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8 روش براى درمان  ترك خوردگى  و شکستگى دندانممنوعیت کشت برنج در اصفهاننحوه  ریست کردن آیفون بدون رمز عبور دعوا با طعم ماکارونى! تعطیلى هاى لیگ باعث افت ذوب آهن شد سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

الگوى تغذیه اى 
درست کودکان
تا سن 2 سالگى

سقوط اتوبوس گردشگران اصفهانى به دره
3
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340زندانى 
جرایم غیر عمد در 

اصفهان 
آزاد شدند

نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره تغذیه کودکان 
سنین مختلف گفت: تغذیه کودکان در سنین مختلف بسیار متفاوت 

است. او افزود: تغذیه کودکان به دو بخش یا سه بخش بر اساس 
رده سنى تا یک سالگى، دو سالگى و سپس تا پنج سالگى 

تقسیم بندى مى شود. مصرف شیر تا سن...

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان از آزادى 
340 زندانى جرایم غیرعمد با کمک خیران در ایام 
ماه مبارك رمضان خبر داد.حجت االسالم اسدا...

جعفرى گفت: در طول یــک ماه روزه دارى مردم 
مومن و انقالبى اســتان در برنامه هاى تلویزیونى 
«یک شــهر یک ضیافت» و همچنین برگزارى 
48 جشــن گلریزان در شهرستان هاى استان، در 
مجموع مبلغ 52 میلیارد تومان کمک هاى نقدى 
و غیر نقدى براى آزادى زندانیان کمک کردند.وى 

اظهار داشت: امسال...

مرگ و زندگى پل ها پیش پاى زاینده رودمرگ و زندگى پل ها پیش پاى زاینده رود
تأثیر سوء باز و بسته شدن رودخانه شهر اصفهان روى پل هاى تاریخى تأثیر سوء باز و بسته شدن رودخانه شهر اصفهان روى پل هاى تاریخى 
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پایان تلخ تعطیالت هفته گذشته

کاپیتان ذوب آهن:

تیم دست و پا بسته اى نیستیم
هوادار در این فصل گربه ســیاه ذوب آهن شــد و این تیم را در بازى 
رفت و برگشت شکست داد تا یاران مسعود ابراهیم زاده ناکام بمانند. 
کاپیتان گاندوها در مورد اینکه پس از این بازى جایگاهشان در جدول 
را با هوادار عوض کردند و در رده یازدهم قرار گرفتند، گفت: امتیازات 
خیلى به هم نزدیک اســت، هنوز پنج بازى باقى مانده و امیدوارم که 

رتبه تک رقمى را بگیریم...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مدیرکل جدید 
ارشاد استان اصفهان 

منصوب شد

قیمت نهایى نان فانتزى در اصفهان این هفته مشخص مى شود
3

باز هم جر و بحث درباره باز هم جر و بحث درباره 
پرونده بازیکن گابنى گل گهرپرونده بازیکن گابنى گل گهر

غائله «اریک باگناما»غائله «اریک باگناما»
توسط عضو کمیسیون توسط عضو کمیسیون  تمام بشو نیست 

اقتصادى مجلس؛اقتصادى مجلس؛

زمان توزیع زمان توزیع 
آزمایشى نان آزمایشى نان 

یارانه اى اعالم یارانه اى اعالم 
شدشد

2

معاون اول رئیس جمهور: معاون اول رئیس جمهور: 

یارانه نان و دارو یارانه نان و دارو 
به هیچ وجه به هیچ وجه 

حذف نمى شودحذف نمى شود

2
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او تا اطالع ثانوىاو تا اطالع ثانوى
 پول پارو مى کند! پول پارو مى کند!

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرســتان تیران وکرون به استناد 
مصوبه شــماره 313مورخ 1401/02/11 هیئت مدیره در نظردارد یک واحد 
مرغدارى 50،000 قطعه اى تخمگذار واقع در تیران جاده ى سامان -آبپونه را 
از طریق مزایده براى مدت یک دوره به صورت اجاره واگذار نماید .متقاضیان 
میتوانند جهت تکمیل فرم وتحویل قیمت پیشنهادى خود از تاریخ نشر آگهى 
به مدت یک هفته به دفتر اتحادیه واقع در تیران ابتداى بلوار شهید بهشتى 
غربى مراجعه نمایند .براى کسب اطالعات بیشتر با شماره 09131314099 یا 

42225136 تماس حاصل نمایید .

آگهى مزایده عمومى 

رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل اتحادیه شرکتهاى تعاونى روستایى شهرستان تیران وکرون 

نى درباره تغذیه کودکان 
مختلف بسیار متفاوت 

سه بخش بر اساس 
پنج سالگى 
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شروع طوفانى 
داروسازى فارابى 

در سال 1401

شرکت داروسازى فارابى از زیر مجموعه هاى شرکت سرمایه گذارى دارویى 
تامین(تیپیکو) با فروش  692 میلیون ریالى رکورد تازه اى برجا گذاشت.این 
شرکت نسبت به فروش ماه گذشــته(163,403) افزایش 323 درصدى را 
تجربه کرده و همچنین نسبت به فروش مشابه در سال گذشته(350,204) 

افزایش 97.5 درصدى را داشته است.
روابط عمومى و امور بین الملل

شهردارى شهرضا درنظردارد با توجه به مصوبات شوراى اسالمى شهر و تفویض اختیار به شهردار محترم، واگذارى
 بهره بردارى مرکز معاینه فنى  خودروهاى سبک را ازطریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط و براى 

مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید .
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه ویا با تلفن 

53241010 داخلى 127مسئول امور قراردادهاى شهردارى  تماس حاصل نمایند .
*آخرین مهلت دریافت وتحویل اسناد ومحل آن : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 دبیرخانه محرمانه 

شهردارى واقع در واحد  حراست شهردارى مرکزى .
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت :15:00  روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 در محل شهردارى شهرضا مى باشد .

*به پیشنهادات  مخدوش ،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد .
*پیشــنهاد دهندگان باید حداقل  5٪  مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى ویا  وجه نقد به حســاب ســپرده 

3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك ومهر شده تحویل نمایند .
*سپرده نفر اول ،دوم وسوم در صورت برنده شدن در مزایده وعدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط میگردد.

*شهردارى در رد ویا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهى مزایده 
(مرحله اول - نوبت دوم )

واگذارى بهره بردارى مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک شهردارى شهرضا 

حسین امیرى -مدیر امور مالى  حبیب قاسمى- شهردار شهرضا 

شهردارى شهرضا درنظردارد  به استناد مصوبه سوم جلسه 62 مورخ 1400/12/04 شوراى اسالمى شهر نسبت به عملیات 
اجراى سازه فلزى سوله معاینه فنى خودروهاى سبک ازطریق مناقصه عمومى اقدام نماید .

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10روز جهت دریافت اسناد مناقصه  به شهردارى مراجعه ویا با 
تلفن 53241010 داخلى 241مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند .

*آخرین مهلت دریافت وتحویل اسناد ومحل آن : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 دبیرخانه محرمانه 
شهردارى واقع در واحد  حراست شهردارى مرکزى .

*تاریخ گشایش اسناد : ساعت :15:00  روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 در محل شهردارى شهرضا 
*به پیشنهادات  مخدوش ،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد .

*پیشــنهاد دهندگان باید حداقل  5٪  مبلغ پایه مناقصه  را ضمانت نامه بانکى ویا  وجه نقد به حســاب ســپرده 
3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك ومهر شده تحویل نمایند .

*سپرده نفر اول ،دوم وسوم در صورت برنده شــدن در مناقصه وعدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 
میگردد.

*شهردارى در رد ویا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهى مناقصه 
(مرحله اول - نوبت دوم )

عملیات اجراى سازه فلزى سوله  معاینه فنى خودروهاى سبک

حسین امیرى -مدیر امور مالى  حبیب قاسمى- شهردار شهرضا 

م.الف: 1312705   

م.الف: 1312704   
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عضو کمیســیون اقتصادى مجلس در خصوص توزیع 
نان با کارت بانکى مخصوص، گفت: این طرح قرار است 
به صورت آزمایشــى در زنجان و احتماًال از اول خرداد 
اجرا شود، ســهمیه هر فرد 250 گرم نان در روز است و 
اگر به نتایج قابل قبولى برسد، در تمام کشور به اجرا در 

خواهد آمد.
محمد صفایى در خصوص برخى از اظهارات که افزایش 
قیمت آرد را به دلیــل جلوگیرى از قاچــاق آن عنوان 
مى کنند، ضمن غیرمنطقى دانستن این بهانه ها افزود: 
به طور کلى مصرف ساالنه گندم در کشور ما 12 میلیون 
تن اســت، در حالى که مقدار کل قاچاق گندم، حداکثر 

250 هزار تن در سال است. لذا اصًال منطقى نیست که 
براى جلوگیرى از قاچاق گندم، قیمت آن در داخل کشور 
را افزایش دهیم. براى جلوگیرى از قاچاق، باید نظارت 
دســتگاه هاى اجرایى و قضایى افزایش یابد، نه قیمت 

گندم در داخل.
صفایى در پاسخ به اینکه به گفته برخى در فروردین اعالم 
شد در جریان سفر وزیر امور خارجه کشورمان به لبنان، 
قول هایى در خصوص تأمین گندم این کشور توسط ایران 
داده شده اســت، گفت: صادرات گندم به لبنان در حال 
انجام نیست، لذا نمى توان این مسئله را با افزایش قیمت 

اخیر گندم مرتبط دانست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: یارانه نان و دارو به هیچ 
وجه حذف نمى شــود. محمد مخبر در برنامه تلویزیونى 
«صف اول» شــبکه خبرتصریح کرد: براى نان سنتى 
یارانه اى در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید 
به صورت کاالبرگ الکترونیکى پرداخت شــود و براى 
کاالهاى اساسى دیگر نیز مبلغى ماهانه در نظر گرفته شده 
تا افزایش قیمت ها جبران شود. معاون اول رئیس جمهور 
ادامه داد: اقشار با درآمد باالتر بخشى از هزینه تأمین این 
کاالها را پرداخت مى کنند اما اقشــار نیازمند و کم درآمد 
جامعه به طور کامل از ایــن کمک هزینه ها بهره مى برند 
و پولى که به آنها تعلق مى گیرد، آرامــش آنها را تأمین 

مى کند. مخبر گفت: این کمک هزینه ها قبل از آزادسازى 
قیمت ها به حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد. 
وى تأکید کرد: در کنار ایــن تمهیدات براى دهک هاى 
پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.معاون 
اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهى ارز 4200 
تومانى و توزیع عادالنه یارانه ها، گفت: جراحى اقتصادى 
باعث فضاسازى از سوى کسانى مى شود که رانت هاى 
کالن مى برند. مخبر افزود: دولت هاى قبلى سینه شان را 
براى مقابله با چالش ها سپر نکردند اما آقاى رئیس جمهور 
گفت که من آماده ام براى اصالح اساسى اقتصاد کشور از 

آبرویم هزینه کنم.

زمان توزیع آزمایشى 
نان یارانه اى اعالم شد

یارانه نان و دارو به هیچ 
وجه حذف نمى شود

شهردار را قمه زدند
  نصف جهان| در یکــى از نواحــى 
تهران اتفــاق عجیبى افتاده اســت. آنطور که 
خبرگزارى ها روایت کرده اند، شــهردار ناحیه 
3 منطقه 19 تهــران روز جمعه در هنگام انجام 
مأموریت با قمه مورد ضرب و جرح  قرار گرفته و 
از ناحیه سر مجروح شده که منجر به 22 بخیه 
در همان ناحیه شد. آنطور که سید مهدى هدایت 
شهردار منطقه 19 تهران گفته است، در ناحیه 3 
منطقه 19 بیشترین ساخت و سازهاى غیر مجاز را 
شاهد هستیم و سید جواد هاشمى جلوى ساخت و 
ساز غیر مجاز و مافیایى این عرصه را گرفته است. 
یک هفته پیش از این حادثه نیز یک مورد مشابه 
ضرب و جرح براى او پیش آمــده بود. علیرضا 
زاکانى، شهردار تهران در توییتى قول داده پیگیر 

مجازات عامالن این حادثه باشد.

مرگ همزمان 2 برادر 
2 برادر 45 و 47 ساله اهل خراسان    رکنا|
رضوى بر اثر غرق شدگى در سواحل جزیره ناز 
شهرستان قشم جان خود را از دست دادند. این 
دو برادر که به همراه سایر همسفران خود براى 
شنا به منطقه نزدیکى ســاحل جزیره ناز رفته 

بودند، به دلیل تالطم دریا غرق شدند. 

سرقت گوشى
 بازیگر معروف 

  روزنامه ایران | ســاعت 5 بعد از ظهر 
پنج شنبه گذشته، حامد کمیلى، بازیگر سینما 
و تلویزیــون درحال عبور از میدان فردوســى 
تهران بود که دو مرد سوار بر موتورسیکلت به 
او نزدیک شده و زمانى که این بازیگر سینما و 
تلویزیون مقابل داروخانه بود، گوشى او را قاپیده 

و از محل متوارى شدند.

محسن و گرانى ماکارونى
  ایران آرت|محســن تنابنــده، بازیگــر 
نقش «نقــى معمولى» در «پایتخــت»، با به 
اشتراك گذاشــتن صحنه اى از این سریال در 
اینســتاگرامش، با افزایش قیمــت ماکارونى، 
شوخى کرد. او صحنه اى از سریال «پایتخت» 
را منتشــر کرده اســت که در آن از شخصیت 
«ارســطو» با بازى احمد مهران فر، مى پرسد: 
«ماکارونى رو آوردن، ماکارونى چرب، ســس 
قرمز، خرســى؟» این بازیگر، در توضیح این 
فیلم و با اشاره به گرانى آرد و ماکارونى، نوشته 
اســت: «ماکارونى که پرید، تا مى توانید سس 

خرسى را دریابید.»

معلوالن هم 
گرفتار گرانى اند

ترکــش گرانى هــا بــه    تجارت نیوز|
تجهیزاتى که معلوالن اســتفاده مى کنند هم 
خورده است. حاال یک ویلچر برقى40 میلیون 
تومان خرید و فروش مى شــود. همین ویلچر 
برقى سال گذشــته 20 میلیون تومان قیمت 
داشت. قیمت سمعک معمولى و ارزان تا سال 
گذشته حدود دو میلیون تومان بود و حاال کمتر 
از پنج میلیــون تومان نمى تــوان آن را خرید. 
ویلچر معمولى استاندارد کمتر از چهار میلیون 
تومان نداریم در حالى که ســال گذشته همین 

ویلچر یک میلیون تومان قیمت داشت.

دکترها مى خواهند بروند
  رکنا| دکتر مؤید علویــان، رئیس هیئت 
مدیره نظام پزشــکى تهران بزرگ اظهار کرد: 
درخواســت براى دریافت مدرك جهت انجام 
کار در خارج از کشــور در حوزه نظام پزشکى 
تهران بزرگ در یکسال گذشته بیش از ده برابر 
افزایش پیدا کرده است و بیش از 4000 پزشک 
تهرانى در یکســال گذشته درخواست دریافت 

این مدرك را داشته اند. 

کارت یارانه نان
 نداریم

مرکز اطالع رسانى وزارت کشور در    انتخاب|
اطالعیه اى اعالم کرد صدور کارت یارانه نان، شایعه 
پراکنى رسانه هاى معاند و از اساس کذب است. در 
این اطالعیه آمده است: رسانه هاى معاند با انتشار 
تصاویر کارت جعلى یارانه نان به دنبال تشــویش 
اذهان عمومى و ایجاد نگرانى نسبت به عرضه نان 

در داخل کشور برآمده اند.

توصیه توکلى
 به قالیباف 

احمد توکلى در نامه اى خطاب به رئیس    ایسنا|
مجلس و نمایندگان با اشــاره به حواشى پیش آمده 
براى سفر خانواده قالیباف به ترکیه نوشت: اگر قبول 
کنیم این مسئله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده 
است (که زده است) تنها راه، شفافیت تمام ماجراست. 
این وظیفه دکتر قالیباف اســت که با شفاف سازى 

ابهامات را از رئیس مجلس بزداید.

جرقه
  روزنامه جمهورى اسالمى| نان، گوشت، 
روغن و در مواردى ماکارونى از نیاز هاى اساســى 
و ضرورى زندگى مردم هســتند. اینکه همزمان با 
عید فطر، بعضى از ایــن کاال ها نایاب، بعضى از آنها 
کمیاب و بقیه گران شــدند و مسئولین مرتبط با نان 
سخن از طرح عرضه نان با کارت ملى و الزام مردم 
به خرید مازاد بر ســهمیه ضرورى با قیمت آزاد به 
میان آورده اند، کارى شــبیه انداختن جرقه به انبار 

باروت کرده اند.

انتظار برخى ها
  خبرگزارى حوزه|امام جمعه موقت همدان 
گفت: با وجود آنکه تنها هشــت ماه از دولت حجت 
االسالم والمســلمین رئیســى مى گذرد اما برخى 
انتظار دارند در این مدت تمام ویرانى هاى هشــت 
سال گذشته ترمیم شود. حجت االسالم محمد على 
ارزنده خاطر نشان کرد: هشت ماه از روى کار آمدن 
دولت جدید مى گذرد و این زمان زیادى براى خواندن 
آیه یأس و ایجاد ناامیدى در بین مردم نیســت. وى 
گفت: چرا در دولت قبلى، وقتى دالر از 4 هزار تومان 
به 20 هزار تومان رسید، افرادى که امروز از وضعیت 

اقتصادى گله مندى مى کنند، ساکت بودند.

گاف تازه «بایدن» درباره 
ایران

  فارس| رئیس جمهور آمریکا در جمع کارکنان 
یک کارخانه در «اوهایو» بار دیگر گاف داد و گفت که 
در دوران کارى خود، 50 بار به ایران سفر کرده است! 
«جو بایدن» که از زمان روى کار آمدن در ژانویه سال 
2021، در مناســبات مختلف گاف هاى وى به سوژه 
رسانه هاى دنیا و حتى رســانه هاى آمریکایى تبدیل 
شده، طى هفته هاى اخیر به مراتب بیشتر از قبل گاف 
داده است. روزنامه آمریکایى «واشنگتن تایمز» روز 
جمعه گزارش کرد که بایدن در جمع کارکنان کارخانه 
«یونایتد پرفورمنس متالز» در همیلتون در «اوهایو» 
باز هم گاف داد و گفت که در دوران کارى خود، 50 بار 

به ایران و عراق و افغانستان سفر کرده است.

استعفاى قابل تأمل
عباس تابش، معاون وزیر و رئیس سازمان    رکنا|
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با انتشار 
نامه اى از ســمتش کناره گیرى کرد. وى در استعفا 
نامه خود خطاب به وزیر صمت، علت آن را شــرایط 
حاکم بر بازار و نیاز به توان مضاعف در رأس مدیریت 
این ســازمان و بنا به دالیل شــخصى و مشکالت 
خانوادگى اعالم کرده اســت. وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت در حکمــى «صدیف بیــک زاده» را به 
عنوان سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان منصوب کرد.

خبرخوان

سهیل سنایى
فیلم تحسین شده «پلتفرم» (یا «سکو») روایت زندگى 
طبقاتى انسان با نمایشــى از ترکیب آمیخته با حرص 
و شقاوت و غلبه غریزه بر اندیشــه است. در «پلتفرم» 
کسى به کسى کارى ندارد و هر کس براى بقاى خودش 
تالش مى کند. هدف هم فقط خــوردن به قصد زنده 
ماندن است و نه چیز دیگر. در پلتفرم، ساکنان هر طبقه 
فقط به خودشــان فکر مى کنند اگر چه از مشکالت و 
گرفتارى هاى طبقات دیگر هم آگاه هستند اما لزومى 
براى مداخله نمى بینند. آنجا همه در سطح مردم عادى 
هستند که خودشان این شیوه زندگى را انتخاب کرده اند 

و در طبقه خودشان به گذران امور مشغولند.

جزیره و پایتخت در یک خط
در روزگارى که نان و ماکارونى و روغن و حداقل دستمزد 
کارگران و گرانى هر روزه همه چیز، دغدغه ده ها میلیون 
ایرانى شده است، تعدادى هم هستند که فارغ از داشتن 
چنین دغدغه هایى، زندگى شان را جورى تنظیم کرده اند 

که انگار نه خانى آمده و نه خانى رفته است!
بعد از آنکه در تعطیالت هفته پیش شاهد «گردهمایى 
خودجــوش و خانوادگى»(!) موتورســواران وســپا در 
جزیره کیش بودیم که دور از پیگیــرى وضع بازار و در 
ســایه امنیتى که پلیس راهور برایشان ایجاد کرده بود، 
باموتورهاى خاص خود در حال تفریح و خوشگذرانى در 
جزیره مشاهده شدند و تصاویر حال خوششان را روى 
شبکه هاى اجتماعى به اشــتراك گذاشتند، روز جمعه 
نوبت بنزسواران رسید که این بار در تهران، پرده اى دیگر 
از شیوه گذران اوقات فراغت طبقه دور از نان و ماکارونى 

را به نمایش بگذارند.
این گردهمایى به میزبانى کلوپ مرســدس بنز ایران 
و با حضور صاحبان خودروهاى بنز برگزارشــد. در این 
گردهمایى، مدل هاى مختلفــى از بنزهاى تولیدى تا 
سال 2000، با قیمت هاى متفاوت از 500 میلیون تومان 

تا پنج میلیارد تومان حضور داشتند.
اگر هم تصور کرده اید که حاضــران در این دورهمى 
الکچرى از فرصتى کــه کلوپ مرســدس بنز ایران 
در اختیارشــان قرار داده بود به منظــور خرید و فروش 
خودروها براى رفت و آمد در خیابان ها استفاده کردند، 
سخت در اشتباه هســتید؛ کل این ماجرا به کلکسیون 
دارها مربوط مى شد؛ آنها که به دلیل عالقه به برند بنز، 

حاضر مى شوند خودروهایى با قیمت پنج میلیارد تومان 
را نگه   دارند فقط به هوس اینکــه روزى چند دقیقه به 
خودروى بنز قدیمى شان نظرى بیافکنند و حالى ببرند!

یکى از مالکان این خودروها به یک خبرگزارى گفت که 
بنز خود را 10سال پیش به قیمت هشت میلیون تومان 
خریدارى کرده  و حاال600 میلیون تومان ارزش دارد. 
یک خودروى دیگر در 10 سال پیش 170 میلیون قیمت 
داشــت و حاال ارزش آن به پنج میلیارد تومان مى رسد. 
یکى از حاضــران هم خودروى خــود را در دهه 70 به 
قیمت 50 میلیون تومان خریدارى کرده بود که در حال 
حاضر700 تا 800 میلیون تومان ارزش دارد. برخى ها نیز 
مى گفتند خودرو را از پدر خــود به ارث برده اند و قیمتى 

براى آن تعیین نکرده اند.

فقط آنها جوکرند؟!
شــرکت کنندگان  قســمت اول فصل جدیــد برنامه 
«جوکر» کــه اکثراً از کمدین هاى مشــهور تلویزیون 
هستند، در آغاز این قسمت دور هم مى نشینند و درباره 
لزوم خندیدن و خنداندن حرف مى زنند. بیژن بنفشــه 
خواه مى گوید کار ما خنداندن اســت و اگر هر فشارى 
در جامعه هست ما باید کارخودمان را انجام بدهیم. رضا 
شفیعى جم مى گوید مهماندار هواپیما براى مسافرانش 
حفظ ظاهر مى کند و همه چیز را خوب نشان مى دهد و 
ما هم باید همان کار را بکنیم. هومن حاجى عبداللهى 
مى گوید قصاب هم اگر مشکل داشته باشد مغازه اش 
را باز مى کند که یعنى مشــکالت نباید اجازه بدهد کار 
روزمره مختل شــود. مابقى هم چیزهایى با همین پس 

زمینه را بیان مى کنند. 
انتشــار این قســمت از برنامه «جوکر» خیلى ها را به 
اعتراض واداشت که چرا کمدین هاى حاضر در این برنامه 
کوچک ترین توجهى به موضوعات مبتالبه جامعه ندارند 
و تنها به خنداندن و خندیدن فکــر مى کنند و تازه براى 

کارشان توجیه هم مى تراشند!
 اما واقعیت این نیست و  معترضان توجه ندارند که اتفاقًا 
جوکرى ها راست مى گویند که در جامعه طبقاتى امروز، 
مردم هر طبقه در حال انجام دادن کار خودشان هستند. 
یک طبقه در حال تفریح با «وســپا» در جزیره اســت و 
صبحش را به عشق «بنز» شــب مى کند. یک طبقه از 
خندیــدن و نخندیدن و خندادن پول هــاى هنگفت به 
جیب مى زند و یک طبقه هم در حال دویدن روزانه براى 

رسیدن به روغن و برنج و مرغ و نان و ماکارونى است؛ اگر 
به گردپاى آنها برسد. 

در نقد فیلم «پلتفرم» یکى نوشــته بود این فیلم، شرح 
مدیریت افقــى در زندگى عمودى اســت. بد هم نمى 
گوید. کیش و تهران و اصفهان و شهرهاى دیگر از باال 
به پایین دنبال هم ردیف هســتند و مردم در این شهرها 
زندگى شان را مى کنند. ساکنان هیچ طبقه هم با ساکنان 
طبقه دیگر کارى ندارد و امور روزانه را به صالحدید خودش 
مى گذراند. یکى در صف، یکى روى موتور، یکى هم کنار 
بنز! همه هم در حال اعمال نوعى مدیریت هستند که در 

حد همان طبقه قابل تعریف اســت. پس در این ساختار، 
بنزسوارها معترضند وسپاسوارها معترضند، جوکرى ها 
معترضند، تعقیب کنندگان نان و روغن و ماکارونى هم 
معترضند اما اعتراض هر دسته در قیاس با طبقه خودشان 
اســت. مثًال مالک یک بنز کلکسیونى شاید معتقد باشد 
اتومبیلش باید خیلى بیش از پنج میلیارد قیمت بخورد و 
در حقش اجحاف شده اســت. یا مثًال یک شرکت کننده 
«جوکر» معتقد باشــد بابت حضــورش در این برنامه و 
نخندیدن باید 300 میلیون مى گرفته نه 100 میلیون! یا...

یک پلتفرم به تمام معنا.

رفتارشناسى ما از سلفى کنار بنزهاى کلکسیونى تا 
نگرانى از نایاب شدن ماکارونى

پلتفرم

مانى مهدوى
بگومگوى شــرکت تک ماکارون بــا خبرگزارى دولت 

ادامه دارد.
روز 15 اردیبهشــت ماه، «ایرنا» – خبرگزارى رســمى 
دولت- در خبرى مدعى شد که  670 تن ماکارونى احتکار 
شده در شــرکت تک ماکارون توقیف شــده است. این 
خبرگزارى نوشت که کارخانه تک ماکارون با جمع آورى و 
احتکار محصوالتش از بازار، تالش داشت تا محصوالت 
خود را با قیمت هاى جدید به بازار عرضه کند که باعث به 

هم ریختگى بازار و تشویش اذهان عمومى شده است.
حاال این شرکت با صدور جوابیه اى، پاسخ «ایرنا» را داده و 
ضمن اینکه خبرگزارى دولت را به کذب گویى متهم کرده 
است، تهدید کرده حق شکایت از «ایرنا» هم براى این 
شرکت محفوظ است. به باور این شرکت، جمع آورى و 
احتکار محصوالت از بازار توسط تک ماکارون که توسط 

«ایرنا» بازتاب داده شده صحت نداشته است.
خبرگزارى دولت هم بر جوابیه این شــرکت تولید کننده 

ماکارونى جوابیه بلند و باالى دیگرى نوشــته و با طرح 
چندین ســئوال، از جمله بر صحت خبر توقیف670 تن 

ماکارونى پاى فشرده است.
 در توضیحات «ایرنا» آمده است که «بر اساس مستندات 
موجود و اذعــان مدیرعامل شــرکت، ماکارونى هاى 
توقیف شده چند ماه پیش و قبل از سال 1401 تولید شده 
است؛ سئوال اینجاست که چرا این حجم از تولیدات باید 
ماه ها آنهم در حالى که احتمال گرانى وجود داشت در انبار 
این شرکت باقى مانده و توزیع نشده است؟ این در حالى 
است که در اواخر پاییز سال گذشته (زمان تقریبى تولید 
محصوالت توقیف شده) شرکت مذکور در همان زمان آرد 
یارانه اى تحویل گرفته و حاال چرا باید این محصوالت را با 

قیمت جدید تحویل مشترى دهد؟»
«ایرنا» همچنین از مســئوالن تک مــاکارون و دیگر 
شــرکت هاى توزیع ماکارونى خواسته توضیح دهند که 
دلیل نایاب شدن ماکارونى آنهم همزمان با افزایش قیمت 

در فروشگاه ها (طى چند روز قبل) چه بوده است؟

آرمان کیانى
حدود سه دهه بعد از معرفى رضا عطاران در برنامه تلویزیونى 
«ســاعت خوش»، این بازیگــر و کارگــردان فیلم ها و 
مجموعه هاى کمدى همچنان براى گیشه سینماى ایران 

پول چاپ مى کند.
رضا عطاران سال هاست که در سطح اول سینماى ایران 
قرار دارد و چه به عنوان کارگردان، چه به عنوان بازیگر، مورد 
توجه مردم بوده اســت. تازه این محبوبیت بدون احتساب 
سال هاى فعالیت عطاران در تلویزیون است که با ساخت 
مجموعه هاى پرطرفدار، رکورددار جــذب بیننده در این 

رسانه هم است.
اما در جدیدترین پولسازى این بازیگر معروف براى سینما، 
از مجموع سه فیلم تازه اکران شــده عید فطرى در مدت 
10 روز حدود 10 میلیارد تومان نصیب گیشــه شــده که  
بیشترین ســهم متعلق به کمدى «انفرادى» با بازى رضا 

عطاران است.
در حــال حاضر فیلم هــاى اکران نوروزى «ســگ بند»، 

«موقعیت مهدى» و «شــادروان» به ترتیب ســه فیلم 
پرفروش گیشــه ســینماها هســتند، اما میزان استقبال 
مخاطبان از فیلم هاى کمدى نشــان مى دهد که به زودى 
فیلم «انفرادى» با بازى رضا عطــاران به رده دوم جدول 
فروش مى رســد و رقابت بین دو فیلم کمدى ادامه خواهد 

داشت.
جرأت و جســارت عطاران، به عالوه تالشــش، به همراه 
خویشــتندارى در انجام ندادن هر کارى، او را در سن 53 
سالگى به جایگاهى دست نیافتنى رسانده است؛ جایگاهى که 
روزبه روز به محبوبیت عطاران مى افزاید؛ حتى اگر روى پرده 
نقره اى یا در قاب تلویزیون دیده نشود. حاال او مردى است 
که انگار مهره مار دارد. تهیه کننده هاى سینما مى دانند او در 

هر فیلمى با هر کیفیتى بازى کند، پول پارو مى کند.
رضا عطاران جنس کمــدى منحصر به فــردى دارد که 
موجب شده مخاطب با او احساس نزدیکى کند و به همین 
دلیل حضورش در هر فیلمى تضمینى بر فروش باالى آن 

فیلم است.

او تا اطالع ثانوى پول پارو مى کند!دعوا با طعم ماکارونى!

پرورش االغ در ایران پروانه دار نیســت و کد بهداشــتى بــراى صادرات 
محصوالت این حیوان به آنها داده نمى شود.

مجید جعفرى، معاون سازمان جهاد کشــاورزى خراسان گفت: یک واحد 
پرورش االغ در گناباد به صورت ســنتى اقدام به تولید شیر االغ مى کند اما 
کمک یا تســهیالتى براى پرورش االغ و تولید شیر به آنها تخصیص داده 

نمى شود.

على اکبر جمهورى، پرورش دهنده االغ در گناباد هم گفت: کلمه االغ باعث 
شده است که پرورش آن در ایران بازدارنده شود این در حالى است که همه 

تولیدات این حیوان ارزش اقتصادى قابل توجهى دارد.
وى تصریح کرد: قیمت شیر االغ در گناباد لیترى 200 هزار تومان است اما در 
تهران لیترى 300 تا 400 هزار تومان عرضه مى شود. جمهورى قیمت پنیر 
االغ در اروپا را کیلویى 8 تا 10 میلیون تومان دانست و افزود: براى تولید هر 

کیلو پنیر 35 تا 40 کیلو شیر الزم است. دیگر محصول تولیدى از االغ عنبر 
نساراى است که در گلخانه ها و مرغدارى ها قابل استفاده است و بسته 8 تایى 

عنبر نساراى 10 هزار تومان به فروش مى رسد.
وى با بیان اینکه قیمت االغ شیرده حدود 4 تا 5 میلیون تومان است، افزود: 
قیمت االغ در سراوان استان سیستان و بلوچستان 10 تا 15 میلیون تومان 

شده است چرا که با االغ قاچاق سوخت انجام مى شود.

االغ  و محصوالتش هم لوکس شدند!
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ممنوعیت کشت برنج 
در اصفهان

مدیر امـور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزى اصفهان 
گفت: باتوجه بـه میزان تبخیـر باالى آب در اسـتان و 
محدودیـت منابع آبى کشـت برنـج در اسـتان ممنوع 
اسـت. پیمان فیروز نیاگفـت: با توجه به اینکـه برنج از 
میزان بـاالى مصرف آب برخوردار اسـت و در اسـتان 
اصفهان با کم آبى مواجه هسـتیم مسـئوالن سازمان 
جهاد کشـاورزى ممنوعیت ها را طى چند سال گذشته 
و همـواره از طریـق مدیریت هـاى جهـاد کشـاورزى 
در شهرسـتان ها بـه صـورت اطالعیه و نظـام صنفى 
کشـاورزى در خصـوص کشـت محصـوالت پـر آبى 

همچون برنج اطالع رسانى کرده اند. 

مرگ راننده 19ساله
سـخنگوى آتش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى 
اصفهان گفت: در اثر برخورد خودروى سـاینا با درخت 
در اتوبـان چمران، راننـده خودرو جان خود را از دسـت 
داد. فرهـاد کاوه آهنگـران اظهار کـرد: در اثـر برخورد 
خودروى ساینا با درخت وسط اتوبان چمران در ساعت 
1:36 بامداد جمعه، سرنشین خودرو جان خود را از دست 
داد. وى با اشـاره به مرگ راننده این خودرو، افزود: این 
راننده یک جوان 19 ساله بود که به دلیل شدت جراحت 

در دم جان باخت.

رکورد استقبال از تله کابین 
صفه  شکست

مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع هـاى سـیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شـهردارى اصفهان گفت: 
همزمان بـا چهار روز هفتـه فرهنگى اصفهـان رکورد 
روزانـه اسـتقبال از تله کابیـن صفه اصفهان در شـش 
سال گذشته شکسته شد.سعید ساکت تصریح کرد: در 
روزهاى سیزدهم تا شانزدهم اردیبهشت ماه نزدیک به 
10 هزار نفر از تله کابین صفه اصفهان استفاده داشتند 
که آمار روزانه این ایام در مقایسـه با شـش سـال اخیر 

بى سابقه بوده است. 

رهاورد ابتکار تولید کننده 
خمینى شهرى

گلخانـه دار خمینـى شـهرى با ابتـکار عمل توانسـته 
بیش از 3 هزار گونه گیـاه کاکتوس پرورش دهد. مدیر 
جهاد کشـاورزى شهرستان خمینى شـهر گفت: آقاى 
درخشـانى تولید کننده نمونـه این گیاه، بـا روش هاى 
مختلف همچون کشـت بذر، قلمه گیـرى و پیوند زنى 
موفق به تولید گونه هاى مختلف کاکتوس شده است. 
علیرضایى افزود: گلخانه این تولید کننده در مسـاحت 
پنج هزار مترمربع با 11 سـالن پرورش گل و گیاه مملو 
از کاکتوس هاى متنوع و رنگارنگ اسـت که از سراسر 

کشور مشترى دارد.

اعزام اولین کاروان
 به راهیان نور 

مسـئول سـازمان اردویى و راهیان نور سـپاه حضرت 
صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: بیش از 200 
نفر از خادمین شهداى اسـتان اصفهان براى صعود به 
ارتفاعات منطقه عملیاتى بازى دراز به استان کرمانشاه 
اعزام شدند. سرهنگ عباس محمدى گفت: همه ساله 
در سـالروز عملیات بازى دراز، کاروان هـاى راهیان نور 
سراسـر کشـور براى صعود بـه ارتفاعات ایـن منطقه 

کوهستانى به سرپل ذهاب اعزام مى شوند.

به غرفه هاى سالمت چهارباغ 
سر بزنید  

به مناسـبت فرارسیدن هفته سـالمت، مرکز بهداشت 
اسـتان اصفهان، از 17 تـا 23 اردیبهشـت، غرفه هاى 
سـالمت در گذر فرهنگى چهاربـاغ بر پا کرده اسـت. 
سـاعت فعالیت غرفه هـا از سـاعت 10 صبح تـا 19 و 
30 دقیقه اسـت. روابط عمومى مرکز بهداشـت استان 
اصفهان از مردم دعوت کرده است براى پایش سالمت 

خود، به گذر فرهنگى چهارباغ مراجعه کنند.

خبر

رییس کل دادگسترى استان اصفهان از آزادى 340 زندانى 
جرایم غیرعمد با کمک خیران در ایام ماه مبارك رمضان 
خبر داد.حجت االسالم اسدا... جعفرى گفت: در طول یک 
ماه روزه دارى مردم مومن و انقالبى استان در برنامه هاى 
تلویزیونى ”یک شهر یک ضیافت“ و همچنین برگزارى 
48 جشن گلریزان در شهرستان هاى استان، در مجموع 
مبلغ 52 میلیارد تومان کمک هاى نقــدى و غیر نقدى 
بــراى آزادى زندانیان کمک کردند.وى اظهار داشــت: 
امسال جذب مشارکت ها نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته بیش از 2/5 برابر افزایش داشت و حتى در بحث 
آزادى زندانیان جرایم غیرعمد به سه برابر رسید.رییس 

هیأت امناى ستاد دیه استان در این راستا از عموم مردم 
متدین و خداجو و مجموعه صداوســیماى مرکز استان، 
سازمان زندان ها، ستاد دیه و خیران خیریه هاى مختلف 
اســتان قدردانى کرد.وى با قدردانى از تمامى کســانى 
که در برگزارى جشــن هاى گلریزان مشارکت کردند، 
رمضان امسال را حماسه اى عظیم توصیف کرد.رییس 
کل دادگسترى اســتان اصفهان یادآور شد: اصفهانى ها 
امسال با حرکت زیبا و فوق العاده اى که رقم زدند در صدر 
استان هاى کشور قرار گرفتند.بر اساس آخرین آمار حدود 
یکهزار نفر به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هاى استان 

اصفهان حبس هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در حکمى، اصغر آذربایجانى 
را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
اصفهان منصوب کرد.محمدمهدى اسماعیلى در حکم 
انتصاب اصغر آذربایجانى بــه عنوان مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان، بر تدوین سند تحول و 
نقشه راه فرهنگى، هنرى و رســانه اى استان با مشورت 
نخبگان فکرى و فرهنگى با تکیه بر ظرفیت هاى گوناگون 
بومى در جهت تحقق عملیاتى منویات و تاکیدات رهبر 
معظم انقالب اســالمى در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه 
در جغرافیاى استانى، تاکید کرده است.اصغر آذربایجانى 
متولد ســال 1352 و دانش آموخته کارشناســى ارشد 

مدیریت و برنامه ریزى فرهنگى و دانشــجوى دکتراى 
مدیریت رسانه است.از جمله سوابق مدیریتى و اجرایى 
وى مى توان به عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى در دوره چهارم شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، قائم مقام صداوسیماى استان اصفهان، مدیرکل 
روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى اصفهان، عضو 
کمیسیون شهرســازى، معمارى و عمران و کمیسیون 
حمل و نقل، محیط زیســت و فناورى اطالعات در دوره 
چهارم شوراى اسالمى شهر اصفهان،عضو هیئت منصفه 
مطبوعات اســتان اصفهان، عضو و مشاور شوراى عالى 

اطالع رسانى استان اصفهان و . .. اشاره کرد.

مدیرکل جدید ارشاد 
استان اصفهان منصوب شد

340زندانى جرایم غیرعمد در 
اصفهان آزاد شدند

دریا قدرتى پور
به طرزغریبى موعد باز شــدن زاینده رود که مى رسد 
دوســتداران میراث فرهنگى احســاس خطر مى کنند 
و بحث آســیب به پل هاى تاریخى هم ســر زبان ها 
مى افتــد. تقارنى که مرگ و زندگــى را براى پل هاى 
تاریخى اصفهان به ارمغان مى آورد و مى شــود محل 
مناقشــه هاى مقطعى که هر بار با باز و بســته شدن 

رودخانه جان مى گیرد.
همزمان با بازگشــایى مجدد زاینده رود و در تازه ترین 
اظهار نظر، على محمد فصیحى، مسئول پایش پل هاى 
تاریخى اصفهان از به خطر افتــادن پل هاى تاریخى 
صحبت کرده است و گفته جارى شدن مقطعى رود و باز 
و بسته شدن آن پل هاى تاریخى را به خطر مى اندازد. 

از ابتداى امسال، زاینده رود براى کشت بهاره، چهار بار 
باز و بسته شده است در حالى که نه تنها باز شدن مقطعى 
زاینده رود باعث خشنودى کشــاورزان نشده؛ بلکه به 
گفته کارشناسان میراث فرهنگى، این موضوع خطرات 

جدى را براى ماندگارى این سازه ها به دنبال دارد.
به گفته مســئول پایــش پل هاى تاریخــى اصفهان، 
زاینده رود، همواره رودخانــه اى دائمى بوده، اما طى دو 
دهه اخیر با باز و بسته شدن جریان آب، از حالت دائمى 
خارج شده است:«امســال نیز براى نخستین بار شاهد 
تصمیم تازه اى بودیم و آن چهار مرتبه باز و بسته شدن 
آب در 45 روز بود در حالــى که برخالف تصور عده اى، 
بازگشــایى آب در فواصل زمانى کوتاه، حیات پل هاى 

تاریخى را به شدت با مخاطره روبه رو مى کند.»
حاال تــرك هایى کــه هر روز دهانشــان را بیشــتر باز 
مى کنند، شــاهدى بر این مدعا هستند که حال پل هاى 
تاریخى اصفهان خوب نیســت و این رودخانه که بیش 
از یک دهه اســت به کانالى براى آبرسانى به کشاورزان 
تبدیل شده نه تنها باعث کاهش نگرانى هاى کشاورزان 
نشــده بلکه اگر به همیــن منوال بگذرد معلوم نیســت 
پل هاى تاریخى بتوانند همچنان مقاومت کنند. سازه هایى 
که به گفته مسئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان طى 
چند صد سال حیات خود به تعادل پویا رسیده اند ولى باز و 
بسته شدن جریان زاینده رود در فواصل زمانى کوتاه، تعادل 
هیدرولیکى آنها را برهم زده و این سازه ها را دچار شوك 

کرده و ماندگارى آنها را زیرسئوال برده است.
کســانى که در ترمیم پل هاى تاریخى، حضور مؤثرى 

داشته اند اعتراف مى کنند که مواد به کار رفته در پل هاى 
تاریخى اصفهان از جنسى است که وجود آب نمى تواند 
آسیبى به پایه هایشان برساند ولى باز و بسته شدن آب، 

خود تهدیدى جدى براى آنها به شمار مى رود.
نخستین خشکى زاینده رود به سال 1379 باز مى گردد، 
درست زمانى که مردم اصفهان شاهد انتقال آب رودخانه 
همیشه زنده به اســتان هاى همجوار خود بودند؛ در آن 
زمان پل هاى تاریخى اصفهان اولین خشکى را به چشم 
دید و در ســال هاى بعد هر بار با باز و بسته شدن کوتاه 

مدت آب، بخشى از آنها دچار آسیب شد.
مســئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان در این رابطه 
مثال خوبى مى زند:«مى توان شیشــه  یا حتى آجرى را 
مثال زد که در فاصله زمانى کوتاهــى، مرتب گرمى و 
سردى ببیند که مسلمًا دچار آســیب مى شود. آب نیز 
به دلیل ویژگى هایى که دارد در ســازه نفوذ مى کند. از 
آنجایى که ســازه یا آجر هم پذیراى این آب است پس 
زمانى که آب براى مدتى جریان دارد و بعد این جریان 
قطع و این روند در فاصله زمانى محدودى چندین مرتبه 
تکرار مى شود، پدیده انبســاط و انقباض رخ مى دهد و 
زمانى که ســازه نتواند خودش را با شرایط تازه تطبیق 

دهد، در معرض آسیب سازه اى قرار مى گیرد.»
طى مدتى که از خشــک شــدن زاینده رود مى گذرد، 
کارشناسان حوزه هاى مختلف هشــدارهایى در مورد 
تأثیرات خشکى رودخانه در زمینه هاى مختلف دادند، 
اما این موضوع با طوالنى تر شدن جریان نیافتن آب در 
رودخانه، ابعادى جدى تر به خود گرفته است تا جایى که 
به گفته فعاالن و کارشناســان میراث فرهنگى، نه تنها 
خشکى رودخانه پل هاى تاریخى و به خصوص سى و 
ســه پل را در معرض خطر قرار داده است، بلکه کاهش 
سطح آب سفره هاى زیرزمینى و افزایش سطح تبخیر 
از جداره هاى بناها، سایر آثار تاریخى اصفهان را نیز در 

دراز مدت با مشکل روبه رو مى کند. 
بررسى هاى کارشناسى اخیر نشان مى دهد که سى و 
سه پل برخالف ســایر پل هاى تاریخى که با مکانیابى 
صحیح بر روى بســتر رودخانه ساخته مى شدند، ایجاد 
نشده است، بلکه بعد از ساخته شدن، مسیر رودخانه را به 
زیر پل منحرف مى کنند. در واقع پل براى آب طراحى 
شده است براى همین در درازمدت قطع شدن جریان آب 

به پى پل لطمه خواهد زد.

مســئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان در این زمینه 
توضیح مى دهد که زیر سى و سه پل به عمق دو متر سنگ 
الشه کار شده یعنى در تمام عرض سنگفرش پایین پل پر 
از سنگ الشه است که بدون مالت چیده شده تا آب از البه 
الى آن عبور کند و یکى از مسائلى که سنگ هاى الشه 
پیدا مى کند این است که البه الى آنها نباید ُپر شود چرا که 
آب از زیر سطح رودخانه هم حرکت مى کند و این سنگ 
هاى الشه را گذاشته اند تا از سمت آب به پل فشار نیاید و 
آب از الى سنگ ها عبور کند؛ اما وقتى آب  رودخانه بعد 
از مدت طوالنى دوباره جریان پیدا مى کند حالت گل آلود 
پیدا مى کند و درنتیجه البه الى سنگ ها را پر مى کند 
و نفوذپذیرى کم شده و ســفت مى شود و چون مترو در 
نزدیکى سى و سه پل است وقتى خاك رس و شن با هم 
مخلوط شوند و یکدیگر را مى گیرند ضربات یعنى لرزه ها 

بدتر منتقل مى شوند.
به گفته او آب هاى گل آلود که در اثر باز و بسته شدن آب به 
رودخانه ایجاد مى شود این عیب را دارد که هم شن هاى 
کف رودخانه و هم سنگ هاى الشه را پر مى کند و همه 
این موارد به دلیل نحوه آب دادن رودخانه است که مدت 
زیادى آب ندارد و خشک مى شود و وقتى آب مى آید گل 

آلود است و به پل ها آسیب مى رساند.
کســاییان از دیگر کارشناسان و دوســتداران محیط 
زیست است درست سه ســال پیش در گفتگو با یکى 
از خبرگزارى ها هشــدار داده بود که اگر قرار است آب 
در مدت کوتاهى مرتب باز و بســته شود، بهتر است به 
شکل کامل قطع نشده و بســتر به شکل کامل خشک 
نباشد و جریان آب حداقلى براى حمایت از پایه سازه ها 
وجود داشته باشــد. اما این اتفاق نیفتاد و زاینده رود هر 
بار در فواصل کمى آب را به چشــم دیــد و بعد دوباره 

لب هایش خشک شد. 
چندى پیش با تحقیقى که روى 3000 پل جهان صورت 
گرفته است به این نتیجه رسیدند که بیش از 35 درصد 
تخریب پل هاى تاریخى مربوط به تخریب پِى آن بوده 
است و اساســًا زمانى که پِى پل هاى تاریخى اصفهان 
تا 40 متر زیر خاك هستند این مســئله وجود دارد که 
با پایین رفتن آب هاى زیرزمینى و همچنین باز و بسته 
شــدن ممتد رودخانه احتمال نشست پل هاى تاریخى 
وجود دارد و ممکن است به زودى میراث کهن اصفهان 

را به نابودى بکشاند.

تأثیر سوء باز و بسته شدن رودخانه شهر اصفهان روى پل هاى تاریخى 

مرگ و زندگى پل ها
 پیش پاى زاینده رود

نصف جهان با وجود اینکه هنوز داستان کرونا تمام 
نشــده اســت اما همچنان کادر درمان با مشکالت 
جدى در ایــن زمینه روبه رو هســتند.پیگیرى هاى 
«نصف جهان» نشــان مى دهد که همچنان کادر 
درمان با مشکالت عدیده اى روبه رو هستند و با وجود 

اینکه تعرفه ها تصویب شده اما هنوز ابالغ نشده است. 
بســیارى از کســانى که به عنــوان کادر درمان در 
بیمارستان ها مشــغول به کار هستند از این موضوع 
گالیه داشته و مى گویند این مسئله اجحاف به جامعه 

پزشکى است.

سال گذشــته اتاق اصناف ایران اعالم  نصف جهان
کرد که در راستاى شفاف سازى قیمت ها درج قیمت 

بر 14 قلم کاال الزامى است. 
با وجود اینکه از آن زمان چند ماهى گذشته است اما 
بسیارى از خرده فروشان همچنان از نصب برچسب 

قیمت مصرف کننده بر روى کاال اجتناب مى کنند.
بسیارى از مصرف کنندگان از این موضوع گالیه دارند 
که چرا برچسب قیمت بر روى بسیارى از کاالها وجود 
ندارد و در این آشفته بازار هر فروشگاهى به دلخواه 

خود قیمت کاالها را مشخص مى کند؟

نصف جهان از هفته گذشــته کمبــود روغن در 
فروشگاه هاى اصفهان شدت بیشترى یافته است.

طبق پیگیرى هاى «نصف جهان» عرضه روغن 
خوراکى با قیمت مناسب وجود ندارد و در این چند 

روز نبود روغن در بازار شدت بیشترى یافته است.
به گفته شهروندان اصفهانى، برخى از فروشندگان 

از این کمبود استفاده کرده و قیمت روغن معمولى 
را تا دو برابر اضافه کرده اند. 

این در حالى اســت که افزایش قیمت هاى پى در 
پى مردم را گالیه مند کرده اما کمبود روغن اکنون 
به یکى از مشــکالت جدى براى خانوارها تبدیل 

شده است.

مانى مهدوى
تعطیــالت هفته گذشــته با یــک تــراژدى براى 

اصفهانى ها به پایان رسید.
ســاعت 15 و 30 دقیقه روز جمعه 16 اردیبهشت که 
آخرین روز تعطیالت چند روزه عید فطر محســوب 
مى شد، راننده یک اتوبوس حامل گردشگران اصفهانى 
در حالى که زیر باران شدید به یکى از پیچ هاى جاده 
روستایى سادات حسینى در منطقه گردشگرى زراس 
در پنج کیلومترى محور زراس به دهدز در شهرستان 
ایذه اســتان خوزستان رســیده بود، نتوانست کنترل 
اتوبوس را حفظ کند و این خودرو  با همه مسافرانش به 

دره سقوط کرد.
این اتوبوس حامل 35 سرنشــین بود کــه 27 نفر از 
مســافرین بــا توجه به شــدت جراحت ها توســط 
تیم هاى اورژانس و هالل احمر به مراکز درمانى انتقال 
داده شدند. 24 نفر از مجروحان این حادثه با استفاده از 
آمبوالنس هاى مرکز اورژانس به بیمارستان شهداى 
ایذه و ســه نفر نیز با کمک اورژانس لــردگان به این 
شهرستان منتقل شدند . در بین مجروحان افرادى با 

حال وخیم وجود دارند. 
در ابتدا تعداد فوتى هاى این حادثه دو نفر اعالم شد اما 
با توجه به درگذشت یکى دیگر از مجروحان، مجموع 
کل جانباختگان سقوط اتوبوس اصفهانى ها به دره تا 
ظهر دیروز به سه نفر رسید. گفته شد یکى از دو نفرى 
که در ابتدا خبر درگذشتش منتشر شد، یک پزشک زن 

بوده است. دو قربانى دیگر مرد هستند.

به دلیل قرار گرفتن و واژگونى اتوبوس در عمق دره و 
گیر افتادن چند نفر از سرنشینان در زیر آن، کار خارج 
کردن اتوبوس، اجســاد و مجروحان با سختى هاى 
زیادى صورت گرفت و حتى ساکنان بومى منطقه هم 
به کار امدادرسانى پرداختند. در همین حال هالل احمر 
شهرستان ایذه اعالم کرد چهار تیم امداد و نجات این 
جمعیت به محل حادثه اعــزام و حین عملیات نجات 
موفق شدند دو مسافر گرفتار شده در زیر کابین اتوبوس 

را رهاسازى کنند.
دانشگاه علوم پزشکى اهواز هم اعالم کرد مصدومان 
این حادثه توسط 10 دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان هاى ایذه و دهدز اعزام 
شدند و همه بیمارستان ها براى پذیرش مصدومان در 

حالت آماده باش قرار گرفتند.
مجید رحمانى، فرماندار دهدز نیــز در بیان علت این 
حادثه گفت: بررســى هاى اولیه دربــاره علت حادثه 
رخ داده براى اتوبوس حامل گردشــگران اصفهانى 
که داراى مجوز هم بودنــد،  حکایت از لغزندگى جاده 
و خطاى راننــده دارد، ولى بــه زودى علت اصلى آن 

کارشناسى و اعالم مى شود.
آنطور که آگاهان به جغرافیاى منطقه اى که این حادثه 
در آن رخ داده اســت مى گویند، این جاده توریستى از 
کیفیت پایینى برخوردار بوده و تا کنون حوادث ناگوارى 
در آن به وقوع پیوسته است. عالوه براین، عدم وجود 
تابلوهاى راهنمایــى و رانندگى به خصوص در محل 

حادثه از ایرادات جدى وارده مى باشد.

اجحاف به جامعه پزشکى 

نصب برچسب هاى قیمت

کمبود روغن خوراکى در فروشگاه ها

پایان تلخ تعطیالت هفته گذشته
سقوط اتوبوس گردشگران اصفهانى به دره

رئیس اتحادیه نان هاى فانتزى، حجیم و نیمه حجیم 
استان اصفهان مى گوید: همکاران ما هم اکنون آرد 
را کیســه اى 620 هزار تا 670 هزار تومان مى خرند 
در حالى که تا 10 روز پیش آرد کیســه اى 58 هزار 

تومان بود.
على اکبــر جهانگیــرى بلطاقى در گفتگــو با مهر 

مى افزاید: از حدود 7 تا 10 روز پیش که آرد نان صنعتى 
را آزاد کردند، همکاران ما به اتحادیه آمده بودند که آرد 
نداریم، به همکارانمان که از این شرایط ناراضى بودند 
گفتیم بروید و به کار خود ادامه دهید، تصمیمى است 
که دولت گرفته و باید تبعیت کرد و قیمت هایى نیز به 
صورت موقت براى ایجاد تعادل در بازار و جلوگیرى از 

هرج و مرج به اعضاى اتحادیه ابالغ کردیم تا نرخ هاى 
جدید نان در استان تعیین و رسمًا اعالم شود.

جهانگیرى با بیان اینکه قیمت هاى ابالغ شده کنونى، 
نهایى نیست و نرخ هاى جدید در هفته جارى مشخص 
مى شود، خاطر نشــان مى کند:  قیمت همه چیز باال 
رفته اســت؛ آب، برق و گاز و گرانى هایى نیز در راه 

است که هنوز خود را نشان نداده است.
وى با بیان اینکــه اکنون تقاضا بــراى این نوع نان 
خیلى کم شده است، تصریح مى کند: گران شدن نان 
براى مردم سخت است اما باید گفت 11 برابر شدن 
قیمت آرد، افزایش حقوق و دستمزد کارگر و باال رفتن 
هزینه هاى آب، برق و گاز مســلمًا بر نرخ نان تأثیر 

مى گذارد و این شرایط ریزش دارد و احتماًال تعدادى 
از کارگاه هــاى تولیدى نان را به تعطیلى بکشــاند و 
کارگران بیکار شوند؛ این شرایط را با توجه به کم شدن 
قدرت خرید مردم پیش بینى مى کنیم اما امید به خدا 
داریم که مسئوالن چاره اندیشى کنند که شرایط بدتر 

از این نشود.

قیمت نهایى نان فانتزى در اصفهان این هفته مشخص مى شود
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 هنگام استفاده از واتساپ اشتباهاتى رخ خواهد داد که بهتر اســت افراد از راهکار هاى مناسبى 
استفاده کنند.

 در اینجا مجموعه اى از اشتباهاتى که باید هنگام اســتفاده از اپلیکیشن واتساپ از آن ها دورى 
کنید، آورده شده است:

قفل کردن واتساپ
به طور جداگانه قفل کردن واتساپ در آیفون بسیار مهم است و این بدان معناست که افرادى که از 

گوشى شما استفاده مى کنند نمى توانند متن هاى خصوصى شما را بخوانند. 
براى راه اندازى این قابلیت باید به تنظیمات واتســاپ بروید، ســپس روى Account و سپس 
Privacy ضربه بزنید. از اینجا مى توانید قفل صفحه را با Touch ID یا Face ID روشن کنید و 

همچنین مى توانید مدت زمانى را که دوباره ID مورد نیاز است انتخاب کنید.

پیام ها خودکار حذف شوند
واتساپ به تازگى یک ویژگى اضافه شده است که به طور خودکار پیام هاى جدید را پس از یک 
تا 90 روز از بین مى برد. هدف از به روزرسانى جدید، افزایش حریم خصوصى شما با از بین بردن 
پیام هاى WhatsApp اســت. این قابلیت را مى توان تنظیم کرد تا بــه طور خودکار براى همه 

چت هاى جدید، بدون تأثیر بر چت هاى موجود اجرا شوند. 
بنابراین اکنون مى توانید در مجموع چهار گزینه را انتخاب کنید: 24 ســاعت، 7 روز، 90 روز 
یا خاموش. به Settings > Account > Privacy بروید و سپس تایمر پیش فرض پیام را 

روشن کنید.

هرگز کد تایید واتساپ را براى کسى ارسال نکنید
کالهبردارى هوشــمندانه اى وجــود دارد که باید از آن آگاه باشــید، که حول کد تأیید شــش 
رقمى اســت که واتس اپ زمانى که مى خواهید دوباره به حســاب خود دسترســى پیدا کنید،
 ارائه مى کند. بــه صورت الکترونیکى از WhatsApp با کد تأیید درخواســت شــده توســط 
کالهبردار که وانمود مى کند شــما هستید، و از شــما مى خواهد که این شــماره را در اختیار او
 قــرار دهیــد و اگــر در دام افتادید اکانت شــما را در دســتگاه خــود فعال مى کنــد و دیگر
 نمى توانید به حســاب خود دسترســى پیدا کنیــد؛ بنابراین از ارســال کد تایید براى کســى 

خوددارى کنید.

ذخیره خودکار رسانه را غیرفعال کنید
اطمینان حاصل کنید که WhatsApp همه فایل هاى رسانه اى شــما را در حافظه گوشى شما
 ذخیره نمى کند. واتســاپ را باز کنید و روى Settings، ســپس Storage and Data ضربه 
بزنید، ســپس روى Chats ضربه بزنیــد و ضامن بــا برچســب Save to Camera Roll را 
خاموش کنید. همچنین مى توانید برنامه دانلود رســانه را از چت هاى فردى متوقف کنید. کافى 
 Save to" اســت به چت مورد نظر بروید، روى عنوان آن در باال کلیک کنید و از طریق گزینه
Camera Roll" تنظیمات را تغییر دهید. راســتى آزمایى دومرحله اى را تنظیم کنید اکنون باید 

تأیید صحــت دو مرحلــه اى را فعال کنید، زیــرا این یک مرحلــه اضافى براى تأیید شــماره 
تلفن شما اســت تا از تالش هکر ها براى هک کردن حساب هاى WhatsApp جلوگیرى شود. 
براى روشن کردن تأیید دو مرحله اى، به تنظیمات > حساب بروید و تنظیمات را روى روشن قرار 

دهید.

ایمن کردن تنظیمات گروه
تنظیماتى براى جلوگیــرى از اضافه کردن افراد غریبــه به گروه ها وجــود دارد. به تنظیمات 
WhatsApp، ســپس Account، سپس Privacy و ســپس Groups بروید. اکنون مى توانید 

انتخاب کنید چه کسى مى تواند براى شما دعوت نامه ارسال کند.
 گزینه هاى شــما همه، مخاطبین من، و مخاطبین من به جز. گزینه اول بازترین گزینه اســت 
و به هر کســى که شــماره تلفــن شــما را دارد اجــازه مى دهد شــما را دعوت 
کنــد، بنابرایــن بهتــر اســت یکــى از دو گزینــه دیگــر را انتخــاب

 کنید.

 اگر پس از خواندن این تیتر فکر مى کنید دچار دژاوو 
(آشناپندارى) شده اید اشــتباه مى کنید. بنا به گزارش 

Lifehacker، گوگل بار دیگر یک آســیب پذیرى روز صفر را شناســایى کرده که کروم 

و به طور گســترده همه کاربران آن را تحت تاثیر قرار مى دهد. اما خبر خوش این اســت که 
خوشبختانه یک پچ براى آن وجود دارد.

گوگل روز پنجشنبه 14 آوریل یک گزارش امنیتى منتشر کرد که نشان مى داد که این شرکت، 
کروم را به نسخه جدید 100.0.4896.127 به روزرسانى کرده است تا نقص جدید کشف شده 

را برطرف کند.
 1364-2022-CEV اما آخرین آسیب پذیرى امنیتى گوگل کروم چیست؟ این نقص با نام
شناسایى شده اســت که نوعى آسیب پذیرى در موتورجاوااســکریپت V۸ است. این نقص 
زمانى رخ مى دهد که قطعه کد قبل از استفاده از یک شىء نوع آن را بررسى نمى کند. معموال 

این نقص به ســادگى به مرورگر آسیب 
زده و هکر ها به راحتــى مى توانند از آن 

سوءاستفاده کنند.
 Clement Lecigne این موضوع توسط
از گــروه تحلیــل تهدیــدات گوگل 
در روز چهارشــنبه 13 آوریــل گزارش 
شــد که به معنى آن بود که گوگل این 
مشــکل را ظرف 24 ســاعت اصالح 

کرده است.
هنگامى که یک اکســپلویت روز صفر 
وجود دارد توسعه دهندگان باید در اولین فرصت آن را اصالح کنند. البته پچ گوگل 
براى همه کاربران عرضه نشده است و به گفته این شرکت در روز ها و هفته هاى آینده انجام 
خواهد شــد. با این حال توصیه مى کنیم تا زمانى که پچ در مرورگر در دسترس قرار بگیرد به 

روزرسانى را بررسى کنید.
براى بررسى روى سه نقطه در گوشه سمت راســت باالى پنجره مرورگر خود کلیک کنید. 
سپس کلمه " Help " را انتخاب کنید. در ادامه "About Google Chrome" را انتخاب کنید. 
سپس به کروم اجازه دهید تا به روزرسانى جدید را جست و جو کند. اگر در دسترس باشد آن را 
خواهید دید. پس از به روزرسانى کروم با محافظت در برابر CEV-2022-1364 راه اندازى 

مجدد مى شود.

نـحوه 
ریست کردن 
آیفون 
بدون رمز عبور

نداشــتن رمز عبور براى فرایند ریست کردن دشوار است، اما 
در این گزارش با اســتفاده از چند ترفند مى توانید گوشى خود 

را ریست کنید.
رویکرد تقریبًا تســلیم ناپذیر اپل به حفــظ حریم خصوصى 
و پروتکل هاى امنیتى قــوى یکى دیگــر از دالیل فروش 

گوشى هاى هوشمند این شرکت است.
 البته توجه زیاد به عوامل امنیتى نیز بسیار مى تواند اذیت کننده 
باشد. به عنوان مثال، ســناریویى را در نظر بگیرید که در آن 
کاربر نیاز به تنظیم مجدد آیفون دارد، اما نمى تواند رمز عبور 
را کامًال به خاطر بیاورد. همچنین ممکن است یکى بخواهد 
آیفون را ریست کند، زیرا به روزرسانى نرم افزارى بد سیستم را 
خراب کرده است، یا دستگاهتان را قبل از تحویل آن به شخص 
دیگرى پاك کنید. فرآیند بازنشانى نیاز به رمز عبور براى باز 
کردن قفل گوشى دارد و نداشتن اعتبار مى تواند باعث دردسر 
شود. با این حال، بازنشانى دستگاه حتى اگر دیگر نمى توانید رمز 

عبور را به خاطر بسپارید، همچنان امکان پذیر است.

نحوه ریست کردن آیفون بدون رمز عبور
تکیه کردن به رایانه براى ریست کردن آیفون مى تواند بسیار 
دشوار باشد، اما اپل سال گذشته به این موضوع رسیدگى کرد. 
در آیفون هایى که iOS 15.2 یا نسخه هاى جدیدتر دارند، اپل 
یک سیستم قفل امنیتى براى تنظیم مجدد آیفون ارائه مى کند. 
در اینجا یک راهنماى گام به گام براى استفاده از ویژگى جدید 

آورده شده است:
در صفحه قفل، چندین بار یک رمز عبور نادرست وارد کنید تا 

زمانى که اخطار "قفل امنیتى" را مشاهده کنید.
در این مرحله گزینه اى به نام Erase iPhone در گوشــه 

سمت راست پایین صفحه ظاهر مى شود.
روى «پاك کردن [نام دستگاه]» ضربه بزنید و مرحله را 
تکرار کنید تا تأیید کنید که واقعاً مى خواهید دستگاه 

را پاك کنید.
اکنون Apple ID خــود را وارد کنید تا 
دستگاه از حساب اپل خود خارج 

شوید.
پس از وارد کــردن رمز 
عبور، بــراى آخرین بار 
 Erase" روى گزینه
[نام دستگاه]" ضربه 
بزنید تا همه داده ها 

دستگاه انتخاب کنید.

شما نمى توانید از این روش ها براى نفوذ به 
آیفون استفاده کنید

قبل از اینکه روش هــاى فوق الذکر را امتحــان کنید، به یاد 
داشته باشید که آن ها فقط در صورتى به صاحب دستگاه اجازه 
مى دهند که آیفون خود را بازنشانى کند که رمز عبور را فراموش 
 Face کرده باشد. به عنوان مثال، اگر تاچ آى دى یا سخت افزار
ID شروع به از کار افتادن کند و کاربران نتوانند رمز عبورى را 
که در ابتدا در مراحل نصب قرار داده اند، به خاطر بسپارند، تنها 
گزینه قابل اعتماد باقى مانده، ریســت کردن آیفون و تنظیم 
مجدد آن اســت. براى ادامه فرآیند راه انــدازى پس از انجام 
بازنشانى، اعتبار Apple ID مورد نیاز است. در واقع، اپل تنها 
در صورتى تعمیرات آیفون را مى پذیرد که گوشى آنالك باشد 
یا شــخصى که آن را براى تعمیر آورده است بتواند به حساب 

کاربرى متصل شده اپل دسترسى داشته باشد.
این یک فرآیند امنیتى اجبارى است و تضمین مى کند که حتى 
اگر تلفن شما گم یا دزدیده شود، کسى نمى تواند به سادگى آن 
را پاك کند و شروع به استفاده از آن به عنوان تلفن خود کند. 
Apple ID اکانتى است که به کاربران اجازه مى دهد به تمام 

سرویس هاى اپل وارد شوند. اگر کاربر آیفون در به خاطر سپردن 
اعتبار اپل آیدى خود مشکل داشته باشد، مى تواند رمز عبور را 
با استفاده از یک دستگاه قابل اعتماد متعلق به یکى از دوستان 
یا اعضاى خانواده تغییر دهد. این کار را مى توان با استفاده از 
برنامه پشــتیبانى Apple یا برنامه Find My نصب شده در 

iPhone، iPad یا iPod دیگرى انجام داد.

اگر نمى توانید آیفون خود را ریست کنید چه 
باید کرد؟

اگر مراحل ذکر شده آیفون شما را بازنشانى نمى کند و نمى توان 
با روش هاى استاندارد به Apple ID دسترسى پیدا کرد، آخرین 
گام استفاده از سیستم بازیابى حســاب است. با این حال، این 
فرآیند ممکن اســت چند روز یا بیشتر طول بکشد تا مالکیت 
یک حساب Apple ID بازیابى شود. براى شروع این آخرین 
تالش، از iforgot.apple.com دیدن کنید، Apple ID خود 
را وارد کنید و مراحل را براى بازگشت به حساب خود دنبال کنید. 
تیم پشتیبانى اپل چند سوال امنیتى مى پرسد تا مطمئن شود که 

شما مالک حساب Apple ID قانونى هستید.
گزینه دیگر این اســت که مستقیماً با پشــتیبانى اپل تماس 
بگیرید، یا از طریق داشــبورد آنالین اختصاصى یا با مراجعه 
حضورى به فروشگاه مجاز اپل. همیشه ایده خوبى است که 
اسناد صورتحساب را براى اثبات مالکیت در دسترس داشته 
باشید. نیازى به گفتن نیست که فرآیند بازنشانى آیفون بدون 
رمز عبور و/یا اپل آیدى دست و پا گیر اســت، اما این فرآیند 
براى امنیت کاربران در نظر گرفته شده است تا مطمئن شوند 
بازیگران بد قادر به دسترسى به حســاب هاى کاربرى آن ها 

نیستند.

پاك شوند و گوشــى به حالت پیش فرض کارخانه بازنشانى 
شود.

پس از اتمام فرآیند پاك کردن اطالعــات، تلفن مجدداً راه 
اندازى مى شود و از شما مى خواهد که آن را دوباره با استفاده از 
اعتبار Apple ID خود تنظیم کنید. اگر پشتیبان iCloud وجود 
داشته باشد، داده ها در طول فرآیند راه اندازى بازیابى مى شوند 

و مى توان یک رمز عبور جدید تنظیم کرد.
چگونه آیفون را بدون رمز عبور با استفاده از 

کامپیوتر ریست کنیم؟
امکان ریست کردن آیفون با استفاده از رایانه شخصى یا مک 
وجود دارد. این روش شامل چند مرحله اضافى نسبت به گزینه 
قبلى است، اما محدودیتى در نسخه iOS براى این فرآیند وجود 
ندارد، زیرا حتى روى سخت افزار هایى که اپل به عنوان منسوخ 
عالمت گذارى کرده اســت نیز کار مى کند. براى بازنشانى 
آیفون بدون رمز عبور با استفاده از رایانه، کابل الیتنینگ خود 
را بازیابى کنید، آن را به رایانه شخصى یا مک خود وصل کنید 

و سپس این مراحل را دنبال کنید:
آیفون خود را خاموش کنید.

پس از خاموش شدن آیفون، دکمه پاور (در آیفون 8 و جدیدتر)، 
دکمه کاهش صدا (در سرى آیفون 7) یا دکمه هوم تاچ آى دى 

(در آیفون 6 و آیفون SE نسل اول) را فشار داده و نگه دارید..
بالفاصله کابل الیتنینگ را به آیفون وصل کنید و همچنان 

دکمه فهرست شده در مرحله 2 را فشار دهید.
پس از یک لحظه کوتاه، صفحه بازیابى آیفون ظاهر مى شود. 
اکنون مى توانید دکمه را رها کنید. تلفن خود را کنار بگذارید و 

به رایانه متصل بروید.
در مــک داراى macOS Catalina یا نســخه جدیدتر، به 
Finder بروید و روى iPhone متصل در صفحه ســمت 

 Restore" چپ کلیک کنید تا صفحه تلفن باز شــود. دکمه
iPhone" را پیدا کرده و روى آن کلیک کنید.

در رایانه شخصى ویندوز یا مک داراى macOS Mojave (یا 
قدیمى تر)، iTunes را باز کنید، روى نماد آیفون متصل کلیک 

کنید و سپس روى دکمه «بازیابى» کلیک کنید.
منتظر بمانید تا همه داده ها از آیفون پاك شوند. پس از اتمام 
فرآیند، آیفون خود را از رایانه جدا کــرده و فرآیند راه اندازى 
دستگاه را به همان روشى که در دستگاه جدید انجام مى دهید، 

شروع کنید.
اگر یک نسخه پشتیبان ابرى موجود باشد، مى توانید داده ها را از 
آن به آیفون خود بازیابى کنید. براى انجام این کار، فرمان هاى 
روى صفحه را در طول فرآیند راه اندازى دنبال کنید تا زمانى 
که به منوى "Quick Start" برســید. پس از رسیدن به آنجا، 
گزینــه «Set Up Manually» را در پاییــن انتخاب کنید، 
به شبکه Wi-Fi خود متصل شوید و ســپس به دنبال کردن 
دستورات ادامه دهید تا به «App & Data screen» برسید. 
در این مرحله گزینه «Restore from iCloud Backup» را 
انتخاب کنید، در صفحه بعد اعتبار Apple ID مرتبط شده را 
وارد کنید و سپس آخرین گزینه پشتیبان گیرى را براى بازیابى 

اشتباهاتى در واتساپ که باید از آنها جلوگیرى کرد

 افرادى که از 

Acc و سپس 

وشن کنید و 

ا پس از یک 
از بین بردن 
ر براىهمه 

0، 90 روز 
 پیام را

ارســالکد تایید براى کســى  کنیــد؛ بنابراین از  نمى توانید به حســاب خود دسترســى پیدا
خوددارى کنید.

Camera Roll" تنظیمات را تغی

تأیید صحــت دو مرحلــه اى را
تلفن شما اســت تا از تالش هک
براى روشن کردن تأیید دو مرحل

دهید.

ایمن کردن تنظیمات
ا تنظیماتى براى جلوگیــرى از
ccount ســپس ،t WhatsApp

ب انتخاب کنید چه کسى مى تواند
 گزگزگز گز گز گزگگز گزگز گز گزگزگزگزگز گز گز گ گز گزینه هاى شــما همه، مخاطب
و به هر کســى که
کنــد، بنابرایــن

کککک کنید.

 طبق تحقیقات انجام شده گوشى هوشمند روى 
مغز اثر نمى گذارند و باعث سرطان نمى شوند.

بر اساس یک مطالعه جدید، استفاده از تلفن همراه 
باعث افزایش بروز تومور مغزى نمى شــود. این 
تحقیق یافته هاى قبلى را تقویت مى کند که نشان 

مى داد موبایل ها با سرطان مغز مرتبط نیستند.
 جسیکا جونز، استاد ســرطان شناسى دانشکده 
پزشــکى مک گاورن گفت:" این مطالعه نشان 
داد که افراد زیادى از سال 1975 تا 1992 (گوشى 
هوشمند در آن زمان وجود ندارد) به تومور مغزى 
مبتال شــده بودند. پس از این مطالعه محققان، 
بیماران زیادى را مورد بررسى قرار دادند و متوجه 
شــدند که تلفن هاى همراه باعث ســرطان مغز 

نمى شوند.
کرســتین پیرى، یکى از نویسندگان این مطالعه، 
از واحد اپیدمیولوژى ســرطان، گفت:" این نتایج 
شواهد انباشــته اى را تأیید مى کند که استفاده از 
تلفن همراه در شرایط معمول خطر تومور مغزى را 
افزایش نمى دهد. فناورى هاى تلفن همراه همواره 
در حال بهبود هستند، به طورى که نسل هاى اخیر 

توان خروجى بسیار کمترى را منتشر مى کنند.
بورگون گفت که نتایج NTP اغلب اشتباه تفسیر 
مى شــود. به گفته او، آنچه که مطالعات NTP در 
واقع نشــان داد این بود که در سطوحى که تقریبًا 
شش برابر بیشتر از حد مجاز براى قرار گرفتن در 
 DNA معرض تشعشع است، شواهدى از شکستن
و برخى ارتباط با تومور هاى مغزى در موش هاى 

نر وجود دارد.
علیرغم نتایج دلگرم کنند تومور هاى مغزى مطالعه 
اخیر، در آمریکا، از هر 100 هزار مرد یا زن، یک نفر 
به سرطان مغز مبتال مى شود. جونز گفت: «بهترین 
کارى که مى توانید براى سالمتى انجام دهید این 
است که گوشى خود را کنار بگذارید و ورزش کنید. 
حتى 30 دقیقه پیاده روى در روز مى تواند تفاوت 
بزرگى ایجاد کند.» کاهش در صورت اضافه وزن، 
کاهش چشــمگیرى در خطر ابتال به سرطان را 

نشان داده است.

تلگرام در آپدیت جدیدى اعالم کرد که به کاربران 
این امکان را مى دهد تا هر صدایى را به عنوان زنگ 
اعالن خــود تنظیم کنند. مى توانیــد از فایل هاى 
صوتى کوتاه آپلود شده از تلفن خود استفاده کنید و 
پیام هاى صوتى را به عنوان زنگ هاى اعالن از یک 

چت ذخیره کنید.
تلگرام مى گوید در حال حاضر از فایل هاى صوتى 
و پیام هاى صوتــى زیر 300 کیلوبایــت و کمتر از 
پنج ثانیه پشــتیبانى مى کند. مى توانیــد از منوى 
 ،Settings > Notifications and Sounds

صدا را بــه چت هاى خاص یــا کل گروه هاى چت 
اختصاص دهید.

تلگرام به غیر از زنگ هاى اعالن سفارشــى، مدت 
زمان بى صدا سفارشــى را نیز در نظر گرفته است. 
قبًال فقط مى توانستید اعالن ها را براى یک ساعت، 
هشت ساعت یا دو روز بى صدا کنید، اما به روزرسانى 
جدید گزینه هاى بیشــترى را در اختیار شــما قرار 
مى دهد. اکنون اگر مى خواهید اعالن ها را به عنوان 
مثال در طول 30 دقیقه  ، یا حتــى براى یک دوره 
دو ماهه طوالنى تر موقتًا متوقف کنید، این ویژگى 
کمى کاربردى تر اســت. این به روزرســانى شامل 
افزایش هاى بیشــترى براى تایمر حذف خودکار 
است، که به طور خودکار پیام ها را در یک چت در یک 

زمان خاص ناپدید مى کند.
تلگرام همچنین برخى تغییرات خاص سیستم عامل 
را اعمال کرده اســت، از جمله بهبود ترجمه درون 
برنامه اى در iOS که به اندازه نسخه اندروید تلگرام 
از زبان ها پشتیبانى مى کند. برنامه پیام رسانى اکنون 
به شما امکان مى دهد اندازه پنجره پخش کننده را 
در حالت تصویر در تصویــر در اندروید تغییر دهید و 
به شما این امکان را مى دهد که از ژست هاى حرکتى 
براى تغییر اندازه پنجره استفاده کنید یا دکمه «X» را 

براى بستن صفحه فشار دهید.

گوشى هاى هوشمند
 باعث ایجاد 

تومور مغزى مى شوند؟

تلگمعرفى ویژگى جدید تلگرام ژگ ف

چرا باید فوراً 
گوگل کروم خود را 
به روزرسانى کنید؟

و 
ش 

این نقص
زده و ه
سوءاس
این مو
از گــر
در روز
ک شــد
مشــک
کرده اس
هنگامى

را 
ید؟

کاربران اینستاگرام در آمریکا که حساب هاى عمومى دارند، مى توانند از این پس در 
پست هایى که ارسال مى کنند، محصوالت را برچسب گذارى (تگ) کنند.

 این گزینه تاکنون به بعضى برندها و بعضى تولیدکنندگان محتوا محدود بود. با این 
قابلیت اینفلوئنســرها مى توانند به مخاطبان خود کمک کنند محصوالتى که در 

پستهایشان نشان مى دهند را خریدارى کنند.
اینســتاگرام پیش از این اعالم کرده بود هدف از این قابلیت، کمک به افراد براى 
حمایت از کسب و کارهاى کوچک محبوبشان است. اگر کاربران محصوالت را در 
پستهاى خود تگ کنند، فعال سهمى از فروش آن نخواهند برد، با این حال اینستاگرام 
شعبه هاى فروشگاه ها را آزمایش کرده است و شرکت ِمتا مى خواهد 
اقدامات بیشترى براى کمک به درآمدزایى تولیدکنندگان محتواى 
کوچک از طریق اپلیکیشن هاى این شرکت انجام دهد.تگ کردن 
محصوالت در پست ها کار پیچیده اى نیست و درست مثل تگ 
کردن کاربران دیگر است. تگ کردن محصوالت به پست در 
فید محدود نخواهد بود و اینستاگرام روى قابلیت مشابهى براى 

استورى کار مى کند.

قابلیت برچسب گذارى کاال
 در اینستاگرام عرضه شد

پستهاىخودتگ کنند، فعال
شعبه هاى
اقدامات بی
کوچکا
محصو
کردن ک
فید محدو
اس
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احتماال این اتفاق چند بــار براى تان رخ داده 
اســت: شــما به دالیلى به اتاق دیگرى در خانه 

مى روید، اما نمى توانید دلیلــش را به یاد بیاورید. یا، 
با کسى دســت مى دهید و قبل از اینکه رهایش 

کنید، نام او را به یــاد نمى آورید؛ و بدترین مورد 
ممکن! بــراى خرید به فروشــگاه مى روید و 

وقتى برمى گردید، یادتان مى آید که کاالى اصلى را 
نخریده اید! واى خداى من! اصال براى خرید همان کاال 
بود که در وهله اول به فروشگاه رفته بودید. اینجاست که 
پاى تقویت حافظه کوتاه مدت به میان مى آید. اما چطور 

و به چه شیوه هایى مى توانند حافظه را بهبود داد؟
عالئم ضعف حافظه کوتاه مدت مى تواند ناشى از مشغله 
کارى، حــواس پرتى و عدم تمرکز باشــد. مطمئنًا این 
حالت با افزایش سن بدتر مى شــود، اما افرادى که کار 
و مشغله زیادى دارند، در هر ســنى با فراموشى دست 
و پنجه نرم مى کنند؛ و کارآفرینان مطمئنًا در این دسته 

قرار مى گیرند!
این روش هاى موثر و البته غیرعادى را امتحان کنید و در 

عرض چند هفته شاهد بهبودى خواهید بود!

1. مراقبه کنید
تحقیقات نشــان مى دهند که حتى کســانى که هیچ 
تجربه اى در مدیتیشن یا مراقبه ندارند، مى توانند حافظه 
خود را تنها در هشت هفته بهبود ببخشند. انجام مدیتیشن 
منظم توانایى شــما را براى تمرکز و حتــى قبولى در 

آزمون ها بهبود مى بخشد.
مطالعاتى در دانشــکده پزشکى هاروارد 

نشــان داد افــرادى که مدیتیشــن 
مى کنند کنترل بیشــترى بر ریتم 
آلفا دارنــد (یک مــوج مغزى که 
گفتــه مى شــود حواس پرتى هاى 

روزمــره را فیلتر مى کند و 
به چیز هاى مهم تر امکان 

پردازش مى دهد). این تنها 
یک فرضیه است. مدیتیشن به 

طور قابل توجهى جریــان خون به مغز 

را افزایش مى دهد و مکانیسم هاى ذخیره سازى را چند 
برابر مى کند.

به عالوه، این اطمینــان را مى دهد که مغز شــما این 
توانایى را حفــظ مى کند.خوب، اگر شــما هم جزو آن 
دســته از آدم هایى هســتید که به دنبال تقویت حافظه 
کوتاه مدت تان هستید، همین حاال دست به کار شوید! 
مشت هاى تان را گره کنید، چشم هاى تان را از این طرف 
به طرف دیگر حرکت دهید (این یکى کمى ســرگیجه 
مى آورد)، درست و صاف بنشــینید و ببینید آیا مى توانید 

همزمان بخندید و آدامس بجوید!

2. براى تقویت حافظه کوتاه مدت چشمان 
خود را از یک سمت به ســمت دیگر حرکت 

دهید
ممکن است زیادى عجیب و غریب به نظر برسد، اما این 
حرکت جانبى مى تواند به تحریک حافظه کمک 
کند. گفته مى شود که حرکات افقى چشم 
به فعال شدن و پیوند دو نیمکره مغز 
کمک مى کند. یک مطالعه نشان 
داد شــرکت کنندگانى که هر روز 
صبح به مدت 30 ثانیه چشــمان 
خــود را تمرین مى دادند، 
به طور متوسط   10 درصد 
وظایف حافظــه خود را بهتر 
انجام مى دادند! بد نیســت شما 

هم این تمرین ساده را شروع کنید.

3. مشــت هاى خود را گره 
کنید

به طور معمول، کارى که تحت اســترس یا در هنگام 
عصبانیت انجام مى دهیم، یعنى مشت کردن دست ها، 
احتمال یادآورى را بهبود مى بخشد. برخى مى گویند براى 
ذخیره یک خاطره دست غالب خود را فشار دهید و دست 
دیگر خود را براى یادآورى آن! این حالت را حدود 45 ثانیه 
نگه دارید. گفته مى شود که مشت کردن نواحى مغزى 

مرتبط با حفظ حافظه را فعال مى کند.

4. بــراى تقویــت حافظه کوتــاه مدت از 
فونت هاى غیر معمول استفاده کنید

خواندن چیزى که دشــوار اســت، از جمله یک فونت 
پیچیده، به تمرکز زیادى نیاز دارد. اعتقاد بر این اســت 
که افزایش تمرکز باعث مى شــود تا آنچه خوانده اید به 

یاد بسپارید.

5. خط خطى کنید
شاید تینگه فرزندتان در کالس درس خط خطى مى کند، 
نشانه بى توجهى نباشد. تحقیقات زیادى نشان مى دهد 
که خط خطى کردن مى تواند به افراد کمک کند متمرکز 
بمانند، مفاهیم جدیــد را درك کنند و اطالعات را حفظ 
کنند. خط خطى یک تکه کاغذ خالى مغز را به ســوى 
کاوش، تجدید نظــر و بهبود افــکار و ایده هاى خالق 

ترغیب مى کند.

6. بخندید
خنده نمرات تست هاى حافظه کوتاه مدت را در مطالعات 
تحقیقاتــى را بهبود مى دهــد. پس از تماشــاى یک 
ویدیوى خنده دار به مدت 20 دقیقه، ســطح کورتیزول 

بــراى شــرکت کنندگان 
کاهش یافت. از آنجایى که این 

هورمون با استرس مرتبط است، که بر 
حافظه تأثیر منفى مى گذارد، داشتن یک دوز خنده 

روزانه براى ســالمت کلى شما مفید خواهد 
بود! چه چیزى راحت تــر از این؟ براى بهبود 

حافظه کوتاه مدت تان بخندید!

7. بکوشــید وضعیت بدنى مناسبى 
داشته باشید

مطالعات نشان مى دهد که وضعیت بدن مى تواند 
به طور قابل توجهى بر حافظه تأثیر بگذارد. این احتمال 

وجود دارد که خاطراتى که با بدن و چشمان متمایل به 
سمت پایین به یاد مى آورید، ماهیت منفى داشته باشند. 

این حالت را امتحان کنید. 
دقت داشته باشید که خمیدگى چه تاثیرى روى روحیه 
شما دارد. برعکس، صاف بنشینید یا بایستید و چانه خود 
را کمى به ســمت باال ببرید – اکنون تقریبًا غیرممکن 
اســت که خاطرات منفى را به یاد بیاورید و روى آن ها 
تمرکز کنید؛ و بهتر اینکه، صاف نشســتن ممکن است 

جریان خون را تا 40 درصد افزایش دهد.

8. بــراى تقویت حافظه کوتــاه مدت رژیم 
غذایى مدیترانه اى را دنبال کنید

بر کسى پنهان نیســت که درســت غذا خوردن براى 
عملکرد مغز مهم اســت. تحقیقات نشان مى دهند که 
رژیم هاى غذایى سرشار از سبزیجات، امگا 3 و میوه ها 
ممکن اســت به حفظ حافظه با افزایش ســن کمک

کند. 
یک رژیم غذایــى مدیترانه اى  که سرشــار از میوه ها، 
سبزیجات و امگا 3 اســت (مانند ماهى و روغن زیتون)  

ممکن اســت با افزایش ســن به جلوگیرى از کاهش 
حافظه کمک کند. مطالعات کاهش 19 درصدى احتمال 
مشکالت شناختى در افرادى شــد که اسید هاى چرب 
امگا 3 بیشترى مصرف و از گوشت قرمز و لبنیات اجتناب 

مى کردند.

1. در حین یادگیرى آدامس بجوید
شاید بهتر باشد اجازه ورود آدامس به کالس درس داده 
شود، زیرا برخى از مطالعات نشان مى دهند که جویدن 
آدامس در حیــن یادگیرى، زمان واکنــش را دقیق تر و 
بهبود یافته تر مى ســازد؛ و به دالیل ناشناخته، فعالیت 
در هیپوکامپ، ناحیه مهم مغز بــراى حافظه را افزایش 

مى دهد.
 یک مطالعه انجام شــده در بریتانیا نشان داد که نمرات 
آزمون کسانى که آدامس جویده بودند 24 درصد براى 
یادآورى فورى کلمــات و 36 درصــد در آزمون هاى 
یادآورى تاخیرى کلمات بیشتر بود. خوب حاال بگویید 

ببینیم، آدامس مورد عالقه شما چیست؟

تقویت حافظه کوتاه مدت با 9 روش عجیب
دندان یکى از مهــم تریــن، کاربردى ترین و  و بسیار مؤثر!

حســاس ترین اعضا بدن اســت که مراقبت و 
نگهدارى آن اهمیت بسیار زیادى دارد. مراقبت 
از دندان مانند مراقبت از پوست یا هر عضو دیگر 
بدن از اهمیت ویژه اى برخوردار است. با مراقبت 
صحیح مى توانید حتى در دوران پیرى نیز از غذا 
خوردن با دندان هــاى طبیعى خود لذت ببرید و 

زیبایى لبخندتان را تا سنین باالحفظ کنید.
مســلمًا ترك خوردگى و شکســتگى زیبایى 
دندان ها و لبخند را تحــت تأثیر قرار مى دهد به 
خصوص اگر جلوى دهان باشد. اما شکستگى 
دندان عالوه بر زشــت کردن لبخند، عوارض و 
خطراتى براى سالمت دندان و دهان به دنبال 
دارد، بنابراین حتماً باید به دنبال ترمیم آن باشید. 
اگر متوجه شــدید دندانتان لب پر شدگى، ترك 
خوردگى و یا شکســتگى پیدا کرده نترسید، در 
بیشتر موارد این وضعیت کامال قابل درمان است 

و دندانتان نجات پیدا مى کند.
1. اتصال شکســتگى دندان: به دالیل 
مختلفى ممکن است یک دندان دچار شکستگى 
شود که روش هاى مختلفى براى درمان آن وجود 
دارد.یکى از آن ها اتصال قسمت شکسته شده 
است. این روش به ندرت انجام مى گیرد چراکه 
احتمال اتصال صد در صدى وجود ندارد. در این 
روش دندان پزشک تالش مى کند که با ابزار هاى 
موجود قسمت شکسته شده را به دندان متصل 
کند. این روش با وجود اینکه به ندرت موفقیت 

آمیز مى شود، اما روش مقرون به صرفه  است.
2. تغییر شــکل: درصورتى که شکستگى 
دندان بسیار ریز و جزئى باشــد، پزشک معالج 
مى تواند با ابزار هایى که در اختیار دارد، قسمت 
کوچکى از دندان را برش یا صیقل دهد تا سطع 

دندان صاف شود.
3. پر کردن: پر کردن دندان یکى از شایع ترین 
روش هاى درمان است که براى شکستگى هاى 
بزرگ انجام مى گیرد. زمانى که دندانپزشــک 
تشــخیص دهد که دندان بیمار توســط تغییر 
شکل و اتصال درمان نمى شود، با استفاده از مواد 

مخصوص، قسمت خورده شده را پر مى کند.
4. استفاده از اشعه ماوراء بنفش: یک 
نوع مخصوصى از کامپوزیت دندان وجود دارد 
که مى توان با استفاده از ابزار هاى مختلف آن را 
همرنگ دندان کرد. در این روش پس از مرحله 
انجام کامپوزیک، پزشــک دندان را در معرض 

ماورا بنفش قرار مى دهد تا دندان مقاوم تر شود.
5. روکش: روکش یکــى دیگر از روش هاى 
موجود براى درمان شکستگى دندان است که 
اغلب براى دندان هــاى جلویى انجام مى گیرد 
و ســاالنه بیماران زیادى از این روش استفاده 

مى کنند.
6. ساخت تاج:  ساخت تاج و قرار دادن آن 
بر روى دندان معموال زمانى توصیه مى شود که 
قسمت بزرگترى از دندان شکسته شده باشد. تاج 
را مى توان در باالى دنــدان قرار داد تا میناى از 

دست رفته را بپوشاند.
7. درمان ریشــه: برخى اوقات یک دندان 
فاسد ممکن است دندان هاى اطراف خود را نیز 
فاســد و خراب کند که در این صورت، پزشک 
معالج تصمیم به درمان ریشــه دندان مى کند 
و دندان فاســد را از دهان بیمار خارج مى کند تا 

مجدد یک نمونه سالم رشد کند.
8. ایمپلنت: ایمپلنت دندان تقریبا گران ترین 
روش براى درمان است و آخرین روشى است که 
دندانپزشکان از آن استفاده مى کنند. در صورتى 
که شکستگى دندان بسیار بزرگ و عمیق باشد 
و هیچ روشى براى درمان آن وجود نداشته باشد، 
پزشک ایمپلنت را توصیه مى کند. در این روش 
تمام دندان و ریشه آن کشــیده مى شود و یک 
دندان جدید با استفاده از پیچ و مهره به لثه وصل 

مى شود.

ســوتالنا ایشــچنکو، پزشــک بیمارى هاى عفونى، گفت: تعدادى از عادات بــد مى توانند 
باعث کشــیدگى مفاصل و منجر به بیمارى هاى اســتخوانى شــوند که درمان آن ها دشوار 

است.
به گفته این متخصص، اشــتباه اصلى پوشــیدن مداوم کفش هاى ناراحــت کننده از جمله 
کفش هاى پاشــنه دار اســت. این منجر به جابجایى در مرکز ثقل مى شود و فشار بیشترى بر 
ستون فقرات وارد مى کند. براى مفاصل سخت است، گردش خون و تغذیه در بافت ها مختل  

مى شود.
این متخصص تصریح کرد: اشتباه دوم هم از همین نوع، 
کم تحرکى است. اگر فرد فرصت تغییر نوع فعالیت 
را ندارد باید هر ســاعت یکبار تمرینات ورزشى 
انجام دهد. هیپوترمى را نقض دیگرى است که 

منجر به فرآیند هاى التهابى مى شود.
او توصیه کرد: از گوشــت، نان ســفید، شکر زیاد 
اســتفاده نکنید. این غذا ها کلسیم معدنى قلیایى 
را از استخوان ها، دندان ها و مفاصل خارج 
مى کنند. غذا هــاى قلیایى طبیعى 
بیشترى باید به رژیم غذایى اضافه 
شود: سبزیجات، میوه ها، مارچوبه 
و غیره. براى ســالمت سیســتم 
اسکلتى عضالنى رژیم غذایى با 
مقادیر کافى ویتامین و مواد معدنى 

ضرورى است. 

نرگــس جوزدانى متخصص تغذیــه و رژیم درمانى 
درباره تغذیه کودکان ســنین مختلــف گفت: تغذیه 

کودکان در سنین مختلف بسیار متفاوت است.
او افزود: تغذیه کودکان به دو بخش یا ســه بخش بر 
اساس رده سنى تا یک سالگى، دو سالگى و سپس تا 
پنج سالگى تقسیم بندى مى شود. مصرف شیر تا سن 
یک سالگى تغذیه اصلى کودك است و به هیج عنوان 

نمى تواند جایگزین غذا یا خوراکى دیگر شود.
جوزدانى تصریح کرد: شیر خشک یا شیر مادر تا یک 
سالگى به عنوان شیر اصلى بکار مى رود و مادران به 
هیچ عنوان نمى توانند از شیر پاستوریزه استفاده کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: مادران 
مى توانند از سن 4 تا 6 ماهگى نوزاد بنا بر نظر پزشک 
کودك یا متخصص تغذیه به او غذاى کودکى دهند 

که الزم است حتما در زمان مناسب به کودك معرفى 
شود، در غیر اینصورت باعث مى شود تا او در دریافت 
ریزمغذى و درست مغذى دچار اختالل شود، چرا که 
پس از 6 ماهگى مصرف شیر خشک یا شیر مادر دیگر 

کفایت الزم را ندارد.
جوزدانى گفت: مادران بین 6 تا یک سالگى باید هر 
هفته مواد غذایى جدید را به کودك معرفى کنند و آن 
را در برنامه هاى غذایى کــودك جاى دهند، معموال 
ســبزیجات زودتر از میوه جات معرفى مى شــوند. 
گفتى اســت که مادران نباید به هیچ عنوان از شکر 
در غذاى کودك اســتفاده نکنند و همچنین شکر را 
به میزان کمترى در غذاى او جــاى دهند.او اضافه 
کرد: از سن یک سالگى به بعد باید میزان شیر مادر و 
شیر خشک در کودکان کمتر شود و به تدریج از شیر 

پاستوریزه در لیوان در برنامه غذایى آن ها جاى گذارى 
شود و پس از سن یک و نیم ســالگى الى دو سالگى 
توصیه مى شــود که آن ها به صورت کامل از شــیر 

گرفته شوند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى بــا بیان اینکه 
دریافت مقدار مناســبى از پروتئین، کربوهیدرات و 
چربى هاى مفید در تغذیه کــودکان جایگاه ویژه اى 
دارد، گفت: میوه جات و سبزیجات در کنار این موارد 
در تغذیه کودکان استفاده مى شود و بیشترین مصرف 
ســبزیجات معموًال در غذا هایى مانند ســوپ است. 
همچنین، گفتنى اســت که در میان میوه ها مصرف 
سیب و ســپس موز و خیار اولویت بیشــترى براى 

مصرف کودك دارد.
جوزدانى تصریح کرد: انواع حبوبات مانند سوپ و آش 

همراه مقدارى گوشت و کربوهیدرات هایى مانند جو 
و رشته فرنگى و برنج و خورشت هاى روزانه یکى 

از گزینه هاى بسیار مناســب در وعده غذایى 
کودکان یک تا دو سال است که باید مادران 

به آن توجه ویژه اى داشته باشند.
ایــن متخصص تغذیــه و رژیــم درمانى
 تاکید کرد: میزان روغن مصرفى کودکان 

در هر وعده غذایى بســتگى به سن 
کودك مى تواند یک تا سه قاشق 

مربا خورى متفاوت باشــد، اما 
این موضــوع بســتگى به 

کودك، میزان اشــتها، 
روند وزن گیــرى و ... 

دارد.

احتماال این اتفاق چند بــار براى تان رخ داده 
اســت: شــما به دالیلى به اتاق دیگرى در خانه 

مى روید، اما نمى توانید دلیلــش را به یاد بیاورید. یا، 
با کسى دســت مى دهید و قبل از اینکه رهایش 

کنید، نام او را به یــاد نمى آورید؛ و بدترین مورد 
ممکن! بــراى خرید به فروشــگاه مى روید و 

وقتى برمى گردید، یادتان مى آید که کاالى اصلى را
نخریده اید! واىخداى من! اصال براى خرید همانکاال 
بود که در وهله اول به فروشگاه رفته بودید. اینجاست که 
پاى تقویت حافظه کوتاه مدت به میان مى آید. اما چطور 

و به چه شیوه هایى مى توانند حافظه را بهبود داد؟
عالئم ضعف حافظه کوتاه مدت مى تواند ناشى از مشغله 
کارى، حــواس پرتى و عدم تمرکز باشــد. مطمئنًا این 
مى شــود، اما افرادى که کار حالت با افزایشسن بدتر

و مشغله زیادى دارند، در هر ســنى با فراموشى دست 
و پنجه نرم مى کنند؛ و کارآفرینان مطمئنًا در این دسته 

قرار مى گیرند!
این روش هاى موثر و البته غیرعادى را امتحان کنید و در 

را افزایش مى دهد و مکانیسم هاى ذخیرهسازى را چند
برابر مى کند.

به عالوه، این اطمینــان را مى دهد که مغز شــما این 
توانایى را حفــظ مى کند.خوب، اگر شــما هم جزو آن 
دســته از آدم هایى هســتید که به دنبال تقویت حافظه 
کوتاه مدت تان هستید، همین حاال دست به کار شوید! 
اینطرف کنید، چشم هاى تان را از گره مشت هاى تان را

حرکت دهید (این یکى کمى ســرگیجه  به طرف دیگر

3. مشــت هاى خود را گره 
کنید

به طور معمول، کارى که تحت اســترس یا در هنگام 
عصبانیت انجام مى دهیم، یعنى مشت کردن دست ها، 
احتمال یادآورى را بهبود مى بخشد. برخى مى گویند براى 
ذخیره یک خاطره دست غالب خود را فشار دهید و دست 
5دیگر خود را براى یادآورى آن! این حالت را حدود45 ثانیه

نگه دارید. گفته مى شود که مشت کردن نواحى مغزى 
مرتبط با حفظ حافظه را فعال مى کند.

4. بــراى تقویــت حافظه کوتــاه مدت از 
فونت هاى غیر معمول استفاده کنید

بــراى شــرکت کنندگان 
کاهش یافت. از آنجایى که این 

هورمون با استرس مرتبط است، که بر
حافظه تأثیر منفى مى گذارد، داشتن یک دوز خنده 

روزانه براى ســالمت کلى شما مفید خواهد 
بود! چه چیزى راحت تــر از این؟ براى بهبود

حافظه کوتاه مدت تان بخندید!

7. بکوشــید وضعیت بدنى مناسبى 
داشته باشید

مطالعات نشان مى دهد که وضعیت بدن مى تواند 
به طور قابلتوجهى بر حافظه تأثیر بگذارد. این احتمال

وجود دارد که خاطراتىکه با بدن و چشمان متمایل به 

9تقویت حافظه کوتاه مدت با 9 روش عجیب
د و بسیار مؤثر!
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 پزشکى هاروارد

 مدیتیشــن 
ى بر ریتم 
مغزى که 
پرتى هاى 

 و
ن 

نها 
شن به 

ن خون به مغز 

حرکت جانبىمى تواند بهت
کند. گفته مى شود
به فعال شدن
کمک مى کن
داد شــرکت
صبح به مدت
خــ
به ط
وظایف
انجام مى د
هم این تمرین ساده

8 روش براى درمان
 ترك خوردگى

 و شکستگى دندان

مى شود.

الگوى تغذیه اى درست کودکان تا سن 2 سالگى
ها جاى گذارى 
لى دو سالگى 
کامل از شــیر 

ــا بیان اینکه 
ربوهیدرات و

ایگاه ویژه اى 
کنار این موارد

شترین مصرف 
ســوپ است. 
یوه ها مصرف 
شــترى براى 

د سوپ و آش 

همراه مقدارى گوشت و کربوهیدرات هایى مانند جو 
ىىىىىىىىىىىىىیکى و رشته فرنگى و برنج و خورشت هاى روزانه 

ىىىىىىىىىىىىىایى از گزینه هاى بسیار مناســب در وعده غذ
نننننننننران کودکانیک تا دو سال است که باید ماد

آن توجه ویژه اى داشته باشند. به
ایــن متخصص تغذیــه و رژیــم درمانى
ننننننننکان  تاکید کرد: میزان روغن مصرفى کود

ننننننن سن هر وعده غذایى بســتگى به در
کودك مى تواند یک تا سه قاشق

مربا خورى متفاوت باشــد، اما 
این موضــوع بســتگى به

کودك، میزان اشــتها، 
 ... روند وزن گیــرى و

دارد.

2 سالگى

عادت هاى بدى که مى تواند موجب 
شکستگى مفاصل شود

مى شود.
اینمتخصص تصریح کرد: اشتباه دوم هم از
کم تحرکى است. اگر فرد فرصت تغییر
را ندارد باید هر ســاعت یکبار تمرین
را نقض دیگر انجام دهد. هیپوترمى
منجر به فرآیند هاى التهابى مىشود.
او توصیه کرد: از گوشــت، نان ســفید
اســتفاده نکنید. این غذا ها کلسیم معد
را از استخوان ها، دندانها و مف
مى کنند. غذا هــاى قلیا
بیشترى باید به رژیم غذ
ه شود: سبزیجات، میوه
و غیره. براى ســالمت
اسکلتى عضالنى رژیم
مقادیر کافى ویتامین و

ضرورى است. 

به گفته کارشناسان مصرف یک لیوان آب گرم به همراه لیمو در اوایل صبح منجر به کاهش 
فعالیت رادیکال هاى آزاد در بدن شده و از شما در برابر انواع بیمارى ها محافظت مى کند.

بسیارى از ما عادات مشخصى را هنگام بیدار شدن صبحگاهى داریم؛ از جمله نوشیدن قهوه، 
چاى و آب سرد. با این حال این نکته ثابت شــده که نوشیدن آب گرم در اوایل صبح مزایاى 

بهداشتى شگفت انگیزى به دنبال دارد.
مصرف آب گرم با معده خالى تاثیر مستقیم روى دستگاه گوارش داشته و باعث تقویت سیستم 
ایمنى و حذف سموم از بدن مى شود. به گفته کارشناسان مصرف یک لیوان آب گرم به همراه 
لیمو در اوایل صبح منجر به کاهش فعالیت رادیکال هاى آزاد در بدن شــده و از شما در برابر 

انواع بیمارى ها محافظت مى کند.
بهبود فرایند هضم: یک فنجام آب گرم و نوشیدن آن با معده خالى منجر به دفع سموم از بدن 

شده و سیستم گوارشى را براى هضم بهتر مواد غذایى تحریک مى کند.
این در حالى است که آب سرد تاثیر برعکس دارد و نوشیدن آن به همراه چربى ها، فرایند هضم 
را دشوار مى کند. آب سرد منجر به ایجاد رسوبات چربى در دستگاه گوارش مى شود. آب گرم 
نه تنها مواد سمى را از دستگاه گوارش پاك مى کند بلکه منجر به تسکین عالئمى مانند سوء 

هاضمه، سوزش سردل و نفخ مى شود.

جلوگیرى از یبوست
بسیارى از غذا هایى که در طول روز مصرف مى کنیم، به دشوارى هضم مى شوند و منجر به 
درد و نفخ شکم و اختالل یبوست مى شوند. نوشیدن آب گرم در این میان باعث بهبود حرکت 

روده ها و مبارزه با یبوست مى شود.

از بین بردن درد هاى روزمره
یک فنجان آب گرم گاهى مى تواند بهترین راه براى کاهش درد هاى قاعدگى و حتى سردرد 
باشد. آب گرم اثر آرامبخش روى بدن دارد و منجر به ارامش عضالت شکمى، تسکین جوش 
و اسپاسم مى شود. برخى مطالعات نشان داده اند که آب گرم باعث تحریک گردش خون شده 

و براى درمان زخم هاى عضالنى بسیار مفید است.

کاهش وزن
آب گرم دماى بدن و سوخت و ساز آن را افزایش مى دهد. با این اتفاق سوخت چربى باال رفته 

و عملکرد دستگاه گوارش و کلیه ها نیز بیشتر مى شود.

بهبود گردش خون
نوشیدن یک لیوان آب گرم با معده خالى منجر به تخریب رسوبات چربى در بدن مى شود. این 

فرایند همراه با پاك شدن سموم از بدن بهبود گردش خون را به همراه دارد.

کاهش التهاب
نوشیدن منظم آب گرم همراه با لیمو منجر به کاهش میزان اسیدیته در بدن شما را کاهش 
مى دهد ضمن این که منجر به حذف اســیداوریک از مفاصل شما مى شود؛ عاملى که مقصر 

بروز التهاب در مفاصل است.

6 مزیت نوشیدن آب گرم با معده خالى!
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به شماره پالك 10393/4075 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بنام فاطمه سلطان جهانگرد فرزند رمضان در جریان 
اســت که طبق رأى 140060302027012865 مورخ 1400/10/22 هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه ســابقه اى از تحدید حدود اولیه پالك 10393 مشاهده نگردید لذا به استناد 
ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1401/03/10 ساعت 9 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســى روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى اقدام و 
گواهى طرح دعوى خود را به این منطقه ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت و 
یا نماینده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1401/02/18 - م الف: 1312154 - رییس 
ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان - مهدى صادقى /2/246 

آگهى تبصره 3- ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602006001042 - تاریخ ارسال نامه: 1401/02/11 - آقاى مهدى 
عسگرى فروشانى فرزند حسینعلى اعالم نموده که مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به شماره پالك 1354 فرعى از 107- اصلى بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت در 
دفتر الکترونیک 139620302006011893 متعلق به مرحوم حسینعلى عسگرى فروشانى 

فرزند رمضانعلى که نزد آقاى خسرو عسگرى فروشانى فرزند یوسف میباشد و چون اخطار به 
نامبرده شده و اظهار نموده که سند مالکیت نزد ایشان نمى باشد و تسلیم ننموده. لذا مراتب 
طبق تبصره 3- ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهى میشود که دارنده سند مالکیت مذکور 
از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز ســند مذکور را تحویل نماید و یا آنکه مجوز 
قانونى نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره اعالم نماید و در صورت انقضا مدت و 
عدم وصول اعتراض موجه سند مالیت وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. م الف: 
1312106- سید امیرحسین حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از 

طرف احمد کاشف /2/247

معاون مسکن و ساختمان اداره  کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان گفت: استان اصفهان بعد از استان تهران داراى 
بیشــترین آمار ثبت نام کننده در طرح بزرگ نهضت ملى 
اســت و تاکنون، حدود 419 هزار نفر در این طرح ثبت نام 

کرده اند. 
امیر زاغیان گفت: در حال حاضر، پرونده این افراد در حال 
بررسى است تا حائِز شرایط بودِن آن ها بر اساس سه شرط 
اصلى از جمله فرم ج سبز، به معنى عدِم اخِذ امکانات دولتى، 
نداشتن مالکیت خصوصى و استفاده از تسهیالت بانکى 

احراز شود. 
وى گفت: پیش بینى مى شود در سال جارى از متقاضیاِن 

تاییِد نهایى شده، دو قسِط 40 میلیون تومانى دریافت شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان گفت: از اواخر خرداد ســال جــارى، نتیجه این 
بررسى ها به  صورت پیامک به همه متقاضیان اطالع رسانى 

مى شود. 
زاغیان از متقاضیان خواســت به  محض دریافت پیامک، 
به محلى که در آن اعالم شده است، مراجعه کنند؛ چرا که 

شاید نیاز به صحت سنجِى مجدد و تکمیل مدارك باشد.
 وى گفت: پس از تکمیل پرونده، فرد، به  عنوان متقاضى 
نهایى براى افتتاح حســاب به بانک معرفى مى شود و در 
مرحله نخست، مى بایست 40 میلیون تومان پرداخت کند.

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از افزایش 56 
درصدى ترددهاى استانى دراین منطقه در روزهاى تعطیل 
عید فطر امسال در مقایسه با ســال قبل با ثبت افزون بر 

هفت میلیون تردد خبر داد.
منصور شیشه فروش افزود : حدود 140 دستگاه تردد شمار 
در جاده هاى استان اصفهان نصب است که به وسیله این 
دســتگاه ها از دهم تا چهاردهم اردیبهشت امسال کل 
ترددهاى استان هفت میلیون و 730 هزار ثبت شده است.

وى افزود: تعداد خودروهاى ورودى به اصفهان 758 هزار 
دستگاه بود که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 74 
درصد و خروجى جاده هاى اســتان نیز 749 هزار خودرو 

بود که حدود 75 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان تصریح 
کرد: براى این ایام ، 200 تیم پلیــس راه و 42 تیم  اداره 
راه،44 پایگاه هالل اهمر و 200 پایگاه فوریت پزشــکى 

آماده با ش بودند.
شیشــه فروش در ادامه گفت: در این چنــد روز تعطیلى 
تصادفات جاده اى منجر به فوت نداشــته ایم اما 2 فروند 

بالگرد اورژانس آماده باش بودند.
 وى اضافه کرد: جاده هاى  کاشان، غرب و جنوب استان، 
محورهاى جاده هــاى فرعى به خصوص شــهرهاى 

گردشگرى وگالب گیرى  بیشترین تردد را داشته است.

ثبت نام 419 هزار نفر در طرح 
جهش تولید مسکن 

افزایش تردد در اصفهان 
همزمان با تعطیالت عید فطر 

ثبت 12 هزار بیمار مبتال به
 ام اس در اصفهان

اسـتاد گروه مغـز و اعصـاب دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهان گفـت: تاکنون بالغ بر 12 هـزار بیمار مبتال به 
ام اس در اصفهان ثبت شـده، هر چند جمعیت بیماران 
از این تعداد بیشـتر اسـت. دکتر سـید جالل ضیایى با 
اشـاره به اینکه بیمارى ام اس در سـنین بین 15 تا 45 
سـال بروز مى کند، اظهار داشـت: بروز ام اس را بیشتر 
در  زنان جوان شـاهدیم که در 30 درصد موارد پس از 
زایمان، بیمارى آنها درمان  مى شود.  وى بیان داشت: 
طب سنتى و درمان ام اس با سلول هاى بنیادى تاکنون 

اثبات نشده است.

60 هزار نفر از نوش آباد
 دیدن کردند

مدیر گردشـگرى شـهردارى نوش آباد گفـت: بناهاى 
تاریخـى این شـهر میزبان 60 هـزار گردشـگر در روز 
عید فطر و تعطیـالت بعد از آن بـود در حالى که در 20 
روز تعطیـالت عید نوروز ایـن رقم 100 هـزار نفر بود. 
روح ا... سالکیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تنوع 
و نزدیکى مکان هاى دیدنى، دسترسى امن و آسان به 
نوش آباد، ارزان بودن هزینه هـاى اقامت و قرار گرفتن 
در مسـیر ترانزیـت شـمال - جنـوب کشـور، از جمله 
مزیت هایى اسـت کـه باعث جذب گردشـگر بـه این 

شهر شده است. 

کمبود نیرو در ادارات 
استان اصفهان

در بخش هاى مختلف ساختار ادارى استان اصفهان 
با کمبود نیرو مواجه ایم که در آمـوزش و پرورش به 
16 هزار نفر مى رسـد. اسـتاندار در حاشـیه بازدید از 
محل آزمون استخدامى آموزش و پرورش استان در 
دانشـگاه اصفهان با بیان اینکه در ایـن آزمون، براى 
هر سهمیه استخدامى، حدود 14 نفر رقابت مى کنند، 
گفت: باید پیگیر باشـیم که سـهم اسـتان را افزایش 
دهیم تا مجموعه آموزش و پرورش بیش از این دچار 
کمبود نیرو نباشد. سید رضا مرتضوى از کمبود حدود 
16 هزار نیرو در آموزش و پرورش استان سخن گفت 
و افزود: سـهمیه اى که در این آزمون به اسـتان داده 

شده، حدود دو هزار نفر است.

خبر

آگهى تغییرات
شــرکت زاگرس ماشین ســپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 2063 و 
شناســه ملى 14008591657 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : حمید فضل الهى جونقانى به کدملى 
3501577338بسمت مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیــره و زهرا شــعاعى جونقانى به 
کدملى 4670156403بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره و شهین اکبرى پورجونقانى به 
کدملى 4679146605بعنوان عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
بهزاد راهنمائى به کدملى 1270863517 و 
محسن جانثارى به کدملى 6339954936 
بترتیب بسمت بازرســان على البدل و اصلى 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند 
روزنامــه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید .کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1310411)

آگهى تغییرات 
شــرکت صحون صنعت سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 2362 و شناسه ملى 10260575640 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقــاى احمدرضا خاکزاد 
شــماره ملــى 1281891721 به ســمت رئیس 
هیات مدیره آقاى محمدرضا شــمس بوانى شــماره 
ملى 1271233193 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره آقاى محمدشــمس ســوالرى شــماره ملى 
1282821172 به ســمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1310406)

آگهى تغییرات 
شــرکت چدن ریزان جى شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 26042 و شناســه ملى 
10260467910 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1401/01/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : غالمرضا طبیبى جبلى به شماره 
ملــى 5658958271 و علیرضا طبیبى جبلى به 
شماره ملى 1270816322و سعیده طبیبى جبلى 
به شــماره ملى 1271302047به سمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1310389)

آگهى تغییرات
شــرکت چدن ریــزان جى شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 26042 
و شناســه ملــى 10260467910 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/01/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : غالمرضا طبیبى جبلى به شــماره 
ملى 5658958271 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و ســعیده طبیبــى جبلى به 
شــماره ملى 1271302047 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا طبیبى 
جبلى به شــماره ملى 1270816322 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات و اوراق 
عادى شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
و یکى از اعضاى هیات مدیــره همراه با 
مهر شرکت معتبر اســت اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1310396)

آگهى تغییرات
شــرکت کشــت و صنعت مهیار دشت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 5715 و 
شناسه ملى 10260268523 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1400/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امیر افیونى به 
شماره ملى 1282914227، بتول حفیظى 
اصفهانى به شماره ملى 1284397319 و 
روزا افیونى به شماره ملى 1284617637 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - مرتضى موسوى 
صالحى به شماره ملى 3620327981 
به عنوان بازرس اصلى و غالمحســین 
ایرج پور به شماره ملى 1287756395 
به عنوان بازرس علــى البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1310404)

آگهى تغییرات
شرکت صحون صنعت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 2362 و شناسه ملى 
10260575640 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/11/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :آقاى محمدشمس سوالرى 
به شــماره ملى 1282821172 و آقاى 
محمدرضا شــمس بوانى به شماره ملى 
1271233193 و آقــاى احمدرضــا 
خاکزاد به شــماره ملى 1281891721 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. آقاى 
سیدمســعود حجازیان به شــماره ملى 
1289122008 به سمت بازرس اصلى 
و فهمیمه محمد زمانى استکى به شماره 
ملى 1270232071 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعــوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1310409)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســاختمانى و تاسیســاتى پویــا دشــت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 9795 و شناسه ملى 
10260308784 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرشــاد باورساد عبدالى 
به کدملى1971915556 به ســمت بازرس اصلى و 
اردشیر عظیمى گندمانى به کدملى 6299399317 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شــدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1310413)

آگهى تغییرات 
شرکت رستاك ابر سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 68186 و شناســه ملــى 14010125393 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:سرمایه شرکت از مبلغ 000000 000 22 ریال به

 000 000 000 31 ریال از طریق مطالبات حال شده 
و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه 
بشرح زیراصالح شــد : . ماده 4 اصالحى : سرمایه 
شرکت مبلغ 000 000 000 31 ریال نقدى است 
که به 310000 سهم با نام عادى000 100 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1310384)

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه امروز ساندویچ به 
یک غذاى الکچرى تبدیل شده است، گفت: براساس اعالم 
دولت، نان تا پایان سال هیچ افزایش قیمتى نخواهد داشت.

رسول جهانگیرى در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت 
نان در اصفهان، اظهار کرد: افزایش قیمت نان تنها مربوط 
به نان هاى فانتزى است و تا پایان امسال نان هاى معمولى 

گران نمى شود.
وى درباره گرانى نــان در نانوایى ها، گفت: فضاى عمومى 
مربوط به آزادســازى نان هاى باگت و فانتزى موضوعى 
جداست و براساس اعالم دولت، نانوایى هاى دیگر تا پایان 

سال هیچ افزایش قیمتى نخواهند داشت.
رئیس اتاق اصناف اصفهان دربــاره افزایش قیمت نان در 
نانوایى هاى آزادپر، افزود: قیمت آرد ایــن نانوایى ها آزاد و 
قیمت نان آنها به صورت ارشادى در دستور کار شوراى آرد و 

نان استان قرار گرفته است.
وى با بیان این که قیمت نان سنگک 8 هزار تومانى اکنون 
25 هزار تومان شده است گفت: این افزایش قیمت نان تخلف 

است. اکنون براى افزایش قیمت نان هیچ گونه تصمیمى 
گرفته نشده و ســهمیه نانوایان یارانه پز طبق روال گذشته 
تخصیص داده مى شود و نانوایان حق افزایش قیمت ندارند 

همچنین نانوایان آزادپز نرخ ارشادى دارند.
وى با بیان اینکه برخــى نانوایان نیمــه یارانه اى و برخى 
یارانه اى هســتند، گفت: قیمت نان نانوایــان آزادپز نیمه 
یارانه اى براســاس آنالیز قیمتى اســت و اکنون هیچ گونه 
تغییرى در نرخ نان نانوایان و تخصیص سهمیه آنها ایجاد 
نشده اســت. رئیس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: نان 
گران نشده است، اما آنالیز و بررسى هزینه هاى سال جارى 

که به آنها تحمیل شده، در دست بررسى است.
وى در ادامه درباره افزایش قیمت نان هاى فانتزى، گفت: 
اینکه دولت تصمیمى دراین باره گرفته، پاسخگویى آن در 
حیطه اختیارات اصناف نیست، اما متأسفانه کشور طى چند 
سال گذشته درگیر تحریم شده و هر تغییر و نوسانى موجب 
جو روانى در بازار مى شود همانند موج گرانى افزایش قیمت 
بنزین. متأســفانه امروز موج روانى قیمت ها موجب برهم 

خوردن بازار شده است.
جهانگیرى با بیان اینکه اکنون قشر کم درآمد مردم با افزایش 
قیمت نان هاى فانتزى و ... کمتر به ســاندویچ ها مراجعه 
مى کنند، تأکید کرد: ساندویچ یک غذاى ارزان قیمت بود 
که یک فرد با درآمد پایین مى توانست به خانواده خود غذاى 
بیرون بدهد، اما امروز ساندویچ به یک غذاى الکچرى تبدیل 
شده است. وى ادامه داد: متاسفانه محدودیت ها و رانتى که 
در نحوه توزیع آرد و عدم رسیدن آن به مصرف کننده نهایى 
ایجاد شده بود، اعتراض داریم. البته فکر مى کنم جو روانى 
در ارتباط با افزایش قیمت ها بعد از گذشت چند روز آرامش 
به بازار برگردد تا با ایجاد رقابــت در بازار محصول ارزان به 

مصرف کننده داده شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهــان درباره کمبــود ماکارونى و 
سهمیه بندى آن در بازار، گفت: این موضوع نیز به جو روانى 
بازار برمى گردد، البته برخى کارخانه هاى بزرگ ماکارونى 
عامل این گرانــى و توزیع در بازار بودنــد و اصناف دخل و 

تصرفى در گرانى ماکارونى ندارند.

سنگک 8000تومانى 25 هزارتومان شده است

رئیس اتاق اصناف: افزایش قیمت 
نان تخلف است

مدیرکل منابع طبیعــى و آبخیزدارى اصفهان گفت: 
احیاى معادن غیرفعال، متروکه و رها شــده در این 
استان براى جلوگیرى از افزایش کانون هاى ریزگرد، 
مناطق بیابانى و منابع انتشار گرد و غبار ضرورى است.
محمدعلى کاظمى افزود: معادن متروکه و رها شده 
بویژه در مناطق شرقى اصفهان از کانون هاى گرد و 
خاك و ریزگرد به شمار مى رود که باید براى احیاى آنها 
و کاهش اثرات مخربشان برنامه ریزى کرد که این امر 

توجه و مشارکت خود بهره برداران را نیز مى طلبد.
وى ادامه داد: این معادن بیشتر معادن گچ هستند که 
در منطقه سگزى واقع در شرق اصفهان قرار دارند و با 
توجه به اینکه منطقه یاد شده  داراى بیابان هاى متعدد 
است شاهد فعالیت هاى کانون هاى بیشتر گرد و غبار 

و ریزگرد هستیم.
کاظمى با اشــاره بــه اینکــه ریزگردها ســاالنه 
حــدود 128 میلیــارد تومــان خســارت بــه 
زیرساخت هاى استان اصفهان  وارد مى کند اضافه 
کرد: بیابان زدایى روش هاى متعددى مانند تثبیت شن 
و ماسه، مالچ پاشى و کاشت نهال دارد تا به واسطه آن 

بیابان ها کمتر گسترش یابند.
وى اظهارداشت: از مساحت 10/7 میلیون هکتارى 
استان اصفهان، 3/2میلیون هکتار معادل 30 درصد را 
اراضى بیابانى و شن زار تشکیل مى دهد که بیشتر در 
نواحى شمالى و شرقى استان قرار دارد و مناطق تحت 
تاثیر فرسایش بادى استان بیش از 2 میلیون و 800 

هزار هکتار و کانون هاى هاى بحرانى فرسایش بادى 
1.5 میلیون هکتار مساحت دارد که 16 کانون را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرکل منابع طبیعى استان با بیان اینکه تاکنون بالغ 
بر 308 هزار هکتار از بیابان ها بویژه در مناطق بحرانى 
استان نهالکارى شده است، تصریح کرد: نهالکارى در 
مناطق بیابانى نیازمند خاك غیر بیابانى از یک سو و 
بیش از 10 مرحله آبیارى است تا گیاه بتواند پس از 2 

سال بدون نیاز به آبیارى، به رشد خود ادامه دهد.
وى خاطرنشان کرد: اجراى طرح هاى بیابان زدایى 
و کنترل ریزگرد سبب حفاظت از 730 کیلومتر جاده، 
270 کیلومتر راه آهن، یک هزار و 600 کیلومتر شبکه 
آبیارى، 42 هــزار واحد مســکونى، 38 هزار هکتار 
زمین هاى کشــاورزى، 20 شــهر، 216 روستا، 10 
شهرك صنعتى و 2 فرودگاه مسافربرى و نظامى در 

این استان شده است.

براى کنترل کانون هاى گرد و خاك و ریزگرد؛

احیاى معادن غیر فعال در اصفهان ضرورى است

استاندار و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اســتان اصفهان به همراه سایر مســئوالن در روز 
شانزدهم اردیبهشت ماه از حوزه هاى مختلف آزمون 

استخدامى در استان بازدید کردند.
محمدرضا قاســمى در جریــان بازدیــد از مراکز 
برگــزارى آزمون اســتخدامى بــا بیــان اینکه 
درحال حاضر به تعداد 13 دســتگاه مجوز استخدام 
داده شــده اســت، اظهار کرد: آزمون برگزار شده 
ویژه تکمیــل نیروها و متقاضیان حضــور در اداره 
کل آموزش و پرورش اســت و آزمون مرحله دوم 
در تیرماه ســال جارى براى 12 دستگاه باقى مانده 

برگزار خواهد شد.

وى افزود: از تعداد 34674 نفر شــرکت کننده تعداد 
31463 نفر براى اســتخدام در آموزش و پرورش و 
3211 نفر براى سایر دســتگاه هاى اجرایى استان 
رقابت مى کنند. همچنین از شرکت کنندگان آزمون 
استخدامى آموزش و پرورش، 6095 نفر معادل 19 
درصد مرد و 25368 نفر برابر با 81 درصد زن هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تعداد مجوزهاى استخدام نیرو در 
کل دستگاه هاى اجرایى استان برابر با 2289 سهمیه 
اســت که از این تعداد 2128 مجوز استخدام معادل 
93 درصد مربوط به آموزش و پرورش و 161 مجوز 

استخدام نیز جهت 12 دستگاه اجرایى استان است.

93 درصد مجوزهاى استخدام در استان مربوط به 
آموزش وپرورش است
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گلر ایرانى بوآویشتا در شب تســاوى تیمش مقابل ویتوریا 
گیمارش نیمکت نشــین بود. یاران بیرانوند که پس از دو 
شکســت متوالى در دیدار هفته قبل لیــگ برتر پرتغال به 
پیروزى رســیده بودند، در بازى مقابل ویتوریا گیمارش به 
تساوى رسیدند و صاحب یک امتیاز شدند. تیم بوآویشتا با 
تساوى یک بر یک در دیدار خانگى مقابل ویتوریا گیمارش 
37 امتیازى شــد و بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به سانتا 
کالرا و تفاضل گل کمتر نسبت به ماریتیمو، در جایگاه هشتم 
جدول لیگ برتر پرتغال قــرار گرفت. علیرضا بیرانوند، گلر 
ایرانى بوآویشتا که در فصل جارى لیگ برتر پرتغال هشت 
بار درون دروازه تیمش قــرار گرفته، براى نوزدهمین بازى 
متوالى فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد و تا پایان 

دیدار مقابل ویتوریا گیمارش نیمکت نشین بود.

احمد موسوى در 20 شهریور ماه ســال 1399 به استقالل 
پیوست. عملکرد او در استقالل نوســان زیاى داشت. با این 
اوصاف بعید نبود که این بازیکن و فرهاد مجیدى در 16 آبان 
1400 به پایان راه همکارى برسند.  در نهایت این بازیکن با 
توافق مالى به گل گهر سیرجان پیوســت. موسوى در زمان 
جدایى از آبى پوشان توافق کرد که طلب بیش 2 میلیاردتومانى 
خود را تا پایان اردیبهشــت 1401 دریافت کند. در غیر این 
صورت، این مبلغ شــامل جریمه دیرکرد و سود مى شود و به 
4 میلیارد تومان مى رسد. حال باید دید مدیران استقالل که 
درگیر پرونده بدهى افراد مختلف هستند به این موضوع چه 

زمانى رسیدگى مى کنند؟

کمیته اجرایى کنفدراســیون فوتبال آسیا تصمیم کمیته 
فوتسال و فوتبال ساحلى کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنى 
بر لغو مسابقات قهرمانى باشگاه هاى فوتسال آسیا در سال 
2022 پس از انصراف امارات به عنوان میزبان مسابقات 
را تاییــد کرد. این اقــدام AFC درحالیســت که پیش از 
این باشگاه گیتى پســند اصفهان قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر فوتســال ایران مذاکرات الزم را براى میزبانى 
این رقابت ها انجــام داده بود اما در نهایــت، AFC جام 

باشگاه هاى آسیا را لغو کرد.
 

تساوى بوآویشتا در شب 
نیمکت نشینى بیرو

خطر جریمه میلیاردى
 براى استقالل 

خبر بد براى گیتى پسند
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تیم سپاهان که در جایگاه سوم جدول رده بندى لیگ برتر 
قرار دارد، هفته گذشته بازى حساسى با استقالِل صدرنشین 
در هفته بیست و پنجم داشــت که با تساوى یک - یک به 
پایان رسید. سپاهانى ها به جز تقابل با پیکان در روز دوشنبه، 
بازى حساس دیگرى هم شــنبه هفته آینده با پرسپولیس 
دارند که اهمیت و حساســیت باالیى دارد و در سرنوشت 
رقابت باالى جدول هم تاثیر بسزایى خواهد داشت. از همین 
رو محرم نویدکیا، سرمربى سپاهان از بازیکنانش خواسته تا 
پایان دیدار حساس هفته بیست و هفتم مقابل پرسپولیس از 
گفتگو با رسانه ها پرهیز کنند تا بدین شکل تمرکز و آرامش 

تیم در این دو هفته بهتر حفظ شود.

کایســرى اســپور در غیاب ملى پوش ایرانى خــود مقابل 
غازى آنتپ به تساوى رسید. یاران حســینى که طى چهار 
مسابقه اخیرشان موفق به کسب پیروزى نشده و یک شکست 
و دو مساوى در سوپر لیگ و یک باخت در جام حذفى ترکیه 
داشتند، باز هم نتوانستند به برترى برسند و به یک امتیاز خارج 
از خانه مقابل غازى آنتپ رضایت دادند. تیم فوتبال کایسرى 
اسپور در بازى مقابل غازى آنتپ به تساوى یک بر یک رسید 
که این نتیجه آنها را 44 امتیازى کرد و با صعود یک پله اى 
و موقت، در جایگاه چهاردهم جدول سوپر لیگ ترکیه قرار 
داد. سید مجید حسینى، ملى پوش ایرانى کایسرى اسپور که 
در فصل جارى سوپر لیگ ترکیه 28 بازى انجام داده، بنابر 
نظر سرمربى تیمش بخاطر در پیش بودن دیدار نیمه نهایى 
جام حذفى مقابل ترابزون اسپور قهرمان لیگ، در دیدار برابر 

غازى آنتپ استراحت کرد و در لیست مسابقه نبود.

سکوت تا بعد از الکالسیکو

حسینى نبود،
 کایسرى مساوى کرد

باز هم جر و بحث درباره پرونده بازیکن گابنى گل گهر

غائله «اریک باگناما»
 تمام بشو نیست 

مرضیه غفاریان
در حالى که تنها پنج هفته به پایان مســابقات لیگ بیســت و یکم مانده، جر و بحث در 
خصوص بازیکن گابنى گل گهر هنوز ادامه دارد. این هم یکى از عجایب لیگ حرفه اى 

فوتبال ماست. 
احتماًال «اریک بابو باگناما بوکوم» که این روزها به تاجیکستان رفته و با درخشش براى 
تیم استقالل این کشور در بازى هاى آسیایى موفق به گلزنى شده است، روحش هم خبر 
ندارد که پرونده بازى او براى سیرجانى ها در ایران پس از شش ماه هنوز خاتمه نیافته است. 
نکته جالب این ماجرا آنجاست که بهمن ماه سال گذشته و هنگامى که کمیته استیناف 
پس از مدتها کش و قوس در زمینه این پرونده جنجالى، حکم به بازنده شدن تیم امیر قلعه 
نویى به دلیل استفاده از این بازیکن مقابل تیم هاى استقالل، پیکان و سپاهان داد، اعالم 
کرد «رأى صادره قطعى است» اما حاال با استناد به یک فایل صوتى «رأى قطعى» این 

کمیته زیرسئوال رفته و باز روز از نو و روزى از نو...  
دوباره حرف و حدیث ها درباره این پرونده، نقل محافل فوتبالى شده است. استقاللى ها 
معتقدند به هیچ وجه رأى صادر شــده نباید تغییر کند و پرسپولیسى ها تقال مى کنند 3 
امتیازى که بابت این موضوع به حســاب حریف همیشگى شان ریخته شده از آنها کسر 
شود. این 3 امتیاز خصوصًا این روزها که اختالف این دو تیم تهرانى با یکدیگر به عدد 4 
رسیده بدون شک نقش بسزایى در تعیین قهرمان لیگ ایفا خواهد کرد. بر همین اساس، 
پرسپولیسى ها معتقدند اگر فدراسیون رأى خود را در این زمینه تغییر ندهد این شائبه را 
به وجود مى آورد که مى خواهد یک تیم خاص را قهرمان کند اما استقاللى ها برعکس 

رقیب سنتى خود فکر مى کنند.
پنج هفته به پایان مسابقات لیگ بیست و یکم مانده و شرایط قهرمانى امسال برخالف 
سال هاى گذشــته به اندازه اى میان این دو رقیب دیرینه حساس شده که آنها بیش از 
تمرکز بر مسابقاتى که در پیش دارند و تالش براى موفقیت در میدان،  به هر اتفاقى خارج 
از مستطیل سبز چنگ مى زنند بلکه بتوانند با کسب یک امتیاز بیشتر از حریف رنگ جام 
قهرمانى را به نفع تیم خود عوض کنند. آنها یا همدیگر را متهم به تبانى مى کنند، یا به 
داور مسابقه اتهام مى زنند که به ضرر آنها سوت زده اســت، یا متوسل به پرونده هایى 
مثل پرونده بازیکن گابنى گل گهر مى شوند، یا پاى دســت هاى پشت پرده را به میان 
مى کشند و در نهایت هم عنوان مى کنند فدراسیون با مهندسِى بازى ها سعى در قهرمان 

کردن «تیم خاص» دارد. 
این «تیم خاص» تا سال گذشــته «پرسپولیس» بود و امســال البد رقیب سنتى اش، 
«استقالل» اســت. هیچ معلوم نیســت این وســط نقش بازیکنانى که میلیاردى پول 
مى گیرند و کادر فنى اى که هدایت آنها را در مسابقات برعهده دارد چه مى شود. اینطور که 
آنها مدعى هستند همیشه تیمى که دستش از جام قهرمانى کوتاه مى ماند حقش توسط 
تیمى که آن را به خانه برده خورده مى شود. این وسط آسمان و َمه و خورشید و فلک در 
ناکامى و کامیابى این دو تیم دخیل بوده اند و ال غیر. فقط مى ماند یک نکته: با این تفاسیر 
چه حاجت به صرف هزینه هاى گران براى به خدمت گرفتن بازیکنان و مربیانى است که 
هیچ کارى از دستشان بر نمى آید و تازه ممکن است مانند«باگناما» یک پرونده همیشه 

باز را هم رقم بزنند؟!

VAR مانع نتیجه 

شگفت انگیز 
یاران قلى زاده

کاپیتان ذوب آهن:
تیم دست و پا بسته اى نیستیم

ورزورزش
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13 به استقالل 
ى داشت. با این 
6دى در 16 آبان 
 این بازیکن با 
سوىدر زمان

 میلیاردتومانى 
ند. در غیر این 
ود مى شود و به 
ن استقالل که 
ن موضوع چه 

ب 

01

دى لیگ برتر 
الِل صدرنشین 
 یک - یک به 
در روز دوشنبه، 
ه با پرسپولیس 
و در سرنوشت 
اشت. از همین 
نش خواسته تا 
ل پرسپولیس از 
مرکز و آرامش 

باز هم جر و بحثکو

غائله «
 تما

مرضیه غفاریان
در حالى که تنها پنج هفته به پایان مســابقات لیگ بیســت و یک
ادامه دارد. اینهم یکى از خصوص بازیکن گابنىگل گهر هنوز

فوتبال ماست. 
احتماًال «اریک بابو باگناما بوکوم» که این روزها به تاجیکستان
تیم استقالل این کشور در بازى هاى آسیایى موفق به گلزنى شد
ندارد که پرونده بازى او براى سیرجانى ها در ایران پس از شش ماه
نکته جالب این ماجرا آنجاست که بهمن ماه سال گذشته و هنگ
پس از مدتها کش وقوسدر زمینه این پرونده جنجالى،حکمبه با
نویى به دلیل استفاده از این بازیکن مقابل تیم هاى استقالل، پیک
کرد «رأى صادره قطعى است» اما حاال با استناد به یک فایل ص

کمیته زیرسئوال رفته و باز روز از نو و روزى از نو...  
دوباره حرف و حدیث ها درباره این پرونده، نقل محافل فوتبالى
معتقدند به هیچ وجه رأى صادر شــده نباید تغییر کند و پرسپولی
امتیازى که بابت این موضوع به حســاب حریف همیشگى شان
3شود. این 3 امتیاز خصوصًا این روزها که اختالف این دو تیم تهر
رسیده بدون شک نقش بسزایى در تعیین قهرمان لیگ ایفا خواه
پرسپولیسى ها معتقدند اگر فدراسیون رأى خود را در این زمینه
قهرمان کند ام به وجود مى آورد که مى خواهد یک تیم خاص را

شارلروا در حضور بازیکن ایرانى خود در آستانه 
 VAR رقم زدن یک نتیجه شگفت انگیز بود که

این اجازه را به آنها نداد.
در دیــدار آغازین هفته ســوم مرحله گروهى 
پلى آف لیگ کنفرانس ژوپیر لیگ بلژیک، تیم 
فوتبال شارلروا که مثل همیشه على قلى زاده را 
به عنوان وینگر راست در ترکیب ابتدایى داشت، 
از ساعت 23:15 جمعه شب در استاد دو پایس 

مقابل خنک رده دومى قرار گرفت.
یاران قلى زاده کــه در دو دیدار اخیرشــان در 
مرحله پلى آف شکســت خورده و جمعه شب 
به دنبال کسب نخستین پیروزى مقابل خنک 
بودند، در دقیقه 45 به گل اول بازى رسیدند و با 

برترى یک بر صفر به رختکن رفتند.
برترى شــارلروا تا دقیقه 80 ادامه داشت و این 
تیم در آستانه کسب پیروزى خانگى قرار گرفته 
بود، اما خنــک در فاصله چهار دقیقــه دو بار 
دروازه یاران قلى زاده را باز کرد و یک بازگشت 

غیرمنتظره را رقم زد.
اما شارلروا در لحظات پایانى سراسر حمله شد 
و توانســت در ســومین دقیقه وقت هاى تلف 
شده گل تساوى را توسط واکون بایو بزند و از 

شکست خانگى فرار کند.
مهاجم ساحل عاجى شارلروا که هر دو گل این 
تیم را زده بود، در دقیقه 6+90 براى سومین بار 
دروازه خنک را باز کرد تا تیمش یک بازگشت 
عجیب داشته باشــد، اما خوشحالى قلى زاده و 
هم تیمى هایش خیلى زود و با دخالت کمک داور 
ویدئویى که گل را مردود اعالم کرد، نیمه تمام 
ماند تا کامبک آنها مثل رئــال مادرید در بازى 
برگشت نیمه نهایى لیگ قهرمانان اروپا مقابل 

منچستر سیتى نشود.
یاران قلى زاده پس از دو باخت پیاپى، در دیدار 
مقابل خنک به تساوى 2 بر 2 رضایت دادند و 
28 امتیازى شدند، اما نتوانستند از رتبه چهارم 
جدول مرحله گروهى پلى آف لیگ کنفرانس در 

ژوپیر لیگ بلژیک باالتر بروند.
على قلى زاده، ســتاره ایرانى شارلروا که سى و 
سومین بازى فصل خود را مقابل خنک انجام 
مى داد، تا پایان مسابقه در زمین  حضور داشت و 
سه موقعیت خطرناك هم در این دیدار به وجود 

آورد که هیچ کدام از آنها تبدیل به گل نشد.

هوادار در این فصل گربه سیاه ذوب آهن شد و این تیم را در بازى رفت و برگشت شکست داد تا یاران مسعود 
ابراهیم زاده ناکام بمانند. کاپیتان گاندوها در مورد اینکه پس از این بازى جایگاهشان در جدول را با هوادار 
عوض کردند و در رده یازدهم قرار گرفتند، گفت: امتیازات خیلى به هم نزدیک اســت، هنوز پنج بازى باقى 

مانده و امیدوارم که رتبه تک رقمى را بگیریم.
ابرا هیم زاده در مورد برنامه شان براى دیدار با پرسپولیس گفت: شرایط پرسپولیس خیلى بهتر شده و ما هم تیم 
دست و پا بسته اى نیستیم، با تمام قوا مى رویم که بهترین بازى مان را انجام بدهیم و صد در صد دنبال 3 امتیاز 
هستیم. ان شاءا... که یک بازى تماشاگر پسند انجام دهیم. ما به جدول نگاه نمى کنیم امیدوارم امتیازات الزم 
را در بازى هاى باقیمانده کسب کنیم، بازى به بازى جلو مى رویم  و امیدوارم فصل را با رتبه تک رقمى تمام 
کنیم. وى افزود: وقفه هاى لیگ بازیکن، کادرفنى و باشگاه را خسته مى کند. قبال یکبار بدنسازى مى کردیم 
و 30 تا بازى انجام مى دادیم و تمام مى شد. امسال پنجمین بار است که بدنسازى مى کنیم قبل از فصل هم 
یازده بازى دوستانه انجام دادیم، تا االن با بازى هاى دوستانه لیگ و جام حذفى 55 بازى انجام دادیم و واقعا 
خیلى سخت است و خطر مصدومیت افزایش پیدا مى کند. براى همین در دیدار با هوادار شاداب نبودیم، 5 هفته 

باقى مانده و پنج روز یکبار باید بازى کنیم، امیدوارم همه بازیکنان با تن سالم لیگ را تمام کنند.

مهاجم ذوب آهن مى گوید دو تعطیلى ایجاد شده در لیگ برتر باعث افت ذوب 
آهن و دو شکست متوالى این تیم شد.

ذوب آهن که در روزهاى پایانى ســال 1400 موفق به کسب چهار پیروزى 
متوالى شــده بود، پس از وقفه هاى لیــگ برتر در دو هفتــه اخیر برابر نفت 

مسجدسلیمان و هوادار شکست خورده است. 
سعید باقرپسند با اشاره به تاثیر تعطیلى لیگ برتر روى وضعیت ذوب آهن گفت: 
این وقفه ها شرایط تیم ما را به هم زد. ما در وضعیت فوق العاده اى بودیم که 
چهار بازى پشت سر هم را برده بودیم و مى توانستیم به همین روند ادامه بدهیم 
اما تعطیلى ها به ضرر تیم ما شد و از شرایط آرمانى فاصله گرفتیم. امیدواریم که 
هر چه سریع تر و از همین بازى آینده بتوانیم به نتایج خوب مان ادامه بدهیم 

و امتیازات را کسب کنیم.
باقرپســند که به تازگى از بند مصدومیت رها شــده، در این باره گفت: یک 
آسیب دیدگى جزئى داشــتم که بعد از یک هفته دورى از تمرینات رفع شد و 
به تمرین اضافه شدم. دیروز هم حدود 20 دقیقه بازى کردم و انشاا... از بازى 
هاى آینده در صورت صالحدید کادرفنى با نهایــت توان براى موفقیت تیم 

تالش خواهم کرد.
وى در مورد پیش بینى از وضعیت ذوب آهــن در بازى هاى پایانى لیگ برتر 
عنوان کرد: درست است که تعطیلى ها باعث افت تیم ما شد اما ما هنوز همان 

ذوب آهنى هستیم که توانستیم فوالد و مس را ببریم و چهار برد متوالى کسب 
کنیم. ما بهترین برد لیگ را تا به اینجا و با چهار گل زده داشته ایم. تیم 

سختکوش و پرتالشى داریم و خیلى امیدواریم که از همین بازى 
بتوانیم به شرایط امتیازگیرى برگردیم.  

باقرپسند درباره بازى هفته آینده ذوب آهن مقابل پرسپولیس 
گفت: در اینکه پرسپولیس تیم بزرگ و قدرتمندى است 
هیچ شکى نیست و با پنج سال قهرمانى که داشته، این 
را ثابت کرده است اما ما تیم جوان و پرتالشى داریم که 
تک تک بازیکنان براى این بازى انگیزه فوق العاده اى 
دارند و با انگیزه و توان باال به زمین مى رویم. من براى 
اولین بار با آقاى تارتار برابر پرسپولیس قرار مى گیرم و 

قطعا براى موفقیت تیم تمــام تالش مان را خواهیم کرد و 
امیدواریم نتیجه دلخواه خودمان را کسب کنیم.

او در پایان گفت: از هواداران مان عذرخواهى مى کنم که در اولین حضورشان 
بعد از دو سال نتوانستیم نتیجه خوبى بگیریم. ان شاءا... در بازى هاى آینده 
بتوانیم جواب حمایت هایشان را بدهیم. منتظر حضور پرشور آنها در بازى 
با پرسپولیس هستیم و به حمایت، تشویق، انرژى و دعاى آنها نیاز داریم 

که بتوانیم دست پر از بازى بیرون بیاییم.

تعطیلى هاى لیگ باعث افت ذوب آهن شد

هیچ کارى از دستشان بر نمى آید و تازه ممکن است مانند«باگناما» یک پرونده همیشه 
باز را هم رقم بزنند؟!

بریم و چهار برد متوالى کسب 
تیم ر گل زده داشته ایم.

 که از همین بازى 

ل پرسپولیس 
دى است 
شته، این 
اریم که 
عاده اى
ن براى
ى گیرم و

هیم کرد و 

کنم که در اولین حضورشان 
ن شاءا... در بازى هاى آینده 
حضور پرشور آنها در بازى
ى و دعاى آنها نیاز داریم

شد

بتوانعنوان کرد: درست است که تعطیلى ها باعث افت تیم ما شد اما ما هنوز همان که

گلر تیم ذوب آهن در مورد دیدار حســاس پیش رو مقابل پرسپولیس گفت: بازى 
سخت و حساسى داریم و پرسپولیس هم براى قهرمانى مى جنگد و براى همین کار 
ما خیلى سخت است ولى ما هم با توجه به شرایطمان نیاز به 3 امتیاز بازى داریم و به 

چیزى جز پیروزى فکر نمى کنیم.
پارسا جعفرى ادامه داد: امتیاز میزبانى این بازى را هم داریم ولى فکر مى کنم در این 
بازى در خانه هم بیشترین استقبال از سوى هواداران رقیب باشد و حدس مى زنم در 

خانه به نوعى میهمان باشیم.
گلر ذوب آهن در مورد حساسیت این بازى به خاطر عقبه پرسپولیسى مهدى تارتار 
گفت: مهدى تارتار نان حالل سر سفره اش مى برد و این چرندیاتى که در خصوص 
ایشــان در فضاى مجازى و اطراف مطرح مى شود را ایشــان اصًال به آن اهمیت 
نمى دهد و تمرکزش روى بازى اســت و همیشه به ما مى گوید بدون توجه به اسم 

برگردید. رقیب بروید دست پر خارج شوید و با سه امتیاز 
اتفاقًا در دیدارهاى مهم این چنینى 

انگیزه تیم بیشتر از همیشه است 
و ما هم با توجه به نتایج دو دیدار 

اخیر بمب انگیزه و روحیه هستیم تا 
دست پر از زمین خارج شویم.

جعفرى در مورد اینکه مقابل پرســپولیس 

فیکس است یا نه و اینکه با توجه به اشتباهش در بازى رفت چه انگیزه اى 
براى این دیدار دارد، گفت: در مورد فیکس بودن یا نبودن کادرفنى باید 

نظر بدهند و من چیزى نمى دانم و معموًال شب بازى 
در هتل مشخص مى شود من بازى مى کنم یا حبیب 
فرعباسى. در مورد اشتباه بازى رفت هم اتفاقى بود که 

رخ داد و براى بزرگترین گلرهاى دنیا هم این موارد 
پیش مى آید. من از آن اشتباه درس گرفتم ولى 

همان شب آن را فراموش کردم و دیگر به 
آن فکر نمى کنم و اگر فرصت بازى 

پیدا کنم انگیزه ام کمک به تیم و 
تالش براى نتیجه گرفتن 

است. 

گلر ذوب آهن:

به چیزى جز پیروزى فکر نمى کنیم
ار حســاس پیش رو مقابل پرسپولیس گفت: بازى 
ولیس هم براى قهرمانى مى جنگد و براى همین کار 
3م با توجه به شرایطمان نیاز به 3 امتیاز بازى داریم و به 

یم.
یزبانى این بازى را هم داریم ولى فکر مى کنم در این 
قبال از سوى هواداران رقیب باشد و حدس مى زنم در 

ت اینبازى به خاطر عقبه پرسپولیسىمهدى تارتار
سر سفره اش مى برد و این چرندیاتى که در خصوص 
طراف مطرح مى شود را ایشــان اصًال به آن اهمیت 
ى اســت و همیشه به ما مى گوید بدون توجه به اسم 

برگردید. ید و با سه امتیاز 
چنینى 

ت 
دار 

یم تا 

پرســپولیس

فیکس است یا نه و اینکه با توجه به اشتباهش در بازى رفت چه انگیزه اى
براى این دیدار دارد، گفت: در مورد فیکس بودن یا نبودن کادرفنى باید 

نظر بدهند و من چیزى نمى دانم و معموًال شب بازى 
در هتل مشخص مى شود من بازى مى کنم یا حبیب 
فرعباسى. در مورد اشتباه بازى رفت هم اتفاقى بود که 

رخ داد و براى بزرگترین گلرهاى دنیا هم این موارد 
پیش مى آید. من از آن اشتباه درس گرفتم ولى 

دیگر به همان شب آن را فراموش کردم و
آن فکر نمى کنم و اگر فرصت بازى 

پیدا کنم انگیزه ام کمک به تیم و 
تالش براى نتیجه گرفتن 

است. 

به چیزى جز پیروزى فکر نمى کنیم
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کارشــناس اصفهانــى فوتبال در خصــوص بازى 
ذوب آهن با هــوادار در لیگ برتر اظهار داشــت: در 
مجموع ذوب آهن در لیگ چنان کار مى کند که آنچه 
همه فکــر مى کنند، اتفاق نمى افتــد؛ بازى هایى که 
باید نتیجه اش پیروزى باشــد عکس آن است، البته 
شاید این تعطیلى هاى اخیر نیز در روند نتیجه گیرى 

بى تأثیر نباشد.
رسول کربکندى افزود: ذوب آهن در دیدار قبلى هم 

باید تیم نفت  مسجد سلیمان را مى برد که هم آن بازى 
را واگذار کرد و هم این بازى روبروى هوادار را.

وى ادامه داد: این نوســان براى تیم ذوب آهن خوب 
نیست و باید به حداقل برســد؛ تیمى که 3 یا 4 هفته 
مسابقات را با برد به اتمام مى رساند، به ناگاه در مقابل 
تیم هایى که گمان باخت از آن هــا نمى رود، بازى را 
واگذار مى کند.کارشناس فوتبال اصفهان با بیان اینکه 
این نوسانات، ذوب آهن را از جایگاه اصلى خودش دور 

کرده است گفت: این نتایج براى همه آزار دهنده است 
و براى بازیکن، مربى، مسؤوالن باشگاه و هواداران 
راضى کننده نیست؛ به خصوص بعد از اردوى چند روزه 

که در تهران داشته اند.
کربکندى تصریح کرد: اشکال ذوب آهن این است که 
هر سال با آمدن مربى جدید تعدادى از بازیکنانى که 
در این باشگاه رشد پیدا کرده اند؛ با سلیقه مربى تغییر 

مى کنند و از باشگاه جدا مى شوند.

کربکندى:
آنچه همه فکر مى کنند در مورد ذوب آهن اتفاق نمى افتد
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به مناسبت هفته فرهنگى اصفهان، جشن نور چشمان 
اصفهان در باغ غدیر پذیراى شهروندان ارشد و خانواده ها 

بود.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، جشن نور چشــمان اصفهان ویژه گروه سنى 
ســالمندان در هفته فرهنگى اصفهان برنامه ریزى شد 
تا بار دیگر اهمیت گروه هاى سنى سالمند را در ارتقاى 
سطح فرهنگ و تمدن شهر اصفهان نشان دهد و ثابت 
کند که افزایش سن تاثیرى بر کاهش استعداد افراد ندارد، 
بلکه فرصتى براى یادگیرى مهارت هاى جدید و کشف 

استعداد ها است.
این جشن با اجراى محســن دلیران و هنرنمایى گروه 

سرود آواى تجربه، لحظات دلنشینى را براى سالمندان 
و حاضرین ایجاد کرد و باعث سرزندگى و ایجاد انگیزه 
در گروه  سنى سالمند شــد. در این جشن پدر بزرگ ها و 
مادر بزرگ ها، با اجراى سرود هاى نوستالژى به خاطرات 
کودکى و گذشته سفر کردند و با طنز پردازى ها، لحظاتى 

را بى دغدغه و با خوشحالى سپرى کردند.
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان اظهار 
داشت: اصفهان شهر دوستدار سالمند است و باید به نحو 

احسن از این گنجینه ها بهره مند شویم.
ســعید امامى تصریح کرد: یکى از دغدغه هاى معاونت 
اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى 

اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان، طراحى برنامه هایى 
است که امکان حضور شهروندان ارشد به همراه خانواده 
فراهم شــود، زیرا بر این باور هستیم که هر چه شکاف 
بین نسلى در جامعه کمتر شود، برکاتى را در جامعه وارد 
مى کند و  باعث مى شود تا نسل هاى جدید از تجربیات 

نسل هاى قدیم، استفاده کنند.
وى در رابطه با شهر  دوستدار سالمند افزود: شهر دوستدار 
سالمند یک پروتکل جهانى است و اصفهان در یک سال 
گذشته به این شبکه جهانى پیوسته است که این  شبکه، 
داراى پروتکل هایى در حوزه مسائل فرهنگى، اجتماعى، 
خدمات و شهرسازى است و ضوابطى را براى سالمندان 

شهر، طراحى مى کند.

سالمندان، گنجینه هاى پنهان شهر اصفهان

رئیس اداره بازرسى و شناسایى انشعابات غیر مجاز 
آبفاى اســتان اصفهان بر همــکارى و تعامل بیش 
از پیش مردم به منظور کشــف انشعابات غیر مجاز 

تاکید کرد.  
عباس بخشــى گفت: از مردم اســتان  درخواست 
مى شــود در صورت مشــاهده هرگونه اســتفاده 
غیرمجاز آب یا دســتکارى لوازم و تاسیسات مربوط 
به شرکت آب و فاضالب توسط افراد سودجو، مراتب 
را از طریق شــماره تلفن هــاى 09131019067 
و 09134023659 بــه ایــن شــرکت اطــالع

 دهند.
وى با بیان این که نام و مشخصات فرد گزارش دهنده 
نزد این شرکت محفوظ مى ماند افزود: مردم همچنین 
مى تواننــد تصاویر و فیلــم هاى مربــوط را از طریق 
شبکه هاى اجتماعى به شــماره هاى یادشده ارسال 
نمایند.   رئیس اداره بازرسى و شناسایى انشعابات غیر 

مجاز آبفاى استان اصفهان مصارفى از قبیل آبیارى 
باغ ها، زمین هاى کشاورزى، دامدارى و ساخت و ساز 
را از جمله مصادیق انشعابات غیر مجاز اعالم کرد و 
گفت: متخلفین به مراجع قضایى معرفى و بر اساس 

قانون با آنها  برخورد خواهد شد.
بخشى با اشاره به این که وجود انشعاب هاى غیرمجاز، 
خدمات مطلوب به مردم را با مشــکالتى همچون 
کاهش فشار آب مواجه مى کند افزود: همکارى مردم 
در شناسایى انشعابات غیر مجاز در ارائه خدمات پایدار 

بسیارموثر است.
وى گفت: کسانى که از طریق انشعابات غیرمجاز به 
شبکه وصل مى شوند، عالوه بر وارد کردن خسارت 
به شبکه آبرسانى و نپرداختن هزینه خدمات، باعث 
تجاوز به حقوق دیگر مشــترکان نیز مى شوند و به 
همین دلیل موضوع شناسایى انشعابات غیرمجاز با 

حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد.

استفاده غیرمجاز آب یا دستکارى لوازم و تأسیسات را اطالع دهید 

بیمه سالمت ایران هزینه هاى درمانى بسترى و سرپایى 
شهروندان دهک هاى اول تا سوم اصفهانى را به صورت 

رایگان پوشش مى دهد.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان گفت: با اعالم سیستمى 
شماره هاى ملى ســه دهک اول جامعه از سوى وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعى به سازمان بیمه سالمت، این 
شهروندان مى توانند از تخفیف 90 درصدى تعرفه دولتى 
خدمات بســترى مراکز درمانى تحت پوشــش وزارت 
بهداشت و 70 درصدى تعرفه دولتى خدمات سرپایى و 

پاراکلینیک بهره مند شوند.
دکتر محمدحســین صفارى تاکید کرد: این شهروندان 

براى استفاده از تخفیف باید به مراکز درمانى تحت پوشش 
وزارت بهداشت مراجعه کنند.

وى افــزود: شــهروندان دهــک چهــار بــه بعد که 
متقاضى اســتفاده از خدمات بیمه ســالمت هستند یا 
به دهــک درآمدى خــود اعتــراض دارنــد مى توانند 
به تارنماى "شــهروندى بیمه ســالمت" به نشــانى

 www.bimehsalamatiranian.ir یــا دفتر هــاى 
پیشــخوان خدمات دولت طرف قرارداد بیمه سالمت 

مراجعه کنند.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
شهروندان تحت پوشش بیمه سالمت براى استفاده از 

نظام ارجاع الزامى است به مطب یکى از پزشکان عمومى 
نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند و پرونده سالمت 

تشکیل دهند.
دکتر صفارى، دهک هاى چهار تا 10 متقاضى استفاده از 
بیمه ســالمت را ملزم به پرداخت 20 تا 100 درصد حق 
بیمه دانست و گفت: این اقشار مى توانند از خدمات درمانى 

بخش خصوصى نیز استفاده کنند.
وى تاکید کرد: ســاکنان شــهر هاى زیر 20 هزار نفر، 
روستاییان و عشایر نیز براى استفاده از نظام ارجاع بیمه 
سالمت به پزشک خانواده مستقر در مرکز بهداشت محل 

سکونتشان مراجعه کنند.

3 دهک اول درآمدى برخوردار از بیمه سالمت رایگان

اتاق بازرگانى اصفهان با همکارى اتاق مشترك بازرگانى 
ایران و عمــان وبینار"بررســى فرصت هــاى تجارى و 

سرمایه گذارى با کشور عمان"را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، آرزو جمالى 
نظرى دبیرکل اتاق مشترك بازرگانى ایران و عمان، بازار 
کشور عمان را براى فعاالن اقتصادى ایران داراى جذابیت 
دانست زیرا عمان پایگاه مناسبى براى صادرات، صادرات 
مجدد و دسترسى به دیگر بازارهاى هدف صادراتى است.  
وى افزود: عمــان داراى جمعیت چهار و نیم میلیون نفرى 

بوده که 40 درصد آنرا خارجى ها  تشکیل مى دهند.
 جمالى نرخ بیکارى 5 درصدى، درآمد سرانه 15 هزار دالرى 
و نرخ تورم منفى را از ویژگى هاى عمان معرفى و تصریح 
کرد: قدرتمند بودن پول این کشور دلیل استفاده شهروندان 
آن از کاالهاى لوکس نبوده زیرا 80درصد جمعیت عمان را 

قشر متوسط و پایین تشکیل مى دهند. 
دبیرکل اتاق مشترك بازرگانى ایران و عمان با تاکید بر اینکه 
مردم این کشور خواهان استفاده از کاالهاى با کیفیت داراى 
قیمت مناسب هستند، افزود: به همین دلیل قیمت رقابتى 

براى تجارت با این کشور بسیار مهم  مى باشد. 
وى ضمن ابراز خرسندى از افزایش چشمگیر حجم مبادالت 
تجارى ایران و عمان در سال 1400 گفت: مبادالت ایران و 

عمان در سال مذکور 59 درصد افزایش داشته است. 
دبیرکل اتاق مشترك ایران و عمان مهم ترین گروه هاى 

صادراتى ایران به عمان در سال 99 را شامل موادغذایى، 
انواع محصوالت پتروشیمى، کیک،شکالت و شیرینى جات 
ماکارونى و اسپاگتى، رب گوجه، فراورده هاى لبنى، حبوبات، 
ادویه، سبزى خشک و تازه دانســت و تاکید کرد: ورود به 
حوزه هاى  عسل، زعفران، برنج و خشکبار  اصال توصیه 
نمى شود.  جمالى گفت: ورود به بازار مصالح ساختمانى به 

ویژه انواع سیمان و کلینکر، شیرآالت، کاشى و سرامیک، 
محصوالت روشــنایى، یراق آالت به شــدت توصیه مى 
گردد.  وى از برگزارى نمایشگاه IDF از 26 تا 28 اردیبهشت 
در مسقط عمان در حوزه هاى دکوراسیون داخلى، سنگ، 
سرامیک و کاشــى، تجهیزات حمام و آشپزخانه خبر داد و 
تاکید کرد: اتاق مشترك ایران و عمان براى کلیه فعاالن 

اقتصادى ایرانى براى حضور در این نمایشــگاه تخفیف 
45 درصدى درنظر گرفته اســت.  جمالى این نمایشگاه را 
بهترین فرصت براى معرفى محصوالت صاحبان کسب 

و کار کشورمان دانست. 
وى تصریح کرد: عمان بازار خوبى براى واردات لوازم برقى، 

قطعات یدکى خودرو، موبایل و تلفن است.  

نمایشگاه IDF عمان، فرصتى مناسب براى 
معرفى محصوالت ایران

در راستاى کمک هاى مومنانه در ماه مبارك رمضان، 
بیش از دوهزاربســته معیشــتى ویژه ایتام از سوى 
دفاترمنطقه اى اتــاق بازرگانى اصفهان و اعضاء تهیه 
و توزیع شــد. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى 
اصفهان، حدود هزار بســته معیشتى ویژه ایتام تحت 
پوشش خیریه هاى شهرستان هاى شهرضا، سمیرم و 
دهاقان توسط دفترمنطقه اى اتاق بازرگانى اصفهان در 

این شهرستان ها و با همکارى اعضاء تهیه وتوزیع شد.
همچنین حدود 500 بسته معیشتى شامل مرغ، گوشت 
و برنج نیز توســط اعضاء دفتر منطقه اى نایین و خور 
وبیابانک و حدود هزار بســته از سوى دفترمنطقه اى 
اتاق بازرگانى اصفهان در شهرســتان هاى نجف آباد 
و تیران و کرون از طریق خیریه هاى این شهرستان ها 

میان ایتام توزیع شد.

توزیع بیش از 2000بسته معیشتى 

معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد از فعالیت 2 مجموعه خوابگاهى خواهران و 
برادران با ظرفیت حدود 800 نفر در این واحد دانشگاهى 

خبر داد.
على اکبر حسین رضا گفت: با توجه به فعالیت حضورى 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد بعد از تعطیلى 
دوساله، نیاز به بررســى چالش ها و برنامه ریزى براى 
اسکان دانشجویان غیربومى در سراهاى دانشجویى 
جلســات مورد نیاز برگزار و ثبت  نام دانشــجویان از 
طریق سامانه آموزشیار آغاز و تحویل خوابگاه از تاریخ 

14 فروردین هم زمان با بازگشایى دانشگاه انجام شد.

وى افزود: دو واحد خوابگاهى خواهران و برادران در این 
دانشگاه فعال هستند، ظرفیت خوابگاه هاى خواهران 
حدود 500 نفر بوده که اکنون در حال تکمیل شــدن 
است و خوابگاه برادران این دانشگاه بیش از 300 نفر 
ظرفیت دارد که امکان تکمیل این خوابگاه در چند روز 

آینده نیز وجود دارد.
معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد بیان کرد: در صورت نیاز به افزایش ظرفیت 
سراهاى دانشجویى تمهیداتى اندیشیده شده است تا 
بتوانیم به بهترین شکل ممکن به دانشجویان غیربومى 

که نیاز به خوابگاه دارند، سرویس دهى کنیم.

2 مجموعه خوابگاهى در دانشگاه نجف آباد
 فعال شد

تاکنــون، 50 درصد از خانه هاى روســتایى شهرســتان 
فریدونشهر مقاوم سازى شده اند.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فریدونشهر گفت: در این 
شهرستان، چهار هزار و 290 واحد مسکن روستایى وجود 

دارد که دو هزار و 145 واحد از آن ها مقاوم سازى شده اند.
ســجاد احمدى گفت: هنوز نیمى از خانه هاى روســتایى 

شهرستان فریدونشهر غیر ایمن و در آستانه تخریب هستند 
و نیاز به مقاوم سازى دارند.

وى افزود: تسهیالت مقاوم سازى مسکن روستایى در اواخر 
سال گذشته به 200 میلیون تومان و با نرخ سود پنج درصد 
افزایش یافت که در شوراى عالى مسکن کشور هم مصوب 
شده و به محض ابالغ به بانک هاى عامل، پرداخت آن ها 

آغاز مى شود.
ســجاد احمدى، به هدف گذارى بنیاد مسکن براى مقاوم 
سازى تمامى خانه هاى مســکونى روستایى تا سال 1410 
اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن عالوه بر پرداخت تسهیالت 
مقاوم سازى مسکن روســتایى، در اجراى طرح بهسازى 

روستا ها هم فعالیت هاى چشم گیرى داشته است.

نیمى از خانه هاى 
روستایى فریدونشهر 

مقاوم تر شدند

سرپرست اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان در 
بیمارستان دکتر شریعتى حضور یافت.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان، همزمان با هفته کارگر حاجى 
کاظمى سرپرســت اداره کل تامین اجتماعى استان 
اصفهان با حضور در بیمارستان دکتر شریعتى به همراه 
مدیریت این بیمارستان ضمن تقدیر و تشکر از همکاران 
در ارائه خدمات درمانى به بیماران، با تقدیم شاخه گل از 

بیماران بسترى دلجویى و عیادت کرد.

عیادت از بیماران بیمارستان شریعتى


