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عضو کمیسیون آموزش عضو کمیسیون آموزش 
تحقیقات مجلس:تحقیقات مجلس:

رتبه بندىرتبه بندى
معلمان ازمعلمان از

3131 شهریور شهریور
اعمال اعمال 
مى شودمى شود
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رئیس پلیس راهور فراجا:رئیس پلیس راهور فراجا:

در تابستان به تعداد در تابستان به تعداد 
کشته هاى متروپلکشته هاى متروپل  

قربانى تصادف قربانى تصادف 
داریمداریم
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موبایل هاى قاچاقى 
در راه ایران!

کودکانى که 
کودکى نمى کنند
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کانال هاى مرگبار آب!
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جانمایى شهرك تخصصى 
طال در اصفهان انجام شد
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ماهى را
کباب کنید

 سالم تر است

نظارت بر برداشت  از زاینده رود ضرورى است
3
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«لیلى و مجنون» 
نماد عشق ناگزیر 

هستند

جعفر میالنى، خالق کلکار و پریسا فالح، پژوهشگران 
گروه علوم و مهندسى صنایع غذایى دانشگاه علوم 

کشاورزى و منابع طبیعى سارى هستند که در 
جریان یک کار پژوهشى روى سه گونه ماهى 

دریاى خزر به نتایجى دست یافتند...

به نظــر خــودش ایــن نادرســت اســت که 
خانواده ها خط کشى شــده با فرزندانشان رفتار 
کنند و پیشرفت را تنها در رشته هایى مثل دکترا و 
مهندسى ببینند. همین هم باعث شد که «خورشید 
لطفى» به رغم مخالفت هاى خانوادگى، باالخره 
بتواند موسیقى را ادامه دهد و به تدریج به خانواده 
تئاتر هم پا بگذارد، عالقه اش را بارور کند و به قول 
خودش به صحنه و مخاطب اعتماد کند. او حاال 

در 27 سالگى...
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برداشت هاى غیرقانونى در حوضه آبریز زاینده رود زیاد است  و باعث خشکى رودخانه و نرسیدن آب به پایین دست شده است

نورافکن هنوز زرد مى پوشد
مدافع چپ سپاهان در تمرینات تیم ملى کاور زرد رنگ که همرنگ با پیراهن 
او در سپاهان اســت، بر تن مى کند و فعًال تغییر رنگ نداده تا از استقالل و 

سپاهان، به پرسپولیس برسد.
امید نورافکن در شرایطى این روزها مشغول تمرین همراه ملى پوشان است 
که بحث جدایى از سپاهان و حضورش در پرسپولیس از مدت ها قبل مطرح 

شده و یکى از مهره هاى ویژه ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

بازیگر نقش «لیلى» در اپرا تئاتر «لیلى و 
مجنون» در گفتگو با «نصف جهان»:

ساختار دفاعى 
پاشنه آشیل تیم هاى 

لیگ بیست و یکم 

به دنبال مقصر حادثه قطار مشهد – یزد
بیل مکانیکى روى ریل چکار مى کرد؟ راننده لوکوموتیو چرا ترمز نکرد؟

2

سرلک به سپاهان سرلک به سپاهان 
بر مى گردد؟

سقف هزینه اینترنت اپراتورهاى همراه چقدر است؟تغییر ساعت کار ادارات اصفهان از امروزسارق 10 میلیاردى از کیف پول مجازى دستگیر شددولت قصدى براى افزایش قیمت بنزین، نان و دارو ندارد تکنولوژىاستاناستان جهان نما

 تفریغ بودجه 12 ماهه 1400 شهرداري منظریه

امور مالی- کیوان ایزدي                        

تفریغ بودجه مبلغ مصوب شرح ردیف تفریغ بودجه مبلغ مصوب شرح ردیف

مأموریتها درآمدها

8،629،755،531 18،393،156،000 کالبدي و شهرسازي 1 80،770،376،430 119،600،000،000 درآمدهاى ناشى ازعوارض عمومى( درآمدهاى مستمر) 1

90،056،571،722 106،227،503،000 محیط زیست و خدمات شهري 2 68،364،000 130،000،000 درآمدهاى ناشى ازعوارض اختصاصى شهرداري 2

115،569،480 10،193،158،000 ایمنی و مدیریت بحران 3 3،368،229،563 3،130،000،000 بهاءخدمات ودرآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى 3

84،860،355،332 37،893،158،000 حمل و نقل و ترافیک 4 0 1،600،000،000 درآمدهاى حاصله ازوجوه واموال شهردارى 4

2،544،256،800 17،603،025،000 خدمات مدیریت 5 3،165،665،200 0 کمکهاى اعطائى دولت وسازمانهاى دولتى 5

7،602،995،450 7،690،000،000 اجتماعی و فرهنگی 6 9،225،491،737 7،420،000،000 اعانات ، کمکهاي اعطائی و دارائیها 6

193،809،504،315 198،000،000،000 جمع کل مأموریتها 96،598،126،930 131،880،000،000 جمع کل درآمدها

0 12،000،000،000 تبصره پرداخت دیون قطعی شده سنواتی 119،709،681،990 48،120،000،000 جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارائی سرمایه اي

30،000،000،000 30،000،000،000 جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارائی مالی

193،809،504،315 210،000،000،000 جمع کل مصارف شهرداري 246،307،808،920 210،000،000،000 جمع کل منابع شهرداري

52،498،304،605 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاري(شهرداري ) 0 0 کسري درآمد بر هزینه سال جاري (شهرداري)

0 0 مصارف سازمانها ( ماده 84 ) 0 0 منابع سازمانها ( ماده 84 )

0 0 مصارف شرکتها و مؤسسات 0 0 منابع شرکتها و مؤسسات

0 0 جمع مصارف شرکتها ، مؤسسات و سازمانها 0 0 جمع منابع شرکتها ، مؤسسات و سازمانها

0 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاري( شرکتها و ... ) 0 0 کسري درآمد بر هزینه سال جاري ( شرکتها و ... )

0 0 کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است 0 0 کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است

193،809،504،315 210،000،000،000 مصارف بودجه شهرداري و سازمانها و شرکتهاي وابسته 246،307،808،920 210،000،000،000 منابع بودجه شهرداري و سازمانها و شرکتهاي وابسته

52،498،304،605 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاري (کل بودجه تلفیقی ) 0 0 کسري درآمد بر هزینه سال جاري ( کل بودجه تلفیقی )

  ارقام به ریال مصارفمنابع
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ندا دارو

سالروز والدت حضرت امام رضا(ع) مبارك باد 

سوغات صفر! سوغات صفر! 
صادرات صنایع دستى اصفهان به کما رفته است صادرات صنایع دستى اصفهان به کما رفته است 
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سخنگوى دولت گفت: نرخ رسمى ارز کشور، نرخ نیمایى 
اســت و عرضه ارز در این بازار زیاد اســت و وقتى ارز 
نیمایى به وارد کننده تخصیص پیدا مى کند قیمت ها بر 
اساس قیمت نیمایى است نه بازار غیررسمى ارز و هیچ 
واردکننده و تولید کننده حق ندارد طبق بازار غیر رسمى 

نرخ گذارى کند.
على بهادرى جهرمى درباره بیان واژه تصمیم ســخت 
توســط رئیس جمهور، تصریح کرد: تصمیم سخت به 
معناى مبارزه با فساد بود و دولت قصد دارد در مبارزه با 
فساد با هیچکسى مماشات نکند و این تصمیم سخت به 

این اقدام تلقى مى شود.

ســخنگوى دولت با اشــاره به بحث عادالنه ســازى 
یارانه ها، بیان کرد: چندین سال بود که در توزیع یارانه ها 
بى مدیریتى و بى برنامگى وجود داشت و دولت سعى کرد 
تا این اصالحات را انجام دهد تا توزیع یارانه ها به صورت 
عادالنه پرداخت شود و تأکید مى کنم ارز دارو و نان حذف 
نخواهد شــد و دولت هیچ قصدى براى افزایش بنزین، 

نان و دارو ندارد.
بهادرى جهرمــى گفــت: کاال برگ به صــورت غیر 
رسمى در چند استان کشــور درحال اجرایى شدن است 
و تا نهایى نشــود یارانه ها به همین صــورت پرداخت

 خواهد شد.

عضو کمیســیون آموزش تحقیقات و فناورى مجلس 
شوراى اسالمى درباره آخرین وضعیت اجراى رتبه بندى 
معلمان گفت: کمیسیون آموزش مجلس موضوع اجراى 
نظام رتبه بندى معلمان را به رایزنى رئیس کمیســیون 
آموزش و رئیس مجلس با دولت واگذار کرد و مقرر شد 
با اعتبار 15هزار میلیارد تومان رتبه بندى معلمان در سال 
جارى اجرایى شود. حجت االســالم و المسلمین احمد 
حســین فالحى ادامه داد: حداقل حقوق یک معلم بعد 
از اجراى رتبه بندى به حدود 8 میلیون تومان مى رســد 
هرچند که در شــرایط فعلى حقوق اکثر معلمان حدود 
4 میلیون تومان است. البته کف حقوق در سال آینده با 

مصوبه اخیر مجلس 5 میلیون و 600 هزار تومان است اما 
اگر رتبه بندى معلمان جنبه اجرایى پیدا کند کف حقوق 
آنان به 8 میلیون تومان خواهد رسید. این در حالى است 

که عمده معلمان داراى رتبه 2 و 3 هستند.
وى خاطرنشان کرد: رتبه بندى قطعاً از همان 31 شهریور 
ماه 1400 براى معلمان اعمال مى شــود. ممکن است 
کمى اجراى این قانون دیر یا زود داشته باشد اما قطعًا به 
نتیجه خواهد رسید. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراى اسالمى گفت: رتبه بندى باعث مى شود 
هم کیفیت آموزشــى افزایش پیدا کنــد و هم در نظام 

آموزش و پرورش ایجاد شایستگى را شاهد باشیم.

دولت قصدى براى افزایش 
قیمت بنزین، نان و دارو ندارد 

رتبه بندى معلمان از 
31 شهریور اعمال مى شود

خبرخوان
 مجوز گرانى محصوالت 

شوینده
  همشهرى آنالین| معــاون صنایــع 
عمومى وزارت صمــت از افزایش 25 درصدى 
قیمت برخــى از محصوالت شــوینده با مجوز 
سازمان حمایت خبر داد. محمدمهدى برادران با 
اشاره به افزایش مواد اولیه وارداتى براى واحدهاى 
تولیدى گفت: براساس تعامالت صورت گرفته 
قرار شده براى آن دسته از کاالهایى که با افزایش 
مواد اولیه وارداتى روبه رو هستند متوسط افزایش 
10 تا 25 درصدى اعمال شود. البته دیگر کاالها 
با همان قیمت ثابت در حال عرضه اســت. وى 
تأکید کرد: مردم در مقابل بازار هیجانى مقاومت 
کنند چراکه بــه مقدار کافى کاال موجود اســت 
و دغدغه اى براى تأمیــن کاالى مورد نیاز خود 

نداشته باشند.

چند بناى ناپایدار داریم؟
  ایسنا |معاون وزیر راه و شهرسازى با بیان 
اینکه 2 میلیون و 600 هــزار واحد بناى ناپایدار 
در کشــور وجود دارد، خاطرنشــان کرد: با جلب 
مشارکت همه دستگاه ها از جمله شوراها، مى توان 
7 میلیــون و 700 هزار واحد پایــدار به جاى آن 
ســاخت که این امر موجب مى شــود بیش از 5 
میلیون واحد جدید براى اسکان افراد و سایر مردم 
تدارك دیده شود و تعداد بیشترى در کشور صاحب 

خانه شوند.

امسال 
چقدر فطریه جمع شد؟

  ایسنا |معاون توســعه مشــارکت هاى 
مردمى کمیته امداد از ثبت بیش از 480 میلیارد 
تومان فطریه در ســال 1401 تاکنون خبر داد و 
گفت: ثبت مبالغ جمع آورى فطریه همچنان ادامه 
دارد. حبیب ا... آسوده گفت: مبلغ جمع آورى شده 
فطریه در سال جارى نسبت به سال گذشته رشد 
قابل توجهى داشته است چراکه به طور کلى سال 
گذشته 400 میلیاردتومان فطریه جمع آورى شد. 

شرط برداشت یارانه 
مسدودى 

  ایرنا | سخنگوى سازمان هدفمندى یارانه ها 
دربــاره آخرین جزئیات برداشــت یارانه ها گفت: 
برداشت یارانه مســدودى واریزى به متقاضیان 
منوط به پایش اطالعات در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى است. حسینى گفت: هم اکنون دو دسته 
از افراد هستند که یارانه اردیبهشت و خرداد ماه آنها 
مسدود است، نخست افرادى که تا فروردین ماه 
یارانه دریافت مى کردند اما پس از طرح اصالح ارز 
ترجیحى و بررسى هاى انجام شده از لیست دریافت 
کنندگان یارانه خارج شدند. دسته دیگرى از افراد 
در سال هاى گذشته یارانه دریافت نمى کردند و با 
اجراى طرح اصالح ارز ترجیحى خواستار دریافت 
یارانه نقدى شــدند و در ســامانه اعالمى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى درخواست خود را ثبت

 کردند.

به حقوق هر بازنشسته 
چقدر اضافه شد؟

میــزان و نحــوه افزایش حقوق    ایسنا |
بازنشســتگان تأمین اجتماعى در ســال 1401 
ابتداى هفتــه جارى به تصویب دولت رســید و 
وزارت رفاه اخیــراً در یک جمع بندى کلى اعالم 
کرده که مستمرى بازنشستگان تأمین اجتماعى 
به طور میانگین 30 درصد افزایش یافته اســت. 
در مصوبه دولت آمده اســت که حقوق حداقلى 
بگیــران، بازنشســته، از کار افتــاده و مجموع 
مستمرى بازماندگان ســازمان تأمین اجتماعى 
نباید از حداقل مزد کارگرى کمتر باشد و میزان 
دریافتى آنان معادل حداقل حقوق و دســتمزد 
کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57/4 درصدى 
همراه خواهد بود، به نحــوى که از پنج میلیون و 

580 هزار تومان کمتر نباشد.

گام اول ایران
یک منبع مطلع گفت: ایران کار تولید    ایسنا |
و نصب نسل هاى جدید سانتریفیوژ از جمله IR-6 و 
IR-4 و IR-2m را ســرعت مى دهد. این منبع مطلع 

افزود: آن دســته از اقداماتى که بــه لحاظ تعهدات 
پادمانى باید به آژانس اطالع داده شود، قبل از انجام 
به آژانس اطالع مى دهیــم و در خصوص اقدامات 
اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطالعات الزم داده 
شده است. ایران به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و 
تصویب قطعنامه اخیر با موضوع ایران، گام هاى عملى 

متقابلى را اتخاذ کرده است.

توصیه به رئیسى 
  روزنامه جمهورى اسالمى|تحوالت 
جارى کشور نشان مى دهند رئیس جمهور رئیسى نباید 
به برنامه ها، مشورت ها و توصیه هاى اطرافیان و وزرا 
و معاونین خود اکتفا کند. در کنار آنچه از این مجموعه 
مى شنود و دریافت مى کند، الزم است از افرادى که 
خارج از دایره مسئولیت هاى دولتى هستند نیز نظر و 
مشــورت بگیرد و بعد از ســنجش و ارزیابى دقیق و 
بى طرفانه آنچه را به مصلحت کشور و مردم است، به 

مرحله اجرا بگذارد.

400 هزار مى شود 40 هزار 
  دیده بان ایران |محمدرضا باهنــر،  دبیرکل 
جامعه اسالمى مهندســین در نشستى خبرى با بیان 
اینکه ساختار  اقتصاد کالن کشور داراى مشکالتى 
اســت، گفت: باید براى مهــار تورم چاره اساســى 
اندیشــید. تورمى که تحویل دولت آقاى رئیسى شد 
47 درصد بود. اگر با اختصاص یارانه 400 هزار تومان 
در سال هاى آینده، این تورم کنترل نشود، 400 هزار 
تومان همان 40 هزار تومان خواهد بود و تأثیرى در 

سفره خانوارها نمى گذارد.

ماجراى دیدار محرمانه
 ظریف و «کرى»  

هرچند نشــریه آمریکایى «فرى    خبرآنالین|
بیکن»، به درستى به مالقات هاى ظریف با مقامات 
دولت «اوباما» اشاره داشته، اما منابع نزدیک به تیم 
مذاکره کننده دولت دوازدهم مى گویند مالقات «جان 
کرى» با محمدجواد ظریــف نه در نیویورك بلکه در 
مونیخ رخ داده اســت. در آن مقطع، ظریف با مجوز 
مقامات عالى نظام و با هدف ایجاد موانع در برابر کارزار 
امریکا براى فشار حداکثرى علیه ایران، مالقات هایى 
را با سران کشورها، رســانه هاى خارجى و مقامات و 
مشــاوران دولت اوباما انجام مى داد که نتایج آن در 

میدان دیپلماسى محسوس بوده است. 

ادعاى عجیب درباره «پوتین»
  همشهرى آنالین | یکى از افسران پیشین 
اطالعاتى بریتانیا مى گوید که او «والدیمیر پوتین» 
رئیس جمهورى روسیه را «سه تا شــش ماه آینده» 
بر مسند قدرت نمى بیند. «کریستوفر استیل» گفت، 
زمانى کــه تحریم هاى غرب علیه روســیه (به ویژه 
اقدامات انرژى) به طور کامل اعمال شــوند، روزهاى 
پوتین به شماره خواهد افتاد. استیل به نشانه هایى مبنى 
بر از بین رفتن سالمت پوتین اشاره کرد. او مدعى شد 
که اگر منابع آمریکایى و بریتانیایى درست گفته باشند، 
رهبر روسیه در آن زمان ممکن است ناتوان شود. این 
روزها گمانه زنى هاى بسیارى درباره وضعیت جسمانى 

والدیمیر پوتین از سوى غربى ها صورت  مى گیرد. 

برق 2 وزارتخانه قطع شد
  عصرایران| شــرکت توزیــع نیــروى بــرق 
تهران اعــالم کرد بــرق 13 اداره و نهاد عمومى که 
به اخطارهاى داده شــده بى توجه بــوده و مصرف 
برق خود را کاهش ندادند، قطع شــد که در این بین 
ساختمان هاى دو وزارتخانه و تعدادى از بانک ها نیز 
وجود داشت و این هشدارى است تا ادارات نسبت به 
مقوله کاهش مصرف بــرق و مصوبه هیئت وزیران 

بى تفاوت نباشند.

یکى از مواردى که در جریان سفر رئیس جمهور و همراهان 
وى در اسفندماه سال گذشته به استان گلستان مطرح شد، 
پروژه ساخت تله کابین در جنگل هاى هیرکانى بود. عزت ا... 
ضرغامى، وزیر میراث فرهنگى در این خصوص گفته بود 
که با توجه به اخذ موافقت هاى محیط زیست و منابع طبیعى 
و رعایت قواعد میراث فرهنگى، ایــن وزارتخانه اجراى 

پروژه تله کابین على آباد کتول را تأیید مى کند.
ضرغامى در حالى از اخذ مجوزهاى این پروژه ســخن 
گفته بود که در سال 1399 ســازمان جنگل ها مخالفت 
خود را با ایــن طرح اعالم کرده بــود و میراث فرهنگى 
نیــز مکانیابى این طــرح را مغایر با اصــول حفاظت از 
محیط زیست دانســته بود. موضوع ساخت تله کابین در 
جنگل هاى هیرکانى در یکى دو هفته گذشــته مجدداً 
توسط برخى از مسئولین اســتان گلستان مطرح شده و 
افرادى از داخل استان سعى بر این دارند تا بار دیگر این 

پروژه را دنبال کنند.
مریم شــهبازى، عضو هیئت علمى گروه محیط زیست 
دانشگاه منابع طبیعى گرگان در این باره مى گوید: موضوع 

ســاخت تله کابین در جنگل هاى هیرکانى دســتخوش 
اصرارها و فشارهاى بى ضابطه عده اى از مدیران شهرى 
و برخى نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى قرار گرفته 
اســت. وى ادامه داد: این توســعه به هیچ وجــه پایدار 
نیســت و تنها نفع عده قلیلــى از افراد از جمله کســانى 
که از افزایــش قیمت زمین ها ســود مى برنــد را در پى 

خواهد داشت. 
عضو هیئت علمى دانشگاه منابع طبیعى گرگان در رابطه 
با ادعــاى حامیان این طرح که «بــراى احداث تله کابین 
تعداد کمى از درختان قطع مى شوند» گفت: این ادعا و به 
طور کلى این طرح در شوراى  عالى شهرسازى به عنوان 
باالترین مرجع براى تصمیم گیرى در رابطه با طرح هاى 
توسعه و گردشگرى در شهرها رد شــده است. متولیان، 
تخریب این طــرح را محدود به دکل ها، ایســتگاه هاى 
پایانى، مبدأ و یک ایســتگاه میانى دانسته اند در حالى که 
بر اساس استانداردها و نیازهاى فاز بهره بردارى این طرح، 
جنگل تراشى و تخریب آن بسیار زیاد و باالتر از 16 هکتار 

خواهد بود. 

خبرنــگار «همشــهرى آنالیــن» بــراى تهیــه یک 
گزارش بــه مجتمع پــردازش و دفن زبالــه  آرادکوه در 
40 کیلومترى پایتخت رفته اســت. اینجا مکانى اســت 
که هزاران تن پســماند تهران را یکجــا در دل خود جا 
داده اســت. اما شــاید جالب ترین بخــش این گزارش 
آنجایى باشد که یکى از کارگران شــاغل در این مکان، 
به چیزهایى اشاره مى کند که در میان زباله هاى تهرانى

 ها پیدا مى شود:
بین زباله هایى کــه روى نقاله  در حرکــت اند، چیزهاى 
عجیب و غریب زیاد دیده مى شــود، لنگه کفش، عصاى 
خرد شده، تکه هاى آجر و بتن خرد شده، ژیلت هاى بدون 
ســرپوش، دندان مصنوعى کهنه، ماشین پالستیکى که 
روزى همبازى پســربچه اى بوده، تکه شیشه هاى خرد 
شده، گلسرى که انگار از موهاى بلند دخترکى جدا شده، 

داروهاى از تاریخ انقضا گذشته و... اما بعضى چیزها خیلى 
خیلى عجیب ترند. «بارها براى خودم پیش آمده که پول 
نقد، طال و جواهرات، مدارك هویتى، موبایل، سند خانه 
و... در میان زباله هاى خانگى پیدا کردم. در چنین مواقعى 
اشیاى گمشده شهروندان را به حراست تحویل مى دهیم تا 
براى پیدا کردن صاحب آن اقدام کنند. سالح سرد تا دلتان 

بخواهد در بین زباله پیدا مى شود. 
ســالح گرم و مهمات آن هم بارها ال بــه الى زباله ها 
پیــدا کرده ایــم. در بین زباله ها حتى با جســد انســان، 
دســت و پاى قطــع شــده و حتــى جنین هــم رو به 
رو شــده ایم. در این مواقع با پلیس آگاهى و پزشــکى 
قانونــى تماس مى گیریم کــه آنها بالفاصلــه در محل 
حاضر مى شــوند و مراحــل قانونى و هویتــى را انجام 

مى دهند.»

رئیس پلیس راهور فراجا با بیــان اینکه به ازاى 
هر ســاعت دو نفر در جاده ها مى میرند گفت: در 
کشور 35 درصد متوسط فرسودگى وسایل نقلیه 
داریم که در حوزه ناوگان عمومى این رقم به 80 

درصد مى رسد.
 ســیدکمال هادیانفر افزود: در کشور 52 میلیون 
دارنده گواهینامه رانندگــى و بیش از 37 میلیون 
وســیله نقلیه وجــود دارد که 12 میلیــون آن را 

موتورسیکلت تشکیل مى دهد. 
رئیس پلیس راهور ادامه داد: شهرهاى کشور به 
تدریج در حال تبدیل شدن به پارکینگ هاى بزرگ 
هستند زیرا ساختمان هایى بدون ظرفیت پارکینگ 
ساخته مى شوند و رشد برخوردارى از وسیله نقلیه 

زیاد است. 
هادیانفر گفت: اســتفاده از تاکسى هاى اینترنتى 
گران است و استفاده از ناوگان حمل و نقل همگانى 
به سختى انجام مى شــود از این رو مردم ترجیح 
مى دهند با وسیله نقلیه شخصى تردد کنند که این 
مســئله به افزایش حجم ترافیک منجر مى شود. 

بنابراین ما به دنبال این هستم که حمل و نقل را به 
سمت استانداردهاى جهانى ببریم. 

رئیس پلیس راهور  تأکید کرد: تصادفات هشتمین 
رتبه در مرگ مردم دارد و تنها در تابستان به تعداد 
کشــته هاى متروپل ما تصــادف منجر به مرگ 
داریم و به ازاى هر نفر 20 تــا 25 درصد مجروح 

وجود دارد.
وى گفت: اگر به خودروسازى ها هشدار مى دهیم 
بخاطر این است که دیگر نمى توانیم تحمل کنیم. 
ما به طور قطع از این صنعت حمایت مى کنیم ولى 
این حمایت دلیل بر تولید خــودروى بى کیفیت 
نیســت. راهبرد چین تأمین منافع ملى اســت و 
محصوالتى با کیفیت هاى متفاوت تولید مى کند اما 
تولید کننده ما ارزان ترین و بى کیفیت ترین جنس 
را خریدارى مى کند. بنابراین نمى شود خودرویى 
ساخته شود که بعد از خروج از کارخانه خراب شود 
یا در زمان تصادف با خــودرو با کیفیت خارجى تا 
وسط جمع شود درحالى که به خودروى خارجى 

تنها خط افتاده است. 

آرمان کیانى
بعــد از فروکش کردن احساســات ناشــى از شــدت

 حادثه اى که براى قطار مشــهد-یزد در منطقه طبس 
رخ داد، حاال انتظار خانواده قربانیان از مسئوالن، پاسخ 
دادن به سئواالتى است که درباره این فاجعه مطرح است. 
مهمترین سئوال به علت این حادثه بر مى گردد؛ اینکه 
بیل مکانیکى که قطار مسافربرى با آن برخورد کرده و 
این فاجعه را به وجود آورده است اساسًا به چه دلیل روى 
خط آهن رها شده بود و آیا نام لوکوموتیوران را هم باید 

به لیست مقصرین اضافه کرد؟ 
در همان ســاعات اولیه خارج شدن قطار مشهد-یزد از 
خط، گفته شد که بروز این حادثه به دلیل خطاى انسانى 
بوده است. البته تا کنون از انسانى که باعث این خطا شده 
به طور صریح نامى برده نشده است اما براى پیدا کردن 
این نام ظاهراً باید در پى انگیزه راننده بیل مکانیکى از 
قرار دادن خودرویش بــه روى خط راه آهن و همچنین 

شیوه هدایت قطار توسط لوکوموتیوران باشیم.
رئیس کمیسیون عالى سوانح راه آهن مى گوید مصاحبه 
اولیه با راننده بیــل مکانیکى انجام شــده و او در این 
باره توضیحاتى داده اســت. البته به قول محمدحسن 
اسماعیلى باید بررسى شود کجا ترك فعل شده و یا کار 
به صورت ناقص انجام شده تا بعد به اصل تقصیر راننده 
بیل مکانیکى پرداخته شود. به این ترتیب آنچه فعًال از 
ماجراى این بیل مکانیکى مى دانیــم را مى توانیم در 

موارد زیر خالصه کنیم:
این بیل مکانیکى براى جابه جایى تراورس زیر ریل به 
کار گرفته مى شــد و حدود یک ساعت پیش از رسیدن 
قطار، عملیات بیل مکانیکى تمام شــده بود. اما معلوم 
نیست چه اتفاقى رخ داده که این بیل مکانیکى به عنوان 

مانع براى قطار ایجاد شد.
مى دانیم که راننده بیل از شــب قبل تا صبح مشــغول 
فعالیت بوده و البته در این بین اســتراحت هم داشــته 

اســت ضمن آنکه به دلیل شرایط منطقه چون عملیات 
عمرانى در شب انجام مى شود معموًال کارگران در طول 
روز مى خوابند اما اینکه دقیقًا چه اتفاقى رخ داده اســت 

باید بررسى شود.
راننده بیل مکانیکى اذعان داشته که این خودرو به کنار 
خط آمده بود و نه روى خط و به همین دلیل ممکن است 
لوکوموتیوران هم در به وجود آمــدن این حادثه نقش 
داشته باشــد که ظاهراً این موضوع نیز در حال بررسى 

است. در واقع بحث بر سر این است که چرا لوکوموتیوران 
نتوانســته به موقع ترمز کند و آیا اصًال ترمز کرده یا نه 
که براى این موارد باید پاســخ هاى روشــن پیدا کرد. 
نکته مهم در این باره آنکه لوکوموتیو و یک واگن پشت 
لوکوموتیو از خط خارج نشده و بیشترین خسارت جانى 
به مسافرانى وارد آمده که در واگن هاى عقب تر بوده اند
 که دربــاره علت این موضوع هم فعًال پاســخى وجود

 ندارد.

رئیس کل دادگسترى خراسان جنوبى اعالم کرده است 
دستور بازداشت شش نفر که در حادثه قطار مشهد- یزد 
دخیل هستند، صادر شده است. شاید دو نفر از این شش 
نفر، همان لوکوموتیوران و راننده بیل مکانیکى باشند. 
اما به نظر مى رسد براى اطمینان پیدا کردن از نام مقصر 
یا مقصرین مى بایســت در انتظار اعالم نتیجه بررسى 
عوامل حادثه ســاز قطار مشــهد - یزد در اواسط هفته 

جارى بود.

بیل مکانیکى روى ریل چکار مى کرد؟ راننده لوکوموتیو چرا ترمز نکرد؟

به دنبال مقصر حادثه قطار مشهد – یزد

رب گوجه فرنگى در بازار کمیاب شد. گویا این 
بار نوبت به تولیدکنندگان این محصول رسید 
تا در آستانه فصل تابستان و وفور گوجه در بازار 

دست از توزیع بکشند. 
کمیاب شــدن محصوالت مختلف، ازجمله 
مواد غذایى به روالى طبیعى در ماه هاى اخیر 
تبدیل شده است. این بار نوبت به رب گوجه 
فرنگى رسید تا از دست مصرف کننده نهایى 
دور بماند. آنطور که فعــاالن بازار مى گویند، 
تولیدکنندگان با هــدف افزایش قیمت رب 
باعث شده اند تا فعًال قفســه سوپرمارکت ها 

خالى از رب بماند.
شــاید گالیه تولیدکنندگان مواد شــوینده از 
باالرفتن هزینه مواد اولیه بحق باشد، اما ماده 
اولیه رب که همان گوجه فرنگى است اکنون 

در بازار به وفور یافت مى شــود و حتى نرخ آن 
در طول روزهاى اخیر نزولــى بود؛ با این حال 
کارخانه هاى تولیدى در این ایام عرضه رب را 

به خرده فروشى ها محدود کرده اند.
ظاهراً کارخانه ها مى خواهند به هر ریســمانى 
چنگ بزنند تا قیمت رب را افزایش دهند. این 
روزها دیگر انبارکردن کاال توسط تولیدکنندگان 
یک رسم اســت که به آن پایبندى شدید پیدا 
کرده اند. شــاید روزى تنها خودروسازان بودند 
که با این ترفند اقــدام به گران کردن محصول 
خود مى کردند. اما حــاال تولیدکنندگان مواد 
غذایى از آنها پیشــى گرفته اند. یک روز نوبت 
تولیدکنندگان ماکارونى و روغــن بود، امروز 
هم نوبت بــه کارخانه هاى تولیــد رب گوجه 

فرنگى رسید. 

بالیى که ساخت تله کابین 
سر جنگل گرگان مى آورد

تهرانى ها چه چیزهایى را دور مى اندازند؟

در تابستان به تعداد کشته هاى متروپل 
قربانى تصادف داریم

قیمت رب هم افزایش مى یابد؟



استاناستان 03034335 سال نوزدهمشنبه  21 خرداد  ماه   1401

خبر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان  گفت: 
جانمایى شهرك تخصصى طال و جواهر استان در مجاورت 
شهرك صنعتى جى و در مسیر فرودگاه اصفهان و قرارداد 
واگذارى زمین آن نیز از اراضى معادن اطراف انجام شــده 

است.
امیرحسین کمیلى در جلسه اى بمنظور برگزارى" میز ملى 
توسعه صادرات طال و جواهر"  در اتاق بازرگانى اصفهان، 
افزود: این جانمایى با توجه به مجاورت و نزدیکى با شــهر 
اصفهان، شهرك صنعتى جى و فرودگاه مناسب و از مزایاى 

خوبى برخوردار است.
وى ادامه داد: قرارداد مجموعه شهرك طال و جواهر استان 

امضا و استعالم هاى الزم براى استقرار این شهرك در منطقه 
انجام شده اما هنوز پاسخ تعدادى از استعالم ها باقیمانده است  
که پس از دریافت آنها، جواز تاسیس آن صادر خواهد شد و 
اتحادیه با کمک انجمن و تعاونى ها باید جانمایى و استقرار 
پیدا کنند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اظهار داشت:  حرکت و گام اولیه براى راه اندازى این شهرك 
از لحاظ عملیاتى و اجرایى انجام شده است و امیدواریم که به 

زودى به نتیجه برسد.
وى اضافه کرد: باید ظرفیتى براى صادرکنندگان مطرح و 
شاخص، انجمن ها و یا اتحادیه هاى مرتبط در زمینه خروج 

موقت و یا ورود تخصصى طال و جواهرایجاد شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردار اصفهان 
گفت: شست وشــوى مکانیزه بزرگراه هــاى اصلى این 
کالنشهر از اول تیرماه سال جارى در حالى انجام مى شود 

که تا پیش از این از ظرفیت کارگران استفاده مى شد.
مهدى بقایى اظهار کرد: بزرگراه هاى اصلى شهر همچون 
رینگ سوم و اتوبان فرودگاه که خیابان هاى عریضى دارد 
و حدود سه میلیون مترمربع مســاحت دارد که نظافت و 

شست وشوى آن با خودروهاى جاروکش انجام مى شود.
وى با بیان اینکه شست وشوى مکانیزه بزرگراه هاى اصلى 
شهر از سال ها پیش انجام مى شود، ادامه داد: کانیو و کنار 
کندروهاى شــهرى نیاز به نظافت خاص دارد که براى 

انجام این کار در روزهاى تعطیل و کم تردد از توان کارگران 
استفاده مى شد، اما در تالش هستیم که براى شست وشوى 

این اماکن نیز از خودروهاى ویژه استفاده شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردار اصفهان 
افزود: از ابتداى خردادماه امسال به تمام پیمانکاران ابالغ 
شده است که براى شست وشوى کانیو و کندروها فقط از 
طریق خودروهاى مخصوص استفاده شود و انجام آن به 

سازمان خدمات موتورى موکول شده است.
وى تصریــح کــرد: از 15 روز گذشــته تاکنــون براى 
شست وشــوى فضاى معبر بزرگراه ها نیز از خودروهاى 

جاروب کش استفاده مى شود.

شستشوى مکانیزه 
بزرگراه هاى اصفهان از اول تیر

جانمایى شهرك تخصصى طال 
در اصفهان انجام شد

تغییر ساعت کار ادارات 
اصفهان از امروز

سـاعت شـروع کار ادارات اصفهـان بـه دلیـل آغـاز 
فصل گرما تغییر کرد. معاون توسـعه مدیریت و منابع 
اسـتاندارى اصفهان با اشـاره بـه آغاز فصل تابسـتان 
گفت: با تایید هیئت وزیران و اطالعیه معاونت توسعه 
مدیریت و منابع استاندارى اصفهان، سـاعت آغاز کار 
ادارات از شـنبه، سـاعت 7 صبح تا 13:30 خواهد بود. 
مصطفى خضرى افزود: پیش از این شروع کار ادارات 
در فصل گرما به دلیل صرفه جویـى در مصرف انرژى 

ساعت 6:30 تعیین شده بود. 

ذخیره 7000 ُتن مرغ منجمد 
در اصفهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزى اسـتان اصفهان گفت: 
شـرکت پشـتیبانى امور دام در جهت حمایت از تولید و 
مصرف کننده، مـازاد عرضه مرغ را  از بـازار جمع آورى 
مى کند که در این راستا بیش از 7 هزار تن مرغ منجمد 
مازاد بر نیاز مصرف اسـتان ذخیره شده اسـت. مهرداد 
مرادمند با بیان اینکه در اصفهان مرغ گرم به میزان قابل 
توجهى تولید و تخم مرغ بیش از 1/5 برابر نیاز اسـتان 
تولید مى شود، گفت: همچنین این استان رتبه اول تولید 
شیر و محصوالت وابسته به آن مانند شیرخشک را دارد.

زمان بهره بردارى از 
پارکینگ توحید 

معاون عمران شـهرى شـهردار اصفهان با بیان اینکه 
پارکینـگ زیرسـطحى توحید تا سـه ماه آینـده مورد 
بهره بردارى قرار مى گیرد، گفت: با بهره بردارى از این 
پروژه 450 جاى پارك خودرو در اختیار شهروندان قرار 
خواهد گرفت. ایرج مظفر اضافه کرد: عملیات اسکلت 
ضلع غربى پارکینگ زیرسطحى توحید به اتمام رسیده 
است و ضلع شـرقى نیز 70 درصد پیشـرفت دارد. وى 
تاکید کرد: با بهره بردارى از این پروژه 450 جاى پارك 

خودرو در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. 

تغییر ساعت کار مترو
سـاعت فعالیت متروى این کالنشـهر از ابتداى امروز 
تغییر کرد. خدمات دهـى متروى اصفهان بـا توجه به 
تغییر سـاعت کارى ادارات، از امروز شنبه بیست ویکم 
خردادماه از ساعت 6:15 آغاز خواهد شد و تا ساعت 21 
با سرفاصله زمانى 11 دقیقه انجام خواهد شد. ساعت 
فعالیت متروى اصفهان در روزهاى جمعه از ساعت 9 تا 

21 با سرفاصله زمانى 15 دقیقه است.

کاشان، پیشران سرمایه هاى 
اصلى استان 

استاندار اصفهان گفت: به دلیل اینکه شهرهاى بزرگ 
استان اصفهان، خصوصاً کاشـان پیشران هاى اصلى 
سـرمایه گذارى هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و 
... استان هستند باید در امور زیر ساختى نیز براى سایر 
شهرهاى کشور نیز الگویى راهبردى باشند.  سیدرضا 
مرتضوى به سـفر دو روزه مدیران استان اصفهان، به 
شهرستان کاشـان در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: 
به دلیل حجم بـاالى کار و ضـرورت مدیریت میدانى 
مدیران استانى در شهرستان کاشان، این بازدید در دو 

روز برنامه ریزى و محقق مى شود.

راه اندازى میز خدمت ذوب آهن
شـرکت سـهامى ذوب آهـن اصفهـان در راسـتاى 
مسـئولیت هاى اجتماعـى و پاسـخگویى سـریع بـه 
سواالت، انعکاس پیشـنهادات و رسیدگى به انتقادات 
کلیه ذینفعان از جمله کارکنان شرکت و مردم منطقه 
که در برنامه هاى مدیریت عالى شرکت قرار دارد، اقدام 
به ایجاد میز خدمت نموده است. میز خدمت ذوب آهن 
اصفهان در شـهر فوالدشهر، فرهنگسـراى امام رضا 
(ع) قرار دارد و در سـاعات ادارى آماده دریافت نظرات 
و سواالت کلیه مراجعین اسـت و پیگیرى الزم جهت 
پاسخگویى سریع و مناسب از سوى مسئولین شرکت 

انجام مى شود.

نصف جهــان   روزنامه «زاینده رود» در ســه هزار و 
پانصد و چهل و ششــمین شــماره خود به واردات 
مبهم آیفون اشاره کرده و در بخشى از گزارش خود 
در صفحه سوم این روزنامه نوشــته: واردات بازار 
گوشى هاى آیفون در کشور پس از شوك ناشى از 
خبر ممنوعیت این مدل از گوشى ها به کشور، حاال 
در کماى عمیقى فرو رفته است. هر چند قیمت ها 
طى دو هفته اخیر در بازار آیفون افزایش چشمگیرى 
یافته و برخــى از گمانه زنى هــا از ایجاد جو روانى 
براى افزایش قیمت و باال رفتن حاشیه ســود وارد 
کنندگان این گوشــى ها حکایت دارد؛ اما همچنان 
خبرى از واردات و رونــــد عادى فروش این مدل 

از گوشــى ها در بازار نیســت. در همیــن زمینه 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشــاره به نوســانات 
بازار موبایــل گفتــه: اگرچه ممنوعیــت واردات 
گوشى هاى آیفون لغو شده، اما هنــوز ارزى بــراى 
واردات ایــن کاال تخصیص نیافته است. شمشیرى 
به این نتیجه رســیده که با توجه به اینکه اینگونه 
موبایل ها در کشور تولید نمى شود به دلیل نیاز بازار 
واردات این رسته از گوشى ها از طریق مسافرى به 
هر صورت انجام خواهد شد و به نوعى قاچاق غیر 
رســمى ایجاد مى شود که دولت نمى تواند جلوى 

آن را بگیرد.

موبایل هاى قاچاقى در راه ایران!

نصــف جهــان    وضعیت کــودکان کار در اصفهان 
چندان مناســب نیست و شــاهد پایین آمدن سن 
کودکان کارى هســتیم که به واسطه مهاجرت از 

کشورهاى همسایه به ایران آمده اند.
این کــودکان که در نقــاط مختلف شــهر دیده 
مى شــوند معمــوًال در خانواده هــاى فقیر و کم 
درآمد زندگى مى کنند و مجبور مى شوند به جمع 
آورى زباله یا فروختن آدامس و تنقالت و... روى

 بیاورند.

آنها در ســرما و گرما آواره خیابان ها مى شــوند و 
کمترین حقوق کودکیشــان که بازى و تحصیل 

است از آنها سلب مى شود. 
این کودکان چه ایرانى باشند و چه مهاجر در خیابان 

انواع آزارهاى جسمى و روانى را تجربه مى کنند.
به گفته کارشناسان طرح هاى ضربتى شهردارى 
و بقیه دســتگاه ها هم نه تنها نتوانسته تعداد این 
کودکان را کاهش دهد؛ بلکه اثــرات بدترى را به 

همراه داشته است. 

کودکانى که کودکى نمى کنند

نصف جهان    هر ســال با فرا رســیدن فصل گرم، 
کانال هاى آب در برخى از مناطق اصفهان تبدیل به 

استخرهاى مرگبار مى شوند.
گرماى بیش از حد وسوســه اى اســت که باعث 
مى شود عالقه مندان و به ویژه قشر نوجوان و جوان 
به محض دیــدن آب بدون اینکــه از خطرات این

 کانال ها یا بسترهاى جارى رود آگاه باشند بى توجه 
به هشدارها به داخل آنها بروند و به قصد شنا کردن 

جان خود را از دست بدهند.

کانال هاى آب که معموًال با هــدف آبیارى براى 
کشاورزان گاهى داراى آب مى شوند به ظاهر آرام و 
بى خطر هستند اما بخاطر لغزنده بودن و همچنین 

جریان با شدت آب بسترى خطرناك هستند .
در این زمینه مســئوالن ذیربط عنوان مى کنند در 
کنار این کانال ها تابلوهاى هشدار را نصب کرده اند 
اما به دلیل کافى نبودن فرهنگسازى ها همه ساله 
با فرارسیدن گرما شــاهد حوادث غم انگیز و غرق 

شدگى عده اى هستیم.

کانال هاى مرگبار آب!

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از برقرارى جوى نســبتًا ناپایــدار خبر داد 
و گفت: دماى هوا که در روزهــاى اخیر تا 39درجه 
سانتى گراد رسید، از روز شــنبه (امروز) به 35درجه 

فروکش خواهد کرد.
آســیه آقایى از احتمال گردوخــاك و کاهش دید 
در نیمه شــرقى اســتان اصفهان خبر داد و افزود: 

این وضعیت در روزهاى شــنبه و یک شنبه تشدید 
خواهد شد.

وى با اشــاره به  ناپایدارى جوى همراه با وزش باد 
شــدید تاکید کرد: این پدیده براى روز شنبه و یک 
شنبه در نیمه شرقى استان به ویژه در مناطق چوپانان، 
خوروبیابانک، نائین و اردستان با احتمال گردوغبار 

محلى و کاهش دید وجود دارد.

فروکش کردن موج گرما از امروز

به نظر خودش این نادرســت اســت که خانواده ها خط 
کشى شده با فرزندانشــان رفتار کنند و پیشرفت را تنها 
در رشته هایى مثل دکترا و مهندسى ببینند. همین هم 
باعث شد که «خورشــید لطفى» به رغم مخالفت هاى 
خانوادگى، باالخره بتواند موسیقى را ادامه دهد و به تدریج 
به خانواده تئاتر هم پا بگذارد، عالقه اش را بارور کند و به 
قول خودش به صحنه و مخاطب اعتماد کند. او حاال در 
27 سالگى توانسته شروعى تازه را بعد از موسیقى داشته 
باشد و نقش «لیلى»را به عنوان اولین نقش خود در وادى 
دیگرى به غیر از موســیقى به ظهور برســاند. به گفته 
این هنرپیشــه تازه کار تئاتر، او از 9 سالگى به موسیقى 
عالقه مند شده و در این مسیر فراز و نشیب هاى زیادى 
را تجربه کرده اما چون عالقــه قلبى او هنر بوده، در این

 سال ها توانسته به نداى قلبش پاسخ دهد.  

چرا از میــان نمایش هایــى که تا 
کنــون روى صحنه رفتــه، «لیلى و 
مجنون» را بــراى اولین کار صحنه 
اى خود انتخاب کردید؟ چه چیزى در 
«لیلى»یافتید که شما را مجذوب کرد 

نقش او را بازى کنید؟ 
داستان «لیلى و مجنون» داستان جذابى است که همه 
به آن عالقــه مندند چرا که در دنیا همه دنبال عشــق 
هستند. «لیلى و مجنون» هم نماد عشق ناگزیر و غیر 
ممکن هستند. انتظار عشق در وجود تک تک ما هست 
و همین باعث مى شود که همه چنین داستانى را دنبال 
کنند. با اینکه داستان ریشه عربى دارد ولى نظامى آن را 
به یکى از شاهکارهاى ادبیات ایران تبدیل کرده است. 
در واقع این داستان ابعاد نمایشى فوق العاده اى دارد. من 
از دوره راهنمایى به جز موسیقى به بازیگرى هم عالقه 
مند شدم، در آن زمان ها مثل اکنون وارد شدن به صحنه 
تئاتر راحت نبود و باید با آزمون هاى مختلف و تست هاى 
متفاوت وارد مى شــدى؛ بنابراین، من هم در آن زمان 
تست دادم و قبول شدم اما نهایتًا نرفتم تا اینکه با گروه 
آقاى شفیعیون آشنا شدم و در  تئاتر «اسکیزوفرنى» در 
بحث موسیقى با ایشان کار کردم. بعد از این تئاتر ایشان 
به من پیشــنهاد نقش «لیلى»را دادند و سرانجام قبول 
کردم و در این یکسال که کار کردم حس بودن در جمع 
خانواده را در گروه ایشان داشتم و توانستم به مخاطب و 
صحنه اعتماد کنم و بفهمم بسیارى از آدم هایى که در 
عرصه هنر کار مى کنند با اشتیاق خاك صحنه را خورده 

اند و کار کرده اند. 

به عنــوان کار اول از حضور در این 
تئاتر راضى بودید؟

همانطور که خودتان هم گفتید«لیلى و مجنون» اولین 
کارى است که در آن روى صحنه بوده ام و رزومه قوى 
در زمینه تئاتر ندارم ولى از این موضوع خوشــحالم که 
توانستم مخاطبم را راضى نگه دارم. این داستان انسان 
را به شادى، رهایى، مهربانى، گذشت و بخشش دعوت 
مى کند. به نظر من هنر کلید درهاى بسته است و دقیقًا 
طى این یکسال که درگیر تمرینات براى نقش «لیلى» 
بودم توانستم با او که همانند خودم بود ارتباط برقرار کنم 

و به این رهایى برسم. 

چطور  به خود نقش رسیدید؟
«لیلى» ســعى کرد که از محدودیت ها بگذرد. گیاهى 
که گرچه نتوانست رشد کند اما ریشه هایش سخت تر 
شد. به نظر من به «لیلى» در تاریخ بى انصافى شده و 
او را مقصر اصلى این تراژدى شناخته اند، در حالى که 
اینطور نبود. «لیلى» را در ســن بسیار کم شوهر دادند 
و در آن سن و سال متوجه نمى شــد که چه اتفاقى در 
حال افتادن است و او در مثلث عشقى بین شوهرش و 
مجنون گرفتار شد. در تاریخ شخصیت «لیلى» را از بین 
برده انــد در حالى که «لیلــى» زن قدرتمندى بود که 
نسبت به شرایطش کوتاه نیامد ولى سوخت. من خودم 

را در «لیلى» دیدم و آن را انتخاب کردم. 

از ویژگى هاى این نمایش موسیقى 
آن اســت. در واقع حرکت موزون 
محور نمایش «لیلى و مجنون» است 
با توجه به اینکه شما هم در موسیقى 
دســتى دارید آیا این جذابیت براى 

شما بیشتر شد؟
دقیقًا. شــعر، یک نوع موسیقى اســت و در آن حرکت 
وجود دارد. در شعر فارسى حرکتى جادویى وجود دارد. 
این حرکت جادویى شعر را مى توان با موسیقى و بیان 
بدنى به دیگران رساند. زمانى که اثرى را به نمایش در 
مى آورید، باید از تمام امکانات اســتفاده کنید تا قدرت 
نمایشى آن بیشتر شود. حرکت یکى از این قدرت هاست. 
حرکات باید در کنار هم، درســت در لحظات دراماتیک 
به نمایش درآیند. اگر غلط عمل کنید تماشــاگر را پس 
خواهید زد. در این نمایش هم موســیقى و بیان و شعر 
باهم آمیخته بود و چون خودم هم ســه نوع ساز گیتار 
را مى زنم به هر حال جذابیت داشــت و خوشحالم که 

مخاطبان هم با نقش من همذات پندارى کردند.

شــاید یکــى از انتقاداتــى که به 
نمایش «لیلى و مجنون» وارد است 
این بود که بیشــتر به شــخصیت 
«مجنــون» پرداختــه و عشــق و 

ســرگردانى هــاى او را به نمایش 
گذاشته است. داســتان هم حول 
«مجنون» مى گردد تــا «لیلى». آیا 
این به دلیل همان محدودیت هایى 
است که گفتید؟ به نظر شما چه کسى 
قربانى عشق مى شــود؟ «لیلى»، 

«مجنون»یا «ابن سالم»؟
شــاید صدها بار داســتان«لیلى و مجنون» را خوانده 
و شنیده باشــیم ولى حتى یک بار هم به ما نگفته اند 
که پدر و مادر «لیلى» او را به زور شــوهر داده اند که از 
عشق «مجنون» صرف نظر کند. رفتارى ناسازگارانه و 
نسنجیده که گاهى پدرها و مادرها براى مقابله با عشق 
فرزندانشان انجام مى دهند. به راســتى چرا ما اینقدر 
افسانه هایمان را تحریف مى کنیم؟ شاید واقعیت هایى 
را برمال مى کنند که نمى خواهیم بشــنویم و بپذیریم. 
«ابن سالم» داستان مشترك بســیارى از جوان هاى 
جامعه امروز ماســت. مردى از همه جا بى خبر که به 
صورت سنتى به خواســتگارى دخترى مى رود که او 
عاشق دیگرى است. خانواده دختر هم به هر حال از این 
وصلت استقبال مى کنند. یا در جریان عشق دخترشان 
نیستند یا اگر هم هستند با این انگیزه که اگر دخترمان 
ازدواج کند هوس عشق از سرش مى پرد او را تشویق 
بــه ازدواج مى کننــد. «لیلى»در برابر «ابن ســالم» 
مى ایستد و تن درنمى دهد. سرانجام «مجنون» هم از 
ازدواج «لیلى» باخبر مى شود. «لیلى» بعد از مرگ «ابن 
سالم» به «مجنون» نامه اى مى نویسد و به او اطمینان 
مى دهد که در عشــقش پابرجا و متعهد بوده است. اما 
این ازدواج اجبارى تأثیرآســیب رسان خودش را روى 
رابطه «لیلى و مجنون» گذاشته و داستان با مرگ آن دو 
تمام مى شود. داستانى غم انگیز که دردناکى آن زمانى 
بیشتر مى شود که بدانیم داستانى ادامه دار است و تنها 
چیزى مربوط به افســانه هاى گذشــته نیست. با یک 
رفتار ناسنجیده همه شــخصیت هاى داستان قربانى 
مى شوند. تر و خشک با هم مى سوزند. شاید«لیلى»را 
بتوان نمادى از رفتن به سوى عشقى که آدم به سختى 
به آن مى رســد، تعبیر کرد و براى همیــن کمتر دیده 
مى شود. من «لیلى»را از درون حس کردم چون براى 
خودم هم در وصال به هنر چنین اتفاقى افتاد ولى چون 
به کارى که مى کردم اعتقاد و ایمان داشتم نخواستم که 
از آن دست بکشم. «لیلى» هم به همین ترتیب بود اما 
چون فیدبک جامعه ما هنوز زن گریزى را در خود دارد 
ما «لیلى» را نمى بینیم یا کمتر او را مى بینیم و فقط به 
«مجنون» و شیدایى این شخصیت پرداخته مى شود. به 
هر حال وقتى که کارى مى کنیم که تعهد قلبى ماست و 
در برابر افراد مختلف قرار مى گیرد به این فکر مى کنم 

که باید به درون خودم وفادار باشم.

بازیگر نقش «لیلى» در اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» در گفتگو با «نصف جهان»:

«لیلى و مجنون»
 نماد عشق ناگزیر هستند

دریا قدرتى پور

دبیر نظام صنفى کشــاورزى استان اصفهان گفت: 
تشکیل تشکل هاى آبى و آب بَران در این استان و 
نظارت بر برداشت  از زاینده رود با کمک آنان در این 
استان ضرورى است و به کاهش برداشت هاى بى 

رویه از این رودخانه مى انجامد.
اســفندیار امینى افزود: این امر باید با مشــارکت و 

همکارى وزارت نیرو و جهاد کشاورزى انجام شود 
تا بهره برداران خود بتوانند بر برداشــت هاى فعلى 
نظارت کنند. وى با اشــاره به اینکه برداشت هاى 
غیرقانونــى در حوضه آبریز زاینده رود زیاد اســت 
تصریح کرد: همین امر خشکى رودخانه و نرسیدن 

آب به پایین دســت زاینده رود و تاالب گاوخونى را 
رقم زده است.

دبیر نظــام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بســتر رودخانه به دلیل تخلف و 
تصرف هاى زیادى که توسط افراد حقیقى و حقوقى، 
دولتى و غیردولتى انجام شده است از حالت طبیعى 
خود خارج شده و خط القعر طبیعى خود 
را از دست داده که هدررفت آب را به 

همراه دارد.
امینى اضافــه کرد: از ســوى دیگر 
تخصیص هاى متعدد از حوضه آبریز 
زاینده رود به سایر نقاط پیش از اجراى 
طرح هاى انتقال آب بــه این منطقه 

سبب کم آبى در این خطه شده است.
وى اظهارداشــت: تخصیــص هاى 
اضافى و زیاد توسط وزارت نیرو مازاد 
بر مقدار آبى که دولت اســتحصال و 
وارد حوضه زاینده رود کرده است از آب هاى سطحى 
براى شرب و صنعت و توســعه کشاورزى 3 استان 
اصفهــان و چهارمحال و بختیــارى و یزد  صورت 
پذیرفته که عامل اصلى خشکى زاینده رود و تلفات 

مسیر رودخانه است.

نظارت بر برداشت  از زاینده رود ضرورى است
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شایعات حاکى از این اســت که شرکت اپل مى خواهد 
موتور جستجوى خود را راه اندازى کند.

در حالى که اپل براى نمایشگاه ساالنه WWDC خود 
آماده مى شود، شایعه شده که این شرکت در حال آماده 

شدن براى راه اندازى موتور جستجوى خود است.
منبع این شایعه، توئیتى اســت از یک بالگر (وبالگ 
نویس) به نام رابرت اسکوبل، که مى گوید انتظار دارد 
شرکت اپل در سال آینده این کار را انجام دهد. اسکوبل 
در این باره توضیح داد که اطالعــات وى تا حدى بر 
اســاس مکالمه با منابع و تا حدى بر اســاس استنباط 

خودش است.
اسکوبل گفت که 

موتور جســتجو 
اپــل در رویداد 
هفته   WWDC

آینده معرفى نخواهد شد، بلکه این اتفاق در ژانویه آینده 
رخ خواهد بود.

کمبود رقابت در بــازار موتور هاى جســتجو و رقابت 
تاریخى بین شرکت هاى گوگل و اپل، شاید باعث شود 

که اپل موتور جستجوى خود را راه اندازى کند.
البته این امکان وجود دارد که ســرویس شایعه شده، 
چیزى شــبیه به یک موتور جستجوى ســنتى نباشد. 
 Siri اسکوبل در توییت خود اشاره کرد که ممکن است
ذینفع اصلى در این ماجرا باشد، که مى تواند نشان دهد 
که محصول/ خدمت جدید اپل براى تقویت پاسخ هاى 
ارائه شــده توســط دســتیار دیجیتالى 
ساخته شــده اســت، نه براى ارائه 
درخواســت هاى عمومى مانند یک 
جســتجوى  موتور 

معمولى.

 واتس اپ قصد دارد ابزار بازگرداندن پیام حذف شده را براى کاربران این سرویس پیام رسان عرضه کند.
واتس اپ به کاربران اجازه مى دهد پیام ها را در چت هاى جدید و قدیمى حذف کنند اما تصور کنید هنگامى که 
براى پاك کردن پیامى که به اشتباه به گروهى ارسال کرده اید، به جاى گزینه "حذف براى همه"، گزینه"حذف 
براى من" را انتخاب کنید، چه وحشتى را احساس خواهید کرد. خوشبختانه با برنامه واتس اپ براى عرضه ابزار 

بازیابى پیام حذف شده، این نگرانى دیگر به گذشته خواهد پیوست.
وب سایت WABetaInfo که یکى از معتبرترین منابع اخبار فورى درباره پیام رسان واتس اپ است، این قابلیت را 
در مرحله ابتدایى آزمایش کشف کرده است و آن را در اسکرین شات جدیدى نشان داد. هنگامى که کاربر گزینه 
"حذف براى من" را مى زند، واتس اپ در پایین صفحه، گزینه "بازگرداندن" (UNDO) را نمایش مى دهد. کاربران 

واتس اپ مانند سرویسهاى پیام رسان دیگر نظیر تلگرام، چند ثانیه زمان خواهند داشت تا چت ها را برگردانند و 
سپس درباره نگه داشتن آنها یا حذف براى همه، تصمیم بگیرند.

این تنها قابلیتى نیست که واتس اپ روى آن کار مى کند. این شــرکت همچنین به دنبال افزایش محدودیت 
اشتراك گذارى فایل به دو گیگابایت، از سقف 100 مگابایت قبلى است. قابلیت جدید که به صورت محدود در 

مارس در آرژانتین آزمایش شد، در نسخه آزمایشى 2.22.13.6 واتس اپ عرضه شده است.
 واتس اپ در هفته هاى اخیر پیشرفتهاى سریعى داشته و روى معرفى قابلیتهایى مانند ویرایش پیام هاى ارسال 
شده و گزینه ذخیره پیامهاى ناپدیدشونده کار مى کند. هنوز معلوم نیست گزینه بازگرداندن پیامهاى حذف شده، 

چه زمانى در واتس اپ اضافه خواهد شد.

اپلیکیشن مسنجر شرکت ِمتا که محبوبیت باورنکردنى براى انجام تماسهاى صوتى و ویدیویى پیدا کرده، در 
طراحى جدید، یافتن دکمه تماس را اندکى راحت تر کرده است.

 شرکت ِمتا یک تب اختصاصى براى تماسهاى صوتى و ویدیویى در نوار پایین اپلیکیشن اضافه کرده است. تب 
جدید در کنار گزینه هاى "چت ها"، "استورى ها" و "افراد" ظاهر مى شود و به فهرستى از مخاطبان کاربر به همراه 
دکمه هاى جداگانه براى تماسهاى صوتى و تصویرى گشوده مى شود. این تغییر ظریفى است اما مسنجر را به 
اپلیکیشنهاى پیام رسان دیگر مانند واتس اپ بیشتر شبیه مى کند. پیش از این تغییر، کاربران باید یک چت جداگانه 
با یک دوست را باز مى کردند تا بتوانند با آنها تماس بگیرند. قابلیت جدید به کاربران امکان مى دهد مستقیما با 
دوستانشان تماس بگیرند و براى افرادى که آشنایى کمترى با قابلیتهاى تماس مسنجر دارند، راحت تر خواهد بود.
طبق اعالم شرکت ِمتا، تماس صوتى و تصویرى در مسنجر از ابتداى سال 2020، حدود 40 درصد افزایش پیدا 
کرده است. این شرکت قابلیتهاى پیام رسان رمزنگارى شده خود را ابتداى امسال توسعه داد و واکنشها، استیکرها، 

پاسخ به پیام مشخص و فوروارد را به آن اضافه کرد.
هدف نهایى ِمتا، تبدیل کردن مسنجر به پیام رسان رمزنگارى شده پیش فرض براى فیس بوك و اینستاگرام در 
سال 2023 است. این شرکت شمارى افکتهاى واقعیت افزوده را به تماسهاى ویدیویى اضافه کرده و به کاربران 

امکان داده است فیلترها، ماسک ها و انیمیشن ها را امتحان کنند.
 در حوزه اپلیکیشن هاى پیام رســان رایگان، اپلیکیشن "مسنجر"، فهرســت طوالنى از رقیبانى نظیر گوگل 
ویس، وایبر، ســیگنال و واتس اپ را دارد که در سال 2014 توسط ِمتا خریدارى شــد. اگرچه تاکید بر قابلیت 
تماس صوتى و تصویرى، مســنجر را در این مجموعه از اپلیکیشــن هاى پیام رسان متمایز نمى کند 
اما مسنجر یکى از معدود اپلیکیشن هایى است که براى اســتفاده از آن، نیازى به 

شماره تلفن نیست.

تروجان ها نوعى از بدافزار ها هستند که اهداف مورد عالقه شان برنامه هاى مرتبط با 
بازار هاى مالى است.

جدیدترین گزارش ها حاکى از این هستند که تروجان هاى گوشى هاى هوشمند در حال 
افزایش هســتند. تروجان ها نوع خاصى از بدافزار ها بوده که 
با تظاهر به اینکه برنامه هاى قانونى و قابل اعتماد هســتند، 

دستگاه هاى قربانیان را آلوده مى کنند.
تروجان ها در فروشــگاه گوگل پلى هم یافت مى شــوند و 
دستگاه هاى اندرویدى قربانیان را آلوده مى کنند. 
محققان امنیت ســایبرى تعــدادى تروجان 
مختلف را کشــف کرده اند کــه برنامه هاى 
اندرویــدى مختلف را هدف قــرار مى دهند و 
بعضا برنامه هاى مورد هدف آن ها، برنامه هاى 

مالى هستند.
محققان 10 تروجان مختلف را که در حال حاضر فعال هستند تجزیه و تحلیل کردند و 
دریافتند که این تروجان ها، جمعا 639 برنامه مالى اندروید را هدف قرار مى دهند. این 
اپلیکیشن ها که شامل برنامه هایى در حوزه هاى موبایل بانک، سرمایه گذارى، پرداخت و 
ارز هاى دیجیتال هستند در مجموع بیش از 1 میلیارد دانلود از فروشگاه گوگل پلى دارند.

نام این تروجان ها:
 BianLian ، Cabassous، Coper، EventBot، ExobotCompact.D/Octo،

FluBot، Medusa، Sharkbot ، TeaBot و Xenomorph است.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف هزینه یک گیگابایت اینترنت در 
سیم کارت هاى دائمى 40 هزار تومان و براى خطوط اعتبارى 63 هزار تومان محاسبه مى شود 
و البته در سال هاى گذشته افزایش کیفیت تصاویر و ویدیوهاى آنالین و افزایش مصرف 

اینترنت اپلیکیشن ها و نرم افزارها در افزایش مصرف اینترنت کاربران تاثیر داشته است.
 خدمت اینترنتى که به صورت بى سیم و بر بستر امواج تلفن همراه با استفاده از تکنولوژى 
۳G ،۲G و ۴G ارائه و در دسترس مشترکان قرار مى گیرد، اینترنت همراه نامیده مى شود و 

کاربران در هر مکانى که تحت پوشش شبکه هاى تلفن همراه باشد (در حالت ثابت و سیار)  
مى توانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

شرکت هاى داراى پروانه براساس نوع پروانه، خدمات اینترنت همراه با فناورى هاى مختلف 
را ارائه مى کنند که شــامل پروانه ارائه خدمات تلفن همراه (MNO) و اپراتور مجازى تلفن 
همراه (MVNO) هستند. لیســت دارندگان پروانه ارائه خدمات اینترنت همراه،  در پورتال 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، بخش دارندگان پروانــه، دارندگان پروانه 

ارتباطات سیار وجود دارد. 

خدمت اپراتورهاى همراه
براساس مصوبه شماره 5-237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 1395، سقف 
تعرفه هر کیلوبایت اینترنت براى سیم کارت هاى دائمى چهار تومان و براى سیم کارت هاى 
اعتبارى شش تومان تعیین شده اســت. بدین معنى که هزینه یک گیگابایت اینترنت در 
سیم کارت هاى دائمى براساس تعرفه عادى حدود 40 هزار تومان و براى خطوط اعتبارى 
حدود 63 هزار تومان است اما اپراتورهاى تلفن همراه به منظور رفاه حال مشترکان بسته هاى 
تشــویقى اینترنتى را با تخفیف مناســبى تعریف و از طریق کانال هاى مختلف (کدهاى 

دستورى USSD، پورتال رسمى اپراتور و ســایر پورتال هاى فروش، اپلیکیشن ها و ...) در 
اختیار آنها قرار مى دهند.

لیست کامل بســته هاى اینترنت همراه در پورتال رسمى اپراتورها درج مى شود. همچنین 
مشترکان مى توانند براى خرید بســته هاى اینترنت از طریق کدهاى دستورى و حساب 
کاربرى اینترنتى نیز اقدام کنند. مشترکان مى توانند با شماره گیرى کدهاى دستورى در هر 

اپراتور، بسته هاى اینترنتى را مشاهده و خریدارى کنند.

سقف هزینه اینترنت اپراتورهاى همراه چقدر است؟
البته اخیرا به واسطه تغییراتى که در نرخ دالر و هزینه هاى اپراتورها ایجاد شده، آنها اقدام 
به تغییر بسته هاى اینترنتى کردند که انتقاد کاربران و برخى مسئوالن خارج از بدنه وزارت 

ارتباطات و فناورى اطالعات را هم به دنبال داشت، اما رگوالتورى اعالم کرد که این تغییرات 
در چارچوب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده و اپراتورها تخلفى نکرده اند.

چگونگى مصرف حجم بسته هاى اینترنتى
در سال هاى اخیر افزایش چشمگیر ســرعت اینترنت در سراســر جهان باعث باال رفتن 
مصرف اینترنت مشترکان شده اســت. از عوامل موثر بر افزایش میزان مصرف اینترنت 
توسط مشترکان مى توان به افزایش حجم وب سایت ها، افزایش کیفیت تصاویر و ویدیوهاى 
آنالین، افزایش کیفیت تصاویر و ویدیوهاى مورد اســتفاده در شبکه هاى اجتماعى مانند 
اینستاگرام، افزایش مصرف اینترنت اپلیکیشــن ها و نرم افزارها و انجام به روزرسانى هاى 

مکرر اشاره کرد.
اما با توجه به اینکه عموم کاربران اینترنت توجهى به این تغییرات نداشته و براساس روال 
سال هاى قبل بسته هاى اینترنتى را خریدارى مى کنند، این ابهام براى مشترکان به وجود 
آمده است که اپراتورهاى تلفن همراه محاسبه حجم بسته هاى مشترکان را به درستى انجام 
نمى دهند، زیرا بسته مشترکان بسیار زودتر از آنچه مشترك تصور مى کنند به اتمام مى رسد. 

از همین رو ضرورى است کاربران اینترنت، به تغییرات به وجود آمده توجه کنند.
مشــترکان براى ســنجش ســرعت اینترنت تلفن همراه مى توانند از طریق لینک هاى 
speedcheck.ir و speedtest.ir یا سایر سایت ها و اپلیکیشن هاى معتبر محاسبه سرعت 

اینترنت از جمله سامانه نت ســنج پالس به آدرس netsanjplus.ir اقدام کرده و از میزان 
سرعت اینترنت سیم کارت خود مطلع شــوند. همچنین در پورتال اپراتورها نیز صفحه اى 
براى انجام تست سرعت وجود دارد و تست ســرعت خدمت اینترنت از طریق سایت خود 

اپراتورها نیز امکان پذیر است.

اپل در فکر راه اندازى 
یک موتور جستجوى اختصاصى
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سقف هزینه اینترنت اپراتورهاى همراه چقدر است؟

شمند
ىىشىهاقدامات امنیتى مهم براى انجام خدمات بانکى با گوشى هو ووگو ىبا ىىتى تتی یین ننم تا

 این روزها بسیارى از کاربران، خدمات بانکى خود را از 
طریق گوشى هوشمند انجام مى دهند اما بهتر است 
در انجام این دست از اقدامات به برخى نکات هم توجه 

داشته باشند.
کاربران در حال حاضر مى توانند بســیارى از خدمات 
بانکى را از طریق اپلیکیشــن هاى گوشــى هوشمند 
انجام دهند، خواه بررســى موجودى حساب بانکى یا 
حتى انجام حواله بانکى باشد. اصوًال استفاده از چنین 
خدماتى مشــکل یا خطرى ندارد، اما بهتر اســت با 

اقدامات مهم و پیشگیرانه  اى همراه باشد.

نصب برنامه از منابع تأیید شده
 تانیا بلر، از انجمن فدرال بانک هاى آلمان در برلین، 
توضیح داد که در ابتدا برنامه براى تراکنش هاى بانکى 
باید نصب شــود و منابع باید فقط به برنامه تایید شده 
 Apple App Store یا Google Play مانند فروشگاه

محدود شود.
رالف شرفلینگ، از مرکز حمایت از مصرف کننده در 
نوردراین-وستفالن در دوسلدورف، افزود که کاربر باید 
نام ناشر فهرست شده در زیر نام برنامه را در نظر بگیرد 

تا از برنامه هاى جعلى و مخرب در امان باشد.
تانیا بلر نسبت به اســتفاده از پیشنهادات براى دانلود 
برنامه ها از منابع خارجى مانند وب سایت هاى شخص 
ثالث هشــدار داد، عالوه بر ایــن، ردیابى پیوندهاى 
ارسال شــده از طریق ایمیل یا پیامک مجاز نیست. 
این کارشناس آلمانى تأیید کرد که چنین پیوندهایى 
ممکن است منجر به دانلود یک برنامه مخرب شود که 

امنیت کاربر را تهدید مى کند.
رالف شرفلینگ افزود در صورتى که کاربر بخواهد از 
خدمات بانکى فقط از طریق گوشى هوشمند استفاده 

کند، در این صورت باید از روش هاى تایید 
 Push-Tan یا SMS-Tan هویت از طریق

در گوشى هوشمند خود استفاده کند.

ایمن سازى برنامه
همچنین مهم است که برنامه خدمات بانکى را 

با رمز عبور قوى ایمن کنید و تانیا بلر تأیید 
کرد که عملکردهاى بیومتریک مانند 
اثر انگشت یا تشخیص چهره به ابزار 
کافى براى باز کردن برنامه خدمات 

بانکى به شیوه اى امن و قابل اعتماد 
تبدیل شده اند.

همچنین ذخیره نکــردن داده ها 
براى دسترسى به حساب بانکى 
در تلفن هوشــمند یــک قانون 

اساسى اســت و ذخیره این داده ها به عنوان 
تصویر و پیام مجاز نیست. از آنجا که هکرها و 

کالهبرداران مى توانند این داده ها را در صورت 
سرقت گوشى هوشمند مشــاهده کنند، و حتى بدون 
گوشى هوشمند در دست، هکر مى تواند این داده ها را 

به طور دقیق تعمیم دهد.
عالوه بر این، کاربر باید اپلیکیشــن خدمات بانکى را 
به طور منظم به روزرســانى کند و تانیا بلر تأکید کرد 
که باید نصب به روزرسانى ها از فروشگاه هاى رسمى 
اپلیکیشن ها انجام شــود و نیاز به محافظت از گوشى 
هوشمند در برابر ویروس ها و کدهاى مخرب توسط 

آنتى ویروس وجود دارد.

مراقب شــبکه هــاى WLAN عمومى 
باشید!

در مورد تراکنش هاى بانکى در حال حرکت، نباید از 
شبکه هاى بى سیم عمومى (WLAN) استفاده شود، 
بلکه بهتر است اتصال داده با گوشى هوشمند روشن 

شــود و تانیا بلر نیز بر لزوم غیرفعــال کردن اتصال 
بلوتوث به گوشى هوشــمند هنگام استفاده از برنامه 

بانکى تاکید کرد.
به طور کلى، برنامه هاى خدمات بانکى روى تلفن هاى 
هوشمند در مقایسه با برنامه هاى خدمات بانکى روى 
رایانه هنگام انجام بســیارى از عملکردهاى اساسى 

سریع و راحت هستند. 
بســیارى از برنامه هاى بانکــى مى توانند داده هاى 
حواله صورت حســاب، کوپن هاى انتقال یا رســید 
را از طریــق دوربین گوشــى هوشــمند بخوانند و
 تنها در چند ثانیه آن را به نســخه الکترونیکى تبدیل 

کنند.
عالوه بر این، حداکثــر محدودیت هــا را مى توان 
در اســتفاده از خدمات بانکى تعیین کــرد و تانیا بلر، 

کارشــناس آلمانى، اضافه 
کــرد: "این عملکــرد اجازه 
مى دهد تــا حداکثر مقدار 
وجوه منتقل شده از حساب 

کاربر را در یک زمان یا در یک 
بازه زمانى مشخص تنظیم کنید." 

این توابع معموًال در تنظیمــات امنیتى برنامه بانکى 
تنظیم مى شوند.

ممنوعیت استفاده از کارت بانکى
در صــورت مفقود یــا دزدیده شــدن کارت بانکى،
 مى توان از طریق اپلیکیشن خدمات بانکى استفاده 
از آن را به طور موقت یا دائم ممنوع کرد و در صورت 
سرقت گوشــى هوشــمند، کاربر باید در اسرع وقت 
استفاده از آن را ز طریق اپراتور شــبکه تلفن ممنوع

 کند. 

عالوه بر این، بانک کاربر باید از سرقت مطلع شود تا 
برنامه خدمات بانکى روى گوشــى هوشمند دزدیده 

شده غیرفعال شود.
و در صورتى که کاربر کارت بانکى را براى اســتفاده 
در پرداخت هاى الکترونیکى روى گوشــى هوشمند 
بارگذارى کند، باید استفاده از این کارت را ممنوع کند 
و مى تواند با مراجعه به بانــک مربوطه مراحل الزم 

براى این کار را شناسایى کند.
عالوه بر اقدام سریع و مســدود کردن کارت بانکى 
در گوشى هوشــمند دزدیده شــده، کاربر باید بداند 
چگونه در آینده به حساب بانکى خود دسترسى داشته 
باشــد، مانند اســتفاده از یک روش جایگزین براى 
بانکدارى آنالین یا اســتفاده از روش مشابه در تلفن 

هوشمند جدید.
به طور کلى انجــام تراکنش هاى بانکــى از طریق 
گوشى هوشمند رویه اى راحت اســت، اما کاربر باید 
تمامى تخفیف هایى را که روى حســاب بانکى اش 
اعمال مى شود بررســى کند و سپرده ها و موجودى 
حســاب ها را به طور منظم بررســى کند و طبق 
بانکى که با آن سروکار دارد، عملکرد اعالن ها را 
انجام دهد. مى توان آن را روشــن کرد تا کاربر

را از هرگونه عملیات بانکى در حســاب خود 
از طریق پیام فشــارى، پیامــک یا ایمیل 
مطلع کنــد، اما ایــن کارکردها ممکن 
اســت هزینه هــاى اضافى را 
بــراى کاربــر بــه همراه 

داشته باشد.

آلمانى، اضافه 
عملکــرد اجازه 
 حداکثر مقدار 
شده از حساب 
ی ر ی ن ک زمان یا در یک ز

شخص تنظیم کنید."
وًال در تنظیمــات امنیتى برنامه بانکى 

ند.

یت استفاده از کارت بانکى
مفقود یــا دزدیده شــدن کارت بانکى،
طریق اپلیکیشن خدمات بانکى استفاده 
ر موقت یا دائم ممنوع کرد و در صورت 
ـى هوشــمند، کاربر باید در اسرع وقت 
 را ز طریق اپراتور شــبکه تلفن ممنوع

درر گوشى هوشــمند دزدیده شــده، کاربر باید بداند 
چچگونه در آینده به حساب بانکى خود دسترسى داشته 
باششــد، مانند اســتفاده از یک روش جایگزین براى 
باننکدارى آنالین یا اســتفاده از روش مشابه در تلفن 

هوهوشمند جدید.
از طریق بهه طور کلى انجــام تراکنش هاى بانکــى

گووشى هوشمند رویه اى راحت اســت، اما کاربر باید 
تممامى تخفیف هایى را که روى حســاب بانکى اش 
بررســىکند و سپرده ها و موجودى اعمال مىشود

حســاب ها را به طور منظم بررســى کند و طبق 
بانکىکه با آن سروکار دارد، عملکرد اعالن ها را 
اانجام دهد. مى توان آن را روشــن کرد تا کاربر

را از هرگونه عملیات بانکى در حســاب خود 
طریق پیام فشــارى، پیامــک یا ایمیل  از
مطلع کنــد، اما ایــن کارکردها ممکن 
اســت هزینه هــاى اضافى را

ببــراى کاربــر بــه همراه 
داشته باشد.
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نتیجه مطالعه اى تازه نشان مى دهد که خطر افزایش ابتال به بیمارى 
آلزایمر در سطح جهانى به شکل چشمگیرى رشد یافته است.

تخمین زده مى شود که در حال حاضر 57 میلیون نفر در 
جهان به آلزایمر مبتال هستند. با این وجود، ارزیابى ها 
نشان مى دهند که در سال 2050 میالدى بیش 
از 150 میلیون نفر در سراســر جهان به این 

بیمارى مبتال خواهند شد.
آلزایمر یا زوال عقل یک بیمارى دژنراتیو 
(فرسایشــى تخریبى) غیرقابل درمان 
اســت که در بدترین مراحل آن 
فرد مبتال نیازمند مراقبت 

24ساعته است.
مطالعــه  نتایــج 
تــازه اى کــه در 
نشریه پزشکى لنست 
 Lancet Public )
Health) منتشــر 
شده به پیش بینى 
دربــاره آمــار در 
حال انفجار ابتال 
به آلزایمر اشاره 
کرده و تخمین 
تعداد  مى زند 
مبتالیــان به 
این بیمارى تا ســال 
2050 میالدى به میزان ســه برابر 
افزایش یافته و بــه 152.8 میلیون نفر خواهد 
رسید و در این میان زنان به شکل نامتناسبى به 

شدت تحت تاثیر این بیمارى قرار خواهند گرفت.
در این ارزیابى نیز نتیجه پژوهش شباهت زیادى 
با نتایج مطالعات قبلى داشــته و نشان مى دهد 
که در میان عوامل خطرزا براى ابتال به آلزایمر 
یک عامل از ســایر عوامل مهم تر اســت: سن. 

تقریبا همه افراد با افزایش ســن بیش تر مســتعد ابتال به آلزایمر 
مى شوند. پیش بینى ها نشان مى دهند افزایش مبتالیان به آلزایمر 
نتیجه دو فرایند جهانى بوده اســت: افزایــش جمعیت و افزایش

 طول عمر.
به همین خاطر است که بیش ترین افزایش ابتال در بخش هایى از 
جهان بوده که سریع ترین رشد جمعیت را دارند مانند صحراى جنوب 
آفریقا. این بدان معناست که آلزایمر دیگر مانند زمان حاضر عمدتا 
یک مشکل بغرنج براى کشــور هاى ثروتمند جهان نخواهد بود. 
بالعکس در کشور هاى ثروتمند افزایش ابتال به زوال عقل عمدتا به 

دلیل پیر شدن جمعیت خواهد بود.
در این مطالعه به عوامل دیگرى نیز در تشدید خطر ابتال به آلزایمر 
اشاره شده که برخالف ســن قابل تغییر هســتند از جمله سیگار 
کشیدن، چاقى، قند خون باال و ســطح تحصیالت پایین. در حال 
حاضر، در امریکاى شــمالى و اروپا میزان بروز آلزایمر یعنى درصد 
افرادى که در هر سنى به این بیمارى مبتال مى شوند به میزان قابل 
توجهى کاهش یافته و علت آن احتماًال دسترســى به کیفیت بهتر 

آموزش و بهبود سالمت قلبى و عروقى بوده است.
این مطالعه نشان مى دهد که در سطح جهانى چنین پیشرفت هایى 
مى توانند بــه کاهش ابتال بــه آلزایمر به میــزان 6.2 میلیون نفر 
بیانجامند. با این وجود، افزایش چاقى، اســتعمال دخانیات و فشار 
خون باال در برخى از کشور ها در روندى معکوس باعث ابتالى 6.8 

میلیون نفر دیگر به آلزایمر مى شوند.
البته پیش بینى هاى این بررســى دقیق نیســت، اما استدالل این 
مطالعه و بسیار از پژوهش هاى پیشــین غیر قابل انکار است و آن 
این که جهان باید بیاموزد با تعداد زیــادى از افراد مبتال به آلزایمر 

زندگى کند.
هنوز هیچ واکســن و درمانى براى این بیمارى در دسترس نیست 
اگرچه امریکا سال گذشته دارویى را براى درمان آلزایمر در مراحل 
اولیه تأیید کرده بود. هیچ کشــورى هنوز نحــوه پرداخت هزینه 
مراقبتى که مبتالیان به آلزایمر به آن نیاز دارند را مشخص نکرده 
است. در بسیارى از کشور ها مشخص نیست که افراد مورد نیاز براى 
مراقبت از مبتالیان به آلزایمــر را در چه نهاد ها و مراکزى مى توان 

پیدا کرد.

ویروس انسفالیت اسب شرقى (EEEV) نوعى از آلفا ویروس است که تقریبًا یک 
سوم افراد مبتال به آن مى میرند. این ویروس توسط نیش پشه آلوده منتقل مى شود.
 مرگ و میر در اثر ویروس انسفالیت اسب شرقى معموًال 2 تا 10 روز پس از شروع 
عالئم رخ مى دهد؛ اما مى تواند خیلى دیرتر رخ دهد. در میان بهبود یافتگان، عوارض 
جسمى یا روحى براى بسیارى باقى مانده اند که مى توانند از اختالل عملکرد خفیف 
مغز گرفته تا اختالل فکرى شدید، اختالالت شــخصیتى، تشنج، فلج و اختالل 

عملکرد عصب جمجمه باشند.
یک مطالعه جدید مجموعه اى از گیرنده هاى سلولى را براى حداقل سه آلفاویروس 
مرتبط مشترك در پشه ها، انسان ها و حیواناِت میزبان ویروس شناسایى کرده است.
محققان آزمایش هایى در سلول ها و مدل هاى حیوانى، یک مولکول را بررسى کردند 

که با موفقیت از عفونت جلوگیرى کرده و پیشرفت بیمارى را کاهش داده است.
جاناتان آبراهام، نویســنده ارشــد این مطالعه، اســتادیار میکروبیولوژى در 

بالواتنیک، گفــت: درك بیولوژى اولیه چرخه زندگــى یک ویروس براى 
یافتن راه جلوگیرى از یک بیمارى بسیار مهم و ایجاد چنین دانش بنیادى 
قبل از شروع بیمارى ضرورى است.ورود ویروس به سلول هاى انسان یا 
سایر پستانداران نقطه آغاز عفونت و در نهایت بیمارى و مکانى عالى براى 
شروع جست وجوى استراتژى هاى پیشگیرانه بالقوه و دارو هاى درمانى 
است.انسفالیت اسب شرقى (تریپل E) معموًال از نیش پشه آلوده به انسان 
سرایت مى کند.بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا 
(CDC) در مورد آخرین شیوع تریپل، در ســال 2019 که در نیوانگلند رخ 
داده، 32مورد شناخته شده در بیمارستان بسترى شده و 12 نفر از مبتالیان 

جان باختند.
این ویروس داراى نرخ مرگ و میر 30 درصدى اســت؛ به این معنى که تقریبًا 

یک سوم افرادى را که مبتال به این بیمارى تشخیص داده شده اند، مى کشد. طبق 
بررسى مرکز کنترل و پیشگیرى بیمارى (CDC) نزدیک به نیمى از کسانى که زنده 

مى مانند، عوارض طوالنى مدت عصبى ناشى از این بیمارى را تجربه مى کنند.
براى این مطالعه محققان ابتدا از صفحه ویرایش ژن براى شناسایى گیرنده 

ویروس روى سلول هاى انسانى استفاده کردند.آبراهام گفت: محققان 
آزمایش هایى را با یک پروتئین انجام دادند، مولکولى با ساختارى 
که گیرنده را تقلید مى کند و مى تواند ویروس را فریب دهد تا به 

جاى اتصال به ســلول میزبان، به دارو متصل شود. هدف آن نیز 
از بین بردن ویروس اســت. این مولکول در واقع ویروس را غیرفعال 

مى کند و از ورود به سلول میزبان و عفونت جلوگیرى مى کند.
آزمایش هاى این تیم نشان داد که مسدود کردن ویروس از 
تعامل با گیرنده سلول میزبان از عفونت نورون هاى انسان و 

موش جلوگیرى مى کند.

جعفر میالنى، خالق کلکار، پریسا فالح پژوهشگران گروه علوم و مهندسى صنایع غذایى 
دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى هستند که در جریان یک کار پژوهشى روى 
سه گونه ماهى دریاى خزر به نتایجى دســت یافتند که نشان مى دهد کباب کردن ماهى 

میزان آالیندگى گوشت آنان به فلزات سنگین را کاهش مى دهد.
این پژوهشگران 9 عدد ماهى از سه گونه پرمصرف دریاى خزر شامل ماهى سفید ،کپور و 
کفال را از بازار ماهى فروشان سارى تهیه و به آزمایشگاه منتقل کردند تا با انواع روش هاى 
پخت مشخص کنند کدام یک از چهار روش ماکروویو، گریل کردن، کباب کردن و سرخ 

کردن مى تواند باقى مانده فلزات سنگین در گوشت این ماهیان را بیشتر کاهش دهد.
پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى هر سه گونه ماهى را پخت و 
سپس میزان هشت فلز سنگین سرب، کادمیوم، آرسنیک، روى، مس، نیکل، کروم و منگنز 

را در بافت آن ها اندازه گیرى کردند.
یافته هاى این پژوهشگران که به شــکل مقاله علمى در فصل نامه پژوهش هاى صنایع 
غذایى منتشر شده است نشان داد فرآیند پخت باعث کاهش کادمیم در ماهى سفید شده 

است و کمترین میزان کادمیوم نیز در ماهى سفید کباب شده مشاهده مى شود
این پژوهش نشــان داد گریل کردن و مایکروویو ماهى ســفید بــا روش پخت گریل و 
مایکروویو باعث کاهش کروم شده است و بیشترین میزان نیکل در ماهى سفید کباب شده 

آن مشاهده شد و نمونه گریل شده آن کمترین میزان نیکل را داشت.
نتیجه نهایى در خصوص ماهى سفید نشان مى دهد در ماهى سفید فقط روش کباب کردن 
باعث کاهش معنى دار فلز مس شده است و دیگر روش ها تاثیرى در کاهش این آالینده 

نداشت.
یافته هاى این پژوهشگران در خصوص ماهى کفال نیز نشان داد همه روش هاى پخت 
باعث کاهش معنى دار عنصر مس شدند، اما در ســرخ کردن کمترین میزان این عنصر 

مشاهده شد.
مقدار روى نیز در دو ماهى کفال و کپور اندازه گیرى و مشخص شد نسبت به سایر عناصر به 
صورت چشم گیرى بیشتر است، اما شیوه کباب کردن سبب کاهش این عنصر در گوشت 

ماهى کپور و کفال مى شود.
بررسى هاى این محققان نشان داد در ماهى کفال و کپور بیشترین کاهش فلزات سنگین 
مربوط به نمونه هاى سرخ شده است و کباب کردن و گریل کردن باعث کاهش معنى دار 

منگنز مى شود.
مجموع بررسى هاى این محققان نشان داد که ماهى سفید سالم ترین گونه از نظر وجود 
فلزات سنگین و ماهى کپور ناســالم ترین ماهى از بین این ســه گونه ماهى بودند وبین 
روش هاى مختلف پخت، کباب کردن و پس از آن گریل کردن باعث بیشــترین کاهش 
در مجموع فلزات سنگین سه ماهى و مایکروویو در اکثر موارد باعث حفظ این آالینده ها 

در ماهى مى شود.

7 کارى که نباید اول صبح انجام داد

اکثر مردم عادت دارند به محض این  که صبح از خواب بیدار مى شوند با روشن کردن تلفن همراه خود به 
شبکه هاى اجتماعى سر بزنند تا بدانند که دنیا در جریان خواب آنها از مدار خارج شده یا خیر! نکتۀ منفى 
این امر این است که صبح زود مغز و ذهن شما مورد حملۀ انواع اخبار منفى، تبلیغات و پیام هاى آزاردهنده 
قرار مى گیرد که مى تواند کل روز شما را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور رهایى از این عادت، تلفن ها را از 

رختخواب خود دور کنید.

 (snooze) ما افرادى را ســراغ داریم که هنگام زنگ زدن ســاعت تلفن همراه، فوراً آن را به حالت تعویق
درمى آورند تا اندکى بیشتر بخوابند. پس از 10 دقیقه زنگ دوباره هشدار مى دهد و آنها دوباره آن را به تعویق 
مى اندازند و این کار را چندین بار تکرار مى کنند. اتفاقى که مى افتد این است که بدن شما بعد از بیدارشدن وارد 
مرحلۀ جدیدى از خواب مى شود و نتیجۀ آن واضح است که پس از چندین بار بیدارشدن و خوابیدن، احساس 
خستگى بیشترى خواهید کرد.توصیه کردیم که تلفن همراه را از تختخواب دورتر بگذارید. بنابراین سعى کنید 

زنگ ساعت را روى تلفن همراه تنظیم نکنید. 

چارلــز دوگ، نویســندة 
کتاب «قــدرت عادت»، 
 (The Power of Habit)
مى گوید بیدارشدن از خواب 
و مرتب کردن تختخواب 
عادتى است که شما را براى 
بقیه کارهــاى روزمره تان 
آماده مى کند و براى انجام 
کارها انــرژى و قدرت به 

دست خواهید آورد.

زمســتان فرارســیده است. 
بنابراین مردم دوســت دارند 
با آب گــرم حمام کننــد اما 
کارشناسان مى گویند، دوش 
آب گرم روشى عالى براى رفع 
خســتگى هنگام عصر است 
اما هنــگام صبح حمــام گرم 
باعث آرامــش و تنبلى بیش 
از حــد مى شــود و در نتیجه 
انسان چه در دفتر کار، مدرسه 
یا دانشگاه از اتخاذ تصمیم هاى 
مهم که نیاز به چابکى و تیزِى 
هوش و دماغ دارد، باز مى ماند.

در بدن شما سیستمى وجود دارد که در حالت روشنى فعال و در تاریکى کم نور است. شما 
وقتى صبح از خواب بیدار مى شوید و زیر نور شدید آماده مى شوید و صبحانه مى خورید، 
سیستم بیدارى بدن کامًال فعال مى شود و براى فعالیت در دانشگاه یا دفتر کار، خود را از 

نظر روحى و جسمى چابک و آماده احساس مى کنید.
اما اگر بعد از برخاستن از خواب، مدت طوالنى در نیمه تاریکى و نیمه روشنایى بمانید، بدن 
شما به تصور این که شاید هنوز خورشید طلوع نکرده است و از حالت سستى و کاهلى 

خواب خارج نمى شود.

برخ از متخصصان مى گویند که ارادة انسان محدود است. بنابراین بهتر 
است شــب ها لباس تان را انتخاب کنید تا مجبور نباشید صبح ها ذهن 
خود را درگیر کنید و در طول روز توانایــى تصمیم گیرى خود را تحت 

تأثیر قرار دهید.
مارك زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوك، مى گوید که هر روز یک تى شرت 
مى پوشد تا همان اول صبح، انرژى ذهنى اش هدر نرود و بتواند تا رسیدن 

به دفتر کارش تصمیمات مهم اتخاذ کند.

صبح ها بدن هورمونى به نام کورتیزول ترشــح مى کند. این هورمون 
به بدن نشــاط و انرژى مى دهــد اما چــاى تیره و قهــوه که حاوى 
مقادیر زیادى کافئین اســت، باعث ایجاد اختالل در تولید کورتیزول 

مى شوند.
 بنابراین حتى اگر عادت به نوشــیدن قهوه دارید، پس از ساعت 9:30 
صبح آن را بنوشید. کورتیزول شــما را به طور طبیعى بشاش و باهوش 

نگه مى دارد.

«اگر بعد از برخاستن از خواب، مدت طوالنى در نیمه تاریکى و نیمه روشنایى بمانید، بدن شما به تصور 
این که شاید هنوز خورشید طلوع نکرده است  از حالت سستى و کاهلى خواب خارج نمى شود.»«دقایقى 

از صبح بسیار مهم اند و سرنوشت روز شما را تعیین و مشخص مى کنند. در این میان مواردى که باید 
از آنها اجتناب کرد، چیست؟

به محض بازشدن چشم ها، 
به دست گرفتن تلفن همراه

 (Snooze) به تعویق انداختن
زنگ ساعت تلفن همراه

مرتب نکردن 
تختخواب

خردشدن اعصاب براى 
انتخاب لباس و کفش

به محض بلندشدن از خواب، 
آماده شدن در نوشیدن قهوه و چاى تیره

تاریکى

حمام گرفتن 
با آب گرم

ماهى را
 کبــاب کنید 
سالم تـــــر است

پشه اى که حامل ویروس مرگبار است

روش هاى مختلف پخت، کباب کردن و پس از آن گریل کردن باعث بیشــترین کاهش 
در مجموع فلزات سنگین سه ماهى و مایکروویو در اکثر موارد باعث حفظ این آالینده ها 

در ماهى مى شود.

است گبا وسم حاملوی پشهاىکه

نتیجه مطالعه اى تازه نشان مى دهد که خطر افزایش ابت
آلزایمر در سطح جهانى به شکل چشمگیرى رشد
7تخمین زده مى شود که در حال حاضر 57 م
مبتال هستند. با این وجو جهان به آلزایمر
نشان مى دهند که در سال 2050 م
از 150 میلیون نفر در سراســر

بیمارى مبتال خواهند شد.
آلزایمر یا زوال عقل یک بیم
(فرسایشــى تخریبى) غیر
اســت که در بدترین
مبتال نیاز فرد
24ساعت
ننتایــج
تــازه
نشریه پز
ublic )
ealth
شده به
دربــ
حال
بببه آ
کککر
مى
مبت
این بیمار
2050 میالدى به میزان
8افزایش یافته و بــه 152.8 میلیو
ن رسید و در این میان زنان به شکل
شدت تحت تاثیر این بیمارى قرار خواهند گرفت
در این ارزیابى نیز نتیجه پژوهش شب
با نتایج مطالعات قبلى داشــته و نش
که در میان عوامل خطرزا براى ابت
ا یک عامل از ســایر عوامل مهم تر

1 روز پس از شروع  2 تا
 بهبود یافتگان، عوارض 
ز اختالل عملکرد خفیف 
فلج و اختالل  ى، تشنج،

ى حداقل سه آلفاویروس 
س شناسایى کرده است.
 مولکول را بررسى کردند 

 را کاهش داده است.
ر میکروبیولوژى در
یک ویروس براى
ىادى ین دانش بنی
ل هاى انسان یا 
کانى عالى براى 
رو هاى درمانى 
 آلوده به انسان 
ز بیمارى آمریکا 
در نیوانگلند رخ 
1 نفر از مبتالیان 

ه این معنى که تقریبًا 
 شده اند، مى کشد. طبق

ه نیمى از کسانى که زنده 
ى را تجربه مى کنند.
ى شناسایى گیرنده 

ت: محققان
ختارى 
د تا به 

 آن نیز 
 را غیرفعال 

.کند.  
 از 
ن و 

خطر جدى افزایش ابتال به آلزایمر در جهان تا سه دهه آینده
گوارش انســان سیســتم عصبى مخصوص خود 
 enteric) را دارد که به آن سیســتم عصبى روده
nervous system) اطالق مى شود. این سیستم 
داراى بیش از یکصد میلیون اعصاب است که بدون 
آنکه فرد خود نســبت به آن آگاه باشد به صورت 

مستقل فرآیند گوارش را کنترل مى کند.
سیستم عصبى روده داراى چنان اهمیتى است که 
به مغز دوم شهرت دارد. با این حال، سیستم عصبى 
روده به وسیله اعصاب به طور مستقیم از سوى مغز 
کنترل مى شود. به همین دلیل هم مسائل اعصاب 

و روان بر گوارش انسان تاثیر مى گذارد.
براى مثال، بسیارى از بیمارى هاى گوارشى مانند 
سندرم اختالل گوارشــى، التهاب روده و بیمارى 
کولیت به شدت تحت تاثیر اســترس و اضطراب 
در فرد اســت. این ارتباط آنچنان عمیق است که 
تحقیقات نشــان مى دهد 70 درصــد افراد مبتال 
بــه کولیت خود ایــن نکتــه را درك مى کنند که 

بیماریشان تحت تاثیر استرس تشدید مى شود.
متخصصان مى گویند حتى اگر استرس دلیل اولیه 
بروز بیمارى نباشد، این موضوع مى تواند مشکالت 
گوارشى را تشــدید کند. تحقیقات نشان مى دهد 
برخى بیمارى هاى گوارشــى مانند ســندرم روده 
تحریک پذیر ناشى از حساسیت به تاثیرات استرس 

در بدن بروز مى کند.
در این میــان، مغز نیز نقش مهمــى در چگونگى 
احساس مشکالت گوارشى ایفا مى کند. تحقیقات بر 
روى افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر نشان 
مى دهد مغز این افراد به طور غیرطبیعى پیام هاى 

دریافتى از روده را مورد پردازش قرار مى دهد.
متخصصــان تاکید دارنــد نخســتین گام براى 
جلوگیرى و حتى التیام مشکالت گوارشى مدیریت 

استرس و اضطراب هاى وارده به فرد است. 

رابطه استرس و 
بیمارى هاى گوارشى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6626 مورخه 1400/12/15 آقاى حسینعلى  پور نمازیان فرزند مهدیقلى 

در ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 102/54 مترمربع قســمتى از پالك شماره 0  
فرعى از 6 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/05 - 1331479/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/225

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006001475 - تاریخ ارسال نامه: 1401/02/26 - ورثه 
براتعلى حاج  حیدرى فرزند اسماعیل به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 
34 فرعى از 117 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 476 

دفتر 120 امالك ذیل ثبت 15402 به نام براتعلى حاج حیدرى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب ماده 21 قانون ثبت به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  رهن اســت نحوه گم شدن یا از بین رفتن 
جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبــق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 1331462- سید 

امیرحسین حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف محمد 
ابراهیم سبحانى /3/227 

امام جمعه اصفهان گفت: امروز در هجمه فرهنگى دشمن 
کسى جز روحانیت پیشــگام مبارزه نیست و باید گفت که 

افتخار شیعه با روحانیت است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز چهارشنبه در دیدار 
نماینده ولى فقیه و امام جمعه، فرماندار و جمعى از مسئوالن 
کاشان افزود: روحانیت شــیعه در حوادث، بالیا و اتفاقات 
گوناگون نیز به مردم خدمت کرد و در کنــار مردم بوده و 

هست.
وى گفت: پیشگامى در ایثار و شهادت افتخارى است که 
مخصوص روحانیت شــیعه بوده و هســت، زیرا امروز در 
جنگ هایى که در دنیا رخ مى دهد، هیچ یک از پیشــوایان 

مذهبى ســایر ادیان براى حفظ مردم و دفاع از آنها و دین 
نقشى ندارند.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: امروز حتى نیروهاى مســلح 
جمهورى اســالمى ایران نســبت به اول انقالب رشــد 
چشمگیرى داشــته اند و عقاید آنها نیز افزایش پیدا کرده 
است. آیت ا...طباطبایى نژاد گفت: تنها در دفاع مقدس چهار 
هزار روحانى و طلبه به شهادت رسیدند و این بهترین گواه و 
مصداق براى ایفاى نقش روحانیت در تمامى عرصه هاى 

جامعه است.
وى افزود: روحانیت شــیعه پا در رکاب تالش مى کنند به 

مردم خدمت کنند یا مشکلى از آنها را برطرف کنند.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان گفت: فردى که ارزهاى 
دیجیتال در کیف پول مجازى به ارزش 100 میلیارد ریال را 

سرقت کرده بود، دستگیر شد.
سردار محمدرضا هاشــمى فر اظهار داشت: در پى وصول 
پرونده شکوائیه از سوى یکى از شهروندان مبنى بر سرقت 
ارزهاى دیجیتال و دالر موجود در کیف پول مجازى وى به 
ارزش 100 میلیارد ریال موضوع در دستور کار کارشناسان 

پلیس فتاى فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارشناسان پس از انجام تحقیقات از مال باخته 
و انجام یک ســرى اقدامات تخصصى و جســتجوهاى 
هوشمندانه در فضاى سایبر ســرانجام عامل این سرقت را 

شناسایى کردند و مشخص شد فرد سارق همان فرد ایجاد 
کننده کیف پول مجازى براى شاکى است.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بررسى هاى پلیس از مسبوق به سابقه بودن اقدام مجرمانه 
متهم حکایت دارد، گفت: کارشناسان پلیس فتا با ردیابى هاى 
هوشمندانه خود دریافتند بخشى از ارزهاى دیجیتال مسروقه 

به کیف پول مجازى همسر متهم انتقال یافته است.
سردار هاشــمى فر متذکر شــد: پس از اثبات ارتکاب جرم 
توسط ایجاد کننده کیف پول مجازى شاکى، فرد مذکور طى 
هماهنگى با مرجع قضائى در یک عملیات ضربتى دستگیر 
و ضمن بازگرداندن وجه مسروقه تحویل مرجع قضائى شد.

روحانیت، پیشگام مبارزه با 
هجمه هاى دشمن است

سارق 10 میلیاردى از کیف 
پول مجازى دستگیر شد

چهارشنبه هاى
 نیکوکارى

از این پس، چهارشـنبه هـا، نیکـوکاران اصفهانى 
براى آزادى زندانیـان جرایم غیر عمـد و کمک به 
خانـواده هاى آنهـا دور هـم جمع مى شـوند. مدیر 
کل زندان هاى اسـتان اصفهان گفت: قرار اسـت 
نیکـوکاران هر چهارشـنبه براى حل مشـکالت 8 
زندانى و خانواده هایشـان گل ریزان کنند. علیرضا 
بابایى با بیان اینکه هـم اکنون، 950 زندانى جرائم 
غیر عمد در اسـتان با نیاز مالى هزار میلیارد تومانى 
در زندان ها هستند، گفت: 20 هزار خانواده نیازمند 
زندانى در اسـتان شناسایى شـده اند. محمد حسن 
وطنى سرپرست این گروه نیکوکارانه هم گفت: 50 
نیکوکار در این نشست شـرکت مى کنند و تا پایان 
سـال، این نشسـت با حضور نیکوکاران براى حل 
مشکالت معیشتى و اشـتغال خانواده ها و زندانیان 

برگزار مى شود.

رفع حادثه خط انتقال
 شهر جندق

حادثه یکـى از خطوط انتقال اصلى شـهر جندق رفع 
شـد. به گزارش روابط عمومـى آبفا خـور و بیابانک، 
این حادثه کـه بر روى خط لولـه 200 میلى مترى در 
ساعات ابتدایى شب رخ داد، توسط نیرو هاى حوادث 
در اسـرع وقت و کمترین زمان ممکـن بدون قطعى 

آب مهار شد.

خبر

آگهى تغییرات
شرکت داده پردازى نیک آفرین امروز پارسیان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 47873 
و شناســه ملى 10320281659 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/03 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع 
فعالیت بشرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد انجام امــور پیمانکارى در 
واحدهاى پاالیشــگاهى ، پتروشــیمى ، تلمبه 
خانه هاى نفت ، تلمبه خانه هاى آب ، واحدهاى 
تصفیه آب و فاضالب و اجراى خطوط لوله نفت، 
خطوط لوله آب و خطوط لولــه گاز، انجام امور 
پیمانکارى در ساخت بخشهاى پایپینگ و ساخت 
مخازن و ســاختمانهاى صنعتى و غیر صنعتى ، 
ایستگاههاى تقویت فشــار و تقلیل فشار گاز، 
کارخانحات فوالد سازى و معادن و اجراى عملیات 
پیمانکارى و ساخت نیروگاههاى برق ، پیمانکارى 
اجراب عملیات خطوط انتقال برق و انجام پروژه 
هاى تآسیسات برقى و مکانیکى مربوط به کلیه 
کارخانجات صنعتى و فوالدســازى و همجنین 
پاالیشگاهها و پتروشــیمى ها و تلمبه خانه هاى 
نفت ،تلمبه خانه هاى آب و واحدهاى تصفیه آب و 
فاضالب در صورت لزوم پس از کسب مجوز هاى 
الزم. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1329990)

آگهى تغییرات 
شــرکت ایمن تجهیز گلچین شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 70331 و شناســه ملى 
14010851894 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان ، محله خرم ، کوچه شهید محمدرضا 
فرخى (5) ، خیابان نواب صفوى ، پالك 0 ، مجتمع 
پامچــال ، طبقــه دوم ، واحد 202 و کدپســتى 
8183630012 ا تغییر یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1330121)

آگهى تغییرات 
موسســه امین حافظ نجــف به شــماره ثبت 
 10980287328 ملــى  شناســه  و   226
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1401/01/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: روح انگیز زمانى علویجه به شــماره ملى 
1091930252، مرتضى پور پیرعلى به شماره 
ملــى 5499522340 و اصغــر پورپیرعلى به 
شــماره ملى 5499095991 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1330577)

آگهى تغییرات
شــرکت هتل آپارتمان خاتون سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 26969 و 
شناســه ملــى 10260477004 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1400/12/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : رعنارضایى ســرپیرى به کدملى 
4689186227 و سوســن محمدى 
بــه کدملــى 4722136262 و امین 
محمدى به کدملــى 4680047143 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. خدیجه 
شیروانى به کدملى 6219424689و 
محمدرضا خالدى سردشتى به کدملى 
4660051870 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند .روزنامه 
کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1330554)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت عطران دارو سهامى 
خاص به شماره ثبت 6195 و شناسه ملى 
10260273196 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :خانم ساجده شــاکرى به شماره ملى 
0890210284 و آقــاى مهدى صادقى 
ترشیزى به شماره ملى 0902445235 و 
آقاى سید امیر سید حسینى به شماره ملى 
0902376918 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرسى اطمینان 
فرد به شناســه ملى 10103587030 به 
ســمت بازرس اصلى و آقاى قاسم براتى 
احمد آبادى به شماره ملى 1142057402 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1330007)

آگهى تغییرات
انجمن حمایت زندانیان شهرســتان نجف 
آباد موسســه غیر تجارى به شماره ثبت 
521 و شناســه ملى 14007826556 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/10/25 و نامه 
112/27248/27 مــورخ 1400/12/25 
ســازمان زندانهــا و اقدامــات تامینى و 
تربیتى کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حســین گرامى 6229978350 و موسى 
مباشرى بهجت آبادى 1170980821 و 
علیرضاوزیــرى مهابادى1742043021 
و احمدبراتى احمدآبادى 1140716220 
ســیدمحمد مرتضــوى 1091534489 
1090863454 و  ابراهیــم شــایان 
محمدرضا انصــارى 1090231008 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره به مدت دو سالل 
و حسن قیصرى ملک آبادى 1090981783 
حمید کاظمــى 1090357257 به عنوان 
بازرسان شــرکت به مدت یکسال تعیین 
شدند. روزنامه نصف جهان براى درج آگهى 
هاى موسسه انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1330575)

آگهى تغییرات 
موسسه امین حافظ نجف به شماره ثبت 226 و 
شناســه ملى 10980287328 به استناد نامه 
شــماره ى 14/24-1445/706/120 مورخ 
1401/01/30 پلیــس پیشــگیرى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان و صورتجلسه مجمع 
عمومى فــوق العــاده مــورخ 1401/01/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ماده 15 اساسنامه 
بدین گونه اصالح گردید: هیئت مدیره مرکب از 3 
یا 5 نفرخواهد بود که توسط مجمع عمومى عادى 
از بین شرکا براى مدت 2 سال انتخاب مى شوند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1330579)

آگهى تغییرات 
شرکت هتل آپارتمان خاتون شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 26969 و شناسه 
ملى 10260477004 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رعنارضایى سرپیرى بشــماره ملى 4689186227 
بعنوان رئیس هیات مدیره و سوسن محمدى بشماره ملى4722136262 بعنوان 
مدیرعامل و امین محمدى بشماره ملى 4680047143 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1330555)

آگهى تغییرات
موسسه امین حافظ نجف به شماره ثبت 
226 و شناسه ملى 10980287328 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - زهــره مهدوى به 
کدملى 549998158 تمامى 50000 
ریال و علیرضــا پورپیرعلى به کدملى 
1091305161 تمامى 50000 ریال 
سهم الشرکه خود را به اصغر پورپیرعلى 
به کدملى 5499095991 واگذار و از 
موسسه خارج شدند. - شرکاى موسسه 
و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین 
شرح مى باشد: مرتضى پورپیرعلى به 
کدملى دارنــده 450000 ریال، اصغر 
پورپیرعلى به کدملى 5499095991 
روح انگیــز زمانى علویجــه به کدملى 
1091930252 دارنده 50000 ریال 
ســهم الشــرکه. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1330578)

آگهى تغییرات 
شــرکت کشــت و صنعت مهیار دشت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 5715 و شناســه ملى 
10260268523 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
اســتان اصفهان شهرستان شــهرضا بخش 
مرکزى دهستان دشت روســتا کارخانه آجر آذر 
سپاهان محله ندارد جاده اصفهان بشهرضا جنب 
تابلو 35 کیلومتر مانده بشــهرضا سمت راست 
فرعى آجر زمرد پالك 0 طبقه همکف کدپســتى 
8635178343 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1330124)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بتن آماده آورند دهیارى جالل آباد درتاریخ 1401/03/01 به شماره ثبت 5285 به شناسه ملى 14011162420 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید بتن آماده، تیرچه بلوك و مصنوعات بتنى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صادقیه ، روستا جالل آباد، محله ندارد ، خیابان محمدرسول اله ، خیابان حضرت ابوالفضل ، پالك 99 ، طبقه همکف کدپستى 8539168643 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 36 مورخ 1401/01/27 
نزد بانک ملى شعبه نجف آباد با کد 3211 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى اصغر خاوندى به شماره ملى 1128880350 نماینده حقوقى ، روستایى دهیاریهاى بخش مرکزى نجف آباد به شناسه ملى 
10260208429 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید حسین خانى به شماره ملى 1091236747 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهزاد قیصریان به شماره ملى 1092108718 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعادت 
صفرى جالل آبادى به شماره ملى 1091268495 نماینده حقوقى ، دهیارى جالل آباد به شناسه ملى 14003507504 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کللیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در نبود رئیس هیات مدیره نائب رئیس هیات مدیره 
مشترکا و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حبیب غالمى قراتپه به شماره ملى 1080125191 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى احسان یزدانى به شماره ملى 1080167161 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1329986)

«شاید نتوان صنایع دستى را صادر کرد اما مى توان 
این محصوالت را به کشورهاى دیگر بُرد و در همان 
محل معرفى کرد که قطعاً با شناخت بازارهاى هدف 
و توجه به سالیق مشتریان، درآمدزایى بسیار خوبى 

به دنبال خواهد داشت.»
رئیس اتحادیــه تعاونى هاى صنایع دســتى این
 صحبت ها را دقیقًا دو روز قبل از روز جهانى صنایع 
دستى (جمعه) عنوان کرد و در گفته هایش از اوضاع 
آشفته صادرات صنایع دستى اصفهان پرده بردارى 
کرد. غالمعلــى فیض الهى از اعــداد و ارقام ناامید 
کننده اى یاد کرده که خیلى واضح نشــان مى دهد 
صادرات صنایع دستى اصفهان به صفر رسیده است. 
«صــادرات صفر» یعنــى یک جــاى کارمان در 
شناســاندن صنایع دستیمان به کشــورهاى دیگر 
مى لنگد؛ یا به سالیق مشتریانمان توجه نکرده ایم 
یا صنایع دستى ما آنقدر با کیفیت نبوده که بتوانیم آن 
را به کشورهاى دیگر صادر کنیم یا هنوز در گرداب 
فروش صنایع دستى به شکل سنتى گرفتاریم و یا 
کرونا باعث این مشکالت شــده است؛ موانعى که 
هیچکدامشان به تنهایى دلیل کافى براى این سقوط 

و مرگ ناگهانى نیست. 
روزگارى اصفهــان جزو شــهرهاى تــراز اول در 
صادرات صنایع دستى محسوب مى شد اما اکنون 
همین شــهر با پایین ترین درصد صادرات صنایع 

دستى روبه رو شده است.
شاهد این مدعا هم 17 ســال پیش در چنین روزى 
بود که بهمن نامور مطلق، معاون وقت صنایع دستى 
سازمان میراث فرهنگى در آیین بزرگداشت «روز 
جهانى صنایع دســتى» اعالم کرد که توجه دولت 
یازدهم در حــوزه صنایع دســتى از جمله اعطاى 
تسهیالت بانکى بى ســابقه به این بخش یکى از 
تدابیرى بوده که مانع سقوط آزاد صنایع دستى شده 
و این حوزه را به سمت رشد سوق داده است؛ سخنان 
خوشــحال کننده اى که نوید دمیدن نفسى تازه به 

پیکره صنایع دستى مى داد.
همان روزها بود که مدیرکل وقت میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى اصفهان هم از ارزش 
صادرات صنایع دستى اصفهان و اعطاى نام «شهر 
جهانى صنایع دستى» صحبت کرد؛ اینکه اصفهان 
در صادرات صنایع دســتى از ســال 94 با رشد 71 
درصدى روبه رو بوده است: «میزان صادرات صنایع 
دســتى این استان در ســال 94 معادل 710هزار و 
در ســال گذشــته معادل 50 میلیون دالر بود که 
نشان دهنده رشد رقم یادشده است و بیشتر صنایع 
دستى صادراتى اصفهان شامل پارچه هاى قلمکار، 
ظرف هاى فیروزه کوبــى و میناکارى، خاتم کارى و 
قلمزنى به ویژه در ابعاد کوچک به کشورهاى اروپایى 
صادر مى شــود.اصفهان همچنین در سال 1394 
به عنوان نخستین شــهر ایرانى به عضویت شبکه 

شهرهاى خالق یونسکو (سازمان علمى، آموزشى و 
فرهنگى سازمان ملل متحد) در زمینه صنایع دستى 
و هنرهاى مردمى درآمد و همچنین توسط شوراى 
جهانى صنایع دســتى، عنوان "شهر جهانى صنایع 

دستى " به آن اعطا شد.»
اللهیارى در آن زمان با تأکید بر اینکه گشایش هاى 
پس از برجام نقش بسزایى در توسعه صادرات صنایع 
دستى استان داشت، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر 

به دنبال ایجاد بازار جدید در چین هستیم.
حاال اما ورق برگشته است و مشکالتى که در اجراى 
برجام به وجود آمده باعث شده که صادرات صنایع 
دستى اصفهان همانند برجام به بن بست بخورد و 
نه تنها ما بازار جدیدى در چین نداشته باشیم بلکه 
امروز چینــى ها بیش از گذشــته بازارهاى صنایع 
دستى ما را تســخیر کنند. دردى که گویا درمانى 
براى آن نیســت و به گفته رئیس اتحادیه صنایع 

دستى اصفهان با توجه به اینکه نیروهاى کمى در 
اختیار این دستگاه است، نمى توانند بر فروش صنایع 
دســتى خارجى در اماکن تاریخى نظارت داشــته 
باشند و تنها در مقاطعى با همکارى میراث فرهنگى 
این کار را انجام مى دهند. خألیى که باعث شــده 
مردمان شرق آسیا از آن استفاده کنند و تا مى توانند 
در بازارهاى صنایع دستى ما رسوخ کنند تا جایى که 

سره از ناسره قابل تشخیص نباشد. 
با این اوصاف به طور قطع ممکن اســت اصفهان 
روزهاى بدترى را هم به چشــم ببیند به این خاطر 
که ورود نامیمون چشــم بادامى ها با صنایع دستى 
متفاوت ولــى ارزان و بى ریشــه باعث شــده که  
توریســت هاى داخلى هم به خرید این نوع صنایع 
راغب تر شــوند و هنر اصفهان با وجود 370 رشته 
صنایع دستى نه تنها رو به فراموشــى برود؛ بلکه، 

سهم عظیمى از اشتغال استان را ببلعد.

صادرات صنایع دستى اصفهان به کما رفته است 

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: اعضاى سوغات صفر! 
باندى که اقدام به سرقت خودرو هاى مزدا 3 کرده و پس از سند نمره 
کردن، آن ها را به فروش مى رساندند در عملیات کارآگاهان این پلیس 

دستگیر شدند.
سرهنگ حسین ُترکیان گفت: در پى شکایت یک شهروند اصفهانى 
مبنى بر سرقت خودروى مزدا 3 وى موضوع در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهى استان اصفهان قرار 

گرفت.
او گفت: کارآگاهــان بالفاصله وارد عمل شــده و جســتجوهاى 
هوشمندانه خود براى یافتن سارق یا سارقان آغاز کردند و با ظرافت 
و دقت پیش مى بردند که در این رابطــه کارآگاهان با آگهى فروش 
خودروى مــزدا 3 به قیمــت 20 میلیون تومان برخــورد کردند که 
فروشــنده در اطالعات آگهى فروش، خودرو را فاقد مدارك و براى 

اوراق کردن ثبت کرده بود.
به گفته رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان، با توجه به شک برانگیز 
بودن این آگهى کارآگاهان بالفاصله موضوع را تحت پیگرد خود قرار 
داده و با شناسایى و دســتگیرى فرد آگهى دهنده مشخص شد وى 

یکى از افراد سابقه دار در زمینه سرقت خودرو هاى مزدا 3 است.
ســرهنگ ُترکیان مى گوید: متهم در اعترافات خود به ســرقت 3 
دســتگاه خودروى مزدا 3، یک دســتگاه خودروى پژوپارس و یک 
دستگاه خودروى پژو 405 در تهران و یک دستگاه خودروى مزدا 3 در 
اصفهان با همدستى 2 نفر دیگر اقرار کرد. خودرو ها را پس از سرقت 

با سند نمره کردن و تعویض پالك ها آن ها را به فروش مى رساندند.
این مقام انتظامى گفت: دو همدســت این متهم نیز دستگیر شدند. 
تمامى مال باختگان شناســایى و با تنظیم شــکایت از سوى آن ها 
متهمان به مرجع قضائى تحویل شدند، اما با این حال اقدامات الزم 
در راستاى کشف سایر سرقت هاى ارتکابى توسط متهمان کماکان از 

سوى کارآگاهان ادامه دارد.

فروش 20 میلیونى خودروى 
مزدا 3 دست سارقان را رو کرد

دریا قدرتى پور
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جدیدترین شایعه در فوتبال ایران بازگشت میالد سرلک 
هافبک اصفهانى و ملى پوش پرسپولیس به سپاهان بوده 
است! میالد سرلک هافبک ملى پوش و مورد عالقه یحیى 
گل محمدى با وجود اصرار و مذاکرات متعدد باشگاه براى 
تمدید قرارداد هنــوز زیر بارامضاى آن نرفته اســت. این 
درحالى است که سرلک هیچ پیشنهاد خارجى هم ندارد اما 
همواره امروز و فردا کرده اســت. شاید همین بدقولى هاى 
هافبک شماره 10 باعث انتشار شــایعه پاتک سپاهان به 
پرســپولیس براى جبران خرید دانیال اسماعیلى فر بوده 
باشد. گفتنى است میالد سرلک اولین بار در تیم سپاهان به 
فوتبال ایران معرفى شد و درادامه پیراهن تیم هاى نساجى 

مازندران، شهرخودرو مشهد و پرسپولیس را پوشید.

سرلک به سپاهان بر مى گردد؟

03

04

مهاجم ایرانى جزو خریدهاى ملى پوش جدید هال سیتى 
قرار گرفت. اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشورمان 
در نیم فصل دوم به صورت قرضــى از فنرباغچه به هال 
سیتى ملحق شد. عملکرد خوب مهاجم ایرانى در مدت کم 
حضورش در ترکیب هال سیتى مدیران باشگاه انگلیسى را 
مجاب کرده تا قــراردادش را دائمى کنند. در همین رابطه 
صفحه خبرى «هال سیتى نیوز» از خرید ملى پوش و جدید 
هال ســیتى رونمایى کرد که اللهیار صیادمنش یکى از 3 
خرید ملى پوش جدید تیم انگلیسى شد. صیادمنش در نیم 
فصل دوم چمپیون شیب به دلیل مصدومیت هاى متوالى 
نتوانســت فرصت زیادى براى عرض اندام کند به همین 
خاطر در فصل جدید دسته اول انگلیس به دنبال درخشش 

بیشتر با هال سیتى است.

شنیده ها حکایت ازآن دارد که تیم ســپاهان اصفهان به 
دنبال خرید مدافع راســت فصل 

گذشــته پرســپولیس است. 
هرچند سپاهان پس از استعفاى 
محرم نویدکیا و پذیرش آن از 
ســوى مدیران درحال حاضر 
بدون ســرمربى اســت اما 
فعالیت نقل و انتقاالتى تیم 
اصفهانى متوقــف نخواهد 
شــد. یکى از اهــداف نقل 
و انتقاالتى ســپاهان پیدا 
کــردن جانشــین دانیال 
اســماعیلى فر است که 
به تازگى به پرسپولیس 
پیوسته اســت. دانیال 
اســماعیلى فر جانشین 

رامیــن رضاییــان در 
پرسپولیس شده و شاید این 

دومى هم بدش نیاید جانشــین 
اولى در ســپاهان شود. به عبارت 

بهتر هم رامین رضاییان و هم سپاهان 
براى این نقل و انتقال انگیزه دارند اما 

باید منتظر ماند و دید درنهایت چه 
اتفاقى خواهد افتاد؟

اللهیار، جزو خریدهاى 
ملى پوش هال سیتى

بازیکن محبوب سرخ ها 
در راه اصفهان؟
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صبح روز پنج شــنبه روزنامه «جام جم»، در خبرى مدعى 
شد امیر قلعه نویى، سرمربى گل گهر سیرجان یک فروند 
هواپیماى مسافربرى، بویینگ 727 را خریده که قلعه نویى 
با انتشار یک استورى در اینســتاگرام خود، این موضوع را 
تکذیب کرد و نوشــت: «خالقیت بعضــى خبرنگاران در 
ساختن خبر بى نظیر است؛ من هواپیمایى نخریدم. اگر بنا 
به خرید هم بود بویینگ 727 از رده خارج شده نمى خریدم. 
در حالت پرواز خبر ننویسیم... حق شکایت براى این خبر 

کذب را براى خود محفوظ مى دانم.»

من هواپیما نخریده ام!

1

زآن دارد که تیم ســپاهان اصفهان به 
 راســت فصل 

لیس است. 
س از استعفاى 
یرش آن از 
حال حاضر 
ســت اما 
التى تیم 
ف نخواهد 
ـداف نقل
هان پیدا 
ن دانیال 
ست که 
لیس 
نیال 
شین 

ن در 
 شاید این

اید جانشــین 
شود. به عبارت 

ییان و هم سپاهان 
ال انگیزه دارند اما 

ید درنهایت چه 
؟

فرشید طالبى، مدافع پیشین تیم هاى اصفهانى پربیراه 
هم نمى گوید. او از قول «پــپ گواردیوال» به نکته 
ظریفى اشاره مى کند: «حمله بیشتر به استعداد ذاتى 
مبتنى اســت، اما دفاع کردن به تمرینات و کار شما 
بستگى دارد. اگر بخواهیم زیاد حمله کنیم، استراتژى 

دفاعى کامًال ضرورى است.» 
شاید اگر سکانداران تیم هاى بیست و یکمین دوره 
لیگ برتر آنچه این مربى موفــق فوتبال دنیا به آن 
اشــاره کرده را در این فصل ســرلوحه کار خود قرار 
مى دادند، نتایج بهترى در کارنامه مربیگریشان ثبت 
مى کردند. اینکه خط دفاع استقالل با 10 گل خورده 
توانســت هم عنوان بهترین مدافعان لیگ بیست و 

یکم را به خود اختصاص دهد، هم رکورد بهترین خط 
دفاعى تاریخ لیگ برتر را بشکند نیز نمى تواند دیدگاه 
«گواردیوال» را به همه تیم هاى لیگ ما تعمیم دهد.

در واقع تنها با روییدن یــک گل نمى توان به آمدن 
فصل بهار دل خوش کرد. شاهد این مدعا  فاصله 11 
گله تیم هاى دوم و سوم جدول با استقالل قهرمان 
در آمار تعداد دفعاتى است که دروازه خود را به روى 

مهاجمان حریف باز شده دیده اند.
مدافعان پرسپولیس و ســپاهان در حالى با 21 گل 
خورده در رتبــه دوم بهترین خــط دفاعى این دوره 
از رقابت هاى لیگ برتر قرار گرفتــه اند که کمیته 
انضباطى 4 گل خورده سپاهان مقابل گل گهر را هم 

از آمار گل هاى خورده این تیم کم کرده است!

از سویى اگر قرار باشد ساختار دفاعى تیم ها در فصل 
گذشته را با ادوار پیشــین لیگ برتر مقایسه کنیم نه 
فقط به محکم تر بودن خطوط دفاعى در دوره هاى 
پیشین واقف مى شــویم بلکه زهرداربودن خطوط 
حمله در آن ادوار هم بیشتر به چشم مى آید. به عبارت 
دیگر، اگر ماشــین هاى گلزنى که پیش تر در لیگ 
مشاهده مى کردیم در فصل گذشته هم موتورشان 
پرقدرت تر کار مى کرد، آن وقت معلوم نبود عاقبت 
بسیارى از تیم ها با ساختارهاى ضعیف شده دفاعى 

به کجا مى کشید. 
پس مقایســه تعداد گل هایى که تیــم هاى مدعى
 لیگ برتر در لیگ بیســت و یکم دریافت کرده اند با 
دوره هاى گذشــته نیز نمى تواند روش خوبى براى 

نشان دادن بهبود عملکرد ساختار دفاعى آنها نسبت 
به ادوار گذشته لیگ باشد. چه اینکه اگر بخواهیم با 
توجه به آمار و عدد این نکته را اثبات کنیم آن وقت 
باید در نظر داشته باشیم که همین محاسبات نشان 
مى دهد در فصول پیشین این مهاجمان بوده اند که 

در امر گلزنى موفق تر عمل کرده اند. 
در این زمینه کافى است فقط 53 گلى که خط حمله 
سپاهان در لیگ بیستم به ثمر رساند را از 42 گلى که 
این مهاجمان موفق شدند در جریان مسابقات لیگ 
بیست و یکم وارد دروازه رقیبان خود کنند کم کنید. 
اختالف 9 گله این دو فصل تیــم نویدکیا به تنهایى 
از قدرت و ضعف مهاجمان و مدافعان طالیى پوش 
اصفهانى طى این زمان پرده بــردارى مى کند. این 
البته مشــتى اســت نمونه خروار و مقایسه عملکرد 
سایر تیم ها و نتیجه گیرى کلى از حوصله این متن 

خارج است. 
لب کالم اینکه اگر چه مدافعان تیم هاى لیگ برترى 
در فصل بیست و یکم کمتر گل خورده اند اما به زعم 
اکثر کارشناسان، عملکرد ساختار دفاعى اکثر قریب 
به اتفاق این تیم ها به خصوص مدعیان لیگ به حدى 
ضعیف بود که مى توان ادعا کرد گلرها و مدافعانشان 
به پاشنه آشیل تیم خود تبدیل شده بودند و اگر فاجعه 
رخ نداد به علت این بود که همزمان در سوى مقابل 
از توانایى مهاجمان براى فرو ریختن سنگر رقبا هم 

کاسته شده بود.
شاید به همین دلیل اســت که پرسپولیس به عنوان 
یکى از همین تیم ها، فصــل نقل و انتقاالت خود در 
تابستان امســال را با یارگیرى در پست دروازه بان و 
دفاع رسمًا کلید زد. منطق حکم مى کند سایر تیم ها 
به خصوص مدعیان نیز براى عقب نیافتادن از قافله به 
فکر تقویت خط دفاع خود با اضافه کردن مهره هاى 
تأثیرگذار در این پست باشند و مهمتر اینکه با انجام 
تمرینات مستمر و کار بیشتر، استراتژى را در ساختار 
دفاعى خود در پیش بگیرند که پیــش از آنها مربى 
بزرگى چون گواردیوال موفق شد با انجام آن در طول 
سه سال حضورش در بایرن مونیخ 7 قهرمانى را براى 

این تیم آلمانى به ارمغان بیاورد. 

ساختار دفاعى، پاشنه آشیل
 تیم هاى لیگ بیست و یکم 

یک بازیکن پیشین ســپاهان مى گوید مربى ایرانى 
تحت فشار زیادى قرار مى گیرد و در این مقطع مربى 

بزرگ خارجى براى سپاهان مناسب تر است.
مهدى کریمیان درباره جدایى محرم نویدکیا از سپاهان 
اظهار کرد: این استعفا به راحتى مورد قبول قرار گرفت 
و نمى دانم دلیلش چه بود. سپاهان از همه نظر شرایط 
خوبى داشت اما فشار روى نویدکیا در سال گذشته زیاد 
بود. نویدکیا فشــار را روى بازیکنانش نمى گذاشت و 
فقط خودش را مسئول مى دید. در مدتى هم که گذشته 
مذاکراتى با باشگاه داشته اســت و در نهایت چنین 

تصمیمى گرفته شده است.
او ادامه داد: وضعیت خیلى خطرناك شده است. شاید 
اصال رفتن نویدکیا فنى نبوده است و شاید به مدیریت 
برگردد. با همه این ها بدترین خبر براى سپاهان این 
است که قرارداد بســیارى از بازیکنان این تیم پایان 
یافته اســت و براى انتخاب ســرمربى بعدى ممکن 
است فرصت تمدید یا خرید بازیکنان جدید را از دست 
دهند. این مساله بسیار به تیم ضربه مى زند و از دست 

دادن زمان، مشکالت زیادى را براى سپاهان به وجود 
مى آورد.

این بازیکن پیشین درباره گزینه هاى جانشینى نویدکیا 

گفت: سپاهان نشان داده با مربیان خارجى موفق عمل 
مى کند و با کرانچار و بوناچیچ عملکرد موفقى داشته 
است. سپاهان باشگاه بزرگى است و بازیکن بزرگ و 

باتجربه بیشتر مى تواند به این تیم کمک کند. مربى 
به هر حال دانش خودش را دارد اما مهم ترین مساله 
نقل و انتقاالت است که بسیار تعیین کننده خواهد بود. 
بستن تیم و شاکله سازى یک تیم مهم تر از هر چیزى 
اســت و از این نظر یک مربى ایرانــى بهتر مى تواند 

کمک کند.
او ادامه داد: از نظر دانــش اگر یک مربى بزرگ بیاید 
مى تواند سپاهان را در شرایط خوبى قرار دهد. مربى 
ایرانى در شــرایط پس از باخت ممکن اســت تحت 
فشــار بیش ترى قرار بگیرد و در ایــن مقطع مربى 
بزرگ خارجى براى سپاهان مناســب تر است. البته 
فرصت جذب بازیکنان خوب را نباید از دســت دهند 
و هم زمان باید به ســراغ جذب بازیکنــان باکیفیت 
بروند. اگر مربى خارجى بیاید به فوتبال ایران اشراف 
ندارد و زمان مى برد تا به آشــنایى کامل برســد. به 
همین دلیل باشــگاه ســپاهان باید به سرعت براى 
جذب بازیکنان خوب اقدام کند و بازیکنان تیم را هم 

تمدید کنند.

بازیکن پیشین سپاهان:

فشار روى نویدکیا در سال گذشته زیاد بود

مدافع چپ ســپاهان در تمرینات تیم ملى کاور زرد رنگ 
که همرنگ با پیراهن او در سپاهان است، بر تن مى کند و 
فعال تغییر رنگ نداده تا از استقالل و سپاهان، به پرسپولیس 

برسد.
امید نورافکن در شــرایطى این روزها مشــغول تمرین همراه 
ملى پوشــان اســت که بحث جدایى از ســپاهان و حضورش در 
پرسپولیس از مدت ها قبل مطرح شده و یکى از مهره هاى ویژه 

در نقل و انتقاالت تابستانى به حساب مى آید.
نورافکن که طى دو سال و نیم اخیر در سپاهان حضور داشته و 
عملکرد درخشان او جایگاهش در ترکیب تیم ملى را هم تثبیت 
کرده بود، اکنون هم زیر نظر دراگان اسکوچیچ مشغول تمرین 
است و ســعى دارد همچنان مهره مورد اعتماد سرمربى کروات 
بماند، اما در کنار تمرینات ملى بحث باشگاه آینده اش هم وجود 
دارد. باشگاه پرسپولیس به طور جدى پیگیر حضور نورافکن در 
این تیم است، اما مدافع چپ ملى پوش سپاهان هنوز یک 
فصل دیگر با طالیى پوشان قرارداد دارد و همین اتفاق 

شرایطى به وجود آورده تا جدایى او بعید باشد.
نورافکن در تمرینات تیم ملى کاور زرد رنگ که 
همرنگ با پیراهن او در ســپاهان است، بر 
تن مى کند و فعــال تغییر رنگ نداده تا 
از استقالل و ســپاهان، به پرسپولیس 

برسد.

مدافع چپ ســپاهان در
که همرنگ با پیراهن او
ا فعال تغییر رنگ نداده تا از

برسد.
امید نورافکن در شــرایطى این
ملى پوشــان اســت که بحث ج
پرسپولیس از مدت ها قبل مط
در نقل و انتقاالت تابستانى
نورافکن که طى دو سال و نی

عملکرد درخشان او جایگاهش
کرده بود، اکنون هم زیر نظر
است و ســعى دارد همچنان م
بماند، اما در کنار تمرینات ملى
دارد. باشگاه پرسپولیس به طو
این تیم است، اما مدافع چ
فصل دیگر با طالیى پو
شرایطى به وجود آور
نورافکن در تمر
همرنگ با
تن مى
از است

برسد.

نورافکن هنوز زرد مى پوشد

یک خبرنگار عراقى مدعى شد که ســرمربى صنعت نفت آبادان و سابق 
استقالل از کشور عراق پیشنهاد همکارى دریافت کرده است.

با پایان رقابت هاى لیگ بیست و یکم، قرارداد یک ساله علیرضا منصوریان 
با تیم صنعت نفت آبادان به پایان رسید. آبادانى ها هفته هاى ابتدایى را بدون 
منصوریانى که به کرونا مبتال شده بود، با نتایج بدى سپرى کردند تا در نهایت 
با کسب امتیازات الزم، فصل را در رتبه یازدهم به پایان رساندند که البته اگر 
رأى کمیته انضباطى درخصوص دیدار با هوادار به سود آنها صادر شود، به 

رتبه دهم صعود خواهند کرد.
با اتمام قرارداد منصوریان و صنعت نفت، احتمال همکارى مجدد طرفین 

پایین است با این حال، رسیدن یک پیشــنهاد از کشور عراق 
براى سرمربى محبوب آبادانى ها مى تواند در نوع خود جالب 
توجه باشد. حمزه ضیاء خبرنگار عراقى در صفحه شخصى خود 

در توییتر مدعى شد که یک تیم حاضر در لیگ عراق، پیشنهاد 
همکارى براى منصوریان ارســال کــرده و اکنون تنها 

مشکل میان طرفین، مسائل مالى است.
پس از حضــور فرهاد مجیــدى در تیم اتحاد 

کلباء امارات، حاال منصوریــان مى تواند با 
قبول پیشنهاد سرمربیگرى این تیم عراقى 

که البته نامى از آن نیز اعالم نشده، به 
دومین سرمربى لژیونر امسال تبدیل 

شــود که فصل آینده را در خارج از 
ایران سرمربیگرى مى کند.

پــس از دیــدار برگشــت میان 
اســتقالل و صنعــت نفــت، 
منصوریان در نشست خبرى بعد 
از بازى به شدت نســبت به رفتار 
فرهاد مجیدى انتقــاد کرد و حاال 
لژیونر شــدن هر دو سرمربى که 
روزگارى کاپیتــان اســتقالل

 بوده اند، مى توانــد در نوع خود 
جالب توجه باشد.

پیشنهادى ویژه از کشور عراق براى منصوریان

لژیونر ملى پوش فوتبال ایران در صورتى که 10 گل 
دیگر به کارنامه خود بیافزاید، به رکورد کریم باقرى 
که با 50 گل، بعد از دایى دومین گلزن برتر فوتبال 

ملى ایران است خواهد رسید.
سردار آزمون انتقال غیرمنتظره اى به بایر لورکوزن 
داشت تا بعد از سال ها از فوتبال روسیه جدا شود. او 
پیش از جام جهانى 2022 ترجیح داد راهى بوندس 
لیگا شود و  آنجا خود را براى این رویداد بزرگ آماده 
کند؛ جایى که ستاره هاى زیادى از فوتبال ایران، 

دوران طالیى بازى خود را آنجا سپرى کرده اند.
سردار آزمون که یکى از امیدهاى اصلى تیم ملى 
در رقابت هاى جام جهانى 2022 به حساب مى آید، 
در روزهاى نخست سال جارى با گلزنى مقابل لبنان 
شــمار گل هاى ملى خود را به عدد 40 رساند تا با 
عبور از نکونام، به تنهایى سومین گلزن برتر تاریخ 

تیم ملى فوتبال ایران باشد.
او براى رسیدن به جایگاه دوم، نیاز به زدن 10 گل 
دیگر دارد. ستاره خط حمله تیم ملى با توجه به سن 
و سالى که دارد، مى تواند امیدوار به این کار باشد. 
آزمون در صورتــى که 10 گل دیگــر به کارنامه 
خود بیافزاید، به کریم باقرى خواهد رســید که با 
50 گل، بعد از دایى دومین گلزن برتر فوتبال ملى 

ایران است.
در بخشــى از تمرینات تیم ملى که به شــوتزنى 
اختصاص داشــت، ســردار آزمون بــا تمرکز و

 انگیزه اى مثال زدنى ظاهر شــد و شوت هایى به 
سمت دروازه مى زد که مشــابه هر کدام از آنها در 
جریان بازى هاى تیم ملى مى تواند یک گل ملى 
براى این بازیکن به همراه داشــته باشد. دراگان 
اسکوچیچ هم که امید زیادى به درخشش سردار در 
قطر دارد، از چند قدمى نظاره گر شوتزنى او و دیگر 

شاگردان خود بود.

سردار، رکورد کریم را 
نشانه رفته است

بازیکن تیم ملى فوتبال کشــورمان گفت: اینکه 
بدون آمادگى و داشتن بازى هاى تدارکاتى به جام 
جهانى برویم را مثبت نمى بینیم، اما باید قسمت 
مثبت داســتان را نگاه کنیم کــه بازیکنان خوب 

تمرین مى کنند.
علیرضا جهانبخش  افزود: شرایط سختى هست، 
آماده ســازى باید به گونه اى باشــد که به تیم و 
بازیکنان کمک کند که شرایط خوبى در اردوهاى 
بعدى داشته باشیم، نباید بگذاریم  اتفاقات این اردو 
دوباره رخ بدهد و باید از هــم اکنون برنامه ریزى 
داشته باشیم که بتوانیم شــرایط خوبى براى جام 
جهانى داشته باشیم. ولز هم دیگر تیم همگروهى 
ماست که البته تیم بسیار خوبى است و بازیکنانش 

اکثراً در سطح خوب اروپا بازى مى کنند.
بازیکن تیم ملى تصریح کرد: این گروه ســخت  
قطعا سخت تر شده است، بدون آمادگى و داشتن 
بازى هاى تدارکاتى به جام جهانى برویم راستش 
را بخواهید شرایط مثبتى نمى بینیم اما باید قسمت 
مثبت داســتان را نگاه کنیم کــه بازیکنان خوب 
تمرین مى کننــد مصمم هســتند و امیدواریم با 
بازى هاى خوب دل مردم را شــاد کنیم،  از همه 
مهم تر اینکه مردم عزیزمان براى ما دعا کنند که 
اردوهاى پیش رو و بازى هاى خوبى داشته باشیم 

تا در جام جهانى دل مردم را شاد کنیم.

شرایط آماده سازى تیم 
ملى را مثبت نمى بینم

مرضیه غفاریان
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کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد 
نسبت به فروش 2000 متر اعیانى پالك ثبتى 2178 بخش شش به مساحت 8000 
مترمربع عرصه موقوفه با کاربرى باغ  تاالر واقع در اصفهانک، خیابان درختى با 
قیمت پایه 296,000,000,000 ریال را از طریق آگهى مزایده به فروش برساند لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1401/03/31 به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند. 
آدرس: اصفهان، خیابــان 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیــر، کانون وکالى 

دادگسترى استان اصفهان 
دکتر لیال رئیسى-رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده (نوبت دوم )  چاپ اولچاپ اول

نخستین نشســت از سلسله نشســت هاى روساى 
هیات مدیره تشکل هاى اقتصادى ذیل اتاق بازرگانى 
اصفهان به منظــور هم افزایى و شبکه ســازى بین 
تشــکلهاى اقتصادى به میزبانى انجمن شرکت هاى 
دانش بنیان استان در محل شهرك علمى تحقیقاتى 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتــى اصفهان در این 
نشســت گفت: تعامل نزدیک با اتاق بازرگانى یکى از 
اولویت هاى ترسیم شده در شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان بــوده و وجود یک کرســى بــراى فعاالن 
اقتصادى اصفهان در هیات امناى شــهرك، گویاى 

این مطلب است. 
جعفر قیصرى انجمن ها را یکى از محورهاى توســعه 
اقتصادى بخــش خصوصى دانســت و افزود: الزمه 
قدرتمندتر و کارامدتر شــدن انجمن ها وجود بخش 

خصوصى قدرتمند است. 
وى با تاکید بر اینکه بکارگیرى توان حداکثرى بخش 
خصوصى در راســتاى توسعه اکوسیســتم فن آورى 
و دانش بنیان یکى از سیاســت هاى شــهرك است، 
تصریح کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان از مسیر دولت 
امکانپذیر نیســت و باید از طریــق بخش خصوصى 

حاصل شود. 
رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان دستاوردهاى 
حاصل شده در حوزه فن آورى بخش خصوصى را بسیار 
زودبازده تر از این نوع فعالیت ها در بخش دولتى دانست 
و گفت: این امر ما را ملزم به حمایت و تشــویق از این 
شرکت ها و تاکید بر نقش تسهیلگرى دولت در زمینه 
دانش بنیان و جلوگیــرى از انحصارگرى و کمک به 

شکل گیرى رقابت سالم میان شرکت ها مى نماید. 
همچنین على محمدآقاجان مدیــر واحد خدمات به 
اعضا، تشکل ها و امور دفاتر منطقه اى اتاق بازرگانى 
اصفهان شبکه ســازى را مهم ترین رســالت پارلمان 
بخش خصوصى دانست و کمک به تقویت انجمن ها و 

تشکل ها را هدف اصلى تشکیل این جلسه بیان کرد.
وى تصریــح کــرد: به منظــور ایجــاد هم افزایى و 
شبکه ســازى انجمن ها و رفــع نیاز هــر انجمن از 

طریق خدمات و پتانسیل هاى موجود در انجمن ها و 
تشکل هاى دیگر، سلسله جلساتى به صورت ماهیانه 

به میزبانى انجمن ها برگزار مى شود. 
رئیس هیات مدیره انجمن شــرکت هاى دانش بنیان 
اســتان اصفهان نیز وجود دانشــگاه هاى آموزش و 
پژوهش محور و عدم جهت گیرى به سمت پاسخگویى 
به نیازهــاى صنعت را بزرگ تریــن دلیل عدم تعامل 
سازنده صنعت و دانشگاه دانست و گفت: شرکت هاى 

دانش بنیان مى توانند حلقه مفقوده این ارتباط باشند. 
فریــد نجات بخش توســعه فناورى هــاى صنایع از 
طریق شرکت هاى دانش بنیان را راهى براى کاهش 
هزینه هاى نوســازى خطوط تولید این واحدها بیان و 
تصریح کرد: انتقال تکنولــوژى در دنیا دروغى بزرگ 
بوده زیرا با انتقال خط تولید به اسم انتقال تکنولوژى، 
ســرمایه کشــورهاى کمتر توســعه یافتــه بلعیده 

مى شود. 

توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق دولت 
امکانپذیر نیست

اهداى 11 هزار قلم لوازم ضرورى زندگى 

تکمیل شبکه جمع آورى فاضالب شهرك صنعتى گلپایگان تا پایان سال 

بهره بردارى از پست 63 به 20 کیلوولت GIS شهدا

با شناسایى نیازمندى هاى ضرورى مددجویان، پارسال 11 
هزار و 384 مورد کاال به خانواده هاى تحت حمایت کمیته 

امداد استان اصفهان اهدا شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: در طول سال با پیگیرى و شناسایى لوازم ضرورى 
خانواده هاى تحت حمایت در مناطق سردسیر و گرمسیر 

استان، اقالمى از جمله کولر، بخارى، آبگرمکن، یخچال، 
فرش، ماشین لباسشویى، جاروبرقى و تلویزیون تامین 

مى شود.
کریم زارع افزود: بیش از 30 میلیارد تومان از محل اعتبارات 
این نهاد با هم افزایى خیران و مراکز نیکوکارى براى تهیه 

این اقالم تامین و پرداخت شده است. 

مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان، 
از احداث و تکمیل شــبکه جمع آورى فاضالب شهرك 
صنعتى گلپایگان با اعتبارى بالغ بر 180 میلیارد ریال تا 

پایان سال جارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان، رسول ســوارى، مدیرعامل این شرکت 
اظهار داشت: براى اجراى این پروژه بطول 19 کیلومتر از 

تمامى ظرفیت هاى داخلى استفاده شده است.
وى با بیان اینکه تامین آب پایــدار از مهمترین نیازهاى 

صاحبان صنایع مستقر در شــهرك هاي صنعتى است 
که با تکمیل طرح هاي شــبکه جمــع آورى، این مهم 
تحقق پیدا مى کند ادامــه داد: احــداث تصفیه خانه در 
شــهرك هاى صنعتى از جمله برنامه هاى این شرکت 
براى کاهش معضالت زیســت محیطــى واحدهاى

 تولیدى است.
 مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اضافه کرد: در ایــن زمینه تا امــروز 15 تصفیه خانه در 
شهرکهاي صنعتی استان احداث گردیده است که با این 

اقدام مى توانیم استفاده از آب هاى سطحى و زیرزمینى را 
به کمترین حد ممکن برسانیم.

الزم به ذکر است 80  مجوز ایجاد شهرك و ناحیه صنعتى 
در استان اصفهان صادر شده که تاکنون از میان آنها 75 

شهرك و ناحیه صنعتى به بهره بردارى رسیده است. 
شهرك صنعتی گلپایگان با مساحت 163 هکتار تاکنون 
تعداد 231 قرارداد حق بهره برداري داشته که از این تعداد 
173 واحد به بهره برداري رسیده و اشتغالی بالغ بر 2770 

نفر در آن ایجاد گردیده است.

حمایت بانک ایران زمین
 از توسعه کسب و کارهاى خرد  

مدیر عامل بانک ایران زمین تاکید کرد: توسعه کسب 
و کارهاى خرد و تولیدات داخلــى یکى از اولویت هاى 
اصلى در پیشــرفت نظام اقتصاد کشور است و برنامه و 
استراتژى تعیین شده بانک ایران زمین بر همین راستا 

تدوین شده است.
عبدالمجید پورسعید خاطرنشان کرد: بانک ایران زمین 
با ایجاد بسترى امن و مناسب در حوزه هاى مختلف در 
تالش است تا جوانان این سرزمین بتوانند کسب و کار 
خود را گسترش داده و به مشتریان خود سرویس هاى 

خاص و مناسب ارائه کنند.
وى افزود: خدمات ما باید طورى طراحى شود که براى 
مشــتریان ارزش افزوده اى متمایز از آنچه در گذشته و 
به صورت سنتى ارائه مى شد، داشته باشند. بانک ایران 
زمین با این رویکرد توانست در بخش خدمات دیجیتال 

بانکى سرمایه گذارى کند و با همت همکاران در تمامى 
بخش هاى بانک این رویکرد را عملى و اجرایى کند.

مدیرعامل بانک ایــران زمین اعالم کرد بســیارى از 
خدمات بانکى این بانک با استفاده از آخرین تکنولوژى 
روز انجام مى شود و بسترى آماده شده است تا بسیارى 
از فعاالن اقتصادى، فین تک ها و استارت آپ ها بتوانند 

از آن استفاده کردند.
پورسعید این نوید را به افرادى که مى خواهند کسب و 
کار خود را توسعه بدهند داد که اشخاصى که در حال ارائه 
سرویس به مردم و توسعه کسب و کار خود هستند، مسیر 
خدمات بانکى خود را مى توانند از طریق بانک ایران زمین 
و بستر ایجاد شده در این مسیر انجام دهند. همکاران من 
در تالش هستند تا این خدمات را با شکل و کیفیت بهتر 

و کمیت بیشتر توسعه بدهند.

با بیش از 150 میلیــارد تومان هزینه پســت 63 به 20 

کیلوولت GIS شهدا برقدار و بهره بردارى شد.
 معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: 
 GIS عملیات الکتریکى طرح پست 63 به 20 کیلوولت
شهدا با هدف تامین برق هســته مرکزى شهر و افزایش 
قابلیت تغذیه برق مورد نیاز مترو شــهر اصفهان از سال 
98 شروع و در حال حاضر برقدار و آماده بهره بردارى شد.

امیــن مقــدس افــزود: این پســت با هــدف تکمیل 
رینگ شــبکه فــوق توزیــع از پســت 400، 230 به 
63 کیلوولت ســپاهان به پســت 230 به 63 کیلوولت 

GIS طیــب، افزایش پایدارى شــبکه، برطرف شــدن 
ضعف ولتــاژ وتامیــن دیماند برق مصرفى مشــترکان 
منطقــه و متقاضیــان جدیــد آمــاده بهره بــردارى 

شده است.
محمد حســین نصرى مجــرى طرح پســت هاى برق 
 GIS منطقه اى اصفهان گفت: پست 63 به 20 کیلوولت
شهدا به ظرفیت 80 مگاولت آمپر داراى 16 فیدر خروجى 
20 کیلوولت و با بهره گیرى ازجدیدترین تکنولوژى روز 

دنیا ساخته شده است.


