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محافظت از خود در هواى سمىتکذیب ارتباط کیفیت آب با شیوع بیمارى گوارشىسرویس ترجمه گوگل 24 زبان جدید اضافه کردتا یک ماه پیش درباره امنیت متروپل هشدار مى دادند تیم ملى فوتسال در سید اول سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

فواید بى نظیر 
خوردن سیب
 به صورت ناشتا

مورد عجیب تهران
3
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اصفهان در 
خرداد هم درگیر 
ریزگردهاست

خوردن حداقل روزانه یک سیب آن هم به صورت ناشتا، به 
پیشگیرى از بیمارى هاى متعدد کمک مى کند.

 خوردن سیب با شکم خالى به کاهش وزن کمک مى کند. 
از آن جا که سیب کالرى کم و از طرفى فیبر باالیى دارد، از 

افزایش وزن و گرسنگى صبحگاهى جلوگیرى مى کند...

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: این استان امسال درگیر 
ریزگردهاى خارجى و داخلى اســت و شــرایط 
کاهش کیفیت هوا طى خــرداد ماه ادامه خواهد 
داشــت. نوید حاجى بابایى در گفتگــو با مهر با 
بیان اینکه کم بارشــى و فعال شدن کانون هاى 
گردوغبار مسئله درون استانى نیست بلکه سراسر 
کشور و کشورهاى عراق و سوریه نیز درگیر است، 
اظهار داشت: خاورمیانه تشدید خشکسالى را در 2 

باز، بازار؛ باز، آتشباز، بازار؛ باز، آتشسال اخیر تجربه مى کند...
آتش نشانى اصفهان مى گوید آتش سوزى آتش نشانى اصفهان مى گوید آتش سوزى 
دیروز صبح در کارگاه طالسازى در بازار دیروز صبح در کارگاه طالسازى در بازار 

بزرگ مى توانست فاجعه بار باشدبزرگ مى توانست فاجعه بار باشد
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درس هایى که اصفهان باید در زمینه جذب گردشگر از پایتخت بگیرد

تارتار:بازیکنانم خواهان زیاد دارند
 و حفظشان سخت است

سرمربى ذوب آهن راجع به وضعیت نقل و انتقاالتى این تیم عنوان 
کرد: باشگاه در حال تالش است که قرارداد بازیکنان را تمدید کند، 
باتوجه به بازى هاى خوب امسالمان بازیکنان ما خواهان زیادى 
دارند و با مبالغ سنگین این کار را انجام مى دهند. مهدى تارتار 

گفت: نمى دانم چرا این قدر تبعیض...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آلودگى هوا در نیمه شمالى، شرقى و 
مرکز استان بدتر خواهد بود

35 درصد از 
شبکه هاى برق
 بازار اصفهان

 ایمن شده است

مدیر امور برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان:

ماندن یا رفتن؛ مسئله این نیست...
شایعه جدایى محمد خدابنده لو از ذوب آهن قوت گرفت
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نورافکن با ارزش تریننورافکن با ارزش ترین
 بازیکن لیگ شد

رئیس سازمان انرژى رئیس سازمان انرژى 
اتمى:اتمى:

گسترش مدارس گسترش مدارس 
«انرژى اتمى» «انرژى اتمى» 

در دستوردر دستور
کار استکار است
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قالیبافقالیباف
رئیس مجلس رئیس مجلس 

ماندماند

2

سید جواد هاشمى سید جواد هاشمى 
چرا به آبادان رفت 

2

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پرتو تصویر شفا دعوت میشود 
در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
1401/03/27 در محل بیمارستان میالد واقع در شهرك ولیعصر ، انتهاى خیابان 

شهید بخشى تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه 

1) اصالح ماده 23 اساسنامه 
2) سایر مواردى که در صالحیت  مجمع عمومى فوق العاده باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى
  فوق العاده شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) 

شماره ثبت 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت پرتو تصویر شفا دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 1401/03/27 در محل بیمارستان میالد واقع در 

شهرك ولیعصر ، انتهاى خیابان شهید بخشى تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

1) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29
2) استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29

3) تصویب عملکرد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29
4) انتخاب اعضاى هیئت مدیره

5) انتخاب بازرس
6) انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

7) تفویض اختیار به هیئت مدیره بابت مشارکت در سهام و تاسیس کارخانه سرم سازى و داروسازى و اخذ 
تسهیالت از بانک ها و اشخاص حقیقى و حقوقى

8) سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) شماره ثبت 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت همساز تصویر دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت راس ساعت 11  صبح روز جمعه مورخ 1401/03/27 در محل بیمارستان میالد 

واقع در شهرك ولیعصر ، انتهاى خیابان شهید بخشى تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

9) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29
10) استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29

11) تصویب عملکرد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29
12) انتخاب اعضاى هیئت مدیره

13) انتخاب بازرس
14) انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

15) سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت همساز تصویر (سهامى خاص) 

شماره ثبت 9273

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر (مرکز MRI اصفهان)

اداره کل راه وشهرسازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید ، بدینوسیله از شرکتهاي داراي صالحیت و شــرایط مندرج در اسناد مناقصه دعوت می گردد براى 
دریافت اسناد مناقصه تا روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى 

http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ  22/ 1401/03
گشایش پاکت هاى الف-ب-ج، ساعت 10 روز  دوشنبه مورخ  1401/03/23

نشانى:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3- 031

آگهى مناقصه هاى عمومى یک مرحله اى 
شماره 1401/04/ن و 1401/05/ن

م.الف: 1324106   

آ چاپ  دومچاپ  دوم

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان

شماره ردیف
مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهمناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه 

(ریال)
صالحیت و شرایط 
شرکت کنندگان

1401/04/ن1
عملیات عمرانى روکش 
آسفالت محور حسین 

آباد قاسم آباد
پایه 5 راه و ترابرى35،973،776،1401،800،000،000

پایه 5 راه و ترابرى16،447،887،076823،000،000تعریض محور کمشچه1401/05/ن2
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تارتا

سرمربى
کرد: با
باتو
دار
گ
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سالروز شهادت حضرت امام جعفرصادق(ع) تسلیت باد
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محمد اســالمى گفت: با تأکیدى که بــه هیئت مدیره 
مؤسسه آموزشــى و فرهنگى صنعت هسته اى داشتم، 

پرورش نخبگان را در دستور کار قرار خواهیم داد.
رئیس سازمان انرژى اتمى گفت: این سازمان با توجه به 
مسئولیت اجتماعى خود و نگاه آینده نگر در موضوع تربیت 
نیروى انسانى متخصص، حساسیت هاى ویژه اى در مسیر 
گسترش کمى و کیفى آموزش در مدارس وابسته به این 
سازمان دارد. محمد اسالمى همچنین گفت که هم مقاطع 
تحصیلى را در مدارس انرژى اتمى گسترش مى دهیم و 
هم با شروع ســال تحصیلى جدید براى شهر هایى که 
ظرفیت آموزشــى داریم، ولى تاکنون اقــدام نکردیم، 

مدارس انرژى اتمى را تأسیس خواهیم کرد.
سال 1369 اولین دبیرستان انرژى اتمى ایران با حضور 
پروفسور محمود حسابى افتتاح شد. پس از موفقیت این 
دبیرستان و ایجاد الگویى جدید در نظام آموزشى کشور و 
تربیت نخبگان، استقبال عمومى مردم به سمت دبیرستان 

انرژى اتمى افزایش یافت.
بر این اساس گسترش مدارس وابسته به سازمان انرژى 
اتمى ایران وهمچنین ارائه تجربیات دبیرســتان انرژى 
اتمى ایران به دیگر مدارس، مؤسسه آموزشى و فرهنگى 
صنعت هسته اى کشور در سال 1393 با دریافت مجوز 

حقوقى از اداره ثبت، تأسیس و شروع به فعالیت نمود.

فرمانده نیروى قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
با اشــاره به اقتدار حزب ا... لبنان خاطر نشان کرد: امروز 
رژیم صهیونیستى جرأت شلیک حتى یک تیر را به یکى 
از نوجوانان و جوانان حزب ا... ندارد. ســال گذشته یکى از 
بچه هاى حزب ا... در سوریه به علت تعرض رژیم جنایتکار 
صهیونیستى به شهادت رسید، حزب ا... لبنان اعالم کرد 
که مقابله به مثل مى کند. سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل 
قاآنى افزود: از روزى که حزب ا... قهرمان اعالم کرد، شما 
در سرتاسر جبهه صهیونیستى حتى یک نفر با لباس افسرى 
مشاهده نمى کردید و همه فرارى بودند. این عظمت مکتب 
امام (ره) اســت، ارزش آزادى خرمشهرى که خدا آزادش 

مى کند به این است که چنین انســان هایى در مکتب آن 
تربیت مى شوند.سردار قاآنى با اشــاره به مبارزه حزب ا... 
لبنان با صهیونیســت ها و فرار آنها از لبنان در سال 2000 
میالدى اظهار کرد: در ســال 2000 میــالدى و پس از 
جنایتى که صهیونیست ها در سال 1982 مرتکب شدند، 
سربازان اسرائیلى وارد ارتفاعات سرکوب در جنوب لبنان 
شدند، تربیت شدگان مکتب امام (ره) با همین فرهنگ فتح 
خرمشهر و دارا بودن ابتدایى ترین تجهیزات توانستند رژیم 
صهیونیستى با پیشرفته ترین ســالح ها را در روز چهارم 
خرداد سال 2000 میالدى از جنوب لبنان فرارى بدهند و نه 

اینکه عقب نشینى کند.

گسترش مدارس «انرژى 
اتمى» در دستور کار است

صهیونیست ها از حزب ا...
فرارى هستند

قتل بر سر هیچى
  نصف جهان|اختــالف بر ســر پارك 
خودرو فاجعه آفرید. این حادثه در رودبار اتفاق 
افتاد و یک جوان 34 ســاله رودبارى توسط دو 
جوان دیگر که 27 و 34 سال سن دارند به قتل 
رسید. این سه نفر بر ســر جاى پارك خودرو با 
هم گالویز شــده بودند که کار به چاقوکشى 
مى کشد و این دو نفر، جوان 34 ساله اولى را با 
ضربات چاقو به شدت مجروح مى کنند که او 
بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت 
مى شــود. دو جوان ضــارب در محــل نزاع 

بازداشت مى شوند.

عروسک هم
 سانسور شد!

  نصف جهان|سانسور عروسک ها اتفاق 
معمولى در برنامه هاى تلویزیونى ایران نیست 
اما ظاهراً این اتفاق حاال افتاده است. کسى که 
این خبر را رسانه اى کرده است، مرضیه برومند، 
کارگردان معروف و خالق عروسک هاى پربیننده 
است که با انتشار بخشــى از سریال عروسکى 
جدیدش به نــام «کلیله و دمنه»، از سانســور 
شــخصیت جناب غال خبر داد. مرضیه برومند 
دلیل سانسورکنندگان از ممیزى این شخصیت 
را احتمال «رنجش آقایان بسازبفروش» اعالم 

کرده است!

«جوکر»
 عیناً تقلید مى کند!

از ابتــدا مــى دانســتیم    نصف جهان|
مســابقه «جوکر» کپى شده از برنامه «آخرین 
کسى که مى خندد» غربى هاست و این را هم 
مى دانستیم که مشــابه این برنامه در بسیارى 
از کشورهاى جهان ساخته شده است. اما این 
را خبر نداشــتیم که «جوکــر» وطنى ما حتى 
در جزئیات هم کپى شــده همزاد آلمانى اش 
است. مثًال شیوه اعالم «جوکر تایم» یا شکل 
و قیافه اتاق تعویض لباس دقیقًا مشابه خارجى 
اش اســت یا حتــى فیگورهایى که شــرکت 
کنندگان براى نخندیدن استفاده مى کنند هم 
چیزى شــبیه نوع آلمانى اش است! این نشان 
مى دهد هم شــرکت کننــدگان و هم تهیه 
کنندگان «جوکر» به جاى آنکه بیشتر به فکر 
ابداع باشند، زمان زیادى را صرف مرور کارهاى 

خارجى کرده اند.

چرا صف ها طوالنى تر 
شده است؟ 

  نصف جهان|پــس از تغییــر در نظــام 
یارانه اى کشــور بر طول صف نانوایى ها افزوده 
شده است. آیا عطش خرید نان به دلیل افزایش 
نرخ سایر کاالهاى اساسى افزایشى شده است؟ 
عباس ارشدى، مدیر کل غله و خدمات بازرگانى 
استان تهران در پاســخ به این پرسش، دلیلى را 
مطرح مى کند که مى تواند براى استان هاى دیگر 
هم کاربرد داشته باشد: «بعد از افزایش نرخ گندم 
صنف و صنعت قیمت نان فانتزى روند صعودى 
به خود گرفت و از این رو بخشى از نیاز مردم که با 
این نان ها تأمین مى شد به سمت نان هاى سنتى 

سرازیر  شدند.»

زمان واردات
 اولین خودرو

والمســلمین  حجت االســالم    رکنا|
ســید محمدرضا میرتاج الدینــى، نائب رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در 
عبور از گذرگاه ارز ترجیحى، دولت باید بر روى 
اقدامات دیگر نیز متمرکز شود که واردات خودرو 
یکى از آنهاست که احتماًال اولین خودروهاى 
وارداتى در تابســتان وارد کشور شودکه سبب 
مى شــود کیفیت و قیمت خودروهــا کنترل

 شوند.

خبرخوان

ساختمان ده طبقه متروپل در شــهر آبادان فرو ریخته 
و هنوز تعداد جانباختگان این حادثه مشــخص نیست. 
آنچــه در این پرونــده اهمیت دارد، دلیــل بى توجهى 
مقامات مسئول به گزارش هاى ناظر پروژه است. عبدا... 
کعبى، نماینده سابق آبادان و قائم مقام سابق مدیرعامل 
منطقه آزاد اروند یکى از مقاماتى است که بار ها در مراسم 
افتتاحیه پروژه هاى حسین عبدالباقى مالک این پروژه 
حضور داشته است. خبرنگار «رویداد24» از کعبى درباره 

ارتباطش با عبدالباقى سئوال کرده است. 

در همــه افتتاحیه هــاى پروژه هاى 
حســین عبدالباقى شــما حضور 
داشــتید. چه ارتباطى بین شــما و 

ایشان وجود داشته است؟
ایشان ساختمان مى ســاخت و من هم به عنوان مقام 
منطقه آزاد براى افتتاحیه دعوت مى شدم. هیچ آشنایى 
شخصى با این فرد نداشتم. هیچ صحبت شخصى هم با 
او نداشتم. این آقا بساز و بفروش است. من نه ملکى از 

ایشان خریدم نه اجاره کردم. 
یعنى حضور شما یا استاندار به منزله 

تأیید این فرد نیست؟
اگر یک جایى رفتیم، دال بر تأیید آنجاست؟ مگر وقتى 
فاز 2 پاالیشگاه آبادان که حسن روحانى افتتاح کرد دچار 
حادثه شد کســى گفت رئیس جمهور تأیید کرده بود؟ 
در جریان پل فوالد اهواز که افتتاح شــد و حادثه آفرید 
کسانى که در افتتاحیه حضور داشتند، مسئول بودند یا 

کسى که پل را ساخته بود؟
 اگر کســى که ســاخته پرونده اى 
در خصــوص همان ملک داشــته 
باشد چطور؟ آیا شــما نباید تحقیق 

مى کردید؟
مگــر پرونده قضایى را بــه ما مى گویند؟ ســاختمانى 
که افتتاح شــد، ساختمان شــماره یک متروپل بود که 
ساختمان ادارى و پزشکى بود. ســاختمانى که ریزش 

کرده هنوز به اتمام نرسیده است. االن یک فاجعه اى در 
آبادان اتفاق افتاده ما باید آالم و درد مردم را کم کنیم.

مشکل اینجاســت که این اتفاقات 
تکرارپذیر است. 

ســازمان نظام پزشکى مســئول نظارت بر کیفیت کار 
است. مگر من مسئولم؟

آیا اینطور نیست که این فرد ذینفوذ 
بوده که توانســته شما و استاندار را 

براى افتتاحیه دعوت کند؟ 
نه اینطور نیست. استاندار یا من براى چند پروژه دعوت 
مى شــویم و مى رویم و یکى از این پروژه ها هم همین 
بوده اســت. تا وقتى این اتفاق نیفتاده بود، هر کس که 

از خیابان امیرى رد مى شــد، از این ســاختمان تعریف 
مى کرد. من هم که متخصص عمران و ســازه نیستم. 
ساختمان قشنگى دیدم، نه تعریف کردم نه تأیید. من در 
مورد پرونده ایشان هیچ اطالعى ندارم. اگر پرونده داشته 
یا در نظام مهندسى بوده یا قوه قضاییه که هر دوى اینها 

به من ارتباطى نداشته است.
 ولى همین نآگاهى شــما از جزییات 
پروژه هاى یک فرد بانفوذ در منطقه 
شما سبب شــده این فرد بتواند از 
حمایت و اسم شما براى ادامه کارش 

کمک بگیرد.
خود شــهردارى مســئول صدور پروانه ساخت است. 

مهندس ناظر مسئول نظارت است. من چه کاره ام؟
یعنى هر پروژه اى که در منطقه شما 
را دعوت کنند شــما مى روید روبان 

پاره مى کنید؟
اوًال من روبان پاره نکردم. در ثانى من ســه سال است 
منطقه آزاد نیستم. تحت آن عنوان بله؛ وقتى فرماندار و 
شهردار و شوراى شهر و استاندار و همه دعوت مى شوند 
از من هم دعوت مى شود، من حضور پیدا مى کنم. اینکه 
در یک افتتاحیه حضور داشتم از نظر من غیر عادى نبوده 
است. اگر کسى کار خوب بکند همه شریکند، ولى وقتى 
اتفاقى مى افتد همه خودشان را کنار مى کشند. یکى از 

بستگان خود ما زیر آوار است.

نماینده سابق آبادان:

براى افتتاحیه متروپل دعوت شدم، رفتم واکنش آیت ا... مکارم
 به حادثه آبادان 

  ایرنا|آیت ا... مکارم شیرازى بر ریشه یابى دقیق 
فاجعه ریزش ســاختمان متروپل آبادان تأکید کرد 
و گفت: اینکه در 400 ســال قبل مسجد جامعى در 
اصفهان بنا شده که رنگ گنبد آن نیز تاکنون ثابت 
است، در حالى که یک بناى ده طبقه که هنوز مراحل 
ساختمانى آن تکمیل نشــده فرو مى ریزد و عده اى 
کشته و مجروح مى شــود بیانگر بى مســئولیتى و 

بى اخالقى برخى افراد است.

قالیباف رئیس مجلس ماند  
محمدباقــر قالیباف توانســت رأى    انتخاب|
اکثریت نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى براى 
تصدى پست ریاست مجلس را کسب کند. قالیباف 
194 رأى از 281 رأى مأخــوذه را به دســت آورد. 
فریدون عباسى، مرتضى آقاتهرانى و الیاس نادران 
نیز دیگر کاندیداهاى ریاست مجلس شده بودند که 
عباسى 3 رأى، آقاتهرانى 53 رأى و نادران 21 رأى به 
دست آوردند. آراء باطله نیز 10 رأى بود. نمایندگان 
مجلس هشــتم خرداد 99 در ســال اول محمدباقر 
قالیباف را بــا 230 رأى و پنجم خرداد ماه 1400 در 
دومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجلس با 230 

رأى به ریاست مجلس رسانده بودند.

نواب هم بدون تغییر
  ایرنا|نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى در 
سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجلس مجدداً 
على نیکزاد و عبدالرضامصرى را بــه عنوان نایب 
رئیســان مجلس انتخاب کردند. به دلیل اینکه آراء 
نایب رئیسان برابر بود، قالیباف قرعه کشى انجام داد 
تا نایب رئیس اول و دوم انتخاب شوند، در این قرعه 
کشى نیکزاد به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. 

هنوز از «هیچ»
سودمندتر است 

  عصر ایران|پس از سفر «انریکه مورا»، مذاکره 
کننده اتحادیه اروپا به تهران، یک منبع دیپلماتیک 
اروپایى گفت که هیچ یک از طرفین (ایران و آمریکا) 
متعهد به از سرگیرى مذاکرات نشده اند و دستیابى 
به مصالحه در بحث سپاه غیر محتمل است، البته اگر 
نگویم غیرممکن. این منبع گفت: آمریکایى ها تا دو 
ماه پیش بسیار پر سر و صدا بودند و مى گفتند زمان 
رو به اتمام است و ما باید به توافق برسیم. اما از ماه 
مارس... به نظر مى رســد دیگر عجله ندارند.   وى 
گفت: این توافق قبًال مزایاى اصلى خود را از دست 
داده، اما همیشه مى توانید استدالل کنید که مواردى 
همچنان در برجام وجود دارد کــه آن را از «هیچ»، 

سودمندتر کند.

خبر خوب درباره
 آبله میمون 

  خبرآنالین| آژانس بهداشــت اتحادیــه اروپا 
(ECDC) اعالم کرد که خطر شیوع بیمارى نادر آبله 
میمون به طور گسترده در بین جمعیت عمومى بسیار 
کم است، اما براى گروه هاى خاص این خطر بیشتر 
است. «آندریا آمون»، مدیر مرکز اروپایى پیشگیرى 
و کنترل بیمارى اروپا در بیانیه اى گفت: بیشتر موارد 
فعلى با عالئم خفیف بیمارى ظاهر شــده اند و براى 
جمعیت گسترده تر، احتمال شیوع بسیار کم است. او 
اضافه کرد: احتمال شــیوع ویروس از طریق تماس 

نزدیک بیشتر است.

حسین عبدالباقى زنده است! 
  برترین ها|حســین عبدالباقى نخواهد ُمرد. 
حسین عبدالباقى حتى اگر ُمرده باشد هم زنده است. 
تا آخرین روزى که آخرین نفر یادش مانده باشد که 
متروپل چگونه آغشته به گوشت و خون و پوست و 
فریاد انسان هاى بیگناه وسط امیرى آوار شد، حسین 

عبدالباقى زنده خواهد بود...

فروریختن ســاختمان متروپل اتفاق غریبى نبود. از میانه سال 99 مهندس ناظر پروژه 
بارها فقدان ایمنى و مقاومت ساختمان را به شهردارى هاى وقت و کنونى آبادان گوشزد 
کرده اما گزارش هاى ناظر ترتیب اثر داده نشده و شهردارى آبادان هر بار رأى به ادامه 

فعالیت اجرایى ساخت ساختمان داده است.
جالب اینجاســت که روند اخطاریه هاى مهندس ناظر درباره غیر اســتاندارد بودن این 
ساختمان به اردیبهشت ماه امسال (سال 1401) هم رسیده و بار دیگر نامه اى از سوى 
مهندس ناظر پروژه خطاب به شهردارى ارسال شــده که در آن تأکید شده ساختمان 
متروپل مشکل داشته و در مدت دو ســالى که از نامه قبلى گذشته اصالح نشده است. 
مهندس ناظر پروژه یک بار دیگر در اردیبهشت ماه از شهردارى خواسته دستور توقف 

کار تا ارائه نقشه هاى مقاوم سازى و اصالح اشکاالت سازه اى را بدهد.

پاراف نامه نشان مى دهد در تاریخ 6 اردیبهشت 1401 نامه به دست شهردارى رسیده و 
توسط این نهاد رؤیت شده است. نامه مذکور نشان مى دهد شهردارى برخالف ضوابط 

قانونى مجوز ادامه کار را صادر کرده است.
از سوى دیگر اردیبهشت ماه 1401 به درخواســت مهندس ناظر، فعالیت متروپل باید 
متوقف مى شــد، اما نه تنها این اتفاق رخ نــداده بلکه به گفته منابــع آگاه در گفتگو با 
«رویداد24»، همان موقع مجوز فعالیت رستوران و کافى شاپ هم به مالک ساختمان 
یعنى حســین عبدالباقى داده شــده اســت. تعداد زیادى از قربانیان حادثه فروریختن 
ساختمان متروپل مشــتریان و صاحبان همین کافه ها و رستوران هایى بودند که خارج 
از ضوابط و به صورت غیر قانونى، مجوز آن توسط شــهردارى کنونى آبادان به مالک 

برج هاى دوقلوى متروپل داده شده است.

آرمان کیانى

حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان، سیدجواد هاشمى، بازیگر سینما و تلویزیون را هم به این شهر 
کشاند. هاشمى مى گوید براى حضور در یک برنامه مناسبتى به خرمشهر سفر کرده بود که خبر رسید متروپل 
ریزش کرده و براى همین به آبادان رفته است تا به قول خودش تالش کند در مقابل اطالعات نادرستى که از 
سوى یک خبرنگارمنتشر مى شد( و احتماًال منظورش خبرنگار صداوسیما است)  واقعیت «متروپل» را کوتاه 

نشان دهد، مردم عصبانى را کمى آرام کند و اگر الزم شد به امداد و نجات هم کمک کند.
او مى گوید: «من در آنجا با خانواده هایى مواجه شــدم که چند ســاعت بود از عزیزان خود خبر نداشتند، 
بچه هایشان تلفن هاى خود را جواب نمى دادند و شرایط بغرنج و بدى داشــتند، اما با دیدن ما قدرى آرام 

شدند.»
سیدجواد هاشمى که در روزهاى اوج گرفتن گردوغبار در استان خوزستان به شهر آبادان رفته است این را هم 
گفته که شرایط آنجا طورى است که بعضى وقت ها مردم باید دو بار در روز استحمام کنند و شرایط خودش 
بعد از حضور در خیابان را هم اینطور توصیف کرده است: «خود من پیش از آنکه به نزدیک ساختمان برسم 

حتى ابروها و مژه هایم هم پر از خاك شده بود.»

در شرایطى که در چند روز اخیر، ده ها نفر از دانشجویان دو دانشگاه در تهران دچار مسمومیت گوارشى 
شده اند، دکتر سعید ناطقى، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تهران در گفتگو با «رکنا» تأکید کرد که 

نوعى ویروس جدید علت اصلى مسموم شدن دانشجویان این دو دانشگاه بوده است.
«رکنا» نوشته است که بررسى هاى خبرنگارش نشان مى دهد در هر دو مورد، دانشجویان در حین ارجاع 
به بیمارستان ها دچار عالیمى نظیر دل پیچه، اسهال و استفراغ بوده اند و بعد از درمان سرپایى، وضعیت 

جسمى مناسبى پیدا کرده اند. 
دکتر سعید ناطقى، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تهران در این باره گفت که این ویروس در حال 

گسترش در تهران است و بسیارى از کارمندان دانشگاه علوم پزشکى تهران نیز به آن مبتال شده اند.
البته به گفته ناطقى، ویروس گوارشى شایع شده، چندان خطرناك نیست و عالیمى نظیر مسمومیت، 
دل پیچه، اسهال و استفراغ مهمترین نشانه هاى آن است. هنوز نام این ویروس مشخص نشده است و 

متخصصان دانشگاه علوم پزشکى تهران در حال بررسى بیشتر درباره ویروس جدید هستند.
گفتنى اســت؛ طبق مطالعات اولیه، ظاهراً این ویروس چندان خطرناك نیست و صرفًا منجر به حالت 

اسهال و استفراغ به صورت موقت مى شود. 

سخنگوى ستاد امر به معروف و نهى از منکر با اشاره به حادثه ریزش ساختمان 
متروپل در آبادان گفت: دولت سیزدهم شعارش مبارزه با فساد بوده و امیدواریم 
در این زمینه ورود پیدا کرده و یکبار براى همیشه بحث تخلفات در شهردارى ها 
را ببندد، چراکه هم جلوى رانت ها گرفته مى شــود و هم شاهد این نوع حوادث 

دیگر نخواهیم بود.
حجت االسالم خانمحمدى درباره تخلفات شهردارى ها گفت: کمیسیون ماده 
100 که در مجموعه هاى شهردارى ها تشکیل شده است پر از آسیب و فساد است، 

چراکه اجازه هر نوع ساخت وسازى را مى دهند و سپس در پایان متخلف با جریمه 
و پرداخت هزینه تخلف اشتباهات خود را جبران مى کند.

وى با بیان اینکه باید با همه متخلفانى که با وجود تخلفات اعالمى، پروانه ساخت 
ساختمان متروپل را تأیید کرده اند، برخورد شــود، ادامه داد: ما هم خواستار این 
هستیم که این تشکیالت جمع شود. نباید اینگونه باشد که خالفى ساختمان ها با 

پرداخت هزینه و رشوه دادن و دم این و آن را دیدن تمام شود.
وى با اشاره به حادثه متروپل تأکید کرد: موضوع کمیسیون ماده 100 شهردارى 

و تخلفاتى که در آن صورت مى گیرد  یکى از مواردى است که ما حتماً آن را دنبال 
خواهیم کرد، چراکه این کمیسیون یکى از گلوگاه هاى فساد است که هزینه هاى 
بسیارى در آنجا جابه جا مى شود. در واقع بخشى از تأمین درآمد شهردارى ها از 
این کمیسیون است و هم اینکه بخشى از تأمین درآمد مفسدین اقتصادى نیز از 
همین طریق است. یعنى افرادى که با واسطه گرى و البیگرى و ارتباط با اعضاى 
شوراى شهر و شهردارى ها تأیید یک ساختمان را که داراى تخلفات بسیارى نیز 

است مى گیرند و بعد متأسفانه شاهد این بحران ها هستیم.

گسترش یک ویروس جدید در ایران؟سید جواد هاشمى چرا به آبادان رفت 

تا یک ماه پیش
  درباره امنیت متروپل
 هشدار مى دادند

کمیسیون ماده 100 شهردارى ها گلوگاه فساد است 
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میزبانى اصفهان از
 5 کبوتر قهرمان 

مدیرکل بنیاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان اصفهان 
گفت: پنج شـنبه (امـروز) 5 کبوتر عزیز و قهرمـان ما با 
حضور خود در شـهر شـهیدان بار دیگر حماسه آفرین و 
باعث رونق معنویت خاصه براى مردم اصفهان مى شوند. 
مسـعود احمدى نیا افزود: امیدواریم نسـل جـوان، ملت 
عزیز و خانواده گرانقدر شـهدا با حضور خود به استقبال 
5 شهید عزیز و قهرمان که بعد از  حدود 40 سال حضور 
پیدا کردنـد و باعث تـداوم راه بیش از 220 هزار شـهید 
جمهورى اسالمى و خاصه 23هزار شهید استان اصفهان 
شدند، بیایند. وى گفت: مراسم تشییع جنازه پاك 5 شهید 
ساعت 17:30 از میدان فیض به سمت گلستان شهداى 

اصفهان آغاز مى شود.

اعزام گروه دوم امدادى به 
آبادان

گـروه دوم از نیرو هـاى امـدادى اصفهان بـه آبادان 
اعزام شـدند. مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى 
اصفهان گفـت: 4 نفـر نیـروى عملیاتى از سـازمان 
آتش نشانى شهردارى شاهین شهر همراه خودرو ى 
امـدادى و تجهیـزات نجات به آبـادان اعزام شـدند. 
منصور شیشـه فروش افزود: این تیم امدادى مجهز 
در پى ریـزش سـاختمان 10 طبقه متروپل در شـهر

 آبادان اعزام شد.

سه شنبه هاى آبى
 در حتم آباد

طرح فرهنگى آموزشى سه شـنبه هاى آبى با حضور 
مسئولین آبفا منطقه، دهیار و اعضاى شوراى اسالمى، 
بسـیج و اهالى در مسـجد روسـتاى حتم آباد برگزار 
شـد. در این مراسـم راهکارهـاى مدیریـت مصرف 
بهینه دربخش خانگـى و همچنین نحوه اسـتفاده از 
لوازم کاهنـده مصرف ، محاسـبه قبـوض آب بهاء و 
مصارف پلکانى ، راهکارهاى نحوه صحیح استفاده از 
پمپ و خارج نمودن پمپ هاى غیر مجاز از شـبکه و 
ممنوعیت برداشت مصارف غیر مجاز به حاضرین در 

جلسه آموزش داده شد.

دیدار مدیر مخابرات با 
خانواده شهدا 

مدیـر مخابـرات منطقه اصفهـان به همـراه تعدادى 
از  مدیـران ایـن مجموعه، همزمـان با سـالروز فتح 
قهرمانانـه خرمشـهر به دسـت رزمندگان اسـالم، با 
حضـور در منزل چنـد تـن از شـهدا و جانبـازان این 
مجموعه با ایشـان دیدار و گفتگـو کردند. به گزارش 
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسـماعیل 
قربانى در دیـدار با خانواده شـهیدان علـى نوروزى، 
محمود قربانـى و جانبازان حسـن ترابـى و امیر حاج 
باقرى ضمن قدردانى از ایشـان و خانواده هاى آنها، 
تجلیل از مقام شامخ شهدا و جانبازان را سیره حکومت 
علوى دانست و بر لزوم پاسداشت حرمت این عزیزان 
تاکید نمود. وى در این دیدارها، با اعطاى هدایایى از 
خانواده این دو شـهید و دو جانباز دوران دفاع مقدس 

تجلیل کرد.

کاشت 50 هزار گل سلوى در 
چهارباغ 

مدیر طـرح چهارباغ عباسـى از کاشـت 50 هزار گل 
سـلوى (مریم گلى زینتـى) در گذر تاریخـى چهارباغ 
براى نخسـتین بار خبر داد. محمدعلى سـمیعى بیان 
داشـت: در حال حاضر پـروژه تعمیـرات عمرانى گذر 
چهاربـاغ بـه پایـان رسـیده و از ایـن  پس به سـمت 
زیباسازى هرچه بیشـتر گذر چهارباغ حرکت خواهیم 
کرد. سـمیعى همچنین به موضوع بسته شدن آب در 
آبراهه میانى گذر چهارباغ اشـاره کرده و توضیح داد: 
همه ساله ریزش ریزبرگ هاى درختان در فصل بهار 
فیلترهاى آبراهه میانى چهارباغ را مسـدود مى کند و 
از این رو درصدد هستیم الیروبى آن را در سریع ترین 
زمان انجام دهیـم و از هفته آینـده آب در این آبراهه 

جارى خواهد شد.

خبر

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفاى 
استان اصفهان گفت: آب شرب توزیع شده در 98 شهر و 
949 روستاى تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از هر نظر سالم است و مردم با خیال راحت آب 

بنوشند.
فهیمه امیرى به افزایش مختصر تعداد مراجعه بیماران 
مبتال به اســهال، دل درد و دل پیچه به مراکز درمانى و 
بیمارستانى شــهر اصفهان در روزهاى اخیر اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه افراد ناآگاه در شبکه هاى اجتماعى این 
افزایش را به نوشــیدن آب نســبت داده اند در حالى که 
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان دلیل 

افزایش مبتالیان به دل درد و دل پیچه، گرم شــدن هوا 
و استفاده از میوه هاى فصل مانند توت، آلوچه، طالبى و 
گرمک است که گاهى اوقات نیز به صورت شسته نشده 

خورده مى شود.
وى افزود: به گفته ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان تاکنون هیچ میکــروب اختصاصى در اصفهان 
شناسایى نشده و بر اساس بررسى هاى انجام شده وضعیت 
آب اصفهان خوب است و مشکلى در این زمینه وجود ندارد.
وى افزود: آب توزیع شده در شبکه آبرسانى اصفهان بزرگ 
کامًال تصفیه شده و نیازى به جوشاندن و اضافه کردن مواد 

ضدعفونى کننده ندارد.

عضو هیات مدیره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان گفت: 
تاخیر در افزایش خروجى سد و بازگشایى زاینده رود به منظور 
آبیارى نوبت پنجم مزارع شــرق اصفهان، افت تولید گندم 

کشت شده را در پى خواهد داشت.
حسین محمدرضایى اظهار داشت: مقرر شده خروجى سد 
زاینده رود افزایش یابد و آب ایــن رودخانه براى نوبت آخر 

آبیارى مزارع گندم  شرق اصفهان رهاسازى شود. 
وى ادامه داد: این نوبت آبیارى بسیار حائز اهمیت است و در 
صورتى که زمین هاى کشاورزى با تاخیر آبیارى شود نابودى 
گندم کشت شده و یا افت چشــمگیر میزان تولید نهایى را 
به دنبال دارد. عضو هیات مدیره نظام صنفى کشــاورزى 

اصفهان تصریح کرد: خواسته کشاورزان دریافت حدود 35 
میلیون متر مکعب آب در سد آبشار(واقع در شرق اصفهان) 

در یک دوره زمانى مشخص و معین است.
محمدرضایى اظهارداشــت: از ســوى دیگر کشــاورزان 
درخواست دارند تا افزایش خروجى ســد زاینده رود تا سد 
نکوآباد مبارکه و سپس تجمیع آب رهاسازى شده، بتواند آب 

مورد نیاز شرق اصفهان را تامین کند.
حدود 25 هزار هکتار از اراضى کشاورزى نواحى حقابه داران 
شرق استان اصفهان در پى افزایش خروجى سد زاینده رود 
و تخصیص بخشى از حقابه کشاورزان در بهمن 1400 زیر 

کشت رفت.

مزارع شرق استان
چشم انتظار آب زاینده رود

تکذیب ارتباط کیفیت آب با 
شیوع بیمارى گوارشى

نصــف جهــان  روزنامــه «زاینــده رود»، یکــى از 
روزنامه هاى اصفهان تیتر یک خود را به مســئله این 
روزها و بازار داغ اجاره بها اختصاص داده اســت. این 
روزنامه با تیتر جنجالى «دور زدن قانون» به افزایش 
نرخ اجاره بها خارج از حیطه ثبت آن اشاره کرده است 
و در ادامه مطلب خــود در صفحه 3 این روزنامه آورده 
است: «وزیر متولى تنظیم بازار مسکن ظاهراً هنوز از 
عمق فاجعه افزایش اجاره ها خبر نــدارد و به همین 
دست هشدارها بسنده مى کند. چالش براى کنترل بازار 

مسکن و اجاره بها تنها مختص به این دولت نیست.»
این روزنامه در بخش دیگر از گزارش خود به وضعیت 
بازار مسکن پرداخته و گفته: «بیش از دو دهه اســت 

که هر رئیس جمهور و وزیر راه و شهرســازى بر سر 
کار آمده طرح و هشــدار و مصوبه هاى مختلفى اجرا 
کرده اند تا شــــاید میانبرى باشد بر وضعیت بد بازار 
مســــکن. ماجرا اما حکایت هر سال دریغ از پارسال 
مى شود و حال کار به جایى رســیده که مستأجران با 
پولى که مى توانستند چند ســال پیش خانه بخرند به 
سختى ســــرپناهى براى اجاره پیدا مى کنند.  دولت 
ما همچنان در حال امتحان کردن راه ها و طرح هاى 
شکســت خورده دولت هاى پیشین است. نمایندگان 
هم البته همــان راه را مى روند، ماننــد مصوبه عدم 
افزایش اجاره بهاى بیش از 20 درصد براى اصفهان و

 سایر شهرها. »

بازارى که متولى ندارد 

نصف جهان  اگر به دنبال آخر هفته اى براى تماشاى 
فیلم هستید مى توانید سینما پردیس را انتخاب کنید. 
این سینما با اکران 5 ســانس فیلم «انفرادى» را به 
نمایش گذاشته است و از ساعت 18 امروز مى توانید هر 

کدام از سانس هایى که دوست دارید را انتخاب کنید.
در نقد این فیلم گفته شــده که «انفرادى» قرار است 
گیشه را بترکاند، اصًال با همین فرضیه اکران شده و در 

طول این فیلم هم دو سه ماشین (از نوع درب و داغان) 
در آن ترکانده مى شود و براى فیلم هزینه شده چرا که 
ســازندگان به فروش ده ها میلیارد تومانى آن ایمان 
دارند. این فیلم بازگشت رضا عطاران است به سینما آن 
هم پس از دو سه سال و کارگردانش هم همانى است 
که «دینامیت» را ساخت و در ایام کرونا پرفروش ترین 

فیلم تاریخ ایران را براى خودش رقم زد. 

فیلمى که قرار است گیشه را بترکاند

نصف جهــان  پیش بینى درباره آینده شیوع آبله، هنوز 
زود است و همچنان تصویر روشنى از آینده در دست 

نیست.
تنها تصویرى که از مورد مشکوك آبله میمون در دست 
داریم، توییتى است که چند روز پیش پزشکى در صفحه 
خود منتشر کرده و اعالم کرده که اولین نمونه مشکوك 

کشورpcr اش به انستیتو پاستور رفته است.
اکنون اینکه آیا آبله میمون مى تواند به مشکل جدى 
تبدیل شود یا خیر پاسخ مشخصى ندارد اما با توجه به 
اینکه ما تجربه کرونا را داشتیم و هنوز هم این بیمارى 

در ایران وجود دارد به گفته کارشناسان، اقدامات کنترلى 
مى تواند از شیوع ویروس دیگرى جلوگیرى کند.

در حالى که مسافران مختلفى از سراسر دنیا بدون هیچ 
کنترلى وارد ایران مى شوند این مى تواند یکى از دالیل 

شیوع ویروس جدید باشد. 
گرچــه بســتن مرزهــا و ایجــاد محدودیــت نیز 
نمى تواند جوابگوى کنترل این ویروس باشــد اما به 
گفته کارشناسان پزشکى به نظر مى رسد که با ایجاد 
محدودیت هاى بهداشتى در ایران و اصفهان مى توان 

کنترل این ویروس را به دست گرفت.

تصویر مبهم شیوع آبله میمون

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از آتش سوزى در کارگاه طالسازى 
در بازار بزرگ اصفهــان خبر داد و گفــت: این کارگاه 
طالسازى با موقعیت خاص و دسترسى سخت صد در 
صد سوخت، اما با تالش آتش نشانان از سرایت آتش به 

سراها و بازار جلوگیرى شد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: ســاعت 5 و 19 دقیقه 
صبح دیروز (چهارشنبه، 4 خرداد) استشمام بوى دود در 
منطقه بازار، انتهاى کوچه یخچال به سازمان آتش نشانى 
اعالم شد. بالفاصله ایستگاه شماره 17 به محل اعزام شد 

و با تفحص بسیار سریع، مشخص شد کارگاه طالسازى 
در انتهاى یکى از سراهاى بازار طعمه حریق شده است.

وى با بیان اینکه اگر آتش نشــانان دقایقى دیرتر محل 
حریق را پیدا مى کردند قطعًا سراها و مغازه هاى جانبى 
هم درگیر مى شــد، افزود: این کارگاه طالســازى با 
موقعیت خاص و دسترسى ســخت طعمه حریق شده 
بود، درحالى که 20 دستگاه سیلندر 11 کیلویى، 4 سیلندر 
اکسیژن و کمپرســور باد در کارگاه قرار داشت و درب 

کارگاه بسته بود.
کاوه آهنگران با بیان اینکه اگر یکى از کپسول ها منفجر 
مى شد تلفات جانى داشــتیم، گفت: کارگاه طالسازى 
صد در صد در آتش سوخت، اما با تالش آتش نشانان از 
سرایت آتش به سراها و مغازه هاى جانبى و سقف بازار 

جلوگیرى شد. 
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان نسبت به ایمنى بازار بزرگ اصفهان 
هشدار داد و گفت: اگر این حریق در روز اتفاق افتاده بود، 
خودروهاى ما امکان عبور نداشتند و فاجعه به بار مى آمد.

باز، بازار؛ باز، آتش

 نوروز امســال براى «پایتخت» رکــورد جدیدى رقم 
زد و فصل جدیــدى را بــراى تهران باز کــرد. اتفاق 

غیرمنتظره اى که تا پیش از این نیافتاده بود.
اتاق هاى از پیش رزرو شده و اســتقبال گردشگران از 
«پایتخــت» در نوروز 1401 نشــان  داد که تهران هم 
مى تواند یکى از مقاصد گردشگرى بسیار جذاب به شمار 
برود. این شهر، امســال خودش را در کنار رقیبان قدر 
گردشگرى در کشور قرار داد و جاى پایى بین شهرهاى 
اصفهان، مازندران، خراسان رضوى، گیالن، هرمزگان، 

فارس، بوشهر، یزد و خوزستان باز کرد. 
مورد عجیبى که پایتخِت گردشگر فرست را به شهرى 
گردشگرپذیر تبدیل کرد، حلقه مفقوده اى است که شاید 
باید بیشتر به آن توجه شود؛ به خصوص براى اصفهان 

که همواره در این زمینه ادعا داشته است.
گرچه نوروز امسال اصفهان هم کم از شهرهاى رقیب 
نداشت اما اگر بخواهیم خوشبینانه به جذب گردشگر بعد 
از ایام کرونا و رکود ایجاد شده نگاه کنیم به این نتیجه 
مى رســیم که اصفهان هنوز با نبود زیرساخت ها براى 

جذب گردشگر دست و پنجه نرم مى کند.
امسال به گفته مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان، پس از رکود دو ساله ورود 
گردشگران نوروزى به این استان، شاهد رشد چشمگیر 
ورود گردشگران نوروزى بودیم. علیرضا ایزدى از ورود 
6 میلیون گردشگر به اصفهان خبر داده که از این تعداد، 
یک میلیون و 200 هزار نفر شــب مانى داشته اند؛ عدد 
دهان پرکنى که گرچه یکــى از افتخارات اصفهان در 
زمینه جذب گردشگر به شــمار مى رود اما گواه آمارى 
متفاوت اســت که باید چشــم ما را بر روى مشکالت 

زیرساختى این شهر باز کند. 
گردشگران امســال، هتل هاى اصفهان را پر کردند و 
سرریزشــان در کنار پارك هاى حاشیه اى چادر زدند و 
شاید یکى دو شــب هم ماندند اما آنها فقط توانستند در 
ترافیک پر حجم اصفهان از مراکز مشهور اصفهان دیدن 
کنند و بروند. این در حالى بود که مراکز خدماتى از جمله 
سینما و سالن هاى تئاتر اصفهان چیزى در چنته نداشتند 
که بتوانند مسافران را در خود نگه دارند و بیش از اینها 

اصفهان بتواند از ورود گردشگران استفاده کند.
شاید به همین خاطر است که امسال پایتخت در حوزه 
گردشگرى متفاوت شد؛ زیرساخت هاى فرهنگى و وجود 
سالن هاى تئاتر عظیم و سینماهاى متنوع و موزه هاى 
دیدنى در کنار سازه هاى مدرن بخشى از جذابیت تهران 
است که در اصفهان نیست. شاید همین موضوع یکى از 
کلید واژه هایى است که توانسته معماى شکستن آمارها 

براى جذب توریست در تهران باشد. 
مهدى نجفى، فعال حوزه گردشگرى درباره اینکه چه 
شد که تهران دیده شــد مى گوید:« اواخر سال گذشته 
براى جذب گردشگران به سمت تهران به مدت یک ماه 
تبلیغات بسیارى خصوصاً از طریق صدا و سیما انجام شد 
که تأثیر بسیار خوبى نیز داشت. تهران براى مردم دیگر 

شهرهاى کشور یک مقصد گردشگرى جذاب محسوب 
مى شود، شهروندان تهرانى با مســائل و مشکالتى از 
قبیل آلودگى هوا،  ترافیک و... مواجه هستند، اما کسانى 
که به تهران سفر مى کنند با یک شــهر جذاب روبه رو 
مى شــوند، زیرا امکانات تفریحى و گردشگرى که در 
پایتخت وجود دارد در خیلى از شــهرهاى دیگر کشور 
دیده نمى شود. مثًال طبق آمار و اطالعات به دست آمده، 
بیش از 30 درصد کسانى که به عنوان مسافر به تهران 
سفر مى کنند به سینما مى روند، یعنى اینکه این افراد در 

شهر خود سینما ندارند.»
این فعال حوزه گردشــگرى همچنین به سرمایه هاى 
بســیار خوبى در زمینه گردشــگرى در کشــور اشاره 
مى کنــد. ســرمایه هایى کــه متولیان گردشــگرى 
نتوانسته اند از پتانســیل ها و ظرفیت هاى فوق العاده 
آن اســتفاده کنند وگرنه پیش از این هم تهران همان 
تهران بــود با همــان ظرفیت هاى گردشــگرپذیرى

 منحصر به فردش.
تنها چیزى که امسال براى جذب گردشگر در پایتخت 
جواب داد این بود که بخش خصوصى براى شــروع به 
کار، تهران را انتخاب کرد و حضور گردشگران در نوروز 
1401 در پایتخت این مســاله را به اثبات رساند. همین 
شــد که ایام نوروز که کم کارترین زمان در هتل هاى 
پایتخت به شمار مى رفت در نوروز امسال براى اولین بار 
حضور 60 درصدى مسافران را حتى براى 5 روز ابتدایى 
ســال تجربه کرد و پایتخت ایران بهشتى جذاب براى 

گردشگران داخلى شد.
به گفته کارشناسان، گرچه نارســایى و کمبودهایى در 
بحث جذب گردشگر وجود دارد اما با همکارى و توجه 
مسئوالن دولتى این مسائل به راحتى برطرف مى شود. 
از ســوى دیگر براى رســیدن به اهداف بزرگ و رونق 
گردشگرى کشــور، بخش خصوصى و دولتى به همراه 
اصناف، هتلداران و... باید با یکدیگر تعامل کافى داشته 

باشند. 
حمیدرضا حسینى، پژوهشــگر حوزه میراث فرهنگى و 
گردشــگرى به برخى از دالیلى که سبب دفع گردشگر 
از تهران مى شود اشاره مى کند و مى گوید ناکارآمدى 
مدیران، غیر قابل بازدید بودن برخى از مجموعه ها، عدم 
آگاهى و اطالع رســانى عامل این امر است:«در تهران 
همیشــه جاذبه هاى بى همتایى وجود داشته است و در 
تمام اوقات سال شمارى از هموطنان براى خرید، تفریح 
و امور درمانى به تهران مى آیند.اما اگر مراد از گردشگرى 
بحث هاى تاریخى- فرهنگى تهران است که باید گفت 
تهران نسبت به شــهرهایى مثل اصفهان، شیراز، یزد، 
کاشان و از این قبیل عقب تر است. البته در این بخش نیز 
طى یک دهه گذشته، تهران پیشرفت قابل مالحظه اى 
داشــته اما نه به اندازه منابع و ظرفیت هایى که در این 

بخش دارد.»
اما آنچه که در دفع گردشــگر در تهران از همه مهمتر 
محسوب مى شود: عدم معرفى کافى منابع و جاذبه هاى 
تاریخى- فرهنگى تهران اســت که حتى خود ساکنان 

تهران هم آنها را نمى شناســند یا از وجودشان اطالعى 
ندارند. مثًال بســیارى از مردم فکر مى کنند تهران یک 
شهر 200 ساله است، در حالى که در این شهر آثار مهمى 
از هزاره هاى پیش از میالد وجود دارد و حتى بناهایى با 

قدمت هزار سال و بیش از آن هم داریم.
به گفته حســینى، پژوهشــگر حوزه میراث فرهنگى و 
گردشگرى، طبیعتًا اگر شما ده ها اثرى را که نمى توان 
دیــد وارد عرصه گردشــگرى کنید، بــه تدریج تعداد 
گردشگران هم بیشتر مى شود. البته در سال هاى گذشته 
کارهاى خوبى مثل فراهم کردن امکان بازدید از خانه 
تیمورتاش در محوطه دانشــگاه جنگ در ایام نوروز و 
اخیراً تبدیل کاخ مرمر به موزه انجام شده که امید مى رود 
ادامه و توسعه پیدا کند.مشــکل بعدى، عدم تعریف و 

مناسب سازى مسیرهاى گردشگرى در تهران است. 
این همان نقطه کورى محسوب مى شود که در اصفهان 
نیز هست. اصفهان همیشه به چهارباغ و سى و سه پل 
و پل خواجو و ... مشهور بوده در حالى که نقاط نهفته و 
ناشناخته بســیارى دارد که مى تواند مسیر جدیدى را 
به روى توریست ها بگشــاید و گردشگران بیشترى را 

جذب کند.
از سویى دیگر همانطور که گفته شد ایجاد زیرساخت ها، 
خودش عامل جذب گردشگران محسوب مى شود. به 
عنوان مثال شهروندان تهرانى با مسائل و مشکالتى از 
قبیل آلودگى هوا،  ترافیک و... مواجه هستند، اما کسانى 
که به تهران سفر مى کنند با یک شــهر جذاب روبه رو 
مى شــوند، زیرا امکانات تفریحى و گردشگرى که در 
پایتخت وجود دارد در خیلى از شــهرهاى دیگر کشور 

دیده نمى شود.
خسروانى جامعه شناســى اســت که نکته دیگرى را 
هم در این زمینه گوشــزد مى کند. بــه نظر او آموزِش 
مواجهه یک شهروند با گردشــگر، مساله مهمى است 
که گاهى از آن غافل مى شــویم: «هر شهرى آداب و 
روش هاى خاص خود را دارد، شــهروندان یک شــهر 
براى اینکه بتوانند از راه جذب گردشگر درآمدزایى براى 
شهر داشته باشند باید به برخى از روش هاى مواجهه با 
گردشگران آگاه باشــند، زیرا هر نوع رفتار غیرحرفه اى 
باعث کاهش ورود گردشگران به یک منطقه مى شود، 
این مهم نه تنها شامل حال شهروندان  بلکه شامل حال 
نهادهاى دولتى که با گردشگران ارتباط مستقیم دارند 

نیز مى شود.»
در حال حاضر در مطالعات صورت گرفته اثرات اجتماعى 
گردشگرى نسبت به اثرات اقتصادى کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در حالى که گردشگرى مى تواند به 
تغییر در رفتار فردى، رفتار اخالقى، نظام ارزشى، شیوه 
زندگى جمعى، روابط خانوادگى، خلقیات و مراسم سنتى 
مردم منجر شود. موضوعى که شهروندان تهرانى با آن 
به خوبى آشنا شــده اند و به لحاظ فرهنگى و اجتماعى 
تاثیرات متقابل خوبى را با مســافران ایجاد کرده اند و 
کم کم در حال تبدیل شدن به قطب گردشگرى کشور 

هستند. 

درس هایى که اصفهان باید در زمینه جذب گردشگر از پایتخت بگیرد

مورد عجیب تهران 

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: این استان امســال درگیر ریزگردهاى 
خارجى و داخلى است و شرایط کاهش کیفیت هوا طى 

خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
نوید حاجى بابایى در گفتگو با مهر بــا بیان اینکه کم 
بارشى و فعال شدن کانون هاى گردوغبار مسئله درون 
استانى نیست بلکه سراسر کشور و کشورهاى عراق و 
سوریه نیز درگیر است، اظهار داشت: خاورمیانه تشدید 
خشکســالى را در 2 ســال اخیر تجربه مى کند و این 
شرایط سبب شده کانون هاى ریزگرد خارجى و داخلى 

فعال شوند.
وى با اشاره به اینکه بســیارى از نقاط استان اصفهان 
از اواســط ماه اردیبهشــت درگیر ریزگردها بوده اند، 

خاطرنشان کرد: کاهش کیفیت هوا و کم شدن دید افقى 
براثر انتشــار ریزگردها در خرداد ماه نیز در بیشتر نقاط 
استان ادامه خواهد داشــت و در نیمه شمالى، شرقى و 

مرکز استان شرایط بدتر خواهد بود.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان ابراز داشت: اصفهان امســال با کانون هاى 
ریزگرد خارجى از سمت کشور عراق و داخلى کشور و 
استان درگیر شده و شرایط کاهش کیفیت هوا طى یک 

ماه آینده ادامه خواهد داشت.
وى درباره وضعیت دمایى استان در آخرین ماه بهار نیز 
گفت: دماى اســتان در ماه جارى یک درجه نسبت به 
میانگین بلند مدت گرم تر از معمول (نرمال) اســت اما 

خرداد گرمى در پیش نخواهیم داشت.

اصفهان در خرداد هم درگیر ریزگردهاست

دریا قدرتى پور
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 گوگل 24 زبان جدید را بــراى بیش از 300 
میلیون کاربر سرویس ترجمه گوگل ترانسلیت 
اضافه کرد. از 24 زبان جدیدى که پشتیبانى از 
آنها به سرویس ترجمه گوگل اضافه شده است، 
10 زبان آفریقایى هســتند.این غول فناورى 
آمریکایى اعالم کرد سال هاست گوگل ترانسلیت به رفع موانع زبان و مرتبط کردن جوامع 
در سراسر جهان کمک کرده است. اکنون این شرکت مى خواهد به اشخاصى کمک کند که 

زبان آنها در این فناورى پشتیبانى نشده است.
زبان هاى جدید شامل بوجپورى که 50 میلیون نفر در شمال هند، نپال و فیجى به آن صحبت 

مى کنند و زبان دیِوهى که 300 هزار نفر در مالدیو به آن صحبت مى کنند، است.
با اضافه شدن زبان هاى جدید، شمار زبان هاى موجود در گوگل ترانسلیت به 133 زبان رسید.
گوگل اعالم کرد زبان هاى جدید به منزله یک نقطه عطف فنى هستند زیرا از مدل یادگیرى 
ماشین استفاده مى کنند که براى ترجمه به زبان دیگرى بدون این که تاکنون مثالى دیده 

باشد، استفاده مى کند. 

 محققان ادعا مى کنند نوعى بدافزار را مى توان روى آیفون هایى 
که خاموش شده اند نیز بارگذارى کرد.

محققان دانشگاه فنى دارمشتات در آلمان امکان بارگذارى بدافزار 
بر روى آیفون را حتى در صورت خاموش بودن آن نشان داده اند. 
هیچ مدرکى مبنى بر اســتفاده از آن وجود ندارد و حتى ممکن 
است به تنهایى هم کارایى نداشته باشد، اما این موضوع مى تواند 

تلنگرى براى اپل باشد که در این باره بیشتر فکر کند.
 Find 15 است که به iOS این اکسپلویت مربوط به یک ویژگى در
My اجازه مى دهد تا چندین ساعت پس از خاموش شدن دستگاه 

کار کند. به طور خاص، تراشــه هاى مورد استفاده براى بلوتوث، 
ارتباطات میدان نزدیک (NFC) و باند فوق عرض (UWB) حتى 

پس از خاموش شدن توسط کاربر همچنان در حالت کم مصرف 
(LPM) کار مى کنند.

این حالت کم مصرف با حالتى که با نماد زرد باترى نشــان داده 
شده متفاوت است.

در ارزیابــى ویژگى هاى LPM، محققان دریافتند که سیســتم 
عامل بلوتوث LPM نه امضا شده و نه رمزگذارى شده است. در 
شرایط مناسب، تیم ادعا مى کند که این سیستم عامل مى تواند 
براى اجراى بدافزار اصالح شــود. محققان ادعا مى کنند که این 
مشکالت را به اپل اطالع داده اند اما این شرکت در این مورد اظهار 

نظرى نکرده است.
محقق امنیتى رایان داف گفت: "این واقعًا یک حمله مســتقل و 

بدون آسیب پذیرى ها و اکســپلویت هاى اضافى نیست." داف 
افزود: «ممکن است بتوان مستقیماً از تراشه بلوتوث بهره بردارى 
کرد و ســفت افزار را اصالح کرد، اما محققان ایــن کار را انجام 
ندادند و اکسپلویت شناخته شده اى وجود ندارد که در حال حاضر 

این اجازه را بدهد.»
در گزارشى که در arXiv منتشر شد، این تیم گفت که آنها 

معتقدند LPM "یک سطح حمله مرتبط است که 
باید توسط روزنامه نگاران به آن پرداخته شود، 

یا مى توان براى مقابله با بدافزارهاى بى 
سیم که بر روى آیفون هاى خاموش 

کار مى کنند، سالح ایجاد کرد.

مطالعات انجام شده نشان مى دهد که نور آبى ساطع شده 
از وسایل الکترونیک عالوه بر برخى مزایا، خطراتى را نیز 

براى سالمت ما به همراه دارد.
ممکن اســت بدانید که نور آبى از صفحــه نمایش تلفن 
هوشمند شما ساطع مى شود و این نور آبى عالوه بر تأثیر 
بر سالمت خواب شما مى تواند باعث مشکالتى با خستگى 

چشم شود.
 در جامعه مراقبت از پوست، نور آبى یک خطر بالقوه دیگر 
نیز دارد: آسیب به پوست شما. تمرین مسدود کردن نور آبى 
به همین دلیل مرسوم شده است. نور آبى بخشى از طیف 
نور مرئى براى انسان است و خود خورشید نور آبى ساطع 
مى کند. اگرچه این نور بیشتر با وسایل الکرونیک مرتبط 
است، اما میزان نور آبى که از گوشى هاى هوشمند مى آید 

در مقایسه با میزان نور خورشید بسیار ناچیز است.
آیا نور آبى براى پوست شما خطر واقعى دارد؟ حداقل تعداد 
مطالعاتى وجود داشته است که به جواب مثبتى  را به این 
ســوال داده اند اما هنوز تحقیقات کافى براى گفتن این 

موضوع به طور قطعى انجام نشده است. در این مورد، 
ما مى خواهیم که بگوییم 

نور آبى دقیقًا چیست 
و چگونه مى تواند 

بر سالمت شما 
تأثیر بگذارد.

نور آبى چیست و چه خطراتى دارد؟
نور آبى طول موجى از نور اســت که به طــور ارگانیک 
از خورشــید مى آید، امــا مى توان آن را با دســتگاه هاى 
الکترونیکى بازسازى کرد. نور صفحه نمایش گوشى هاى 
هوشمند شامل نور آبى است که این امکان را براى انسان 
فراهم مى کند که در تمام ساعات روز در معرض این نور 
قرار گیرد، نه فقط زمانى که خورشــید طلوع مى کند. نور 
آبى به افزایش سطح خلق و خو و انرژى کمک مى کند، به 
همین دلیل است که  قرار گرفتن در زیر نور خورشید براى 

ما مفید است.
با این حال، هنگامى که در شــب در معرض نور آبى قرار 
مى گیریم، این مى تواند مشکالتى ایجاد کند. از آنجایى که 
این نوع نور مغز ما را فعال تر مى کند، مى تواند باعث اختالل 
در خواب و اختالل در ریتم شــبانه روزى و چرخه طبیعى 
خواب و بیدارى شما شود. این به این دلیل است که نور آبى 
مناطقى را فعال مى کند که به ما احساس تحرك مى دهند، 

و این امر مانع از تولید مالتونین، ماده شیمیایى 
آزاد شــده در شب توسط مغز 

ما بــراى ایجاد 

احســاس خواب آلودگى 
مى شود. هرچه این اتفاق در طول 

زمان بیشتر شود، احتمال بیشــترى وجود دارد که با ریتم 
شبانه روزى شــما ارتباط برقرار کند و شــما را به سمت 

چرخه هاى کلى خواب ناسالم سوق دهد.

آیا نور آبى به پوست آسیب مى رساند؟
مطالعه اى در سال 2015 از بیمارســتان دانشگاه آلمان 
Charité – Universitätsmedizin برلین، ارتباط بین 

نور آبى روى پوست و افزایش رادیکال هاى آزاد در بدن را 
گزارش کرد، که مشخص شد این نور باعث مى شود اثرات 
پیرى در پوست سریع تر رخ دهد. مطالعه دیگرى در سال 
2020 نشان داد که قرار گرفتن طوالنى مدت در معرض 
نور آبى مى تواند باعث آسیب بیشتر به DNA و همچنین 
مرگ سلولى و بافتى شود، اگرچه اشاره مى کند که نور آبى 
نیز در برخى موارد مى تواند اثرات مفیدى بر روى پوست 

داشته باشد.
نکته دیگرى که باید به آن فکر کنید این است که کمبود 
خواب باعث ایجاد بسیارى از مشکالت پوستى مى شود. 

پیوند هایــى 
بین افرادى که خواب 
ضعیــف و میزان بیشــترى از 
آکنه را گزارش مى کنند، پیدا شده است. 
استرس ناشــى از کم خوابى مى تواند تأثیر منفى 
بر سیستم ایمنى بدن شما داشته باشــد و شما را مستعد 
مشکالت پوســتى کند. اگرچه هنوز درباره تأثیر مستقیم 
نور آبى روى پوست شــما صحبتى نمى شود اما شواهد 
نشان مى دهد که مطمئنًا ممکن است تأثیر غیرمستقیم 

منفى داشته باشد.

تأثیراتى که نور آبى نمایشگر ها 
بر پوست ما مى گذارد

واتس آپ داراى ویژگى پین چت است که به شما امکان مى دهد تا 
حداکثر سه چت خاص را در باالى لیست چت خود پین کنید.

 واتس آپ یکى از محبوب ترین پلتفرم هاى پیام رسان در سراسر 
جهان است. پلت فرم متعلق به فیســبوك روزانه توسط میلیون ها 
کاربر براى اهداف متعدد استفاده مى شود. این برنامه به شما امکان 
مى دهد با کاربران چت کنید و همچنین فایل هاى خود را به راحتى 
در پنجره چت به اشتراك بگذارید. این برنامه همچنین داراى ویژگى 
پین چت است که به شما امکان مى دهد تا حداکثر سه چت خاص 
را در باالى لیست چت خود پین کنید تا بتوانید به سرعت آنها را پیدا 
کنید. براى آگاهى از نحوه پین   کردن چت ها در واتس اپ، مى توانید 

این مراحل را دنبال کنید:

نحوه پین   کــردن چت در واتس اپ در گوشــى 
هوشمند اندرویدى

1.برنامه WhatsApp را در تلفن هوشمند اندرویدى خود باز کنید.
2.روى چتى که مى خواهید در باالى لیست پین کنید ضربه بزنید 

و نگه دارید.
3.از منو، روى گزینه Pin chat ضربه بزنید.

4.همچنین مى توانید هر زمان که خواســتید پین یک چت را از 
منوى که هنگام ضربه زدن روى حالت انتظار روى گپ مشاهده 

مى کنید، بردارید.

نحوه پین   کردن چت در واتس اپ در آیفون اپل
1.برنامه WhatsApp را در Apple iPhone خود باز کنید.

2.روى چتى که مى خواهید در باالى لیســت پین کنید، انگشت 
خود را به سمت راست بکشید.

3.از بین گزینه ها، روى پین ضربه بزنید.
4.همچنین مى توانید در هر زمان با کشــیدن انگشت به سمت 

راست از چت، پین یک گپ را بردارید.

نحوه پین کردن چت 
در واتس آپ

پینکردنچت نحوه

موتوروال به تازگى گوشى هوشــمند جدیدى در چین 
عرضه کرده است. این دستگاه که Moto G۷۱s نام دارد، 

محصول همکارى این برند و China Mobile است.
 نگاهى دقیق به Moto G۷۱s نشــان مى دهد که این 
 Moto .۵ نداردG Moto G۸۲ دســتگاه هیچ تفاوتى با
 ۵G Moto G۸۲ از نظــر طراحى کامال مشــابه G۷۱s

است؛ اما مشــخصات بهترى دارد. Moto G۷۱s داراى 
یک صفحه نمایش 6.6 اینچى OLED با وضوح فول اچ 
دى پالس است و از نرخ تازه سازى 120 هرتز پشتیبانى 

مى کند.
این نمایشــگر از طیف رنگى NTSC ٪۱۰۰، نســبت 

 HBM sunlight، ،5,000,000:1 کنتراســت بــاالى
global DC dimming و گواهینامه SGS پشــتیبانى 

مى کند. این گوشى هوشــمند از چیپست اسنپدارگون 
695 کوالکام به همراه 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت 
حافظه داخلى پشتیبانى مى کند. ۵G G۸۲ فقط با رم 6 
گیگابایتى ارائه مى شــود. این دستگاه داراى چند بهینه 
سازى کاربردى مانند لمس یک کلید و حالت ساده است 

که براى افراد سالمند مناسب است.
Moto G۷۱s داراى یک دوربین پشتى سه گانه است که 

به صورت عمودى در گوشه سمت چپ باالى پنل پشتى 
قرار داده شده است. هر سنسور دوربین داراى یک حلقه 

برجسته اســت که زیبایى خاصى به دستگاه مى بخشد. 
دوربین اصلى، یک دوربین 50 مگاپیکســلى است که 
 pixel binning و (OIS) از لرزشــگیر اپتیکال تصویر
چهار در یک پشتیبانى مى کند. این دوربین توسط یک 
سنسور 8 مگاپیکسلى 121 درجه فوق عریض و یک لنز 
ماکرو 2 مگاپیکسلى 4 سانتى مترى پشتیبانى مى شود. 
این گوشــى هوشــمند از کیفیت تصویر فوق العاده و 
عکسبردارى صحنه دوگانه Vlog پشتیبانى مى کند. یک 
دوربین سلفى 16 مگاپیکسلى با میدان دید 105 درجه 

نیز در جلوى این گوشى تعبیه شده است.
Moto G۷۱s داراى یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى 

مى باشد و از شارژ ســریع 33 واتى پشتیبانى مى کند که 
کمى قوى تر از شارژ سریع 30 واتى در ۵G G۸۲ است. 
Moto G۷۱s همچنیــن داراى یک جفــت بلندگوى 

Dolby Atmos و حســگر اثر انگشت در زیر دکمه پاور 

است.
 3,0 MYUI این گوشى میان رده بر روى سیستم عامل 
مبتنى بر Android 12 اجرا مى شــود. این گوشى در دو 
 (White Lily) و سفید (Meteorite Black) رنگ مشکى
و با قیمت 252 دالر عرضه مى شود. قیمت این دستگاه 
بسیار مناســب تر از ۵G G۸۲ با همان پیکربندى است. 

۵G G۸۲ در حال حاضر حدود 344 دالر قیمت دارد.

عرضه 
گوشى میان رده
Moto G۷۱s

مناسب افراد سالمند

ع
گوشى
۷۱s
مناسب

بدافزارى که روى گوشى آیفون خاموش هم نصب مى شود
ســپلویت هاى اضافى نیست." داف 
ستقیماً از تراشه بلوتوثبهره بردارى

ح کرد، اما محققان ایــن کار را انجام 
شده اى وجود ندارد که در حال حاضر 

شر شد، این تیم گفت که آنها 
 حمله مرتبط است که 

ه آن پرداخته شود، 
افزارهاى بى

 خاموش 
رد.

 باریک ترین و سبک ترین 
گوشى هوشمند تاشو

تعداد گوشى هاى هوشــمند تاشــو در بازار مدام در حال افزایش است. انتظار مى رود 
شیائومى نیز به زودى گوشى تاشو جدید خود، یعنى شیائومى میکس فولد 2 را معرفى 

کند.
 افشا کننده معروف Ice Universe اخیرا اعالم کرده که شیائومى میکس فولد 2 یکى 
از باریک ترین و سبک ترین گوشى هاى هوشمند تاشو در جهان خواهد بود. او اطالعاتى 
در خصوص وزن و ضخامت این گوشى هوشمند اعالم نکرده است. انتظار مى رود که 
میکس فولد 2 داراى یک صفحه نمایــش 8 اینچى انعطاف پذیر و یک صفحه نمایش 

6.5 اینچى بیرونى باشد.
طبق شایعات، هر دو پنل از نرخ رفرش باال پشتیبانى مى کنند. این گوشى هوشمند که 
قرار است در 20 مى عرضه شود، از تراشه قدرتمند اسنپدراگون 8 نسل 1 پالس، که تحت 

فرآیند نانومترى TSMC تولید مى شود، پشتیبانى خواهد کرد.
 این ها تمام اطالعاتى هســتند که تا کنون در خصوص این گوشــى هوشمند منتشر

 شده اند. مى توان حدس زد که شیائومى میکس فولد 2 تا 16 گیگابایت رم LPDDR۵، تا 
512 گیگابایت حافظه داخلى UFS 3,1، باترى با ظرفیت حداکثر 4500 میلى آمپر ساعت، 

شارژ سریع سیمى و دوربین سه گانه عقب را ارائه دهد.
طبق برخى گزارشات گوشى هوشــمند پرچمدار نسل جدید شــیائومى میکس فولد 2 
 Digital همزمان با شیائومى 12 اولترا در ماه ژوئن عرضه خواهد شد. افشاگر دیگرى به نام
Chat Station نیز اعالم کرده که میکس فولد 2 از نظر طراحى شبیه به شیائومى 12 اولترا 

خواهد بود و یک ماژول دوربین اصلى مستطیلى بزرگ در پشت دستگاه تعبیه شده است. 
شیائومى میکس فولد 2 با شماره مدل ۲۲۰۶۱۲۱۸C شناخته مى شود. 

همانطور که گفته شــد، هر دو صفحــه نمایش داخلــى و خارجى از نرخ تازه ســازى
 باالیى پشــتیبانى مى کنند. شــیائومى فولــد 2 نیــز داراى صفحه نمایــش 60 هرتز 
اســت. شــیائومى میکس فولد 2 یک تراشــه اختصاصى Surging C۱ و یک لنز مایع 
خواهــد داشــت. در خصوص ســایر مشــخصات ایــن دســتگاه اطالعاتى منتشــر

نشده است.

چه زمانى باید ماوس قدیمى را تعویض کنیم؟
آیا مدت هاســت از یک ماوس قدیمى براى کامپیوتر دسکتاپ یا 
لپ تاپ خود استفاده مى کنید؟ در این صورت ممکن است ماوس 

موردنظر با مشکالت مختلفى روبرو شده باشد.
 اما ســوالى که مطرح مى شود این اســت که چه زمانى باید این 
مشــکالت را جدى بگیریم و ماوس را تعویض کنیم؟ در ادامه به 

این موضوع مى پردازیم.

عیب یابى اولیه
قبل از اینکه در مورد خــراب بودن ماوس و 
نیاز به تعویض آن به نتیجه برســید، بهتر 

اســت چند کار را امتحان کنید. براى 
ماوس  هــا اولین راهــکارى که 

پیشنهاد 

مى شود این است که آن را به یک پورت USB دیگر وصل کنید.
 براى دانگل ماوس  هاى بى ســیم هم چنین کارى را انجام دهید 
یا اینکه اتصال بلوتوثى را قطع و وصــل کنید. همچنین از نصب 
جدیدترین نســخه  درایور مربوط به ماوس اطمینان حاصل کنید 
و اگر هم از جدیدترین نسخه ى درایور بهره مى برید، بار دیگر آن 

را نصب کنید.
همچنین گاهى اوقات به دلیل کثیف شدن سنسور ماوس قدیمى، 
این محصول با مشکالت مختلفى روبرو مى شود. در این صورت 
با استفاده از اسپرى هواى فشــرده مى توانید به راحتى 
سنسور آن را تمیز کنید. اگر این کار جواب نداد، بهتر 
است ماوس  خود را بر روى سطح دیگرى مانند یک 

پد جداگانه تست کنید.
در نهایت اگر هیچکدام از این راهکارها مثمر ثمر 
واقع نشدند و ماوس همچنان مشکالت زیادى 
داشــت، احتماال خراب شــده که در نتیجه 
چاره اى جز تعویض آن نخواهید داشت.

حرکات ناگهانى
اگر هنگام اســتفاده 

از ماوس با حرکات ناگهانى نشــانه گر مبتنى بر آن روبرو شــده 
باشــید، مطمئنا مى دانید که چنین چیزى به ســرعت آزاردهنده 
مى شــود و تمرکز شــما را براى انجام کارهاى مختلف کاهش

 مى دهد.
 در این شــرایط در وهله ى اول توصیه مى کنیم از یک ماوس  پد 
باکیفیت استفاده کنید تا ماوس  موردنظر از این نظر مشکلى نداشته 
باشد. زیرا اگر سطح قرار گرفته زیر ماوس مناسب نباشد، احتماال 

تجربه ى چندان خوبى نخواهید داشت.
حتى اگر مى بینید ماوس شــما بدون نیاز به پد جداگانه مى تواند 
روى میز قــرار بگیرد، بهتر اســت کمــاکان یک پــد جدگانه
 بخریــد. زیــرا روزانــه هــزاران بــار مــاوس  بــر روى میز 
کشــیده مى شــود و در ایــن شــرایط ممکــن اســت 
بخــش پایینــى مــاوس  و روى میــز بــا خــط و خــش
 روبرو شــوند. اگر هنگام اســتفاده از ماوس  بى ســیم با حرکات 
ناگهانى روبرو مى شوید، توصیه مى کنیم باترى درون آن را شارژ 
یا تعویض کنید تــا ببینید چنیــن کارى آیا مشــکل را برطرف 
مى کند یا نه. گفتنى اســت زمانى که شــارژ ماوس هاى بى سیم 
رو به اتمام است، نشــانه گر ماوس حرکات ناگهانى از خود نشان 

مى دهد.

دکمه هاى خراب
حتى اگر یکــى از دکمه هاى ماوس  از کار بیفتــد، در این صورت 
براى اســتفاده از مــاوس  موردنظر با چالش هاى زیــادى روبرو 
مى شــوید. اول از همه توصیه مى کنیم ماوس  را به یک سیستم 
دیگر وصل کنیــد تا ببینید آیا این مشــکل نرم افزارى اســت یا 

سخت افزارى. 
متاســفانه تمام ماوس ها دیر یا زود خراب مى شــوند و به همین 
خاطر هنــگام خرید یک مــاوس جدید، بهتر اســت ببینید که تا 
چنــد میلیون کلیک جــواب مى دهد. بــه عنوان مثــال ماوس
  Razer DeathAdder Elite تــا 50 میلیون کلیک با مشــکلى 

روبرو نمى شود.
سایت مشــهور iFixit که براى تعمیر گوشــى ها و انواع گجت ها 
راهنماهــاى مفصلى در زمینــه ى تعمیر آن ها منتشــر مى کند، 
چنین راهنمایى را بــراى برخى از ماوس  هاى معــروف هم ارائه 
مى دهــد. به همیــن خاطر اگــر از مــاوس  معروفى اســتفاده 
مى کنید، در این سایت مى توانید نام مدل ماوس  خود را تایپ کنید تا 
ببینید آیا راهنمایى براى تعمیر آن وجود دارد یا نه. از سوى دیگر در 
یوتیوب و دیگر سایت ها هم ممکن است راهنماهاى مختلفى براى 

تعمیر ماوس خود پیدا کنید.

اگر هم مشکل ماوس  مربوط به نرم افزار است، با استفاده از برنامه   
اختصاصى که در کنار آن ارائه شده، مى توانید ریست فکتورى کنید 

تا تنظیمات به حالت کارخانه برگردد.
 همچنین از بخش Device Manager ویندوز هم قادر به آپدیت 

یا نصب دوباره  درایور ماوس هستید.

از کار افتادن ناگهانى
مطمئنا هیچ کارى دوســت ندارد از ماوسى اســتفاده مى کند که 
گاه و بى گاه از کار مى افتد. این مشــکل معموال به خرابى سنسور 

برمى گردد. 
به زبان ســاده زمانى که ماوس را تکان مى دهید، ممکن اســت 
نشانه گر ماوس براى لحظاتى متوقف شود. با توجه به وخیم بودن 
شــرایط، این توقف مى تواند در حد چند ثانیه یــا حتى در حد چند 

دقیقه باشد.
همانطور که گفتیــم اگر از ماوس بى ســیم اســتفاده مى کنید، 
ممکــن اســت بــه دلیــل پاییــن بــودن میــزان شــارژ 
باتــرى، چنیــن مشــکالتى پدیــدار شــوند. امــا در نهایت 
اگر مى بینید این مشکالت کماکان ادامه دارند، در نهایت چاره اى 

جز تعویض ماوس قدیمى ندارید.

سرویس ترجمه گوگل 24 زبان جدید اضافه کرد
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به  گزارش مجله پزشکى Harvard Health ، آلودگى 
هوا عامــل عمده مرگ و میــر ناشــى از بیمارى هاى 
قلبى -عروقى و تنفســى، دیابت، ذات الریه و سرطان 
ریه است. حتى ثابت شده که آلودگى هوا ممکن است 
خطر اختالالت روانى مانند اســکیزوفرنى، افسردگى، 

خودکشى و سوء مصرف مواد را افزایش دهد.
دانشمندان بیشترین نگرانى را در مورد ذرات ریز، یعنى 
ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون دارند. با این حال مهم است 
که با رعایت برخى نکات تخصصى از خود برابر آلودگى 

هوا محافظت کنیم.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نشان داده اند که نوشیدن 
عصاره کلم بروکلى به  مدت چهــار روز مى تواند میزان 
التهابى را که در بینى افراد پس از قرار گرفتن در معرض 

آلودگى هوا ایجاد مى شود، کاهش دهد.
مطالعه دیگرى به یافته اى مشابه، اما با ویتامین ها دست 
یافت. ویتامین هاى B مى توانند از تاثیر آلودگى هوا بر 

تغییرات ضربان قلب و تحریک التهاب جلوگیرى کنند.
آنتى اکسیدان ها شامل ســلنیوم و بتاکاروتن، بهترین 
دوستان شما در روز هاى آلودگى خواهند بود. طالبى، انبه، 
کدو تنبل، فلفل دلمه اى، اسفناج، کلم و زردآلو سرشار از 

بتاکاروتن هستند.
خوردن کرفس، اســفناج، گوجه فرنگى، لیموشیرین، 

پرتقال، نارنگى و کاهو را در ماشین، خانه یا محل کارتان 
فراموش نکنید. آن ها سرشــار از ویتامین C هستند و 

اثرات مضر آلودگى هوا را کاهش مى دهند.
روزى یک سیب بخورید. پکتین آن از شما برابر سرب 
هوا محافظت مى کند. شیر، 
ماست و سایر لبنیات 
فســفر،  حــاوى 
منیزیم و کلســیم 

هستند که به شما در مبارزه با اثرات آلودگى هوا کمک 
مى کنند.

از شاخص کیفیت هوا (AQI) استفاده کنید. این شاخص 
براى گزارش روزانه کیفیت هوا به کار مى رود و نشــان 
مى دهد که هواى اطرافتان چقدر تمیز یا آلوده اســت. 
هنگامى که بر اســاس این شاخص، هواى منطقه شما 
ناسالم اســت، از فعالیت هاى خارج از منزل، به ویژه در 
نزدیکى مناطــق پر ترافیک اجتنــاب کنید. در صورت 
امکان در خانه بمانید. وقتى بیرون مى روید، ماســک 

بزنید. ماســک هاى پارچه اى و ماســک هاى جراحى 
ممکن است به جلوگیرى از ذرات بزرگ تر کمک کنند؛ 
اما فقط ماسک هاى خاصى مانند N۹۵ ذرات ریز را فیلتر 

مى کنند.
به جایگزین هاى سالم ترى به جاى رانندگى مانند وسایل 
حمل ونقل عمومى فکر کنید. اگر پشت چراغ قرمز منتظر 

مانده اید، اتومبیل خود را خاموش کنید.
اجاق گاز هاى القایى یا برقى را به  جاى اجاق گاز شعله دار 
انتخاب کنید. اجاق هاى القایى نه تنها از آلودگى محیط 
داخلى جلوگیرى مى کنند؛ بلکه به کمترین انرژى نیاز 
دارند.  اســتفاده از دســتگاه هاى تصفیه هوا را در نظر 
بگیرید. اگرچه آن ها همه آالینده ها را حذف نمى کنند، 
اما مى توانند کیفیت هواى داخل خانه را بهبود بخشند. 

فیلتر این دستگاه ها را به موقع عوض کنید.
با کاهش مصرف انرژى، مى توانید به بهبود کیفیت هوا و 

کاهش انتشار گاز هاى گلخانه اى کمک کنید.
از ورزش در فضاى باز به خصــوص صبح ها که مه دود 

وجود دارد، خوددارى کنید.
 ،(Peace Lily) نهال هایى مانند گیــاه لى لى صلــح
آلوئه ورا، گیاه گندمى یا عنکبوتى بکارید؛ زیرا به عنوان 
تصفیه کننده هاى طبیعى هوا عمل کرده و به شما کمک 

مى کنند تا در داخل خانه راحت نفس بکشید.

هواى سمىهواى سمىمحافظــت از خود در 
روزى یک سیب بخورید. پکتین آن از شما برابر سرب 
هوا محافظت مى کند. شیر، 
ماست و سایر لبنیات 
فســفر، حــاوى 

منیزیم و کلســیم 

مى رود و نشــان براى گزارشروزانه کیفیت هوا به کار
مى دهد که هواى اطرافتان چقدر تمیز یا آلوده اســت.
هنگامى که بر اســاس این شاخص، هواى منطقه شما
ناسالم اســت، از فعالیت هاى خارج از منزل، به ویژه در
نزدیکى مناطــق پر ترافیک اجتنــاب کنید. در صورت
امکان در خانه بمانید. وقتى بیرون مى روید، ماســک

نکاتى براى

نوع چاى 
که در کاهش وزن 

مؤثرند

4
چاى داراى خواص دارویى است و دومین نوشیدنى پرمصرف در جهان است. تحقیقات نشان 

مى دهد که چاى نقش مستقیمى در کاهش وزن نیز دارد. چاى ها حاوى کاتچین هستند که مى توانند 
متابولیسم را با تحریک بدن در راســتاى از بین بردن سریع تر چربى ها و سوزاندن کالرى بیشتر افزایش 

دهند. کاتچین ها نوعى ترکیب گیاهى با خواص آنتى اکسیدانى قوى هستند. چاى غنى از چهار کاتچین است: 
اپى کاتچین (EC)، اپى گالوکاتچین (EGC)، اپى کاتچین گاالت (ECG) و اپى گالوکاتچین گاالت (EGCG). از 

میان این چهار مورد، EGCG فراوان ترین است که بیشترین سهم را در ارتقاى سالمتى دارد.
 چاى انواع مختلفى دارد و انواع سنتى آن، یعنى چاى سبز، سیاه و سفید، از برگ هاى خشک گیاه «کاملیا سیننسیس» به دست 

مى آیند. طعم و خواص منحصر به فرد چاى ها ناشى از تفاوت در روند فرآورى، موقعیت جغرافیایى و گونه هاى گیاهى است. به همین 
علت، برخى چاى ها ممکن است براى کاهش وزن مناسب تر باشند.

در این مطلب، چهار مورد از بهترین انواع چاى که در الغرى و کاهش چربى ها مؤثرند، به شما معرفى شده است.

سبز
ى 

چا
سیاه

ى 
چا

ش
ى تر

چا
سفید

ى 
چا

مطالعه اى که روى حدود 1200 مرد و زن تایوانى صورت گرفت، نشان داد افرادى که بیش از 10 سال روزانه دو فنجان چاى سبز 
مى نوشیدند اندازه  دور کمر و درصد چربى بدن کمترى دارند. فواید چاى سبز در افزایش کالرى سوزى، ناشى از وجود 

کافئین و EGCG است؛ وجود کافئین در کنار EGCG براى کاهش وزن الزم است. بر اساس تحقیقات، چاى 
سبز تنها در شرایطى باعث کاهش وزن مى شود که با 80 تا 300 میلى گرم کافئین در روز ترکیب شود. مى توانید 

با مصرف سه فنجان چاى سبز دم کرده 300 میلى گرم EGCG دریافت کنید.

یک پژوهش سه ماهه نشــان داد مردان و زنانى که روزانه سه فنجان چاى سیاه مى نوشند در مقایسه با 
افرادى که چاى سیاه مصرف نمى کنند، وزن کمترى اضافه مى کنند و کاهش سایز دور کمر برایشان 

آسان تر خواهد بود.
پلى فنول هایى که در چاى سیاه وجود دارند، دریافت کالرى و جذب چربى ها و کربوهیدرات ها 

را کاهش مى دهند.

چاى ترش از برگ هاى گیاه  هیبیســکوس به دســت مى آید و داراى کاتچین  
EGCG است. عصاره  هیبیسکوس به شما کمک مى کند که وزن خود را در 

ســالم ترین محدوده  حفظ کنید. همچنین این ماده در درمان فشار خون و 
کلسترول باال مؤثر است.

چاى ســفید نســبت به ســایر چاى ها، طعــم مالیم و 
شیرین ترى دارد و کمتر فرآورى مى شود؛ براى همین، 

حاوى مقادیر باالیى آنتى اکسیدان هاى ضدالتهابى 
و EGCG است که موجب چربى سوزى و کاهش 

وزن مى شود.

ززززسبز  دو فنجان چاى 
ىاز وجود

چاى
وانید 

ت نشان 
 مى توانند 

شتر افزایش
ت ا کککککککککککات

ت 
مین 

خوردن حداقل روزانه یک ســیب آن هم به 
صورت ناشتا، به پیشگیرى از بیمارى هاى متعدد کمک مى کند.

 خوردن سیب با شکم خالى به کاهش وزن کمک مى کند. از آن جا که سیب کالرى 
کم و از طرفى فیبر باالیى دارد، از افزایش وزن و گرسنگى صبحگاهى جلوگیرى مى کند. اما 

سیب به تنهایى غذاى کاملى نیست.
بهتر است آن را درست زمانى که بیدار مى شوید میل کنید تا سازوکار متابولیسم شما شروع به کار کند و بعد 

صبحانه بخورید. با این روش فیبر محلول در سیب فعالیت روده ها را تقویت مى کند و باعث مى شود با غذاى کمتر، 
احساس سیرى داشته باشید. همچنین براى آب کردن چربى شکم بسیار موثر است.

خوردن سیب سبز ناشتا کمک مى کند تا قند خون خود را ثابت نگه دارید؛ این ویژگى براى بیماران دیابتى یا کسانى که 
در معرض خطر ابتال به دیابت قرار دارند، بسیار مهم است.

باید به خاطر داشته باشید که هنگام خواب متابولیســم بدن به کار خود ادامه مى دهد و پانکراس ممکن است در تنظیم 
گلوکز دچار مشکل شود. از آن جا که سیب حاوى فیبر محلول است، خوردن آن با شکم خالى، جذب در روده را 

به تاخیر مى اندازد و این اثر در طول روز ادامه مى یابد.
پوست سیب فیبر باالیى دارد که بزاق دهان را تحریک مى کند. این عمل باکترى هاى موجود 

در دهان را که ممکن است باعث پوسیدگى دندان شوند، از بین مى برد.
خوردن سیب حتى پس از مسواك صبح هم بسیار عالى است؛ چون باکترى هایى را که با 

خوردن مواد غذایى شیرین وارد دهان مى شوند، کاهش مى دهد.
از فواید دیگر خوردن سیب سبز هنگامى که ناشتا هستید، این است که به 

سبب داشتن پتاسیم بیشتر نسبت به سایر انواع سیب، مانند یک 
الکترولیت رطوبت سلول ها را متعادل مى کند.

فواید 
ى نظیر 

ب

خوردن سیب

صورت 
 به 

ناشتا

دانشمندان مى گویند تزریق بیش از حد کورتیزون مى تواند تخریب غضروف و مفاصل 
را تشدید کند.

آرتروز زانو یکى از بیمارى هاى رایج است که بسیارى از سالمندان از آن 
رنج مى برند. در این بیمارى فرد از درد مزمن زانو گالیه داشته و مجبور به 

مصرف مداوم مسکن اســت. امروزه از روش هاى متفاوتى براى تسکین این 
بیمارى استفاده مى شود.

یکى از متداول ترین روش ها براى درمان آرتروز زانو، تزریق کورتیزون است. با این 
حال، متخصصان مى گویند تزریق کورتیزون به عنوان یک ماده استروئیدى، باعث 
آسیب به غضروف شده و فراتر از آن مى تواند باعث تخریب بیشتر مفاصل شود. 
در مقابل، دانشمندان آمریکایى در مطالعات جدید مى گویند اگر تزریق کورتیزون 
به صورت هوشمندانه و هدفمند انجام شود، مى تواند براى آرتروز زانو مفید باشد. 

محققان تاکید دارند این تزریق اگر به صورت موردى انجام شود، نمى تواند ضررهاى 

بیشتر نسبت به تزریق هیالورونیک اسید داشته باشد. هیالورونیک اسید یک ماده رایج 
است که به صورت گســترده براى نرم کردن و افزایش قابلیت ارتجاعى مفاصل 

سفت در بیمارى آرتروز تجویز مى شود.
دکتر دیوید فلسون، مدیر این تحقیقات از دانشگاه بوستون گفت: ما در پژوهش خود 
دریافتیم تزریق موردى کورتیزون براى درمان آرتروز زانو آن گونه که تصور مى شود، 

مضر نیست و باعث ایجاد مشکل در بیمار نمى شود. اگر این تزریق در بازه هاى 
زمانى 3 ماهه انجام شود، مى تواند مفید باشد؛ اما تزریق بیشتر آن را نمى توان 

تجویز کرد. در حقیقت استروئید ها براى غضروف سمى محسوب مى شوند. 
غضروف وظیفه پوشاندن استخوان ها براى جلوگیرى از سایش میان 

هم را بر عهده دارد و تخریب آن مى تواند بر شــدت بیمارى آرتروز 
بیفزاید. در صورت زیاده روى در اســتفاده از استروئید هایى مانند 

کورتیزون، این موضوع مى تواند به تخریب غضروف منجر شود.
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خطر تزریق بى رویه کورتیزون براى درمان آرتروز زانو

تحقیقات اخیر محققان استرالیایى نشان داده است افرادى که از رژیم غذایى غنى از ویتامین K پیروى مى کنند تا 34 
درصد کمتر در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط با تصلب شرایین قرار دارند.

طى این مطالعه محققان داده هاى بیش از 50 هزار نفر را که در مطالعه رژیم غذایى، سرطان و سالمت دانمارکى 
(Danish Diet, Cancer, and Health) در یک دوره 23 ساله شرکت کرده بودند را بررسى کردند.

آن ها قصد داشتند دریابند که آیا واقعا افرادى که غذا هاى حاوى ویتامین K بیشترى مصرف مى کنند، کمتر در معرض 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط با تصلب شرایین قرار دارند یا خیر.

دو نوع ویتامین K در غذا هایى که ما مى خوریم وجود دارد: ویتامین K 1 که عمدتا از سبزیجات برگ سبز و روغن هاى 
گیاهى به دست مى آید در حالى که ویتامین K 2 در گوشت، تخم مرغ و غذا هاى تخمیر شده مانند پنیر یافت مى شود.

این مطالعه نشان داد افرادى که بیشترین دریافت ویتامین K 1 را داشتند، 21 درصد کمتر به دلیل بیمارى قلبى عروقى 
مرتبط با تصلب شرایین در بیمارستان بسترى شده بودند. در ویتامین K 2 نیز خطر بسترى شدن در بیمارستان 14 

درصد کمتر بود.
مصرف ویتامین k با کاهش خطر ابتالى افراد به همه انواع بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط با تصلب شرایین، به 
ویژه بیمارى سرخرگ محیطى مرتبط است. بیمارى سرخرگ محیطى به معنى تنگى عروق محیطى است. در این 

بیمارى عروق مرکزى مانند سرخرگ هاى قلب یا مغز آسیب ندیده اند.
دکتر "نیکوال بوندونو" (Nicola Bondonno) محقق دانشــگاه ادیث کوان و نویســنده ارشد این مطالعه گفت: 
یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد که مصرف بیشتر ویتامین K در جلوگیرى از ابتالى افراد به تصلب شرایین و 

بیمارى قلبى عروقى نقش مهمى دارد.
محققان اظهار کردند اگرچه تحقیقات بیشــترى براى درك کامل این فرآیند مورد نیاز اســت، اما ما معتقدیم که 

در شــریان هاى اصلى بدن کــه منجر به ویتامین K با محافظت در برابر تجمع کلســیم 
نقش مهمى در کاهش ابتال به کلسیفیکاسیون عروقى مى شود، 

ایفا مى کند.بیمارى هاى قلبى عروقى 

تأثیر ویتامین k بر سالمت قلب

وقتى لباس گرم مضر مى شود
نتایج یک بررسى جدید نشــان مى دهد، خوابیدن با لباس گرم در زمستان اصًال سالم نیست و مى تواند منجر به 

مشکالت سالمتى بیشتر شود.
 نتایج یک بررســى جدید نشــان مى دهد، خوابیدن با لباس گرم در 
زمستان اصًال سالم نیست و مى تواند منجر به مشکالت سالمتى 
بیشتر شود.به گفته کارشناســان، پوشیدن ژاکت در خواب خشکى 
پوســت را افزایش مى دهدو منجر به اگزما و سایر مشکالت پوستى 
مى شــود. نه فقط اگزما، پوشــیدن ژاکت براى خواب مى تواند خطر سایر 
مشکالت پوستى را نیز افزایش دهد.  محققان توصیه مى کنند، افراد با جوراب هاى 
پشمى نخوابند؛ بررسى ها نشان داده جوراب هاى پشمى منجر به چندین بیمارى باکتریایى در 
پا مى شوند. همچنین در صورت حرکات در هنگام خواب، پلیور باعث افزایش تعریق 
و این روند مى تواند بیشــتر منجر به کاهش فشار خون نیز شود. افراد مبتال به 
بیمارى هاى قلبى نیز باید از خوابیدن با پلیور خوددارى کنند. این امر گردش 
هوا را در بدن کاهش مى دهد و مى تواند منجر به افزایش دماى بدن و در 

نتیجه نامساعد شدن حال این 
دسته از افراد شود.     

تغذیه مناسب در فصل امتحانات
یاثوند گفت: موادى که داراى لسیتین هستند؛ مانند زرده تخم مرغ، بادام زمینى، گردو و جوانه ها در تکامل مغز و سلول هاى 

مغزى بسیار مؤثر هستند و مصرف آن ها در فصل امتحانات به دانش آموزان توصیه مى شود.
البته میوه و سبزى ها نیز در سالمت فکر نقش مهمى دارند.

متخصص تغذیه تاکید کرد: در این بین نقش مواد مغذى در کاهش استرس دانش آموزان در دوران امتحانات 
بسیار مهم است. تحقیقات نشان داده اند که حافظه کوتاه مدت با خوردن مواد قندى ارتباط دارد و بهتر است 
دانش آموزان از صبح امتحان مواد قندى که سریع آزاد مى شوند؛ مانند آب میوه، عسل، مربا و چاى شیرین 

مصرف کنند.
غذا هایى مانند سوپ جو و همچنین کاهو، شیر، دوغ و ماست حاوى الکتوسین هستند که این ماده 
خاصیت آرامش بخشى دارد و توصیه مى شود شب قبل از امتحان از این گروه مواد غذایى مصرف 

شود؛ زیرا باعث کاهش استرس در دانش آموزان مى شود.
غیاثوند گفت: دانش آموزان باید از مصرف زیاد قهوه و چاى پررنگ خوددارى کنند و مصرف 
روزانه یک لیوان شیر را براى ایجاد آرامش در طول دوران آمادگى براى امتحان فراموش 

نکنند.
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شهردار اصفهان با بیان اینکه یکى از مزیت هاى شهرهاى 
فرهنگى، نگاه به رفع مشکالت شهرى با رویکرد فرهنگى 
است، گفت:خدمات شهرى طبیب جسم و کالبد شهر است 
و به نوعى سالمت جسم شــهر در دستان معاونان خدمات 

شهرى است.
على قاســم زاده اظهار کرد: در چرخه تحول شهرها ادوار 
مختلف و متعددى ثبت شده اســت، ابتدا مى توان به دوره 
بدوى شهرها اشاره کرد که بر این اساس اولین شهرها در 
حاشیه رودخانه ها شــکل گرفته و نظم و شمایلى را برقرار 
کرده است. وى با بیان اینکه در مسیر تحول شهرها به تدریج 
از شهرهاى بدوى به سمت شهرهاى صنعتى وارد مى شویم، 

افزود: در این عرصه، صنعت اهمیــت زیادى پیدا مى کند، 
به طورى که میزان کارخانه ها، تعــداد دودکش ها و تعداد 
کارگران به عنوان شــاخص تعیین مى شدند و گردشگران 
براى انتخاب مقصد خود به این شاخص ها توجه مى کردند، 
به عنوان مثال در این دوره رفتن به کشور صنعتى آلمان بسیار 
مورد توجه بود. وى با بیان اینکه هدف مدیریت شهرى از 
شعار «اصفهان من، شهر زندگى» ایجاد حس تعلق خاطر در 
شهروندان نسبت به اصفهان است، اظهار امیدوارى کرد: از 
مسیر ارتقاى سطح فرهنگ و تعلق خاطر، بتوانیم مجموع 
اقدامات خدمات شهرى را افزایش دهیم تا در نهایت کیفیت 

زندگى در این شهر افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزى سمیرم از افزایش 70 درصدى تولید 
گندم در سمیرم خبر داد.

مصطفى طائى با اشــاره به اینکه 18 هزار هکتار از اراضى 
کشاورزى این شهرستان امسال به کشت گندم دیم و آبى 
اختصاص دارد، گفت: پیش بینى مى شود امسال تولید گندم 

در شهرستان سمیرم 70 درصد افزایش یابد.
وى با حمایت از بخش کشاورزى، امسال سطح زیر کشت 
گندم در سمیرم، افزایش 35 درصدى نسبت به سال گذشته 

داشته است.     
این مقام مسئول بیان داشت: حمایت دولت از گندم کاران در 
زمینه خرید تضمینى گندم و اعالم نرخ جدید خرید تضمینى 

گندم، اقدامات ترویجى جهاد کشاورزى و فروش بذر هاى 
اصالح شده به کشاورزان به نرخ دولتى موجب شد کشاورزان 

امسال براى کاشت گندم رغبت بیشترى پیدا کنند.
وى گفت: سمپاشــى به روش هوایى به وسیله پهباد براى 
نخستین بار در سمیرم در حال اجراست که این روش سم 
پاشى براى کشــاورز مقرون به صرفه و در زمان کمترى 

انجام مى شود.
 طائى افزود: سمپاشــى به صورت هوایى با پهباد نسبت به 
سمپاشى به صورت زمینى با تراکتور مزایایى شامل صرفه 
جویى در وقت، باال رفتن سرعت سمپاشى، کاهش مصرف و 

مدیریت مصرف سموم در مزارع را دارد.

خدمات شهرى طبیب جسم و 
کالبد شهر است

افزایش 70 درصدى 
تولید گندم در سمیرم

تشییع پیکر شهداى سانحه 
سقوط هواپیما

پیکر 2 شهید سانحه سـقوط هواپیماى آموزشى دیروز 
(چهارشـنبه) در پایگاه هشتم شـکارى اصفهان برگزار 
شـد. یک فروند هواپیماى جنگنده اف7 ساعت 8 و 30 
دقیقه  روز سه شـنبه سـوم خرداد به دلیل نقص فنى در 
منطقه انارك از توابع شهرستان نایین و در محدوده شرق 
اصفهان سـقوط کرد. سـرهنگ معتمدى، مدیـر روابط 
عمومى ارشد نظامى آجا در اسـتان هاى اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى، گفت: پایگاه هوایى انارك داراى 
میدان تیر اسـت که این دو شـهید براى آموزش هوایى 
به این پایگاه رفته بودنـد که هواپیماى آنـان در هنگام 
بازگشت دچار نقص فنى مى شود و به دلیل ارتفاع پایین 
فرصت ایجکت پیدا نمى کنند و در منطقه نظامى سقوط 

مى کنند و به شهادت مى رسند. 

تصادف سرویس کارکنان 
شبکه بهداشت  

سـخنگوى اورژانـس اسـتان اصفهـان از تصـادف 
زنجیره اى سرویس کارکنان شـبکه بهداشت لنجان 
خبـر داد و گفت: در ایـن حادثه 9 نفر مصدوم شـدند. 
عباس عابدى اظهار کرد: سـاعت 7 و 13 دقیقه صبح 
روز چهارشـنبه، مینى بوس سـرویس کارکنان شبکه 
بهداشـت لنجان بـا یک دسـتگاه وانت نیسـان و پژو 
تصادف کرد. این حادثه 2 کیلومتر بعد از فوالدشهر به 

سمت زرین شهر اتفاق افتاد.

خبر

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات بیمه اى توان تدبیر آتیه 
ساز شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
37320 و شناســه ملى 10260548709 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/01/18 و نامه شماره 
1401/58872مــورخ 1401/02/07 
مدیریت بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مصطفى دانش به کدملى 1141463830 
وســید مهدى کرمانى راونــدى به کدملى 
1263260314 ومریم ســادات کرمانى 
راوندى به کدملى 1261210360 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند ابراهیــم امینى به 
کدملى 2411428431 و محمد على رصاف 
به کدملى 6229895722بترتیب به سمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد 
. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالى 
99به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1318910)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى فرا طرح آروین ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 37909 و شناســه ملى 
10260554919 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مــورخ 1401/01/07 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : رضــا معظم به 
کدملــى1170147811 و حمیــد صالحــى به 
کدملى1170707637بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1318915)

آگهى تغییرات 
شرکت رسا ســنجش آرمان مهر شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 66874 و شناســه ملى 
14009770674 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/01/22 و نامه 
1401/403/14810 مــورخ 1401/2/6 بیمــه 
مرکزى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرسوفسطائى 
به کدملى 1284953971 و مریم غفورى طرقى به 
کدملى 0019793332 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1319599)

آگهى تغییرات 
شرکت آرین شبکه شهر سهامى خاص به شماره 
ثبت 65983 و شناسه ملى 14009538822 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مهســا گنجوى به کد ملى 1292312191 و 
احمد رضائى دینانى به کدملى 1142454452به 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال مالى انتخاب شدند./ اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1319601)

آگهى تغییرات 
شرکت روهینا پیشرو سازه شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1176 و شناسه ملى 10260171597 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ایوب عزتى بشماره ملى 
1170699421 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
و عاطفه حبیبى بشماره ملى 1289746532 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و مجید عزتى بشــماره ملى 
1171234554 بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1320710)

آگهى تغییرات
شــرکت نیلو عمران زاینده رود شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 14168 
و شناســه ملى 10260351698 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : علیرضا طوقانى1287415776 
بعنــوان رئیس هیات مدیــره و نیلوفر 
طوقانــى 1287066372 به ســمت 
نایــب رئیس هیــات مدیره و یاســر 
طوقانــى1290556431 بســمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسین 
طوقانى1282241011 به سمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و 
با مهر شــرکت معتبر است ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1320691)

آگهى تغییرات
شرکت سبز گســتر دنیا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 12764 و شناســه 
ملــى 10260337865 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1401/01/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - اکبر یزدانى خوراسگانى 
به کدملــى 1283920832، مرضیه 
ســلطانى به کدملى 1292603615 و 
وحید یزدانى خوراســگانى به کدملى 
1293410454 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - جواهــر بهرامى به کدملى 
4622098271 و حمیــد چوپانى به 
کدملى 1288256620 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1320707)

آگهى تغییرات
شرکت راســا صنعت مبین شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 66064 و شناسه ملى 
14009560468 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سید ابوالفضل طباطبائى قهساره به کدملى 
1189826070 بسمت مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره و محمد رسولى قهساره به 
کدملى 1270417207 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و ســید مهدى طباطبائى قهساره به 
کدملى 1273623223 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. زهرا طباطبائى قهساره به کدملى 
1287020097 و ملیحه غــالم بیگى به 
کدملى 1292335939 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1320708)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ســنگ و معدن دلیجان 
سنگ سهامى خاص به شــماره ثبت 
1745 و شناسه ملى 10780019250 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1400/12/09 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :ماده 31 
اصالحى : شرکت بوسیله هیئت مدیره 
اى مرکب از 3 الى 7 نفر عضو که بوسیله 
مجمع عمومى عــادى از بین صاحبان 
سهام انتخاب مى شــوند اداره خواهد 
شــد مدیران کًال یا بعضاً قابل عزل مى 
باشد. بند 12 ماده 40 اصالحى : تحصیل 
اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و 
هرنوع اســتقراض و اخذ وجه بهر مبلغ 
و بهر مدت و بهر میــزان بهره و کارمزد 
و یا هرگونه شرایطى که مقتضى باشد. 
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 
ماده و 11 تبصره تصویب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

گلپایگان (1320716)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع سنگ و معدن دلیجان سنگ 
سهامى خاص به شماره ثبت 1745 و شناسه 
ملى 10780019250 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/12/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : بنا بر اختیارات حاصله از ماده 
40 اساسنامه کلیه اختیارات هیئت مدیره ، 
قید شده در ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل 
تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى گلپایگان (1320717)

آگهى تغییرات 
شــرکت ایمن فوالد نقش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64472 و 
شناســه ملــى 14009102302 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: کلیه مبلغ ســرمایه تعهدى شرکت توسط 
صاحبان ســهام پرداخت گردیده اســت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1320730)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع نســاجى بدر نصف 
جهان شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 60084 و شناســه ملى 
10980281016 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/12/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحسین 
کرباســى زاده اصفهانى به شماره ملى 
1286040280 بسمت رئیس هیأت 
مدیــره و طیبه فهامى به شــماره ملى 
1281686522 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و رســول کرباســى زاده 
اصفهانى به شماره ملى 1280802324 
بســمت مدیر عامل براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند . (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره 
و با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1320715)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى بدر نصف جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 60084 و 
شناســه ملى 10980281016 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/12/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى 
به شــماره ملى 1286040280وکدپستى 
8331133636 وطیبه فهامى به شماره ملى 
1281686522وکدپستى 8331133636 
و رسول کرباسى زاده اصفهانى به شماره ملى 
1280802324وکدپستى 8331133636 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى 
تلفیق نگار حسابداران رسمى به شناسه ملى 
10320853372 و کد پستى 8163848888 
و محمد دافعیان کد ملى 1282417401 و کد 
پســتى 8331133636 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1320713)

آگهى تغییرات
شرکت روهینا پیشرو ســازه سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1176 و شناسه 
ملــى 10260171597 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
سالیانه مورخ 1401/02/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مجید عزتى به کدملى 
1171234554 و ایوب عزتى به کدملى 
1170699421و عاطفــه حبیبــى به 
کدملى 1289746532 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدنــد. مجید صالحى على 
آبادى به کدملى 1271226243 و مینا 
عزیزى برام به کدملى 1100299386 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى فالورجان 

(1320711)

فقدان مدارك
برگ سبز و ســند کمپانى یک دستگاه 
موتور سیکلت سیستم جت رو بى کالج 
130CC مدل 1392بنزینى به شماره 
موتور NCW130HA32221 و شماره 
تنــه NCW***130H9210929 به 
شــماره پــالك 627/97289 ایران 
متعلق به مجید دهقانى به شــماره ملى 
1288300603 فرزند هوشنگ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ ســبز، ســند کمپانــى و کارت 
موتور یک دســتگاه موتور ســیکلت 
 130 CCسیســتم جت رو بــى کالج
مــدل 1389 بنزینى به شــماره موتور 
*NCW130*HA30510 و شــماره 
 NCW***130H8930858 بدنــه
به شــماره پالك 621/11962 ایران 
متعلق به ریحانه رشیدى به شماره ملى 
1288363613 فرزنــد رحمن مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تاسیســات آبى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: بررســى 
وضعیت سدهاى استان نشان مى دهد که میزان 
پرشدگى سدها نســبت به میانگین بلندمدت با 

کاهشى معادل 56 درصد مواجه بوده است.
احســان ا... امینى، با اشــاره به آخرین وضعیت 
ذخیره آبى 6 سد بزرگ اســتان اصفهان تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جارى، اظهار داشت: ذخیره 
سد مخزنى زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد 
و 250 میلیون متر مکعــب امروز به 381 میلیون 

مترمکعب رسید.
وى با بیان اینکه ذخیره آبى سد زاینده رود نسبت به 
سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است، افزود: 
در مقایسه با بلندمدت (50 سال)، ذخیره آب این 

سد 61 درصد کاهش یافته است.
امینى با اشاره به وضعیت ســد گلپایگان گفت: 
این ســد در حال حاضر 25/5 میلیون مترمکعب 
آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال 
گذشته در مدت زمان مشابه 28 درصد و در مقایسه 

با بلند مدت 28 درصد کاهش نشان مى دهد.
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تأسیســات آبى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه ذخیره 
سد قره آقاچ ســمیرم به 23/2 میلیون مترمکعب 
رسیده است، بیان کرد: ذخیره سد حناى سمیرم 
تا امروز به 10/3 میلیون مترمکعب رسیده است؛ 
حجم این سد در مدت مشابه ســال گذشته 20 
میلیون مترمکعب بود و نسبت به سال گذشته 40 

درصد کاهش و در مقایسه با بلند مدت 47 درصد 
کاهش ذخیره آبى دارد.

وى ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز 
6/7 میلیون مترمکعب ذخیره آبى داشــته است و 

ذخیره این سد حدوداً مشابه سال گذشته است.
امینى افزود: ســد باغکل واقع در خوانسار نیز هم 
اکنون 2/6 میلیون مترمکعــب آب دارد و  بر این 

اساس حجم آبى سد باغکل در مقایسه با سال قبل 
13 درصد ا فزایش نشان مى دهد.

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تأسیســات آبى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به اینکه 
میزان پرشدگى سدهاى استان 33 درصد است، 
خاطرنشان کرد: بررسى وضعیت سدهاى استان 
نشان مى دهد که میزان پرشدگى سدها نسبت به 

میانگین بلند مدت با کاهشــى معادل 56 درصد 
مواجه بوده است.

وى با تأکید بر وضعیت منابع آبى استان، خواستار 
صرفه جویى در مصــرف آب در همه بخش هاى 
استان شــد و گفت: صرفه جویى و استفاده بهینه 
از آب در همه بخش ها از جمله شــرب، صنایع، 

کشاورزى ضرورى است.

آخرین وضعیت 6 سد بزرگ استان اصفهان
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان، 
برگزارى امتحانات پایان سال براى 960هزار دانش آموز را فصلى خاص در 
یک سال تحصیلى دانست و گفت: با توجه به مجازى بودن آموزش در سه 
سال اخیر، تاکید شد که شرایط دانش آموزان را درنظر بگیرند و آزمون هاى 

پایان سال متناسب با آموزش مجازى باشد.
ســیداحمد بنى لوحى در گفت وگو با ایمنا، اظهار کــرد: امتحانات پایان 
ســال از اول خردادماه آغاز شده و در سه ســطح در حال برگزارى است؛ 
ســطح امتحانات نهایى که در پایه دوازدهم به شکل هماهنگ کشورى 
برگزار مى شود و تا بیست وهشتم خرداد ادامه دارد؛ سطح دوم، امتحانات 
هماهنگ اســتانى براى پایه نهم اســت که تا یکشــنبه بیســت ودوم 

خرداد ادامه دارد.
وى سطح ســوم را امتحانات داخلى دانســت و افزود: این امتحانات در 
پایه هاى هفتم، هشــتم متوســطه اول، دهم و یازدهم در متوسطه دوم 
همچنین در رشته هاى فنى، حرفه اى و کارودانش در داخل مدرسه برگزار 
مى شود و ارائه برنامه امتحانات، طراحى سوال، تصحیح امتحانات در این 

سطح به عهده مدارس است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره 
به برگزارى امتحانات پایان ســال براى 960 هزار دانش آموز در سراسر 
استان، خاطرنشان کرد: امتحانات نهایى پایه دوازدهم براى نزدیک به 39 
هزار دانش آموز در 310 حوزه امتحانى امتحانات نهایى برگزار مى شود، 71 
هزار دانش آموز در آزمون هاى هماهنگ استانى و حدود 79 هزار نفر نیز در 

امتحانات پایه ششم شرکت مى کنند.
وى  اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع هدایــت تحصیلى در پایه نهم 
مطرح است و مدارس باید زودتر اطالعات نمرات را براى آموزش و پرورش 
ارسال کنند، تعویق زمان امتحانات داخلى به صالح نیست؛ با این حال اگر 
به دلیل شدت آلودگى تصمیم بر لغو امتحانات گرفته شود، تابع تصمیمات 

کارگروه ستاد بحران خواهیم بود.

آزمون هاى پایان سال باید 
متناسب با آموزش مجازى باشد
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فصل شــیرین فرهاد، هر لحظه براى او شیرین تر پیش 
مــى رود. درحالى که پرسپولیســى ها امیــدوار بودند که 
استقالل در سه دیدار سخت خارج از خانه برابر سپاهان، 
فوالد و مس رفسنجان امتیاز از دست بدهد و خودشان با 
غلبه بر رقبا به صدر جدول نزدیک تر شوند، اما تیم مجیدى 
همه را شــگفت زده کرد و از همین ســه بازى دشوار، 7 
امتیاز به دست آورد و قهرمانى خود را شیرین تر کرد. حاال 
آبى هاى پایتخت 29 هفته را بدون شکست سپرى کرده و 
در گام آخر مى توانند با پیروزى برابر نفت مسجدسلیمان، 
رکوردهاى متعددى را در لیــگ برتر ایران از خود به جاى 
بگذارند. رکوردهایى که شاید سالیان سال نیاز باشد تا تیمى 

از راه برسد و آنها را جابه جا کند.

فرهاد و رکوردهاى افسانه اى 
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رقابت هاى جام ملت هاى فوتسال آسیا 3 تا 28 مهر ماه به 
میزبانى کویت برگزار خواهد شد. مراسم قرعه کشى این 
مســابقات  فردا به صورت آنالین در کواالالمپور مالزى 
برگزار مى شود. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
سیدبندى 16 تیم حاضر در این مسابقات را اعالم کرد و تیم 
ملى کشورمان به عنوان مدافع عنوان قهرمانى در سید یک 

در کنار کویت، ژاپن و ازبکستان قرار گرفت.

تیم ملى فوتسال
 در سید اول

01

03

04

بازیکن سابق استقالل خوزســتان 5 فصل پیش و در 17 
سالگى راهى باشگاه شارلروا شــد اما به دلیل سن و سال 
کمش در این تیم فرصت چندانى براى نشان دادن استعداد 
خود پیدا نکرد تا راهى کرواسى شود. یونس دلفى که زمانى 
پدیده فوتبال ایران محســوب مى شد طى دو فصل اخیر 
شرایط خوبى در تیم گوریتساى این کشور هم نداشته و به 
همین دلیل قصد دارد تا دوباره بــه فوتبال ایران بازگردد. 
او حاال مد نظر یحیى گل محمدى قرار گرفته و مذاکراتى 
با مدیر برنامه هاى او انجام شده است. دلفى با انتشار یک 
استورى خبر از بازگشتش به ایران داد. بازگشتى که احتماًال 
به قصد مذاکره با رســمى با مسئوالن باشگاه پرسپولیس 

انجام خواهد شد.

این فصل از مسابقات فوتبال پرتغال با قهرمانى تیم پورتو 
در لیگ و جام حذفى به پایان رســید و این تیم با مهدى 
طارمى خود دو جام را باالى سر برد. مهاجم ایرانى پورتو در 
این فصل عملکرد بسیار درخشانى داشت و در مجموع با به 
ثمر رساندن 26 گل و 15 پاس گل، یکى از ارکان موفقیت 
پورتو لقب گرفت.  با اتمــام رقابت هاى فوتبال در پرتغال، 
تیم منتخب فصل لیگ این کشور معرفى شد. در این تیم 
اســامى پنج بازیکن پورتو یعنى پپه، ژائــو ماریو، ویتینیا، 

اوتاویو و مهدى طارمى دیده مى شود.

مشــکالت مالى تیم فوتبال آلتاى اســپور و بالتکلیفى 
مدیریتى در این باشگاه که این فصل از سوپرلیگ ترکیه 
ســقوط کرده، منجر به جدایى ســتاره هاى خارجى شده 
است. محمد نادرى، مدافع ایرانى این تیم آخرین بازیکنى 
است که اقدام به فســخ یک طرفه قراردادش کرد. سایت 
yeniasir ترکیه در گزارشى با عنوان «یک ستاره دیگر از 

آلتاى فرار کرد» در این خصوص نوشته رئیس تازه منصوب 
شده باشگاه آلتاى نتوانســت مبلغ 188 هزار یورویى که 
باید به محمد نادرى پرداخت مى کرد را فراهم کند تا این 

بازیکن هم قراردادش را یکطرفه فسخ کند.

دلفى در رادار پرسپولیس

افتخار پشت افتخار

فرار نادرى از ترکیه!
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شایعه جدایى محمد خدابنده لو از ذوب آهن قوت گرفت

ماندن یا رفتن؛ مسئله این نیست...
مرضیه غفاریان

یک هفته دیگر به پایان رقابــت هاى لیگ برتر مانده اما 
طبق هر سال شایعات نقل و انتقاالتى از مدتها پیش داغ 
شده است. یکى از بازیکنانى که اخیراً حدس و گمان هاى 
متعددى درباره تیــم آینده او به گوش مى رســد محمد 
خدابنده لو اســت. هافبک 22 ســاله ذوب آهن که خأل 
حضورش در بازى روز سه شنبه این تیم برابر نساجى تأثیر 

چشمگیرى در روند بازى گاندوها داشت.
خدابنده لو که در ایــن فصل به همراه مهــدى تارتار از 
پیکان به ذوب آهــن آمد خیلى زود جــاى خودش را در 
جمع سبزپوشان اصفهان پیدا کرد و به یکى از ارکان مهم 
این تیم تبدیل شد. عملکرد درخشان این بازیکن در نیم 
فصل نخست رقابت هاى لیگ برتر باعث شد همان زمان 
مشــتریان زیادى پیدا کند اما به دلیل اینکه با ذوب آهن 
قرارداد داشت با مخالفت این باشگاه اصفهانى و تارتار، در 
نصف جهان ماندگار شد. بازى هاى درخشان این ستاره 
ذوبى ها از چشم سرمربى تیم ملى امید ایران هم دور نماند 
و او حاال به عنوان یکى از مهره هاى اصلى تیم مهدوى 
کیا براى رقابت هاى زیر 23 سال آسیا هم به شمار مى آید. 

همه اینها باعث شده این بازیکن آینده دار پیش از پایان 
لیگ و شــروع بازار نقل و انتقاالت با پیشنهادات 
وسوسه انگیز بسیارى مواجه شود. نکته بد ماجرا 
آنجاست که قرارداد او با  ذوبى ها پایان فصل تمام 

مى شــود و آنها دیگر نمى توانند مانع جدایى این بازیکن 
از جمع شاگردان تارتار شوند. ســرمربى ذوب آهن که از 
مشتریان پرشمار هافبک 22 ساله خود بى خبر نیست پس 
از بازى تیمش برابر نساجى با اذعان به این موضوع گفته 
هیچ کارى در این خصوص از دست آنها بر نمى آید مگر 

اینکه خدابنده لو دلش با ذوب آهن باشد. 
مهدى تارتار پر بیــراه هم نمى گوید؛ هیــچ بازیکنى را 
نمى شود به زور در تیمى نگه داشت. سابقه چند سال اخیر 
ذوب آهن هم نشاندهنده آن است که خدابنده لوهاى کم 
نام و نشان بى شمارى پس از نامى شدن در جمع این تیم 
بدون کوچک ترین دردسرى ساك خود را برداشته و راه 
خروج از باشگاه را در پیش گرفته اند. حتى گاهى قرارداد 
آنها با ذوب آهن هم نتوانسته ســدى در برابرشان ایجاد 
کند. عوامل این باشگاه ریشه دار نتوانستند این سرمایه ها 
را حفظ کنند و شاید عمده ترین دلیلش هم همان «تبعیض 
در میزان بودجه ها» باشد که سکاندار فعلى ذوب آهن از 

آن گله دارد.
با این حســاب پیش بینى مى شــود فصل آینده محمد 
خدابنده لو را در تیمى غیــر از ذوب آهن ببینیم. برخى از 
خبرگزارى ها در این خصوص پا را فراتر گذاشته اند 
و با نام بردن پرسپولیس به عنوان تیم آینده این 
بازیکن جوان مى گوینــد خدابنده لو که حاال 
همراه با شاگردان مهدوى کیا عازم رقابت هاى 

قهرمانى زیر23 سال آسیا شده به محض بازگشت به ایران 
یکراست راهى ساختمان باشگاه پرسپولیس خواهد شد تا 

به صورت رسمى قراردادش را با این تیم امضا کند.
به هرحال هافبک گاندوها چــه در ذوب آهن بماند و به 
همکارى با مربــى اى ادامه دهد که بــه گفته خودش با 
تأثیر بسزا روى فوتبالش روند بازى او را تغییر داده و چه از 
بین مشتریان پرشمارش یکى را انتخاب کند و به آن تیم 
بپیوندد، خرده اى بر او وارد نیست. چه اینکه این حق مسلم 
هر بازیکنى است که براى آینده و پیشرفت خودش بخواهد 
به تیم هاى مطرح تر ملحق شود. شاید هم خدابنده لو که 
حاال طعم بازى در تیم ملى امید ایران را چشیده تصمیم 
گرفته با بازى بــراى تیم هاى تهرانــى بیش از پیش در 
معرض دید باشد تا به تیم ملى بزرگساالن هم دعوت شود. 
اما آنچه در این میان مهم است اینکه جدایى از ذوب آهن و 
پیوستن به پرسپولیس یا هر تیم مطرح دیگرى نمى تواند 
به تنهایى ضامن محقق شــدن رؤیاى این ستاره  جوان 
باشد.کافى است خدابنده لو و بازیکنانى چون او بى گدار به 

آب نزنند و قبل از هر انتخابى همه جوانب را 
در نظر بگیرند مبادا در آینده نزدیک 
به سرنوشت امثال محسن مسلمان 

و پیام صادقیان دچار شوند.

ی یل
گاه اصفه
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شایعه جدایى محمد خدابنده لو از ذوب آهن قوت گرفت

ن یا رفتن؛ مسئله این نیست...
گ برتر مانده اما 
 مدتها پیش داغ 
س و گمان هاى 
ى رســد محمد 
وب آهن که خأل 
نساجى تأثیر رابر

مهــدى تارتار از 
اى خودش را در 
کى از ارکان مهم 
ن بازیکن در نیم 
ث شد همان زمان 
نکه با ذوب آهن 

مى شــود و آنها دیگر نمى توانند مانع جدایى این بازیکن 
از جمع شاگردان تارتار شوند. ســرمربى ذوب آهن که از 
2مشتریان پرشمار هافبک 22 ساله خود بى خبر نیست پس 
از بازى تیمش برابر نساجى با اذعان به این موضوع گفته 
هیچ کارى در این خصوص از دست آنها بر نمى آید مگر 

اینکه خدابنده لو دلش با ذوب آهن باشد. 
تارتار پر بیــراه هم نمى گوید؛ هیــچ بازیکنى را  مهدى
اخیر به زور در تیمى نگه داشت. سابقه چند سال نمىشود

ذوب آهن هم نشاندهنده آن است که خدابنده لوهاى کم 
نام و نشان بى شمارى پس از نامى شدن در جمع این تیم 
بدون کوچک ترین دردسرى ساك خود را برداشته و راه 
خروج از باشگاه را در پیش گرفته اند. حتى گاهى قرارداد 
آنها با ذوب آهن هم نتوانسته ســدى در برابرشان ایجاد 
کند. عوامل این باشگاه ریشه دار نتوانستند این سرمایه ها 
ده ترین دلیلش هم همان «تبعیض 
فعلى ذوب آهن از شد که سکاندار

بینى مى شــود فصل آینده محمد 
غیــر از ذوب آهن ببینیم. برخى از 
ر این خصوص پا را فراتر گذاشته اند 
ن پرسپولیس به عنوان تیم آینده این

ان مى گوینــد خدابنده لو که حاال 
گردان مهدوى کیا عازم رقابت هاى 

قهرمانى زیر23 سال آسیا شده به محض بازگشت به ایران
یکراست راهى ساختمان باشگاه پرسپولیس خواهد شد تا

به صورت رسمى قراردادش را با این تیم امضا کند.
به هرحال هافبک گاندوها چــه در ذوب آهن بماند و به
همکارى با مربــى اى ادامه دهد که بــه گفته خودش با
بسزا روى فوتبالش روند بازىاو را تغییر داده و چه از تأثیر
تیم بین مشتریان پرشمارش یکى را انتخاب کند و به آن
وارد نیست. چه اینکه اینحق مسلم بپیوندد، خرده اى بر او
هر بازیکنى است که براى آینده و پیشرفت خودش بخواهد
به تیم هاى مطرح تر ملحق شود. شاید هم خدابنده لو که
حاال طعم بازى در تیم ملى امید ایران را چشیده تصمیم
گرفته با بازى بــراى تیم هاى تهرانــى بیش از پیش در
معرض دید باشد تا به تیم ملى بزرگساالن هم دعوت شود.
اما آنچه در این میان مهم است اینکه جدایى از ذوب آهن و
پیوستن به پرسپولیس یا هر تیم مطرح دیگرى نمى تواند
ستاره  جوان این به تنهایى ضامن محققشــدن رؤیاى
بازیکنانى چون او بىگدار به باشد.کافى است خدابنده لو و

آب نزنند و قبل از هر انتخابى همه جوانب را 
در نظر بگیرند مبادا در آینده نزدیک 
به سرنوشت امثال محسن مسلمان 

و پیام صادقیان دچار شوند.

ن وب ب
هانى و تارتار، در 
خشان این ستاره

ران هم دور نماند 
صلى تیم مهدوى 
به شمار مى آید. 

 پیش از پایان 
یشنهادات 
 بد ماجرا 
صل تمام 

ینب ل و
را حفظ کنند و شاید عمد
در میزان بودجه ها» با

آن گله دارد.
با این حســاب پیش بی
خدابنده لو را در تیمى غ
خبرگزارى ها در
و با نام بردن
بازیکن جوا
همراه با شاگ

هافبک تکنیکى سپاهان جزو یکى از معدود بازیکنان 
رده امید است که مى توان به او لقب ستاره داد.

یاســین ســلمانى دو فصل از حضورش در فوتبال 
ایران مى گــذرد اما در این فصل بــا مصدومیت پس 
از دعوت به اردوهاى تیم ملى آنچنان فصل خوبى را 
با سپاهان پشت سر نگذاشته است. او روز گذشته در 
بازى تیم هاى امید ایران و عــراق مایه هایى از بازى 

همیشگى خود را نشان داد.
او یک هافبک تکنیکى، شــوتزن و گلساز است که 
عالوه  بــر پایه گذارى تک گل ایران که توســط آریا 
یوسفى به ثمر رسید دو بار توانست با ضربات از راه دور 

خطرناك دروازه عراق را تهدید کند.
سلمانى که از سوى گزارشگر بازى سلیمانى خوانده 
مى شد احتماال در آخر فصل سپاهان را به مقصد یک 
باشگاه بزرگ خارجى ترك خواهد کرد و گفته مى شود 

یک تیم بزرگ خواستار او است.
با توجه به سن پایین و ســبک بازى خاص سلمانى 
مى توان آینده درخشــانى را براى او در خارج از لیگ 
ایران متصور شد. بازیکنى که حتى مصدومیت و کم 
فروغ شدن او در مدت اخیر سبب نشد استعدادیاب هاى 
تیم هاى بزرگ از او غافل شوند و احتماال یک تابستان 

فوق العاده جذاب در انتظار یاسین خواهد بود.

سرمربى ذوب آهن راجع به وضعیت نقل و انتقاالتى 
این تیم عنوان کرد: باشــگاه در حال تالش است که 
قرارداد بازیکنان را تمدیــد کند، باتوجه به بازى هاى 
خوب امسالمان بازیکنان ما خواهان زیادى دارند و با 

مبالغ سنگین این کار را انجام مى دهند.
مهدى تارتار گفت: نمى دانم چرا این قدر تبعیض است 
و بودجه ها این قدر متفاوت اســت. برخى تیم ها براى 

یک بازیکن داخلى خودمان 20 میلیارد هزینه 
مى کنند و براى ما که بودجه محدود داریم 

کار سخت است. اما باشگاه خیلى تالش 
مى کند بچه ها را حفظ کند.

مهدى تارتار در مورد وضعیت هافبک 
ذوب آهن توضیح داد: خدابنده لو باتوجه 

به سن و سالش پیشنهادات زیادى دارد 
و نیم فصل هم قصد رفتن 

داشــت. اما ما از او 
خواستیم و او هم 
ماند و بازى هاى 
زیادى انجام 
داد. اگر دلش 
با ما باشــد 
خواهد ماند 

و اگر نباشــد هم نمى توان کارى کرد چون بازیکن 
آزاد است و پیشنهاد وسوسه انگیز زیادى به او رسیده 
اســت. امیدواریم هفتاد هشــتاد درصد تیم را حفظ 
کنیم و تقویت شــویم تا فصل آینده شرایط بهترى 

داشته باشیم.
تارتار درباره قرارداد کوتاه مدت بازیکنان گفت: باشگاه 
ما اول فصل به دنبال این بود که بازیکنان جوان 
را سه ساله یا بیشتر ببندد اما وقتى بازیکن 
و مدیربرنامــه اش قبــول نمى کند، 
نمى توان کارى کرد. مدیربرنامه ها 
با بازیکنان هماهنگ هستند و یک 
تعدادى از آنها باهوش عمل مى کنند 
و چون مى دانند بازیکن پیشــنهاد 
خواهد گرفت، قرارداد طوالنى مدت 
را قبــول نمى کند. باتوجــه به نیاز 
باشگاه ما قبول مى کنیم 
اما باشگاه در نظر دارد 
قــرارداد بلندمدت 
ببندد ولى طرف 
بازیکن  دیگــر 
اســت که باید 

قبول کند. 

ى بر یم ى بر و ر ین ج بو و
یک بازیکن داخلى خودمان 20 میلیارد هزینه 

مى کنند و براىما که بودجه محدود داریم
کار سخت است. اما باشگاه خیلى تالش 

مى کند بچه ها را حفظ کند.
مهدى تارتار در مورد وضعیت هافبک 
ذوب آهن توضیح داد: خدابنده لو باتوجه

به سن و سالش پیشنهادات زیادى دارد 
و نیم فصل هم قصد رفتن 

داشــت. اما ما از او 
خواستیم و او هم 
ماند و بازى هاى 
زیادى انجام
داد. اگر دلش 
با ما باشــد 
خواهد ماند 

ن جو ن زی ب بو ین ل ب ب ل ول
را سه ساله یا بیشتر ببندد اما وقتى بازیکن 
مدیربرنامــه اشقبــول نمى کند،  و
نمى توان کارى کرد. مدیربرنامه ها 
با بازیکنان هماهنگ هستند و یک 
تعدادى از آنها باهوش عمل مى کنند 
و چون مى دانند بازیکن پیشــنهاد 
خواهد گرفت، قرارداد طوالنى مدت 
را قبــول نمى کند. باتوجــه به نیاز 
باشگاه ما قبول مى کنیم

اما باشگاه در نظر دارد 
قــرارداد بلندمدت 
طرف ببندد ولى

بازیکن  دیگــر 
اســت که باید 

قبول کند. 

تارتار:
بازیکنانم خواهان زیاد دارند
 و حفظشان سخت است

مدافع ملى پوش ســپاهان به عنــوان با ارزش ترین 
بازیکن لیگ برتر ایران شناخنه شد.

براساس اعالم ترانسفرمارکت امید نورافکن، مدافع 
چپ ملى پوش ســپاهان با ارزش 1/2  میلیون یورو 
باارزش ترین بازیکن لیگ برتر ایران اســت. پس از 
او مهدى ترابى و رافائل سیلوا دو ستاره پرسپولیس و 

استقالل با ارزش یک میلیون یورو قرار دارند.
سایت ترانســفرمارکت در روزهاى پایانى لیگ هاى 
مختلف ارزش جدید بازیکنان مختلف را منتشر کرد. 
این ســایت که معتبرترین سایت قیمت گذارى روى 
بازیکنان است براســاس عملکرد هر بازیکن ارزش 

او را تغییر مى دهد.
سعید صادقى، میالد سرلک، امیرحسین حسین زاده، 
کوین یامگا، دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و 
صالح حردانى هم دیگر نفرات حاضر در لیســت 10 

بازیکن باارزش لیگ برتر ایران هستند.
نکته جالب حضور پنج استقاللى در این لیست است 
که با توجه به عملکرد درخشــان این تیم منطقى به 

نظر مى رسد.

نورافکن 
با ارزش ترین
 بازیکن لیگ شد

ب ى یم این ن ر ر م ب وج ب
نظر مى رسد.

آینده درخشان  در انتظار هافبک سپاهان

تقابل ذوب آهن و نساجى همان طور که پیش بینى مى شد، بازى جذابى از آب در نیامد و هر 
دو تیم بازى سرد و کسل کننده اى را به نمایش گذاشتند؛ بى انگیزگى بازیکنان در کنار نوع 
بازى درگیرانه و پرفشار هر دو تیم باعث که در بازى موقعیت چندانى خلق نشود و اندك 

موقعیت هاى ایجاد شده نیز با بى دقتى مهاجمان از دست رفتند.
تنها نکته مثبت این دیدار بازى منســجم و قابل قبول تیم ذوب آهن بــود. تیم تارتار در 
هفته هاى اخیر به انسجام تاکتیکى خوبى دست پیدا کرده و از نظم تیمى خوبى برخوردار 
شده است؛ اتفاقى که منجر به بهبود ضرب آهنگ حرکتى ذوب آهن در طول بازى شده و 
بدون شک موفقیت هاى اخیر این تیم در نیم فصل دوم ناشى از همین شناخت و همخوانى 

بازیکنان با خواسته هاى سرمربى است.
سبزپوشان اصفهانى در اکثر تیم برتر میدان بوده و بازى هجومى و مالکانه اى را به نمایش 
گذاشتند و با گرفتن میانه میدان از نساجى توانســتند که ارتباط خط میانى و حمله آنها را 
از بین برده و مانع شــکل گیرى نظم تاکتیکى تیم اسماعیلى شوند. سبزپوشان اصفهانى 
مقابل نساجى در تمامى خطوط موفق بوده و در تمام پارامترهاى فوتبالى نسبت به مهمان 

خود برترى داشتند.
یکى دیگر از نقاط قــوت ذوبى ها مقابل نســاجى انتخاب تاکتیک درســت با توجه به 
ضعف هاى این تیم بــود. ذوبى ها به خوبى دریافته بودند که نســاجى در عمق خط دفاع 
ضعف داشته و روى ارســال از جناحین با مشکل روبه رو است؛ درســت جایى که نقطه 
قوت ذوب آهن محســوب مى شود، به همین دلیل شــاگردان تارتار برنامه گلزنى خود را 
روى این 2 حربه قرار داده و موقعیت هاى خوبى نیز خلق کردند. با این حال یکى از نقاط 
ضعف ذوبى ها پایین آمدن نرخ بهره ورى و دقت بازیکنان در زدن ضربات نهایى اســت؛ 
تیم تارتار موقعیت هاى زیادى مى سازد اما اکثر این موقعیت ها، زهر الزم را ندارند و اندك 

موقعیت هاى خطرناك نیز با بى دقتى از دست مى رود.
اما نقطه روشن ذوب آهن این روزها، بهبود وضعیت خط دفاعى این تیم است. ذوبى ها در 
طول فصل با وجود عملکرد خوبشان در پارامترهاى مختلف فاز هجومى، ضعف مفرطى 
در خط دفاعى داشتند و همین امر امتیازات حساسى را از آنها گرفت. اما در چند بازى اخیر 

ذوب آهن، عملکرد دفاعى سبزپوشان بهبود یافته و 3 کلین شیت را به ثبت رسانده اند .
در مجموع مى توان گفت که تقابل ذوب آهن و نساجى بازى زیبایى نبود اما تیم تارتار نشان 
داد که به هماهنگى تاکتیکى و تیمى خوبى رســیده و از نظم تیمى و ثبات تاکتیکى قابل 

قبولى برخوردار است و ضرب آهنگ حرکتى ذوب آهن در طول بازى بهبود یافته بود.

گاندوها
 به هماهنگى تاکتیکى
 و تیمى رسیدند
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آگهی تجدید مناقصه عمومی  دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق تجدید 

مناقصه عمومی دو مرحله اي به فروشنده  واجد صالحیت واگذار نماید

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 تا ساعت 00 : 18  روز چهارشنبه  مورخ 
1401/03/11 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز چهار شنبه  مورخ 1401/03/11 تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه  مورخ 
1401/03/25 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از 
طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى 
خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 
0105042522005  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش 

و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي مواجهه اقتصادى  -نصف جهان  به عهده 
برنده مناقصه میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشــد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت پایگاه ملی 

مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته 
شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شــده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام 
خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى 

است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
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شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

ف
ردی

موضوع مناقصه
واگذارى اجراى پروژه هاى  

تعمیرات در شهرستان 
شماره 
مناقصه

تاریخ بازگشایی
 پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایی 

پاکات مناقصه
مبلغ ضمانتنامه 

(ریال)

تجدید مناقصه  اجرایى خدمات 3
08/30911,000,000 2211/14011401.03.25مشترکین در شهرستان گلپایگان

تجدید مناقصه اجرایى خدمات 10
09/00752,000,000 2212/14011401.03.25مشترکین در شهرستان تیران

تا امروز اصالح شبکه هاى برق در سراى ملک التجار، بازار قیصریه 
و... با کمک بازاریان در بازار اصفهان بــا هزینه 15 میلیارد تومان 
انجام و 35 درصد کل بازار اصفهان ایمن ســازى شده و امروز 15 
میلیارد تومان دیگر نیاز است تا کل بازار ایمن سازى شود که البته 
ما از این نظر مشکلى نداشته ولى خواستار همکارى همه کسبه و 

بازاریان هستیم. 
مدیر امور برق منطقه یک شــرکت توزیع بــرق اصفهان با اعالم 
این مطلب به فعالیت هاى انجام شــده و در حال انجام در ســال 
جارى اشاره کرد و افزود: تجهیز پست سراى ملک التجار، اصالح 
ساختار شبکه (تبدیل شبکه ســیمى به کابل خودنگهدار) سراى 
ملک التجار، کابل کشى فشار متوسط و فشار ضعیف بازار قیصریه 
و سراى ملک التجار، اصالح کابل ســرویس انشعاب مشترکین، 
تعویض کابل سرویس انشعاب مشــترکین، تعویض 50 دستگاه 
کنتور، نظارت و اصالح جعبه، نظارت و اصالح 55 دستگاه تابلوى 
توزیع پیاده رویى، توزیع اخطار به بیش از دوهزار مشترك در بازار، 
توزیع هزار مورد بروشور آموزش به مشترکین بازار از جمله اقدامات 

انجام شده بوده است. 
سیدعلیرضا ُعریضى افزود: تجهیز ُپســت زمینى خطیب از دیگر 
پروژه هاى انجام شــده امور برق منطقه یک شــرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان در خیابان آذر کوچه تاج اصفهانى بود. 
وى افزایش ظرفیت توان شــبکه جهت نیرورســانى و رفع اُفت 
ولتاژ و ضعف برق مشــترکین به منظور تأمین بــرق پایدار، طرح 
تجهیز پست زمینى با انجام فیدرگیرى مناسب به همراه 560 متر 
کابل کشى فشار متوسط و 160 متر کابل کشى فشار ضعیف زمینى 

در کوچه هاى نیلفروش زاده و تاج اصفهانى برشمرد. 
عریضى با اشاره به اقداماتى در تجهیز پست زمینى خطیب گفت: 
یک دستگاه ترانسفورماتور 500 کیلووات، یک دستگاه تابلو توزیع 

اندازه گیرى هزارآمپرى و... از تجهیزاتى بود که در این پســت به 
کارگیرى شد. 

وى با بیان اینکه بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) در خیابان احمدآباد یک 
فیدر داشت گفت: براى تقویت برق و برق رسانى این بیمارستان از 
دو فیدر، تعویض کابل فشار متوسط زمینى روغنى فرسوده به طول 
500 متر بین پست شماره 356 کوچه لت تا پست 357 بیمارستان 

امیرالمومنین(ع) و پست شماره 355 پست آزمایشگاه مهدیه شد. 
همچنین تجهیز کوبیکل هاى کمپکت پســت 357 و اتوماسیون 
نمودن پست 356 جهت افزایش قدرت مانور و کاهش انرژى توزیع 
نشده با تجهیز نمودن کوبیکل هاى اتوماســیون جهت کنترل و 

رویت پذیرى شبکه انجام پذیرفت. 
عریضى وســعت فعالیت امور برق منطقه یک (مرکز) را بیســت 
کیلومتر خواند که 151 هزار مشــترك دارد و 28 بیمارســتان در 

محدوده وجود دارد. 
مدیر امور برق منطقه یک (مرکز) شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
براى اقداماتى که در بازار اصفهان انجام شد جلسات بسیار زیادى 
با مسئوالن استاندارى، کسبه، بازاریان و... برگزار شد که جا دارد از 

کسبه بازار اصفهان نیز قدردانى شود. 
وى در ادامه قدرت نصب نیروگاهى در کشــور شامل نیروگاه هاى 
برق آبى، سیکلى، گازى و... را مجموعاً 85 هزار مگاوات اعالم کرد 
و گفت: ما در منطقه از این نظر مقام اول و در جهان رتبه شانزدهم را 
داریم ولى با توجه به اینکه نیروگاه هاى ما مى توانند 63 هزار مگاوات 
برق تولید و مصرف کنند و تا امروز از 55 هزار مگاوات گذشته، باید 
برنامه ریزى مطلوب مدیریت مصرف صورت گیرد تا در تابستان با 

خاموشى مواجه نشویم. 
عریضى به امضاى تفاهم نامه و عقد قرارداد با صنایع و شرکت هاى 
بزرگ براى کاهش برق در ســاعات پیک و انجام تعمیرات در این 
صنایع و کارخانجات در غیر ســاعات پیک اشــاره کــرد و افزود: 

مشــترکین خانگى نیز فقط با 10درصد مدیریــت مصرف برق و 
کاهش آن، موجب خواهند شــد ما در تابســتان سال جارى هیچ 
خاموشى نداشته باشیم. این درحالى است که براساس مصوبه دولت، 
ادارات در طول روز باید در کاهش 30درصدى مصرف برق تالش 
کنند. همچنین مشترکین پرمصرف نیز که مازاد الگوى مصرف، دو 

برابر الگو، برق مصرف کنند برق آنان قطع خواهد شد. 
مدیر امور برق منطقه یک (مرکز) شــرکت توزیــع برق اصفهان 
مى گوید: ما با مشترکین دیماندى مذاکره و با تعداد زیادى تفاهم 
کردیم که از این تعداد با 1600 مشــترك دیماندى قرارداد منعقد 
گردید که از طرح هاى تشویقى ما استفاده کنند. 43 مشترك دیزل 
را هم شناسایى کرده ایم که با 18 نفر از آنان که از شرکت ها، بانک ها 

و... بوده قرارداد بستیم. 
وى گفت: ما پیمانکار مدیریت مصرف داریم که مروجین مدیریت 

مصرف بر آنها نظارت دارند. 
این مقام مسئول از برگزارى جلسات متعدد با صنوف مختلف خبر 
داد و گفت: ما با صنوف و اتحادیه هاى مختلف جلســات متعددى 
برگزار کرده تا بتوانیم آنان را به کاهش مصرف برق بیش از پیش 
ترغیب نماییم، صنوفى چون صنوف لوســتر، میوه و تره بار و... که 

تاکنون همکارى خوبى هم حاصل شده است. 
عریضى 11 صبــح تا 5 عصــر را ســاعات پیک اعــالم کرد و 
اظهار امیــدوارى کــرد صنایــع، شــرکت ها، ادارات، صنوف و 
اتحادیه ها در کاهــش مصرف برق در این ســاعات تالش کرده 
تا شــاهد خاموشــى نباشــیم. چرا که هر صنفى و یا مشترکینى 
که به این امر بى توجه باشــند اخطــار گرفته و یا برقشــان قطع 

خواهد شد. 
مدیر امور برق منطقه یک (مرکز) شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
باقى مانده کنتورهاى هوشمند ادارى، نصب کنتورهاى طرح مولد 
خودتأمین جدید، ارائه راهکارهاى مدیریت مصرف بار با اســتفاده 

از شــبکه هاى مجازى و بارگذارى مطالب مربــوط به کاهش بار 
براى مشترکین دیماندى، سرویس سالیانه موتورخانه، تجهیزات 
سرمایش، اصالح سیستم مدار  روشــنایى، ساختمان امور و... را از 

اقدامات در دست انجام برشمرد. 
عریضى همچنین برنامه کنترل کاهش بار مصرف را تشریح کرد 
و گفت: مکاتبه و هماهنگى با دانشــگاه علوم پزشکى با توجه به 
ظرفیت خوب دیزل ژنراتور در مراکز بیمارستانى در ساعات پیک، 
بکارگیرى ظرفیت دیزل ژنراتور در قالب طرح هاى مولد خود تأمین 

و پیگیرى در این راستا، الزام مشترك به استفاده از برق اضطرارى 
در ساعات پیک، حضور نیروهاى پیمانکار در ساعات اوج بار جهت 
ممیزى انرژى در محل ادارات و ارائه راهکارها، مشاوره به مشترکین 
پر مصرف به روش هاى حضورى و تلفنى قبل از آغاز ساعات پیک 
همه روزه، استخراج لیست مشترکین تجاوز  از دیماند و پرمصرف و 
اجراى کنترل پذیرى و قطع مشترکین از راه دور، استفاده از ظرفیت 
نیروى پیشکسوت بسیج در طرح اصناف و... از برنامه هاى کنترل 

کاهش بار مصرف به شمار مى رود. 

مدیر امور برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان:

35 درصد از شبکه هاى برق بازار اصفهان ایمن شده است
ساسان اکبرزاده


