى مى شود.

چگونه چاى را دوباره گرم کنیم؟
دوباره گرم کردن چاى سرد شده، هرگز پیشنهاد نمى شود، 
اما اگر مجبور به انجام این کار شدید، بهتر است که چاى را 
داخل یک قورى تمیز بریزید، کمى آب به آن اضافه کنید و 
آن را روى کترى به مدت 3 الى 4 دقیقه قرار دهید تا دوباره 

حرارت بگیرد.
در چنین حالتى نباید توقع یک طعم تــازه از چاى مانده را 
داشته باشید. چاى را نباید خیلى داغ مصرف کنید و باید در 
حالت ولرم زیر گاز را خاموش کنید. براى این که سالمت 
گوارش تان حفظ شود، هرگز چایى که بیش از 4 ساعت در 

دماى اتاق باقى مانده است را دوباره گرم نکنید.

 شما براى کاهش وزن نباید خود را گرسنه نگه دارید یا کل 
گروه هاى غذایى را حذف کنید،بلکه باید سعى کنید که 
سبک زندگى خود را تغییر داده و میزان مصرف غذاى خود 

را با توجه به نیازهاى بدن تنظیم کنید.

رژیم سوپ چیست؟
رژیم سوپ یک روش براى کاهش وزن است که در آن 
شما فقط مجاز به مصرف ســوپ هستید و هدف اصلى 
این رژیم کاهش وزن سریع اســت.طرفداران این رژیم 
غذایى ادعا مى کنند که مصرف سوپ به طور مداوم و در 
عرض یک هفته،باعث کاهش وزن بین 3 تا 8 کیلوگرم 
مى شود؛اما باید بدانید که این موضوع اولین عالمت هشدار 
دهنده از خطرات این رژیم غذایى است.از آنجایى که رژیم 
غذایى سوپ محدودکننده است،افرادى که از آن پیروى 
مى کنند در معرض عوارض جانبى از خفیف تا شدید قرار 
دارند.داشتن رژیم غذایى سوپ خطرناك است زیرا منجر 

به کمبود مواد مغذى مى شود.

معایب اصلى
از آنجایى که ســوپ ها معموال فقط از سبزیجات تهیه 
مى شوند،این رژیم غذایى فاقد پروتئین است.در غیاب 
این درشت مغذى مهم،بدن به دلیل فرایند کاتابولیسم 

شروع به از دست دادن تدریجى توده بدون چربى مى کند.
تحقیقات نشان مى دهد که براى حفظ توده عضالنى،الزم 
است حداقل 0.8 گرم پروتئین به ازاى هر کیلوگرم وزن 
در افراد کم تحرك مصرف شــود.از سوى دیگر،کاهش 
بیش از حد چربى براى بدن ضرر دارد چون خطر ابتال به 
اختالالت قلبى عروقى،بیمارى هاى گوارشى و اختالالت 
هورمونى را افزایش مى دهد.با این حال، نباید نادیده گرفت 
که با کاهش ویتامین هاى آ،ث،ب،د،سیستم ایمنى تحت 
تأثیر قرار مى گیرد و خطر ابتال به عفونت ها و بیمارى ها 

افزایش مى یابد.

عوارض رژیم سوپ
وقتى رژیمى بســیار محدود کننده به اندازه رژیم سوپ 
پیشنهاد مى شــود، معموًال یک اثر بازگشــتى را تجربه 

مى کنید.بیش از یک یا دو هفته نمى تــوان آن را دنبال 
کرد،زیرا محدودیت کالرى و تغذیه با مشکالت سالمتى 
ظاهر مى شــود.در واقع،اســتفاده از رژیم غذایى سوپ 
براى چند روز روى متابولیسم تاثیر مى گذارد.به همین 
دلیل،زمانى که افراد دوره کاهش وزن خود را با این رژیم 
به پایان رســاندند،معموًال رژیمى را انتخاب مى کنند که 
حتى بدتر از رژیم اصلى اســت و این باعث مى شود که 
میزان چربى به تدریج به مقدار اولیه بازگردد و حتى بیشتر 
هم شود.عالوه بر این،اگر از رژیم غذایى سوپ به مدت 
طوالنى استفاده شــود، مى تواند عوارض جدى را براى 
بدن ایجاد کند.یکى از شایع ترین کم خونى ها به دلیل 
کمبود آهن یا ویتامین ب 12 است.این ویتامین در غذاهاى 
با منشــاء حیوانى وجود دارد.بنابراین الزم است از رژیم 
غذایى اطمینان حاصل شــود که نیازهاى فرد را از این 

نظر برآورده کند.

رژیم سوپ واقعاً خطرناك است
به طور خالصه،رژیم سوپ مطمئنًا گزینه خوبى نیست.

هنگامى که قصد کاهش وزن دارید، بهتر است رژیم هایى 
را انتخاب کنید که مصرف بهینه مواد مغذى را با تمرینات 
ورزشى ترکیب مى کنند.توجه داشــته باشید که براى 
تحقق کاهش وزن نباید میزان کالرى بیش از حد کم شود.

باور اشتباه مردم درباره الغرى با مصرف شیر

3 عالمت که مى گویداز کودکان اعتراف اجبارى نگیرید
 درد قفسه سینه تان کشنده نیست

دالیلى که نشان مى دهد رژیم سوپ مضر استعوارض وحشتناك خوردن چاى مانده!

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

شــماره: 140160302016000998 تاریــخ: 1401/10/25 برابــر راى شــماره 
140160302016000925- 1401/10/05 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حســین دادخواه فرزند عباسعلى بشماره 
شناسنامه 61 صادره از تیران در ششدانگ یک باب مغازه و زمین متصله به مساحت 361,51 
مترمربع بر روى پالك ثبتى 969 فرعى از یک اصلى بخــش دوازده ثبت اصفهان که به 
نام ایشان در جریان ثبت اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/28 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/13- م الف: 1441486-رئیس ثبت اسناد و امالك 

تیران – سید منصور موسوى/10/190

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 

نمایند. راى شــماره 6110 مورخ 1401/09/12  خانم نفیسه ابوطالبى نجف آبادى  فرزند 
مصطفى  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 83/17  متر مربع قسمتى از پالك شماره 1113 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – عادى مع الواســطه از طرف 
حسن شــفیعى به وکالت از طرف احترام پور عبداله احدى از وراث عبداله که مالک رسمى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/10/28- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/13-م 
الف:1441825- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/ 10/193

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0419 مورخ 1401/09/24 به شماره کالســه 0590 مالکیت آقاى/ خانم 
رسول مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 1130355578 کدملى 1130355578 
صادره فرزند قنبرعلى در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 
مترمربع پالك شــماره 461 و 462 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب صفحات 341 و 335 و 338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 
18741 مورخ 1401/4/12 دفترخانه 388 و وکالت 18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و 
صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 دفتر 556 و صفحه 91 دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 
35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 0420 مورخ 1401/09/24 به شماره کالســه 0592 مالکیت آقاى/ خانم 
مهدى مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130651886 کدملى 1130651886 
صادره فرزند قنبرعلى در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 
مترمربع پالك شــماره 461 و 462 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب صفحات 341 و 335 و 338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 
18741 مورخ 1401/4/12 دفترخانه 388 و وکالت 18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و 
صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 دفتر 556 و صفحه 91 دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 
35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 0421 مورخ 1401/09/24 به شماره کالسه 0593 مالکیت آقاى/ خانم رویا 
شاهین به شناسنامه شماره 525 کدملى 1141073862 صادره فرزند حسین در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 مترمربع پالك شماره 461 و 462 فرعى از 87 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 341 و 335 و 
338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 18741 مورخ 1401/4/12 دفترخانه 388 و وکالت 
18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 دفتر 556 و صفحه 91 
دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0419 مورخ 1401/09/24 به شماره کالســه 0595 مالکیت آقاى/ خانم 
قنبرعلى مختارى به شناسنامه شــماره 422 کدملى 1141054388 صادره فرزند غالمرضا 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 298,48 مترمربع پالك شماره 
461 و 462 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب صفحــات 341 و 335 و 338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و ســند 18741 مورخ 
1401/4/12 دفترخانــه 388 و وکالت 18840 مــورخ 1401/4/28 دفتــر 388 و صفحه 
88 دفتر 86 و صفحــه 45 دفتر 556 و صفحــه 91 دفتر 86 و وصیت نامــه 11385 مورخ 
35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان 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 شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
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 ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/13- م الف: 1441726 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر 

– سید محمدحسن مصطفوى/10/196

سرپرســت دفتر هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان گفت:بیش از 50 هزار ُتن کاالى اساســى در 
یکسال اخیر به منظور تنظیم بازار و با نرخ مصوب دولتى 
در این استان توزیع شده است.امید شریفى اظهار داشت: 
توزیع این مقدار ارزاق عمومى و کاالهاى اساسى از جمله 
برنج، روغن و شکر براى مصرف مردم در دوره هاى مشابه 
گذشته بى سابقه بوده اســت.وى ادامه داد: توزیع اقالم 
اساســى مورد نیاز مردم با نرخ تضمینى و رعایت موارد 
بهداشتى و با همکارى همه نهادها و ارگان هاى مسوول 
در نقاط مختلف این اســتان انجام شده است.سرپرست 
دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان افزود: 

در این مدت واردات مواد خام براى تبدیل از جمله روغن 
نباتى و یا کاالهاى تمام شده مانند برنج و شکر از بنادر 
و مبادى گمرکى استان ترخیص شده است.وى اضافه 
کرد: اســتان اصفهان با توجه به ظرفیت هاى موجود، 
به عنوان یکى از محورها و قطب هاى صادراتى و تجارت 
خارجى کشور محسوب مى شود.شریفى گفت: اصفهان با 
توجه به ظرفیت هاى موجود، به عنوان یکى از محورها و 
قطب هاى صادراتى و تجارت خارجى کشور محسوب
 مى شود و در شرایط سخت کنونى بطور میانگین چهار 
برابر میزان واردات اســتان، صادرات کاال و خدمات در 

استان انجام مى شود.

اســتاندار اصفهان افزود: در 44 ســال گذشــته شاهد 
دستاوردهاى مختلف و متعددى در کشور بودیم و امروز 
ما میراث دار سرمایه عظیمى از دانش، تخصص، فناورى، 
زیرساخت و توسعه در حوزه هاى مختلف هستیم.سید 
رضا مرتضوى روز چهارشــنبه در آییــن نواختن زنگ 
انقالب در اصفهان در مدرسه خیرساز حاج "احمد قفال" 
با تأکید بر کاهش فاصله میان دانش آموزان و دانشجویان 
با مسووالن گفت: باید این فاصله قوى تر و کوتاه تر شود.

وى تصریح کرد: در قالب قــرارگاه جهاد تبیین درصدد 
هستیم شــرایطى را فراهم کنیم تا ارتباط مدیران کل و 
مسئوالن مختلف دستگاه هاى اجرایى با دانش آموزان 

نزدیکتر شود.اســتاندار اصفهان ضمن گرامیداشت ایام 
ا... دهه فجر و تبریک میالد امام محمد تقى (ع) اظهار 
داشــت: نواختن زنگ انقالب و برپایى جشن در اولین 
روز دهه فجر در کنار دانش آموزان توفیقى عظیم براى 
مسووالن است.وى خاطرنشان کرد: امیدواریم به لطف 
حضرت حق و با همراهى مردم بتوانیم نارســایى هاى 
موجود را با تدبیــر رفع کنیم.در آغاز دهه فجر امســال 
40 مدیرکل اســتان اصفهان در مدارس حضور یافته و 
در راستاى جهاد تبیین دستاوردهاى انقالب اسالمى را 
پس از سال ها ایستادگى در برابر نظام استکبارى براى 

دانش آموزان بازگو مى کنند.

50 هزار ُتن کاالى اساسى
 در اصفهان توزیع شد

ما میراث دار 44 سال دستاورد 
انقالب هستیم 

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشــاره به بارش 20 تا 100 
سانتى متر برف در مناطق مختلف استان، از مســدود شدن راه 120 روستا و 

محور بوئین میاندشت-خوانسار خبر داد.
منصور شیشه فروش ، با اشاره به اینکه ورود ســامانه بارشى به استان باعث 
بارش برف و باران در نقاط مختلف استان شد، اظهار کرد: 9 شهرستان استان 

تحت تأثیر قرار گرفته و مدارس برخى از شهرستان هاى استان تعطیل شد.
وى با اشاره به اینکه بین 20 تا 100 سانتى متر برف در مناطق مختلف استان 
به ویژه غرب و جنوب گزارش شده اســت، گفت: در ارتفاعات مناطق غرب 

استان 120 سانتى متر برف ثبت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اعالم اینکه راه 120 روستا در 
استان مسدود اســت، افزود: راه هاى اصلى باز است اما راه بوئین میاندشت-

خوانسار همچنان مسدود است. کسانى که قصد تردد در راه هاى استان به ویژه 
مناطق غرب و جنوب را دارند باید حتمًا اصول ایمنى را رعایت کنند و زنجیر 

چرخ به همراه داشته باشند.
وى از قطع برق 30 روستا در استان خبر داد و گفت: این روستاها بیشتر در پشت 

کوه دوم شهرستان فریدون شهر هستند.
 فریدونشهر در 200 کیلومترى غرب اصفهان و در بلندترین نقطه استان دارد 

که داراى 85 روستاى باسکنه است.
شیشه فروش با اشاره به امدادرسانى به 250 خودرو در سه شنبه شب گفت: طى 
این مدت 7 مورد تصادف داشتیم، اما خوشبختانه فوتى نداشتیم. همچنین 150 

نفر اسکان اضطرارى داده شدند و 70 نفر از برف سنگین نجات داده شدند.
وى با بیان اینکه 210 تیم امدادى از بخش هاى مختلــف اعم از راهدارى، 

هالل احمــر و فوریت هاى پزشــکى در جاده هاى اســتان اســتقرار دارند، 
گفت: همه شــهردارى ها در حالــت آماده باش هســتند و مرخصى ها لغو 
شده اســت. به صورت ویژه براى فریدون شــهر آماده باش و امکانات مهیا

 شده است.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان اینکــه بارش برف 
ساختمان هاى فرســوده در مناطق روستایى را دچار آســیب کرده، تصریح 
کرد: تیم هاى ارزیابى بــه این مناطق رفته و در حال ارزیابى خســارات وارد 

شده هستند.
وى در خاتمــه خاطرنشــان کرد: یکشــنبه هفتــه آینده مــوج دیگرى 
وارد اســتان مى شــود کــه آماده بــاش الزم بــه همــه بخش هــا

 اعالم شده است.

ساسان اکبرزاده

18 فیلم برگزیده در سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از 17 تا 23 بهمن 
در سه سینماى پردیس ساحل و فلسطین براى عموم و سینما سپاهان براى 
اصحاب رسانه و میهمانان اکران و 24 بهمن ماه سال جارى مراسم اختتامیه با 

تجلیل از منتخبین برپا خواهد شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد 
و گفت: از یک ماه گذشته سیزدهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان کار خود 
را با تشکیل هشت کمیته: اکران، هنرمندان، اطالع رسانى و تبلیغات، فضاى 
مجازى، برنامه هاى جنبى و اختتامیــه و... براى هر چه قوى تر برگزارى این 

جشنواره آغاز کرد. 
محمد تمنایى افزود: از تعداد قابل توجهى فیلم که به دبیرخانه چهل و یکمین 
دوره جشنواره فیلم فجر کشور رسیده بود در نهایت هیجده فیلم براى سوداى 

سیمرغ مورد قبول قرار گرفت. 
وى با اسامى این فیلم ها گفت: هیجده فیلم سوداى سیمرغ شامل: در آغوش 
درخت، آه سرد، جنگل پرتقال، شماره ده، پروانه باز است، روایت ناتمام سیما، 
هوك، چرا گریه نمى کنى، هاى پاور، بعد از رفتن، ُکت چرمى، هفت بهارنارنج، 

آنها را دوست داشتند، استاد، عطرآلود، یادگار جنوب، بچه زرنگ (انیمیشن) و 
سرهنگ ثریا مى باشد که قرار است با تأخیر چند روزه در سیزدهمین جشنواره 

فیلم فجر اصفهان اکران گردد. 
وى گفت: سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان در گلستان شهدا با تجدید 
میثاق با شهداى گمنام کلید مى خورد، همچنین ما جشن مهر سینماى ایران 
را داریم که در آن از دست اندرکاران ســینما در طى یک سال گذشته تجلیل 
شده و از دیگر سو از هیأت انتهاب و خدمات آنان در معرفى منتخبین قدردانى 

خواهد شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان این را هم گفت که: تولیدات 
سینماى اصفهان که در جشــنواره داورى شده و در ســینما سپاهان اکران 

مى شوند در این جشنواره شریک هستند. 
تمنایى با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر با فراز و فرود همراه بوده است،افزود: 
سیزدهمین جشنواره فیلم فجر و چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر کشورى 
امسال همچون سال هاى گذشته با استقبال مردم مواجه شده و نشاط را در بین 

هنرمندان و مردم فراهم مى آورد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان مى گوید: ساخت فیلم بلند 

زیرساخت مى خواهد که زیرساخت آن همچون استعدادهاى الزم در استان 
اصفهان وجود دارد اما این امر باید همراه با در نظر گرفتن اسپانسر و مسائل 

مالى باشد. 
■■■

دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان هم به تشریح اقدامات انجام شده 
پرداخت و گفت: سه سینماى ساحل با ظرفیت 500 نفر، فلسطین با 500 نفر 
و سپاهان براى اصحاب رسانه با 400 نفر از 17 بهمن ماه سال جارى هر روز 
در سه سانس عصر فیلم هاى سوداى سیمرغ را به نمایش درآورده و مردم و 
اصحاب رسانه مى توانند در سینماها شاهد اکران آنها باشند، البته سینما سپاهان 
مختص اصحاب رسانه است ولى در دو سینماى دیگر عالقمندان با پرداخت 

قیمت بلیط عادى چهل هزار تومان تماشاگر فیلم ها خواهند بود. 
رضا دهقان افزود: ما در ســیزدهمین جشــنواره فیلم فجر در اصفهان فیلم 
خارجى نداشته و اولویت ما بیشتر تولیدات داخلى است. این درحالى است که 
استان هایى که اعالم آمادگى براى اکران فیلم هاى جشنواره فجر کرده اند این 

فیلم ها را به نمایش درمى آورند. 
■■■

حســن زراعتى مدیر برنامه هاى جنبى سیزدهمین جشــنواره فیلم فجر در 
اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: آیین آغاز به کار سیزدهمین جشنواره فیلم فجر 
در گلستان شهدا با تجدید بیعت با شهدا و غبارروبى شهداى گمنام و اجراى 

تئاتر خیابانى آغاز خواهد شد. 
وى از برگزارى 10 کارگاه آموزشى با بهره گیرى از اساتید بومى اصفهان در 
سینما سپاهان خبر داد و گفت: ذیل این برنامه هاى آموزشى، ما برنامه هاى 

فرهنگى باتوجه به مناسبت ها، تدارك دیده ایم. 
زراعتــى همچنین اجراى 12 ســرود بــا موضوع هاى مختلــف همچون 

استکبارستیزى، عفاف و حجاب و... را از دیگر برنامه ها برشمرد. 
مدیر برنامه هاى جنبى سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان خاطرنشان 
کرد: در طول مدت برگزارى جشــنواره فیلم فجــر در اصفهان، 2500 پک 
فرهنگى و آموزشــى در اختیار بازدیدکنندگان گذاشته شــده و به آنان اهدا 

خواهد شد. 
شایان ذکر است از چهل و یک دوره برگزارى جشنواره بین المللى فیلم فجر در 
کشور، سیزده دوره آن در اصفهان برگزار شده است که این دوره با همکارى 
سازمان فرهنگى شهردارى، آبفا، موسســه بهروش و موسسه بهمن سبز با 

محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان برگزار مى شود. 

بارش برف راه هاى 120 روستاى استان اصفهان را قطع کرد

از 17 تا 23 بهمن صورت مى گیرد؛ 

نمایش 18 فیلم جشنواره فجر در اصفهان
رئیس اداره گردشگرى شــهردارى اصفهان از 
برگزارى تور گردشــگرى انقالب اســالمى در 
اصفهان با عنوان «در مســیر یک نشــان» به 

مناسبت ایام ا... دهه فجر خبر داد.
علیرضا مساح  افزود: محدوده این تور گردشگرى 
پیاده، محله تاریخى على قلى آقا اســت. در این 
محله قدیمى اصفهان چند مجموعه و مکان خاص 
وجود دارد که در مســیر و ســیر پیروزى انقالب 

اسالمى مؤثر بوده اند و نقش داشته اند.
رئیــس اداره گردشــگرى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: 
یکى از ارکان اصلى این محله منزل مرحوم آیت ا... 
خادمى است. همچنین در این محله هشت نفر از 
جمله شهیده «زهره بحرینیان» در در همان ایام 
پیروزى انقالب به شهادت رسیده اند. فضا و محیط 
این محله بسیار خاطره انگیز و از محله هاى سنتى 

اصفهان بشمار مى رود.
مساح تصریح کرد: زمان برگزارى این رویداد از 
شانزدهم تا بیستم بهمن ماه، دو ساعت صبح ها و 

دو ساعت عصرها خواهد بود. 

آنالیز اجزاى بدنه، موتورها، منبع تغذیه و سیستم 
ناوبرى ریز پرنده  ســاقط شــده و تطبیق آن با 
نمونه هاى موجود، ســازنده آن را دقیقا مشخص 

نموده و سرنخ هاى مهمى را آشکار کرده است.
به گزارش ایسنا، رســانه نزدیک به شوراى عالى 
امنیت ملى در خبرى اختصاصى نوشت: بررسى 
فنى بقایاى یکى از ریزپرنده هایى که جمعه شب در 
جریان حمله به یک مجتمع کارگاهى وزارت دفاع 
در اصفهان از سوى یگان هاى پدافندى سرنگون 
شــد، اطالعات ذى قیمتى را در اختیار نهادهاى 
امنیتى قرار داده است.از طریق آنالیز اجزاى بدنه، 
موتورها، منبع تغذیه و سیستم ناوبرى این ریز پرنده 
و تطبیق آن با نمونه هاى موجود، سازنده آن دقیقا 
مشخص شده و سرنخ هاى مهمى را آشکار کرده 
است.ســال 98 نیز این مجموعه کارگاهى مورد 
حمله چند ریز پرنده قرار گرفت که مشــابه اقدام 

اخیر کامال ناموفق بود.
بر اساس اطالعات، به دلیل تسلط فنى بخش هاى 
ذى ربــط و همچنیــن اســتقرار ســامانه هاى 
الکترونیکى پیشــرفته در مراکــزى که احتمال 
اقدامات خراب کارانه مشــابه در آنها وجود دارد، 
احتمال موفقیت حمالتى از این دست به حداقل 

ممکن رسیده است.

برگزارى تور 
گردشگرى انقالب 
اسالمى در اصفهان

جزییات کشف و 
انهدام ریزپرنده هاى 
حمله کننده در اصفهان

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى حمل و نقل تریلى داران خود راننده مبارکه به شناســه ملى 10260072855 و به شماره ثبت 705 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/08/11 ونامه ى 10878مورخ 1401/10/15 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعى شهرستان مبارکه و نامه ى 21/73825مورخ 1401/10/05 اداره کل راهدارى وحمل ونقل جاده 
اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسمعلى احمدپور مبارکه به کدملى 5419094071 ، مسلم احمدپور مبارکه به کدملى 5419125013 ، حسن احمدپور مبارکه به کدملى 
5419864525 ، غالمرضا احمدپور مبارکه به کدملى 5419621398 ، اکبر احمدپور مبارکه به کدملى 5419124221 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره ،محمدعلى احمدپور مبارکه 
به کدملى 5419086352، ابراهیم احمدپور مبارکه به کدملى 5419157845، حســین احمدى پور به کدملى 5419137208 به سمت اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت 
سه سال مالى انتخاب گردیدند. پرویز احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419093081 به سمت بازرس اصلى، حسین احمدپورمبارکه به شماره ملى 5419111659 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه منتهى به 29/ 12/ 1400 به تصویب مجمع عمومى رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى مبارکه (1448466)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محمد شــهاب اکبرى میبدى فرزند 
محمد على به شماره شناســنامه 518 صادره از اصفهان در مقطع 
کارشناسى رشته مهندســى مواد -متالوژى صادره  از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شماره 28558 مورخ 87/7/4 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مى باشد .از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید .

ساماندهى پایانه باقوشخانه
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از آغاز عملیات 
ساماندهى پایانه باقوشخانه به عنوان پرترددترین 
پایانـه مسـافربرى شـهرى بـا اعتبـار 10  میلیارد 
ریال خبـر داد. داوود بحیرایى اظهـار کرد: عمیات 
سـاماندهى پایانه باقوشـخانه به عنوان بزرگترین 
و پرترددترین پایانه مسـافربرى شـهرى اصفهان 
آغاز شـده اسـت. وى افزود: این عملیـات با هدف 
بهینه سازى محوطه، زیرسازى، حفاظت فیزیکى، 
نصب تابلو عالئم و نصب سـرپناه هاى جدید براى 

مسافران در پایانه باقوشخانه اجرا مى شود. 

افتتاح 173 طرح کشاورزى
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
به مناسبت دهه فجر 173 طرح در بخش کشاورزى 
به بهره بـردارى مى رسـد. مهـرداد مرادمنـد هزینه 
اجراى این طرح هـا را 10 هـزار و 816 میلیارد ریال 
اعالم و اضافه کرد: این طرح ها زمینه اشتغال پایدار 
650 نفر را فراهم و اشتغال بیش از 300 نفر را تثبیت 
مى کند. به گفته او، بیش از چهار هزار و 160 خانوار از 
افتتاح این طرح ها بهره مستقیم خواهند برد و زمینه 
ایجاد اشتغال و تامین درآمد آن ها فراهم خواهد شد.

195 حادثه در 8 روز
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفـت: از یکم تا هشـتم بهمن، 
195 مـورد حریـق، حادثـه و خدمات ایمنى توسـط 
نیروهـاى آتش نشـانى اصفهـان امدادرسـانى 
شـد. سرآتشـیار فرهـاد کاوه آهنگـران ادامـه داد: 
از مجمـوع آمـار اعـالم شـده، 72 مـورد حریـق، 
86 مـورد حادثـه و 37 مـورد خدمـات ایمنـى رخ 

داده است.

کمک شهردارى به ستاد 
اعتکاف

شـهردار اصفهان با اشـاره بـه حمایـت از 70 مرکز 
برگزارکننـده مراسـم اعتکاف گفت: روزچهارشـنبه 
الیحـه دوفوریتـى کمـک سـه میلیـارد ریالـى 
شـهردارى اصفهـان بـه سـتاد مرکزى اعتـکاف به 
شـوراى اسـالمى شـهر ارائه شـد تا پس از بررسـى 
بـه تصویـب برسـد. علـى قاسـم زاده اظهـار کـرد: 
مدیریـت شـهرى اصفهـان تصمیم گرفت امسـال 
بـراى بهتـر برگـزار شـدن آئین هـاى اعتـکاف، به 
برگزارکننـدگان این مراسـم کمک کنـد. وى ادامه 
داد: در این راسـتا بر اسـاس اعالم نیاز بـه 70 مرکز 
برگزار کننده مراسم اعتکاف در شهر اصفهان کمک 

شده است.
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در چارچوب رقابت هاى جام ریاســت جمهــورى امارات، 
شباب االهلى که از ابتدا در ترکیب خود از احمد نوراللهى، 
بهره مى برد به مصاف االمارات در ورزشگاه خانگى این تیم 
رفت. نیمه اول این مسابقه بدون گل به پایان رسید، اما در 
نیمه دوم یاران نوراللهى تالش بیشترى داشتند و در همان 
دقایق ابتدایى و در فاصله سه دقیقه دو گل به ثمر رساندند. 
گل اول شباب االهلى توسط یورى ســزار در دقیقه 50 به 

بعد نیز احمد نوراللهى موفق شد ثمر رسید و سه دقیقه 
را فرو بریزد. االهلى در دروازه االمارات 
را حفظ کرد و با برترى ادامه این نتیجه 
مرحله یک هشتم نهایى دو بر صفر به 
رقابت ها  صعود کــرد. نوراللهى با این 

درخشش و گلزنى 
در ایــن بازى 
پایــان  در 
بازى جایزه 
یــن  بهتر
یکــن  ز با
زمیــن را 
نیز به دست 

آورد.

صعود شباب االهلى
 با گل نوراللهى

02

ژیل ویسنته در حضور کامل على علیپور مهاجم ایرانى خود 
از میزبان خود با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و بازنده از 
زمین خارج شد. در هفته هجدهم لیگ پرتغال ژیل ویسنته 
مقابل پاکوش دفریرا قرار گرفت کــه در پایان با نتیجه 2 
بر یک شکســت خورد. در این دیدار على علیپور از ابتدا در 
ترکیب اصلى ژیل ویسنته قرار داشت و در دقیقه 42 کارت 
زرد دریافت کرد. بعد از این شکست یاران علیپور با 18 امتیاز 

در رده پانزدهم لیگ برتر پرتغال قرار دارند.

شکست ژیل ویسنته
 با علیپور

را فرو بریزددروازه االمارات 
را حفظ کردادامه این نتیجه 
مرحله یک هدو بر صفر به 
رقابت ها  صعود کــرد.این 

درخشش
در
د

آورد

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با تأکید اینکه این تیم دوباره 
به روزهاى خوب خودش برمى گــردد، گفت: 13 بازى 
دیگر باقى مانده است و با کسب دو سه برد مى توانیم به 

رده پنجم جدول برسیم. 
آرمان اکوان درباره نتایج ضعیف ذوب آهن در چند بازى 
گذشته اظهار داشــت: ذوب آهن تیم ریشه دارى است و 
جایگاه واقعى ما اینجاى جدول نیســت، ولى به هر حال 
در فوتبال هر اتفاقى ممکن اســت رخ دهد و تمام تیم ها 
در مقاطعى از فصل ممکن اســت دچار اُفت شوند. ما در 
همین بازى با تراکتور 10 نفره شدیم، وگرنه تیم دست و پا 

بسته اى نیستیم که به راحتى شکست بخوریم.
وى در واکنش به برخى شــعارهاى هواداران ذوب آهن 
علیه مهدى تارتار تصریح کرد: وقتى تیم نتیجه نمى گیرد 
هوادار حق دارد که ناراحت باشد، ولى آنها نباید احساسى 
برخورد کنند. ما تیم خوبى داریم و 13 بازى دیگر هم باقى 
مانده است که با کسب دو یا سه برد مى توانیم به رده پنجم 
جدول برســیم. وقتى در موقعیت سختى قرار مى گیریم 
نیاز به حمایت هواداران داریم و امیدوارم آنها احساســى 
برخورد نکنند. من تأکید مى کنم کــه از لحاظ بازیکن و 
کادر فنى تیم خوبى داریم و نتایج چند بازى اخیر را جبران 

خواهیم کرد.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در مورد بازى تیمش برابر مس 
رفسنجان خاطر نشان کرد: ما در بازى رفت با آنها مساوى 
کردیم و در جام حذفى هم به ایــن تیم باختیم. هر بازى 
شرایط خاص خودش را دارد، ولى همه ما هم قسم شده ایم 
تا بتوانیم ذوب آهن را از این شرایط خارج کنیم. امیدوارم با 

دست پر از رفسنجان برگردیم.

مدافع ذوب آهن:

مى توانیم به رده پنجم 
برسیم

سربازان تارتار براى دومین بار در سرماى زمستان و 
در فاصله کمتر از یک ماه راهى رفسنجان شده اند با 
این تفاوت که این بار مصــاف آنها با تیم مس جنبه 
انتقامى دارد. ذوب آهن براى فرار از بحران و امید به 
بهبود جایگاهش در هفته هاى آینده باید هرطور شده 
امروز برخالف بار قبل با دست پر به اصفهان برگردد.

گاندوها 21 دى ماه بود که با پذیرا شدن شکست برابر 
میزبان رفسنجانى خود از صعود به مرحله یک هشتم 
نهایى جام حذفى بازماندند و امروز مصمم شده اند تا 
هرطور شده جبران آن ناکامى در نخستین گام این 
رقابت ها و همچنین هت تریک باخت در 3 بازى اخیر 
لیگ را با غلبه بر شاگردان محمد ربیعى از این نماینده 
استان کرمان بگیرند. ســبز و سفیدهاى اصفهان با 
کسب سوغات 3 امتیازى از مصاف با مس رفسنجان 
و در صورت شکست خوردن نساجى و امتیاز از دست 
دادن پیکان و هوادار در برابر رقبایشان در پایان هفته 
هجدهم مى تواننــد خود را تا رده نهــم جدول باال 
بکشند. البته تکرار نتیجه تساوى بازى رفت ذوبى ها با 
مس هم به شرط مغلوب شدن هوادار و پیکان در برابر 
دو تیم قعر جدولى صنعت نفت آبادن و نفت مسجد 
سلیمان به لطف تفاضل گل بهتر تیم تارتار مى تواند 
منجر به بازگشــت آنها به رده دهم جدول شود. این 
تیم اصفهانى هفته گذشته با شکست سنگین برابر 
تراکتور با ســقوط 2 پله اى جایگاه خود در رتبه دهم 
جدول را به نفع رقبایش از دست داده و همین موضوع 
باعث شده تا آنها امروز با انگیزه اى مضاعف به تقابل 
نارنجى پوشان رفســنجان بروند تا با انتقام جویى از 
میزبان خود شاید حداقل موفق شوند دوباره جایگاه 

سابقشان را پس بگیرند. 
سربازان تارتار براى نیل به این منظور باید ابتدا سنگر 
تیم ربیعى را فرو ریزند کــه باتوجه به کارنامه اى که 
خط حمله این تیم از خود برجاى گذاشته و همچنین 
با وجود ســدى مســتحکم از مدافعان َقَدر مس در 
مقابلشان، کار بسیار دشوارى در پیش دارند. مهاجمان 

سبزپوش در 17 بازى گذشــته تنها 14 بار موفق به 
گلزنى شده اند یعنى میانگین 0/8 گل زده براى هر 
بازى که بنا بر این آمار نمى توان روى قدرت تهاجمى 
ذوبى ها براى نفوذ به الیه هاى دفاعى تیمى که با 7 
گل خورده همراه با پرسپولیس تا پایان هفته هفدهم 
عنوان بهترین خط دفاعى لیــگ را از آن خود کرده 
دل بســت، ضمن اینکه حریف از امتیاز میزبانى هم 
برخوردار است و این موضوع هم دشوارى خط آتش 
نه چندان زهردار گاندوها براى چسباندن توپ به تور 

دروازه مسى ها را دوچندان خواهد کرد. 
با وجود این، غیبت حامد لک گلر شماره یک تیم ربیعى 
در نبرد امروز به دلیل محرومیــت مى تواند به برگ 
برنده ذوب آهن تبدیل شود. همچنین سبزوسفیدهاى 
اصفهان مى توانند براى گلزنى در برابر نارنجى پوشان 

رفسنجانى روى انگیزه مهاجمان تازه واردشان براى 
اثبات توانایى هاى خود با ثبت گل در این دیدار حساب 

ویژه اى باز کنند.
از طــرف دیگر شــاگردان ربیعى اگرچــه عملکرد 
مطمئنى در دفاع از خود برجاى گذاشته اند اما با 12 
گل زده در 17 بازى نشان داده اند آنها هم مهاجمان 
ششدانگى در خط حمله براى به خطر انداختن دروازه 
حریف ندارند. بازگشت حبیب فرعباسى، گلر اصلى 
تیم تارتار به چهارچوب دروازه هم که در بازى قبلى 
این تیم با مس رفســنجان در جــام حذفى به دلیل 
مصدومیت غایب بود و دیدار هفته گذشــته را نیز به 
دلیل محرومیت از دست داده بود هم مى تواند خیال 
بازیکنان ذوب را بابت محافظت از سنگر سبزپوشان  
قرص کند، البته به شرط اینکه مدافعان ذوب آهن هم 

با تمرکز بیشتر در امور دفاعى همچون بازى هاى اول 
لیگ خود عملکرد درخشانى در میدان از خود نشان 
دهند و به  مهاجمان رقیــب اجازه ندهند به محوطه 
جریمه گاندوها نزدیک شوند تا مبادا همچون دیدار 
جام حذفى روى غفلتشان ناگهان دروازه سبزپوشان 
را بازشده ببیند؛ در این صورت، حتى این احتمال وجود 
دارد که با برترى ملوانان در دربى شمال برابر نساجى 
چى ها، ذوب آهن با سقوط به رده سیزدهم بیش از 
پیش به قعر جدول نزدیک شود. دبل شکست سربازان 
تارتار در نبرد با شاگردان ربیعى یعنى فرورفتن گاندوها 
در باتالقى که بیرون آمدن از آن کار هرتیمى نیست. 
پربیراه نیست اگر بگوییم جدال امروز سبزوسفیدهاى 
اصفهان با نارنجى پوشان رفسنجان براى ذوب آهن  

حکم مرگ و زندگى خواهد داشت.

امروز، ذوب آهن- مس رفسنجان

نبرد انتقامى سربازان تارتار
 با شاگردان ربیعى 

مرضیه غفاریان

ساسان اکبرزاده
«از جمعیت 5/5 میلیون نفرى اســتان اصفهان، ســه 
میلیون و 650 هزار نفر معادل 67 درصد جمعیت استان 
را بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مى دهند 
که از این میزان دو میلیون و 900 هزار نفر بیمه شــده و 
387 هزار نفر مستمرى بگیر هستند. این درحالى است 
که بیمه تأمین اجتماعى حدود 45 میلیون نفر در کشور 
را تحت پوشــش دارد و ضریب نفوذ این سازمان به 52 
درصد مى رسد در حالى که ضریب نفوذ این سازمان در 

اصفهان 67 درصد است.»
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران با قدردانى از نقشــى که آنان در رســالت 
اطالع رســانى خود ایفا کرده و همواره یاریگر سازمان 
تأمین اجتماعى استان بوده اند با اعالم این مطلب گفت: 
متأسفانه شــاید تأمین اجتماعى از ابزار خود به درستى 
اســتفاه نکرده و برخى از مردم نیز بعضاً الفباى سازمان 
را آنگونه که باید نمى شناسند که امید است بتوانیم جهاد 
تبیین را که یکى از آنها عمل به وظایف اســت بیش از 

گذشته انجام دهیم. 
مرتضــى حاجى کاظمى با بیــان اینکه ما در اســتان 
اصفهان 110هزار کارگاه فعال داریم یکى از مشکالت 

صندوق هاى بیمــه اى را منابع مالى دانســت و افزود: 
سازمان تأمین اجتماعى، سازمانى عمومى و غیردولتى 
با استقالل مالى است که متأسفانه برخى از نمایندگان 
مجلس و فرمانداران به درستى از این امر مطلع نیستند 
و باید براى آنان این امر را تشــریح کنیم که قسمتى از 
سازمان تأمین اجتماعى در زمره هلدینگ بزرگ شستا 

که از شرکت هاى سرمایه گذارى است مى باشد. 

      تأمین اجتماعى به دنبال بنگاه دارى نرفت
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان 
اینکه شرکت شســتا یکى از بزرگ ترین هلدینگ هاى 
کشور است، تصریح کرد: ســازمان تأمین اجتماعى به 
دنبال بنگاه دارى نرفته است و به طور معمول دیون دولت 
که سالیان سال جمع شده و پرداخت نشده اند، در قالب 
بعضى از شرکت ها به سازمان پرداخت شد، لذا سازمان 
مجبور به فعال سازى آنها بود. به رغم عظمت شستا، تنها 
حدود 5 درصد منابع سازمان تأمین مى شود و این موضوع 

به علت عظمت سازمان تأمین اجتماعى است.

      پرداخت ماهانــه 83 میلیارد تومان بیمه 
بیکارى 

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان مى گوید: 
سازمان تأمین اجتماعى در اســتان اصفهان، ماهیانه 
2300 میلیارد تومان مستمرى پرداخت مى کند که باید 
توجه داشــت با افزایش 56 درصدى که براى دریافتى 
حداقلى بگیران و افزایش 40 درصــدى براى باالتر از 
حداقلى بگیران اتفاق افتاد از شهریور ماه مابه التفاوت این 
افزایش را پرداخت مى کنیم که با معوقات این افزایش ها 
در ماه مبلغى حدود 2500 میلیــارد تومان در اصفهان 

مستمرى پرداخت مى شود.
حاجى کاظمى همچنین با اشاره به پرداخت 83 میلیارد 
تومان بیمه بیکارى به صورت ماهیانه به 15 هزار و 500 
نفر گفت: پیش بینى مى شود تا سال آینده دیون دولت به 
سازمان تأمین اجتماعى به رقم بسیار قابل مالحظه اى 
برسد که اگر میزانى از آن در بودجه سال آینده دیده شود و 
پرداخت گردد مشکالت ما برطرف خواهد شد. وى ادامه 
داد: البته مشکل اصلى ما آن است که دیون ما از دولت به 

قیمت دفترى بوده و به روز نیست. 

       دیون دولت به 220 هزار میلیارد مى رسد
وى اضافه کرد: پیش بینى مى شود در سال آینده دیون 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعى به 220 هزار میلیارد 
تومان برســد و انتظار مى رود که حداقــل نیمى از این 
مبلغ در الیحه بودجه دیده و منجر به تأمین کمبودهاى 
منابع سازمان شود، همچنین پیش بینى مى شود؛ الباقى 
بدهى دولت تا پایان سال جارى، 450 هزار میلیارد تومان 
باشد. سازمان تأمین اجتماعى، سازمانى مشارکتى میان 
کارفرما، بیمه شده و دولت محسوب مى شود و 3 درصد 
تأمین منابع آن بر عهده دولت قرار مى گیرد. سیستم ها 
و صندوق هاى مشارکتى مانند سازمان تأمین اجتماعى، 
بحران هاى اقتصادى و اجتماعى را مى پذیرند و ســعى 

مى شود پرداختى ها تا حدى با میزان تورم به روز شود.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
شــمار افرادى که بیمه بیکارى دریافــت مى کنند در 
ســال هاى اخیر بین 15 هزار تا 16 هزار نفر ثابت مانده 
و افزایش معنادارى در این حوزه نداشتیم، افزود: این در 
حالى است که سالیان قبل شمار افراد دریافت کننده بیمه 

بیکارى در استان به 22 هزار نفر در ماه مى رسید.

      بــه مفهوم تأمین اجتماعى هوشــمند 
مى اندیشیم

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در خصوص 
اعمال سلیقه بازرسان تأمین اجتماعى هم گفت: اعمال 
سلیقه همواره در بازرسى ها ممکن است وجود داشته 
باشد ولى هدف ما در این سال ها آن بوده که ما به مفهوم 
تأمین اجتماعى هوشمند مى اندیشیم ولى دیر به این 
عرصه وارد شدیم. البته مى توان دوران شیوع ویروس 
کرونا را فرصتى براى بروز خدمات غیرحضورى خواند 
که حذف دفترچه بیمه و عدم مراجعه به منظور پیگیرى 
مشــکالت روزمره از آن جمله بود. همچنین اجراى 
طرح 30 به 70 نیز اجراى 30 طرح غیرحضورى باتوجه 
به تنوع خدمات تأمین اجتماعى را به ارمغان داشــت 
ولى باید بدانیم که تا اجراى هوشمندســازى فاصله 

زیادى داریم. 

      حرفه خبرنگارى سخت و زیان آور است
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در خصوص 
سئوالى مبنى بر اینکه آیا حرفه خبرنگاران مشمول شغل 
سخت و زیان آور مى شود یا خیر و اینکه به چه عنوانى 

در حیطه  روزنامه نگارى سخت و زیان آور گفته مى شود 
و آیا شامل بازنشستگى پیش از موعد مى شود یا خیر  نیز 
اینطور پاسخ داد که: اول اینکه خبرنگارى شغلى سخت 
و زیان آور شناخته مى شود ولى اینکه خبرنگار کیست، 
کمیته اى تشکیل شده و نظردهنده است و کسى که 
عنوان خبرنگار را یدك مى کشد باتوجه به تشخیص 
این کمیته شغل ســخت و زیان آور دارد و هر یکسال 
خدمت او 1/5 سال تلقى شده و مى تواند در موعد مقرر 

بازنشسته شود. 

      نیمى از مستمرى بگیران بازنشستگان 
پیش از موعدند 

حاجى کاظمى یکى از مشــکالت تأمین اجتماعى را 
بازنشســتگى پیش از موعد خواند و گفت: امروز 52 
درصد مســتمرى بگیران ما را افراد بازنشسته پیش از 
موعد تشــکیل داده اند و این براى ما معضل است که 
اینها در زمره  مستمرى بگیران قرار مى گیرند. همچنین 
قانون 42 سال سن براى بانوان با 20 سال سابقه کار را 

هم مورد تأیید قرار داده است. 
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان خاطرنشان 

کرد: امید است دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعى 
به موقع پرداخت شود تا از معوقه شدن منابع خوددارى 

گردد. 
حاجى کاظمى بیمه دانشجویى، فراگیر خانواده، زنان 
خانوار و دختران مجرد تحت تکفل خانواده را از دیگر 
بیمه هاى تأمین اجتماعى خواند و گفت: بیمه بیکارى 
جزو سنوات کارى به حساب خواهد آمد و به بیمه شده 
و همســر وى، کمک هزینه اى توسط سازمان تأمین 
اجتماعى زمان فوت پرداخت مى شود که برابر با حداقل 
دستمزد سال است. این مبلغ در سال جارى برابر با چهار 
میلیون تومان برآورد شده است که براى کمک هزینه 
مراسم ترحیم پرداخت مى شود. در 9 ماهه سال جارى 
167 میلیارد تومان کمک هزینه مراسم ترحیم به 46 

هزار و 444 نفر پرداخت شده است.
حاجى کاظمى تصریح کرد: اینکــه در برخى مطالب 
گاهى مطرح مى شود که سازمان تأمین اجتماعى در 
حال ورشکستى اســت، مفهوم درستى نیست و سیاه 
نمایى بوده و الزم اســت قوانین اصالح شــود تا این 
ســازمان به وظایف حاکمیتى خود بــه طور مطلوب 

عمل کند. 

مدیرکل تأمین اجتماعى استان در جمع اصحاب رسانه خبر داد؛

67 درصد جمعیت استان اصفهان بیمه شده تأمین اجتماعى هستند
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ساسان اکبرزاده

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نشست 
خبرى با حضور اصحاب رسانه استان، نقش رسانه ها 
را مؤثر در باورهاى مردم و ایجاد نشاط و امید خواند و 
گفت: افزایش تغییر نظام سوبسید در بیمه بزرگ ترین 
طرح بود که از تیرماه کلید خورد و امروز دارو با حذف 

سوبسید به داروخانه مى رسد. 
دکتر محمــد رجالى در توضیح ایــن طرح گفت: در 
تیرماه، طرحى در رابطه با حذف سوبسید دارو توسط 
دولت کلید خورد که طرح بســیار بزرگى محسوب 
مى شــود. براى اجراى این طرح با کمترین عوارض 
پیش رفتیم و با حذف سوبسید دارو، تفاوت سوبسید 

و قیمت واقعى دارو، توسط بیمه ها پرداخت مى شود.

بزرگ ترین خریدار درمان کشور
وى با بیان اینکه دارو از نظــر هزینه، دومین هزینه 
کشور اســت، افزود: تغییر نظام سوبسید، 30 تا 300 
درصد افزایش هزینه ایجاد مى کرد و سازمان تأمین 
اجتماعى به عنوان بزرگ ترین خریدار درمان کشور با 
کمک سازمان برنامه بودجه، بیشترین هزینه را براى 

این اقدام متقبل شد.
وى با اشــاره به جمعیت بــاالى بیمه شــدگان و 
مستمرى بگیران سازمان تأمین اجتماعى در استان 
اصفهان، گفت: ما در استان اصفهان 800 تخت در سه 
بیمارستان غرضى، شریعتى و الزهرا(س) نجف آباد و 
28 درمانگاه در بخش ملکى داریم و در حقیقت 15 

درصد خدمات ما به بیماران از طریق امکانات ملکى 
ماست. این درحالى است که بزرگ ترین خریدار درمان 
هم هستیم و در این راستا با چهار هزار مرکز درمانى 
قرارداد داریم و ســازمان تأمین اجتماعى نخستین 
خریدار درمان و دومین ارائه دهنده خدمات درمانى 

در کشور است.
وى افزود: در دو سال گذشــته 3200 میلیارد تومان 
هزینه درمان در استان اصفهان بوده و در 9 ماه اول 

سال جارى این رقم 2500 میلیارد تومان است. 

8 میلیون ویزیت در مراکز ملکى تأمین 
اجتماعى 

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از هشت 
میلیون ویزیت در مراکز ملکى تأمین اجتماعى استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در 9 ماهه اول سال جارى 
در مسیر بیمارستان ملکى تأمین اجتماعى 60 هزار 
بسترى صورت گرفته است که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 23 درصد بیشتر بوده است.  
همچنین در جراحى در 9 ماهه سال جارى 36 هزار 
و 500 جراحى در مراکز ملکى تأمین اجتماعى انجام 
شده است که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه 25 

درصد افزایش را نشان مى دهد. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان علت 
افزایش شــمار بســترى ها و عمل هاى جراحى در 
بیمارستان ها و مراکز درمانى ملکى تأمین اجتماعى 
را رفع محدودیت پذیرش دوره کرونا دانست و افزود: 
باید توجه داشــت که به دلیل تغییرات پیش آمده در 
وضعیت اقتصادى تقاضا براى انجام امور درمانى در 
مراکز ملکى تأمین اجتماعى بیشتر شده زیرا خدمات 

این مراکز رایگان است.

14میلیون خدمت سرپایى
دکتــر رجالــى گفــت: در خرید خدمــت و بخش 
غیرمستقیم در 9 ماهه سال جارى 14 میلیون خدمات 

سرپایى انجام شده است. 
وى اضافه کرد: حدود هشت میلیون ویزیت سرپایى 
در 9 ماهه سال جارى در مراکز درمانى ملکى سازمان 
تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهان انجام شــده که 
مجموعه ویزیت پزشک، دریافت دارو، آزمایشگاه ها، 
فیزیوتراپى و واحدهاى پاراکلینیک است ، همچنین 
در 9 ماهه سال جارى در سه بیمارستان سازمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان، 60 هزار مورد بسترى انجام 
شده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، 23 

درصد افزایش یافته است.
وى از آغاز فعالیت بخش جراحى قلب در بیمارستان 
شریعتى اصفهان از دهه فجر امسال خبر داد و گفت: 
25 میلیارد تومان هزینه سازه این بخش شده و ماهانه 
هشــت میلیارد تومان جداى از تجهیــزات، هزینه 

مصرفى این بخش براى تأمین اجتماعى است.
وى افزود: کلنگ زنى بیمارســتان 500 تخت خوابى 
سازمان تأمین اجتماعى در شهرك شهید کشورى، 
بزرگ ترین پروژه عمرانى ســال جارى محســوب 
مى شود که اقدامات مقدماتى آن در دست انجام است. 
این درحالى است که هتلینگ بیمارستان هاى ما در 

استان اصفهان انجام شده است.

اتفاقات خوب در دولت جدید
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان مى گوید: 
در دولت ســیزدهم اتفاقات بســیار خوبى صورت 
پذیرفت. از جمله موضوع حذف سوبسید دارو در سال 
جارى که کار بسیار بزرگى به شمار مى رود. همچنین 
در دولت سیزدهم، 190 هزار میلیارد تومان دیون به 
سازمان تأمین اجتماعى پرداخت شد که اقدامى بسیار 

مهم شمرده مى شود.
دکتــر رجالــى صــدور مجــوز 12 طرح توســعه 
بیمارســتان هاى ملکى در چند ماهه اخیر را از دیگر 
اقدامات بزرگ برشــمرد و گفت: اگــر چه پیش تر 
سیاست توقف توسعه در ســازمان تأمین اجتماعى 

دنبال مى شد اما در رابطه با توسعه ملکى سازمان در 
این دولت توانستیم مجوز 12 طرح را دریافت کنیم که 
یکى از آنها کلنگ زنى بیمارستان 500 تخت خوابى 

در شهرك شهید کشورى است.
وى در خصوص فرونشست بیمارستان غرضى گفت: 
در بیمارســتان غرضى، دو دیوار ترك خورده است 
و قرار است شرکت مشــاور نظر خود را در خصوص 

فرونشست با ارائه گزارش اعالم کند. 

تشکیل صندوق بیماران صعب العالج
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 
صندوق بیماران صعب  العالج در دولت جدید تشکیل 
و اعتبار اولیه به آن اختصاص داده شد و هر بیمار به 
تأمین اجتماعى در استان یا شهرســتان ها مراجعه
 مى کند و این صندوق هزینه هــا را پرداخت خواهد 
کرد که این مهم نیز از اقدامات بسیار مؤثر در دولت 
سیزدهم اســت. وى گفت: اعتبار اولیه این صندوق 
حدود 300 تا 400 میلیارد بوده اســت و تا این لحظه 
90 درصد هزینه درمانى بیماران صعب العالج توسط 

سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى شود.
دکتر رجالى افزود: در سفر ریاست جمهور به استان 
اصفهان در خصوص ایجاد یک درمانگاه در فالورجان 
تصمیم گرفته شــد که انجام نشد و یک درمانگاه در 
فریدونشــهر بود، البته هتلینگ بیمارستان حضرت 
فاطمه الزهرا(س) در نجف آباد تا دهه فجر 100درصد 

انجام مى شود. 
مدیر درمــان تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: براى بخــش جراحــى قلب 
بیمارســتان شــریعتى با تجهیــزات مربوطه 500 
میلیــارد تومان، انبــار دارویى بیمارســتان غرضى 
14 میلیارد تومــان، هتلینگ بیمارســتان حضرت 
فاطمه الزهــرا(س) نجف آباد 13 میلیــارد تومان و 
آشپزخانه این بیمارســتان 13 میلیارد تومان هزینه 

شده است. 

3بار مقاوم سازى بیمارستان شریعتى
دکتر رجالى در خصوص فرســودگى بیمارســتان 
شــریعتى اصفهان گفت: 40 درصد خدمات بسترى 
ما با 1280 نفر پرسنل در بیمارستان شریعتى انجام 
مى شود. این درحالى اســت که بیمارستان شریعتى 
تاکنون سه بار مقاوم سازى شــده است و البته بحث 

جایگزین براى آن نیز مطرح مى شود. 
وى ادامه داد: باتوجه به نیاز به بیمارستان شریعتى ما 
شرکتى را براى مشاوره گرفته و کار مى کند و شرکت 
مشاوره دومى هم در نظر گرفته شده است تا اگر الزم 
باشد بیمارستان بار دیگر مقاوم سازى شود ولى هنوز 
نتایج بررسى مشــاوره ها معلوم و مشخص نگردیده 
است، که اگر در مجموع نتایج به این نتیجه برسیم که 
مقاوم سازى نیاز است انجام خواهیم داد و اعتبار آن در 

تهران مصوب شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان در جمع اصحاب رسانه خبر داد؛

صدور مجوز 12 طرح توسعه بیمارستان هاى ملکى در اصفهان

معاون اول رئیس جمهورى در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد 
ایران (رسم درســت کارى) از مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان به عنــوان مجموعه اى خوش حســاب در زمینه مالیات و 
خوش نام در عرصه اقتصاد و همچنین عملکرد شفاف این شرکت 

قدردانى کرد.
 محمد مخبر بیان کرد: وزیر اقتصاد خط ســیر درستى را در جهت 
بهبود تعامــل دولت و بخــش خصوصى در پیش گرفته اســت. 
بزرگ ترین مشکل اقتصاد ما در حال حاضر، نه تحریم ها و نه مسائل 
مالى، بلکه عدم تقویت بهینه بخش خصوصى است. از ابتداى انقالب 
و از زمان جنگ تاکنون هرجا که مردم پا به میدان گذاشته اند، مسیر 
به خوبى طى شده است، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم در اقتصاد 

از ظرفیت بخش خصوصى به بهترین نحو استفاده کنیم.

مخبر اظهار کرد: حلقه مفقوده توسعه اقتصادى عدم تعامل مناسب 
میان دولت و بخش خصوصى اســت. همچنین بیش از 110 طرح 
اقتصادى به ارزش بیــش از 90 میلیــارد دالر وارد مرحله اجرا و 

سرمایه گذارى شده است.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه هم در حاشیه 
همایش «رسم درست کارى» مطرح کرد: از سال گذشته تاکنون 
یکى از دغدغه هاى اصلى دولت ســیزدهم و مجموعه هاى بزرگ 
اقتصادى مانند فوالد مبارکه این بوده که متناسب با جایگاه و میزان 
تأثیرگذارى این شرکت ها، مسیرهایى براى تسریع عملیات ادارى و 

مالیاتى شان فراهم شود.
وى افزود: شرکت هایى که نقش مؤثرى در عرصه اقتصاد ملى دارند، 
باید بتوانند عمده زمان و انرژى خود را صرف طرح هاى توســعه و 

رونق تولید کنند و فرایندهاى ادارى تبدیل به عملیات فرســاینده 
نشوند.

طیب نیا ادامه داد: بنگاه هاى اقتصادى که تعهداتشان در عرصه هاى 
مختلف قانونى را به خوبى انجام داده اند، باید با اعتماد بیشــترى با 
آنان برخورد شود و براى تسریع در پیشرفت فعالیت ها و برنامه هاى 

توسعه شان مسیرهاى ویژه اى باز شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: در برنامه امروز بر اساس ده ها شاخص 
و بین هزاران شرکت، ده مجموعه خوش حساب مالیاتى و خوش نام 
در عرصه اقتصاد شناسایى شده و مورد تقدیر قرار گرفتند که فوالد 
مبارکه نیز یکى از آن ها بوده است. چنین برنامه هایى پیش درآمدى 
بر اقدامات مؤثر و امیدوارکننده اى اســت که مســیر عبور را براى 

فعاالن اقتصادى تسهیل مى کند و بر سرعتشان مى افزاید.

 قدردانى معاون اول رئیس جمهورى از شرکت فوالد مبارکه 


