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کالهى که بر سر فرهنگ 
گذشته مى رود 

سامورایى استخدام مى کنیم! 

مناسب سازى کوهچه بافران 
براى گذران اوقات فراغت
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مکتب تفکیک در پسماند

اعتبار 11 میلیاردى برف انبار 
براى آسفالت معابر
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ورود پساب تصفیه شده 
بویین میاندشت به آبخوان ها

انتظار طوالنى در 
بیمارستان هاى دولتى

شانه هایى
 با تخم مرغ هاى شکسته
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3

     

 خواص 
باورنکردنى
 سیاه دانه

دلیل قطعى آب در برخى مناطق اصفهان 
3
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کرونا دوباره در 
اصفهان 
جان گرفت

سیاه دانه گیاهى است که بیش از دو هزار سال سابقه 
مصرف در طب ســنتى دارد و از آن براى درمان 

امراض مختلف استفاده مى شود.
سیاه دانه مى تواند فشارخون و کلسترول را پایین 

بیاورد، ضدسرطان است و سیستم ایمنى بدن...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از افزایش 
تست هاى روزانه مثبت کرونا و تعداد بیماران بسترى 
در بیمارستان ها خبر داد و گفت: در روزهاى یازدهم و 
دوازدهم تیرماه بعد از حدود سه هفته، فوتى کرونا در 
استان داشــتیم. پژمان عقدك در گفتگو با «ایسنا»، 
اظهار کرد: گزارش ها و آمارهاى روزانه کرونا نشان داده 
در دو هفته گذشته تست هاى مثبت کرونا رو به افزایش 
بوده است و تست یک چهارم افرادى که بخاطر داشتن 
عالئم مشکوك تست کرونا مى دهند مثبت مى شود 
که نسبت به قبل افزایش زیادى دارد. وى با بیان اینکه 

تعداد کل بیماران...

کمک کنید کمک کنید 
مدارس اصفهان فرو نروندمدارس اصفهان فرو نروند

چشم ها به اجرا شدن یا نشدنچشم ها به اجرا شدن یا نشدن
 مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان

6

23 تانکر آب در 2 روز اقدام به آبرسانى سیار کردند

پرونده ویلموتس بسته مى شود؟
بزرگ ترین پرونده فوتبال ایران در مراجع بین المللى مربوط به شکایت 
ویلموتس از فدراسیون فوتبال اســت که صحبت از پرداخت 
غرامت سنگینى به این ســرمربى در آن مطرح است. با 
اعالم حســن کامرانى فر دبیرکل فدراسیون فوتبال، 
رأى دادگاه حکمیت ورزش (CAS) درباره پرونده 

مارك ویلموتس...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

کاشت هندوانه 
تب اصفهان را 
باال مى برد

بازى با خطــــر
قصه جان گرفتن پارك ها پایان ندارد

2
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پایان یک راه و آغاز چالش جدید براى پایان یک راه و آغاز چالش جدید براى 
قاسم حدادى فرقاسم حدادى فر

مسیر سبز، فصل دوم 

حاال وقت خرید سکه است؟ مناسب ترین فاصله چشم از مانیتور باید چقدر باشد؟ جهان نما اصالح شبکه فاضالب اصفهان 2 سال زمان مى بردتکنولوژى موسوى و محمدى مهر جانشین احتمالى دانیال استان ورزش

مدیرکل امور ادارى و رفــاه کارکنان کمیته امداد گفت: جشــنواره 
ورزشــى بانوان کمیته امداد از 15 تا 17 تیرماه بــه میزبانى اصفهان 

برگزار مى شود.
به گزارش «نصف جهان»، نویدرضا خدیوى با اعالم این خبر گفت: 
کمیته امداد امام خمینى (ره) در راستاى حفظ و ارتقاى سالمت کارکنان 
و تقویت جنبه هاى فرهنگى و روحیه نشاط کارکنان، اقدام به برگزارى 

المپیاد ورزشى بانوان کرده است.
وى اظهار کرد: این جشنواره از 15 تا 17 تیرماه در پنج رشته  ورزشى 
داژبال، شطرنج، پینگ پنگ، دارت و آمادگى جسمانى برگزار مى شود.

مدیرکل امور ادارى و رفاه کارکنان کمیته امداد خاطرنشان کرد: پیش 
از این چهار دوره جشنواره ورزشى کمیته امداد در سال هاى 89، 93، 95 
و 98 و یک دوره قهرمانى کشور در سال 97 برگزار شده است؛ اما این 
براى نخستین بار است که المپیاد ورزشى بانوان به صورت اختصاصى 

و مستقل از ورزش آقایان اجرا خواهد شد.

خدیوى با اشاره به اســتقبال پرشــور بانوان کمیته امداد از جشنواره 
ورزشى 1401، تاکید کرد: در این دوره از مسابقات ورزشى حدود 400  
نفر از بانوان همکار کمیته امداد حضور خواهند داشــت که نسبت به 

آخرین دوره در سال 98، رشد چهار برابرى را نشان مى دهد.
وى تقویت ورزش هاى همگانى و رقابتــى را رویکرد کمیته امداد در 
برگزارى جشنواره هاى ورزشى عنوان کرد و ادامه داد: به منظور تشویق 
حضور بانوان در رویدادهاى ورزشــى، امسال رشــته داژبال به این 

مسابقات افزوده شده است.
مدیرکل امور ادارى و رفاه کارکنان کمیته امداد با اشــاره به شــیوع 
بیمارى کرونا و تعطیلى جشنواره هاى ورزشى کمیته امداد در سال هاى 
99 و 1400 تصریح کرد: با فروکش کردن بیمارى و عادى شدن شرایط 
کشور، مسابقات ورزشى کمیته امداد با استقبال خوب کارکنان از سر 
گرفته شده است و در ادامه جشنواره ورزشى آقایان نیز در زمان مقتضى 

برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور ادارى و رفاه کارکنان کمیته امداد خبر داد؛

اصفهان، میزبان جشنواره 
ورزشى بانوان کمیته امداد

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

401140482001093851000003

انجام عملیات فنى و سرویس تعمیرات در 
کل شبکه هاى فشار متوسط و فشار ضعیف و 
پست هاى توزیع هوایى و زمینى و تعمیرات 
روشنایى با روش خط سرد و گرم در محدوده 

امور برق منطقه 7

1401/04/151401/04/221401/05/011401/05/022,120,227,609

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
روز شنبه مورخ 1401/05/01 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان چمران، ابتداى خیابان بعثت، امور برق منطقه هفت، دبیرخانه تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir:سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122651 واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شــماره تلفن: 34122640 دفتر امور مهندسى تماس 

حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل ازآخرین مهلت ارائه 

پیشنهادوتحویل پاکتها  براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشــنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
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سرگیجه در بازار دالر به بازار طال و به خصوص سکه 
هم سرایت کرده است. ســکه تمام بهار آزادى ظرف 
هفته گذشته نوســانات قیمتى زیادى را تجربه کرده 
است. یک روز یک میلیون تومان ارزان شده و به کانال 
14 میلیونى رسیده و فرداى آن دوباره گران شده و وارد 
کانال 15 میلیونى شده است. با این وضعیت آیا اکنون 

وقت خرید طال و سکه است؟ 
مذاکرات هفته قبل در دوحه، قیمت سکه را تا مرز 13 
میلیون تومان هم کاهش داد. اما سکه یک روزه 900 
هزار تومان گران شد و ریزش قبلى را جبران کرد. این 

روند نوسانى در این هفته هم ادامه داشت. 

نادر بذرافشان، دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران در خصوص پیش بینى بازار طال و ســکه گفت: 
شرایط بازار در حال حاضر به  گونه اى نیست که احتمال 
افزایش در آن وجود داشته باشد. ممکن است به دلیل 
کمبود تقاضا براى خرید سکه و مصنوعات طال در طول 
هفته نوسانات کاهشى یک تا 2 درصدى داشته باشیم، 

اما افزایش قیمت ها ادامه دار نیست.
کارشناســان مى گویند خریــد ســکه در زمانى که 
حباب آن دو رقمى اســت چندان توصیه نمى شــود. 
براى خرید بهتر اســت حباب قیمتى سکه تک رقمى

 باشد.

عضو کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا با بیان اینکه اکنون 
مجدداً بر روى شــاخه باالرونده بیمارى هستیم و به نظر 
مى رسد که این وضعیت، آغاز یک پیک باشد  گفت: از آنجایى 
که رعایت پروتکل هاى بهداشتى کاهش یافته، ممکن است 
تعداد افراد زیادى درگیر بیمارى شوند و وقتى جمعیت باالیى 
درگیر بیمارى شود، مطمئنًا عوارض و مرگ ومیر و بسترى 

در آى سى یو بیشتر مى شود.
طبرســى گفت: حدود یک هفته اســت که مجدداً موارد 
ســرپایى مان افزایش یافته که افزایش چشــمگیرى هم 
هســت و به نظر مى رســد که آغاز یک موج جدید دارد در 
کشور اتفاق مى افتد. حال باید صبر کنیم که یک هفته تا 10 

روز دیگر بگذرد تا درباره ارتفاع این موج و شدت آن بتوانیم 
اظهارنظر کنیم.

وى گفت: در حال حاضر باتوجه به اینکه روند بیمارى چند 
ماهى خوب بود، متأسفانه رعایت پروتکل ها کاهش یافته 
است و برخى مردم نتیجه گیرى کردند که کرونا تمام شده 
است، اما اکنون باتوجه به شــواهدى که در یک هفته اخیر 

شاهد بودیم، بیمارى متأسفانه رو به افزایش است.
وى درباره حال عمومى بیماران سرپایى کرونا گفت:  در حال 
حاضر افراد با عالئم سرماخوردگى مراجعه مى کنند. البته 
درست است که موارد بســترى هم افزایش یافته است، اما 
افزایش بسترى به اندازه موارد سرپایى بیمارى نبوده است. 

حاال وقت خرید
 سکه است؟

احتمال آغاز موج جدید کرونا 
در کشور

کنکور ابطال نمى شود
 روزنامــه همشــهرى| دکتر علیرضا 
منادى ســفیدان، رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در پاسخ به اینکه اگر در نتیجه 
بررسى ها لو رفتن بخشى از سئواالت کنکور محرز 
شــود، آیا امکان ابطال کنکور وجود دارد، گفت: 
ابطال کنکور شدنى نیست اما اگر به این برسیم که 
خالفى صورت گرفته، به هر کارى دست مى زنیم 
که جلوى تقلب ها و سوءاستفاده ها و بى عدالتى ها 
را ان شاءا...بگیریم. وى تأکید کرد: بچه ها نگران 
نباشند چون کنکور حساب  و کتاب دارد و امکان لو 

رفتن سئواالت وجود ندارد.

کادر درمان دیگر توان ندارد 
 میزان| سخنگوى اورژانس در واکنش به اوج 
گیرى دوباره آمارهاى کرونایى در کشور گفت: کادر 
درمان دیگر این توان را ندارند که هم حوادثى نظیر 
تصادفات را پوشش دهند و هم بیمارى که مى توان 
با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى آن را کنترل کرد 
و بیمارى کرونا بار مضاعفى بر سیستم درمان کشور 
است. مجتبى خالدى گفت: به دلیل بیمارى کووید، 
18 نفر از پرســنل اورژانس شهید شدند و دلیلش 
هم این بود که بســیارى از مردم شیوه نامه هاى 

بهداشتى را رعایت نمى کردند.

تحویل سیگار با یک کلیک!
 فارس| چند روزى است یکى از فروشگاه هاى 
اینترنتــى در اقدامى عجیــب کار فروش آنالین 
دخانیات را آغاز کرده اســت، اقدامى که تا کنون 
با واکنش هیچ یک از نهادهــاى نظارتى مواجه 
نشده است. این فروشگاه اینترنتى با ایجاد بخش 
«فروش دخانیــات» به راحتى اقــدام به فروش 
محصوالت آسیب رســان به سالمت مردم کرده 
است. اقدامى که باعث مى شود دسترسى نوجوانان 
و جوانان زیر 18 ســال به دخانیات تسهیل شود. 
این فروشــگاه اینترنتى با معرفــى محصوالت 
دخانى مختلف امکان ثبت ســفارش آنالین این 
محصوالت را بــراى مخاطبین فراهــم کرده و 
متقاضى مى تواند پس از ثبت سفارش کاال را درب 

منزل تحویل بگیرد!

تهراِن سرقت خیز
 فــارس| ســردار حســین رحیمى، فرمانده 
انتظامى پایتخت       تصریح کــرد:  20 درصد جرایم 
ســرقت در تهران رخ مى دهد و همه مأموران در 
راســتاى ارتقاى امنیت تالش مى کنند؛ روزانه
 ده ها ســرقت و جرم را پلیس کشــف مى کند و 
کشف این سرقت، سرعت عمل و توانمندى پلیس 

را نشان داد.

آزادى پس از 10سال 
 مهــر| دادســتان تهران گفت: پنج محکوم 
به قصاص پس از 10 ســال با تالش واحد صلح 
و سازش دادســرا و خیرها با گذشت اولیاى دم به 
زندگى بازگشــتند. على صالحى اظهار داشــت: 
این محکومان شــامل یک خانم، یک نفر از اتباع 
افغانستان و 3 نفر مرد ایرانى هستند و بیش از 10 
سال است که در زندان به سر مى بردند. دادستان 
تهران تصریح کرد: سال گذشــته نیز بیش از 50 
نفر از محکومان به قصاص با تالش واحد صلح و 
سازش دادسراى جنایى از قصاص نجات یافته و از 

زندان آزاد شدند.

بدحجاب ها سوار نشوند
 اعتمادآنالیــن| معاون دادستان مشهد در 
نامه اى به فرماندار نوشــت که مراتب جلوگیرى 
از ورود بانوان فاقد حجاب شرعى به شهردار ابالغ 
شــده و فرمانده نیروى انتظامى جهت برخورد با 

مجرمین اعالم آمادگى کرده است.

چه کیفى دارد
 این گرانى! 

   روزنامــه جمهــورى اســالمى | روایت 
روزنامه دولت از نتایج یک نظرسنجى در خرداد 1401. 
به نوشته روزنامه «ایران» در این نظرسنجى مشخص 
شــده 69 درصد مردم ایران از زندگى لذت مى برند، 52 
درصد از مردم مقصر مشــکالت را دولت قبل مى دانند 
و 75 درصد مردم در زندگى احساس آسایش مى کنند! 
البد طبق همیــن نظرســنجى، 200 درصد مردم هم 
مى گویند چه کیفى دارد این گرانى بى سابقه که تازگى ها 

نصیب ما شده!

تجاوز به 
کامیونداران ایرانى؟!

   تســنیم | دادســتان عمومى و انقالب استان 
کرمانشاه از دستگیرى عامل نشــر اکاذیب در فضاى 
مجازى توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد. 
شهرام کرمى اظهار کرد: کلیپى در فضاى مجازى منتشر 
شده که در آن فردى با هدف اختالف بین دو ملت ایران و 
عراق ادعا مى کند که کامیونداران ایرانى در کشور عراق 
مورد تجاوز قرار مى گیرند.  وى تصریح کرد: براســاس 
بررسى هاى انجام شده کذب بودن این ادعا اثبات شد 
و موضوع در دســتور کار دســتگاه قضایى استان قرار 
گرفت و ســربازان گمنام امام زمان(عج) شخص مورد 
نظر را شناسایى و دستگیر کردند و اکنون وى تحت قرار 

بازداشت و بازجویى قرار دارد. 

کمک مالى عربستان به 
شهروندانش

   برترین ها | «ملک ســلمان بــن عبدالعزیز» به 
دنبال گزارش شــوراى امور اقتصادى و توسعه، فرمان 
تخصیص بودجه کمک به شــهروندان کشــورش را 
صادر کرد. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
ســعودى، با تخصیص 20 میلیارد ریال سعودى (برابر 
با 5/3 میلیارد دالر) براى مقابلــه با پیامدهاى افزایش 
قیمت جهانى کاالها موافقت کرد. خبرگزارى رســمى 
عربستان سعودى گفته اســت که نیمى از این بودجه، 
معادل 2/7میلیارد دالر، براى حمایت از دریافت کنندگان 
خدمات تأمین اجتماعى و حســاب شــهروندى در آن 
کشور اختصاص داده شده است و به حساب آنان واریز 
مى شود. مابقى بودجه نیز صرف تهیه و افزایش موجودى 
کاالهاى ضرورى و مایحتاج اولیه مى شود. طرح جدید 
دولت عربستان براى مقابله با افزایش قیمت جهانى اقالم 
خوراکى مورد تحسین و تأیید تحلیلگران و کارشناسان 

اقتصادى قرار گرفته است.

زن در خانه حبس نیست
   مرکز خبر حوزه | آیت ا... اراکى، عضو مجلس 
خبرگان رهبرى گفت: در نگاه اسالمى و بر پایه تقسیم 
کار، مسئول درون خانه، خانم خانه و مسئول برون خانه، 
مرد است. اینکه توصیه مى شود زن از خانه بیرون نیاید، 
به معناى حبس خانم در خانه نیســت، بلکه به معناى 
عدم ترك محل مسئولیت است. وى اظهار کرد: زن و 
شوهر در نگاه اسالم هر دو فداى همدیگر مى شوند و 
این اتحاد شخصیتى به همه اعضاى خانواده نیز منتقل 
مى شود، ضمن آنکه زن و شــوهر مى توانند بر اساس 
وحدت شخصیت در آخرت هم به یکدیگر ملحق شوند.

بد حجاب ها
 مرخصى بگیرند 

   عصر ایران | استاندار فارس به سازمان ها و ادارات 
این اســتان تا پایان تیرماه براى برطرف کردن مسائل 
مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالى مهلت 
داد و گفت: کســانى که نمى توانند در چارچوب حرکت 
کنند، بروند مرخصى بدون حقــوق بگیرند تا زمانى که 
بتوانند به قوانین احتــرام بگذارند. محمدهادى ایمانیه 
تأکید کرد: در بحث قوانین دینى برخوردهاى غیرعقالنى 
و غیرمنطقى نداریم و هرچه در دین خدا گفته شده از سر 
دلسوزى براى مردم است و اگر تذکرى هم داده مى شود 

براى جلوگیرى از تباهى هاست.

خبرخوان

 یک جشن باشکوه با کاله هاى مقوایى که شبیه تاج است. 
مراسم تاجگذارى در عمارتى زیبا و منحصر به فرد با گل 
آرایى و بادکنک و نور و دودهاى تزیینى برگزار مى شود. 
هنرپیشه هاى اصلى این جشن هم دانش آموزانى هستند 
که به دور از فرهنگ گذشته جشن الفبا را برگزار مى کنند. 
بعد از جشن تعیین جنسیت و جشن پایان شیرخوارگى و 
غیره حاال جشن هایى  با عناوینى همچون «جشن تاج و 
تاج گذارى الفبا» در گوشه و کنار شهر و حتى در محله هاى 
جنوب شهر افزایش چشــمگیرى پیدا کرده است. شاید 
در سال هاى اخیر در محله و شــهرتان نمونه اى از جشن 
«تاج گذارى الفبا» براى بچه هاى دوره پیش دبســتانى را 
دیده باشید؛ کودکانى  که پس از آموختن الفباى فارسى، 
نخســتین قدم ها را براى ورود به دنیــاى علم و دانش 
برمى دارند و قرار است   با گذاشتن تاج مقوایى بر سرشان، 

در پیش گرفتــن راه مردان  و زنان بــزرگ ایران زمین را 
جشن بگیرند.

اگر در زمینه تاریخچه برگزارى جشن فارغ التحصیلى در 
ایران مطالعه و تحقیق کنید به نکات جالبى مى رسید که در 
این ایام و روزگار کارآیى فراوانى براى جامعه دارد. نخستین 
موضوعى  که توجه هرکسى را به خود جلب مى کند نوع 
آداب و مناسبات براى دریافت مدارج علمى از پایه تا مراتب 
باال و باالتر است. اما مســئله اى که در پیشینه برگزارى 
مراسم و جشــن هاى فارغ التحصیلى وجود داشته بیانگر 
آن است  که در هیچ دوره اى از نمادى مثل «تاج» به عنوان 
سمبل پیشرفت علم و دانش استفاده نشده، بلکه به گواه 
تاریخ در مراکز آموزشى از جمله مدرسه دارالفنون تهران نیز 
در جشن فارغ التحصیلى هنرجویان خود از کاله چهارگوش 

و شش گوش و منگوله بهره  مى بردند. 
یکى از کارشناسان علوم و تحقیقات طعنه شیرینى هم به 

این مسئله مى زند و مى گوید: «البته جاى صد افسوس که 
هنگامى که از ما به عنوان یک ایرانى و صاحب افتخارات 
علمى، پژوهشى و فرهنگى که پایه گذار بسیارى از علوم در 
تاریخ بشر از سرزمین ما آغاز شده مى پرسند که این لباس 
چیست و از کجا آمده و چه معنایى دارد؟ خیلى ها نمى دانند و 
شاید حداکثر جواب بدهیم که از وجنات این لباس بر مى آید 
که غیرایرانى باشد! در حالى که این گونه نیست. اما جالب 
اینکه اگر همین سئوال را از دانشجو، دانش آموخته، استاد و 
رئیس دانشگاه و حتى یک نظاره گر غربى یا ژاپنى بپرسیم، 
براى ما توضیــح مى دهند که  ما به احترام آویســن هاى 
اندیشمند ایرانى (آویسن در غرب نماد دانشمند و ابن سینا 
است) از این سمبل علمى استفاده مى کنیم. براى نشان 
دادن تفاوت بین دانش آموخته با فرد معمولى و در راستاى 

احترام به شخصیت ابن سینا به عنوان پدر علم جهان.»
در کتاب هاى تاریخى آمده که این کاله سمبلى از یادآورى 

دستار خراسانى بوده است که همواره ابن سینا به دور سر 
خود مى بسته و اضافه دســتارش (تحت الحنک) را مثل 
تمام خراســانى ها که هنوز این ســنت ها را در کشور ما 
محفوظ داشته اند و این اضافه دســتار خود را موقع کار بر 
پشت شانه مى اندازند، ابوعلى سینا نیز همین عمل را انجام 
مى داده و تمام مدتى که مشــغول پژوهش در امر علمى 
بوده، اضافه این دستار از دور سرش بر پشت شانه او آویزان 
بوده و هنگامى که بر کشف جهانى خود (دریافت علمى) 
مى رسیده است این اضافه را از پشت شانه خود به جلو سینه 
مى انداخته تا نیل به تحقیق و هدف علمى و کشف خود را به 
اطالع پژوهشگران همکار خود رسانده و هموطنان خود را 

از یک دستاورد نوین آگاهى مى داده است.
اکنون نه تنها این نماد به سمت و سوى دیگرى رفته است 
بلکه این تاج هاى کاغذى نسل نو ما را از گذشته با شکوهى 

که داشته دور مى کند.

کالهى که بر سر فرهنگ گذشته مى رود 

قصه جان گرفتن پارك ها پایان ندارد

بازى با خطر 
تاب هایى که تاب ماندن ندارند. کفپوش هاى تکه تکه شده 
و صداى جیغ لوالهایى که هر آن ممکن است توانشان را از 
دست بدهند، باز شوند و حادثه اى تلخ را رقم بزنند. اوضاع 
برخى از پارك هاى شهر به این شکل است؛ نگران کننده و 
ترسناك. فضاهاى بازى که باعث شده هر بار شاهد اتفاق 

ناگوارى براى کودکان باشیم.
بررسى ها نشان مى دهد که حدود 70 درصد وسایل بازي 
پارکى می تواند مخاطرات و آسیب هایى را براى کودکان 
به همراه داشته باشــد. عدم مراقبت و نگهدارى تجهیزات 
پارکى باعث مى شود که مخاطرات ناشی از حرکت، دویدن 
و راه رفتن بر روي کفپوش هاي نصب شده در محوطه هاي 

بازي، وجود داشته باشد. 
ضعف آگاهى و تخصیص ندادن بودجه کافى براى دستیابى 
به اهداف مدیریت بهداشت، ایمنى و محیط  زیست پارك ها، 
وجود مراکز متعدد تصمیم گیرى و فقــدان هماهنگى در 
ساختار مدیریتى موجود، فقدان روشى کارآمد براى نظارت 
منطقى بر نحوه عملکرد پیمانــکاران در پارك ها و مهمتر 
از همه نبود بازرســى ها و پایش هــاى ادوارى از وضعیت 
بهداشت، ایمنى و محیط زیست پارك ها، عمده ترین دالیل 

ضعف در مدیریت پارك هاى شهرى است.
در کنار این موضوع اســتاندارد نبودن بسیارى از فضاهاى 
بازى کودکان در کنار پولى شدن بسیارى از وسایل بازى در 
پارك هایى که کودکان از وسایل آن استفاده مى کنند، گاهى 

باعث مى شود آنها از تفریح در پارك ها نیز محروم شوند.

استانداردهایى که نیست 
باید بپذیریم که بخشــى از وســایل پارك ها استاندارد و 
بخشى استاندارد نیست. البته اگر بخواهیم به استانداردهاى 
مشخص شده برسیم و اگر بخواهیم این وسایل را با آن سطح 
قیاس کنیم باید بخش اعظم این وسایل را جمع آورى کنیم؛ 

مسئله اى که امکانپذیر نیست. 
این در حالى است که تا چند سال پیش تاب ها و سرسره ها 
تفریحاتى بودند که والدین با خیال راحت فرزندانشــان را 
به بازى با آنها تشــویق مى کردند ولى این روزها واگذارى 
بسیارى از بازى ها به بخش خصوصى در پارك ها و محالت 
نشان مى دهد پول درآوردن اهمیت بیشترى دارد و پارك ها 

نیز از این قاعده مستثنى نیستند.
بى شک حادثه تلخ مرگ کودك ابهرى یا فرو رفتن میله 
به دست کودکى در پارك بانوان زنجان و سقوط کودکى 
سه ساله در یکى از بوستان هاى تهران از سرسره بلند 
پارك و ضربه مغزى شدن او اتفاقاتى نیست که بتوان 
به راحتى از آنها گذشــت. این حوادث تلخ حتى اگر در 
ســال هاى پیش هم اتفاق افتاده باشــد باز هم سایه 
ترس را بر ذهن خانواده ها انداخته اســت و فراموش 

شدنى نیست.

نگرانى هاى مادران از بازى کودکان 
آنالیز هاى آمارى نشــان مى دهد که در 78 درصد موارد، 
مشکالت ایمنى، باعث نگرانى مادران از بازى کودکانشان 
در پارك ها مى شود و در بیش از 89 درصد موارد ساختار فنى 
وسایل، پتانســیل بروز صدمه را به طور قابل مالحظه اى  

دارند. بى تردید تمهیدات ایمنى، بهداشت و محیط زیست 
براى پارك ها از الزاماتى اســت که باید براى شهردارى ها 
مهم باشد ولى ایمن سازي پارك ها میسر نخواهد شد مگر با 

اجراى مدیریت یکپارچه مدیریت شهرى .
با توجه به اینکه سال هاســت وســایل بازى بوستان هاى 
شــهرهاى مختلف به دالیلى از جمله کمبــود بودجه یا 
ســودجویى پیمانکاران تغییرى نکرده اســت. زمین هاى 
بازى که روزگارى نو شــده بودند و دیگر خبرى از وسایل 
بازى آهنى در آنها نبود، حاال خود مانند همان وسایل آهنى 

خطرساز شده اند. 
در حقیقــت وجود فضاهاى بى دفاع شــهرى، ســالمت 
شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان را تهدید مى کند. 
آگاه سازى شهروندان، استانداردسازى، ایمن سازى و نظارت 
مستمر مى تواند از حوادث شــهرى که با تراکم جمعیت و 
بافت هاى متراکم روبه رو اســت، بکاهد تا دیگر شاهد بروز 

حوادث ناگوار براى شــهروندان به ویژه گروه هاى خاص و 
آسیب پذیر نباشیم.

به گفته اصغر رحمتى، کارشناس شهرى، پارك محل بازى، 
تفریح، ورزش و عبور همه اقشار جامعه، کودك و بزرگسال 
اســت و شــهروندان در صورت دیدن زائده هاى اضافى و 
لبه هاى تیز و برنده، نداشتن میز و نیمکت ها و محل هایى 
براى نشستن در فواصل و در اندازه هاى مناسب و استاندارد 

باید این موارد را به شهردارى متذکر شوند.
وى ادامه مى دهد: نبــود نور کافى در تمامى مســیرها و 
تجهیزات پارك، وجود سیم برق و یا المپى بدون کنترل هاى 
ایمنى در آب نماهــا، وجود موانع حرکتى در مســیر راه ها 
وورودى ها، وجود چاه و یا حفره، وجود پله هاى زیاد، کاشت 
گیاهان آلرژى زا و... به عنوان نادیده گرفتن حقوق شهروندى 
به شــمار مى رود و موضوعى است که شــاید بسیارى از 

شهروندان از آن اطالع نداشته باشند.

همزمان با اوضاع نامناســب اقتصــادى در این روزها، 
پیکان انتقادات به ســمت سیاست هاى بانک مرکزى 
گرفته شده اســت. بانک مرکزى سیاستگذار اصلى در 
امور اقتصادى کشور نیســت اما اختیارات رؤساى کل 
بانک مرکزى آنقدر بوده و هســت که در روند اقتصاد 

کشور تأثیرگذار باشد.
به همین دلیل هم خبرهاى مربوط به این طبقه از مدیران 
ارشد معموًال با حساسیت پیگیرى شــده و آنچه خود آنها 
مى گویند یا دیگران درباره شــان نظریه پردازى مى کنند 
بالفاصله وایرال مى شود. همین دیروز روزنامه «کارگزاران» 
تصویر بزرگ ولى ا...سیف، رئیس کل بانک مرکزى در زمان 
ریاست جمهورى حسن روحانى را در صفحه اولش کار کرد 
و خبر داد که پرونده او دوباره در دادگاه به جریان افتاده است. 
او پیش تر به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزى کشور 

و زمینه سازى براى خرید و فروش غیر قانونى ارز محاکمه 
شده بود.

از طرفى یکى دیگر از رؤســاى بانک مرکزى که از قضا او 
هم در دولت روحانى سمت داشت فعًال پاى ثابت اظهارنظر 
درباره اوضاع اقتصادى کشور شده است. عبدالناصر همتى 
که نتوانست در انتخابات ریاست جمهورى سال قبل حائز 
اکثریت آراء شود و بار بزرگى را به ابراهیم رئیسى واگذار کرد، 
حاال به اندازه یک رئیس جمهور ایده پردازى مى کند و همه 

را به چالش مى کشد!
اما ســومین مورد نه یک رئیس بانــک مرکزى که وزیر 
اقتصاد ایران در دهه 60 است. او محمدجواد ایروانى است 
که هیچ زمانى جلوس بر کرسى ریاست بانک مرکزى را 
تجربه نکرده اما روز گذشته در مصاحبه بلندى که از او در 
خبرگزارى «تسنیم» منتشر شد، درباره تأثیر عملکرد این 
بانک و رئیس آن بر اقتصاد کشــور نظریه پردازى کرد. از 

نظریه هاى ایروانى در این مصاحبه، یکى هم به شخصیت 
شناسى او درباره رئیس  کل بانک مرکزى است. ایروانى 
گفته: «رئیس بانک مرکزى باید مثل ســامورایى مقتدر 
باشد و البته منصف هم باشد. مســلط باشد به فنونى که 
الزم دارد و اجرا کند. همه بترسند از او. نه اینکه تخلف کنند 
بعد بنشینند با هم مذاکره کنند. وقتى حساب بانک قرمز 

مى شود باید تنبیهش کنند.»

ویژگى مهم یک سامورایى
ســامورایى ها ویژگى هاى زیادى داشته اند. مهمترین 
این ویژگى ها که عامه مردم از آن یاد مى کنند، صفت 
جنگجو بودن آنهاســت. اما شــاید مهمترین ویژگى 
یک سامورایى این باشــد که زیر بار حرف غیر منطقى

 نمى رفت. بر اســاس آنچه محمدجواد ایروانى مطرح 
کرده است، اگر فرض کنیم قرار باشد رئیس کل بانک 

مرکزى ایران مانند یک ســامورایى بــا امور مختلف 
برخورد کند، در گام اول نباید بــه دولت اجازه بدهد هر 
زمان اراده کرد دست در خزانه این بانک کرده و امورات 
جارى را راه بیاندازد؛ کارى که براى تمام دولت هاى این 
کشــور در ادوار مختلف یک عادت روزمره بوده است. 
رئیس بانک مرکزى سامورایى نباید به هیچ عنوان زیر 

بار چنین درخواستى برود. 
اما کــدام رئیــس بانکــى را ســراغ دارید که بــا چنین
 درخواست هایى مخالف کرده باشد؟ هیچکس. اصًال اگر 
چنین کســى با چنین صفتى بر کرسى تصمیم گرى بانک 
مرکزى بنشیند قطعاً کارش به «هاراگیرى» کشیده مى شود! 
سامورایى باشى و ببینى دست دولت از جیب بانک مرکزى 
بیرون نمى آید اما خودت را زنده نگه دارى؟! امکان ندارد. به 
همین دلیل هم یک سامورایى هیچ وقت نمى تواند رئیس 

کل بانک مرکزى ایران شود! 

سامورایى استخدام مى کنیم!

دریا قدرتى پور

مریم محسنى

مانى مهدوى
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کرونا دوباره در اصفهان
 جان گرفت 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از افزایش 
تست هاى روزانه مثبت کرونا و تعداد بیماران بسترى 
در بیمارستان ها خبر داد و گفت: در روزهاى یازدهم 
و دوازدهم تیرماه بعد از حدود سه هفته، فوتى کرونا 
در استان داشتیم. پژمان عقدك در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: گزارش ها و آمارهاى روزانه کرونا نشان 
داده در دو هفته گذشته تست هاى مثبت کرونا رو به 
افزایش بوده است و تست یک چهارم افرادى که به 
خاطر داشتن عالئم مشکوك تست کرونا مى دهند 
مثبت مى شــود که نســبت به قبل افزایش زیادى 
دارد. وى با بیان اینکه تعداد کل بیماران بسترى در 
بیمارســتان نیز نزدیک به دو برابر شده است، گفت: 
حدود 50 بیمار بسترى در هفته هاى گذشته اکنون 
به صد نفر رسیده و بیماران بسترى در آى سى یو هم 
تا حدودى افزایش پیدا کرده که به نظر مى رسد این 

روند ادامه دار خواهد بود.

ادامه آلودگى
 هواى اصفهان 

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از افزایش دما تا اوایــل هفته آینده خبر داد 
و گفت: کیفیت هوا طى دو روز آینده براى گروه هاى 
حساس ناسالم پیش بینى مى شــود. حجت ا... على 
عسگریان با اشــاره به اینکه نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر جوى نسبتا پایدار بر روى استان است، اظهار 
کرد: بر این اساس وضعیت جوى در بیشتر مناطق به 
صورت صاف تا کمى ابرى و غبارآلود، گاهى وزش 
باد نسبتا شدید پیش بینى مى شود. وى افزود: دماى 
هوا طى 24 ســاعت آینده یک تــا دو درجه کاهش 

خواهد داشت.

3 استاد دانشگاه هاى اصفهان 
نمونه شدند

در بیســت و نهمین دوره آئین معرفــى و تجلیل از 
اعضاى هیأت علمى و دانشــجویان نمونه کشورى 
که با حضور رئیس  جمهور در دانشگاه علم و صنعت 
برگزار شد، از 36 عضو هیأت علمى و 18 دانشجوى 
نمونه کشــورى در رشــته هاى مختلف تحصیلى 
تجلیل شد که ســه نفر از این اســاتید عضو هیأت 
علمــى دانشــگاه هاى اصفهان و صنعتــى بودند. 
محمداسماعیل همدانى گلشن، رحمت ا... هوشمند 
و سید على اصغر میرباقرى فرد از اساتید دانشگاه هاى 
صنعتى و اصفهان به عنوان اســاتید نمونه کشورى 

تقدیر شدند.  

غربالگرى ناهنجارى جنین در 
اصفهان ممنوع نیست

سرپرست معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با تاکید بر اینکه غربالگرى ناهنجارى هاى 
جنین در این اســتان ممنوع نشده اســت، گفت: ما 
به دنبال جمعیت مولد و ســالم براى کشور هستیم و 
مطرح شــدن برخى مباحث مانند اصرار بر افزایش 
جمعیت حتى با تولد نوزادان مبتال به سندروم داون 
از طرف ما منتفى است. در چند روز گذشته تصویرى 
از نامه سرپرست معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم 
پزشــکى و رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان 
درباره "دستورالعمل کشورى بررسى ناهنجارى هاى 
کروموزمى جنین در مادران باردار" در شــبکه هاى 
اجتماعى منتشر شد که واکنش هایى را بهمراه داشت.

پرواز مشهد - اصفهان
 زمینگیر شد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
به علت شــدت گرد و غبار پرواز عصر روز دوشــنبه 
هواپیمایى ام دى تابان مشهد به اصفهان نتوانست 
در فرودگاه شــهید بهشــتى فرود آید و در فرودگاه 
مهرآباد تهران به زمین نشست. منصور شیشه فروش 
افزود: پس از بهبود شرایط جوى این پرواز به اصفهان 

انجام  شد.

خبر

امام جمعه اصفهان با اشــاره به اهمیت و ارزش فعالیت در 
راستاى تعظیم شــعائر الهى گفت: آنچه که تاکنون باعث 
حفظ و نگه دارى تشیع شده، هیئات مذهبى و عزادارى ها 

بوده است.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد، در دیدار با مسؤوالن 
شوراى هیئات مذهبى و کانون مداحان  به اهمیت و ارزش 
فعالیت در راستاى تعظیم شــعائر الهى اشاره کرد و گفت: 
آنچه که تاکنون باعث حفظ و نگه دارى تشیع شده، هیئات 

مذهبى و عزادارى ها بوده است. 
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه هیأت دارى و مداحى، کارى 
ارزشمند است، عنوان کرد: هر چه به ظهور نزدیک مى شویم 

مردم و هیئــات مذهبى قوى تر مى شــوند، هیأت دارى و 
مداحى شغل و حرفه نیســت بلکه عشق است و نیاز است 
این عشق در عمق جان و همچنین ظاهر آن شخصى که 

مسؤولیت هیأت را دارد، نهادینه شده باشد.
وى توجه به نماز اول وقت، نماز جماعت، تعظیم شــعائر 
الهى در هیــأت، جذب جوانان در مســیر الهــى و... را از 
ویژگى هاى یک هیــأت موفق معرفى و تأکیــد کرد: به 
محض شنیدن صداى اذان باید مراسم هیأت تعطیل و همه 
براى نماز آماده شوند زیرا این موضوع یکى از مسائل مهم 
و اساسى است که نیاز است در استان اصفهان به یک الگو

 تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
اصالح، بهسازى و نوسازى شبکه فاضالب این کالنشهر، 
در صورت تامین اعتبار کافى به حداقل 2 سال زمان نیاز دارد.
حسین اکبریان افزود: به دلیل قدمت حدود 50 ساله شبکه 
فاضالب در این خطه نقاطى دچار خرابى شده است که بطور 

حتم باید بهسازى و نوسازى شود.
وى ادامه داد: براى مرحله نخست اصالح و بازسازى شبکه 
حداقل یک هزار میلیارد تومان نیاز داریم که بخشى از آن از 

مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان تامین شده است.
اکبریان اظهارداشت: بخش قابل توجهى از حوادث شهرى 
که این روزها نیز بیشــتر شده ناشــى از فرسودگى شبکه 

فاضالب است بنابراین اصالح آن اهمیت باالیى دارد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اصفهان همچنین درباره 
شرایط خشکسالى در اســتان و کسرى منابع آبى تصریح 
کرد: اصفهان همچنان با کمبود 2 متر مکعب بر ثانیه آب 
آشامیدنى در اوج ســاعات مصرف روبه روست اما با این 
حال ســعى کرده ایم با تمهیداتى قطعى آب در شــبکه 

نداشته باشیم.
اکبریان اضافه کرد: امسال در مناطقى افت فشار آب شبکه 
گزارش شد اما تاکنون نیازى به توزیع آب با تانکر نبوده است 
و پیش بینى مى شود که بتوان تابستان را با همین شرایط 

سپرى کرد.

اصالح شبکه فاضالب اصفهان 
2 سال زمان مى برد

هیئت دارى و مداحى 
شغل نیست، عشق است 

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره 
گزارش و گالیه شهروندان اصفهانى نسبت به قطعى آب 
آنها طى دو سه روز گذشــته، اظهار کرد: از اواسط هفته 
گذشــته دماى هواى اصفهان به بیش از 40 درجه و در 
برخى ساعات به 43 درجه رسید و افزایش دماى هواى 
اصفهان طى 10 روز گذشته موجب به صفر رسیدن ذخیره 

مخازن آبى اصفهان شد.
مهرداد خورسندى در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طى 
چند روز گذشته نیز ذخایر مخازن آب اصفهان صفر بود 
و هرچه آب تولید مى کردیم، مصرف مى شد، گفت: در 
حالیکه میزان تولید آب اصفهــان 14 مترمکعب بر ثانیه 
بود، با افزایش دماى هوا مصرف آب اصفهان حتى از 17 
مترمکعب بر ثانیه بیشتر و موجب شد مخازن و ذخایر آبى 
ما در پیالف، هزار جریب و گورت و همچنین ذخایر آبى 

خود ساختمان ها به صفر برسد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
این شرایط در برخى محالت اصفهان همچون دشتستان، 
عسگریه، خردمند و برخى مناطق منطقه 5 همچون رباط 
دچار افت فشار و قطعى آب شدند و طبیعى است با توجه به 
گستردگى شهر اصفهان چند نقطه دچار کمبود آب شدند، 

چراکه بین 2 تا 3 مترمکعب بر ثانیه کسرى آب داشتیم.
وى ادامه داد: در این شرایط از طریق سامانه فشار، عدالت 
توزیع را برقرار کردیم، اما باید گستردگى شهر اصفهان با 
2 میلیون نفر جمعیت را در نظر بگیریم و باید توجه داشت 
که ســامانه اول آبرســانى اصفهان بزرگ (تصفیه خانه 
باباشیخعلى) 58 شهر و 380 روستا را هم تحت پوشش 

قرار داده است.
خورسندى افزود: این میزان کسرى آب موجب شد روز 
یکشنبه با 13 تانکر و روز دوشنبه نیز با حدود 10 تانکر در 
اصفهان آبرسانى سیار کردیم و حدود 8:30 صبح سه شنبه 

نیز با یک تانکر آبرسانى سیار انجام دادیم.
وى گفت: با توجه به پیش بینى سازمان هواشناسى مبنى 
بر کاهش 4 تا 6 درجه اى هوا، از روز دوشــنبه وضعیت 
ذخیره منابع آبى استان بهتر شده، البته پر شدن مخازن 

ذخیره آبى اصفهان و ساختمان ها زمان بر است.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه قطعى آب جزو برنامه هاى شــرکت آبفا نیست، 
گفت: آبى در شبکه نیســت و در حالیکه 14 مترمکعب 
بر ثانیه تولیــد آب داریم، مصرف آب مــا بین 16 تا 17 
مترمکعب بر ثانیه است و کسرى آب 2 تا 3 مترمکعب بر 
ثانیه به خصوص در ساعات بعد از ظهر موجب افت فشار و 

قطعى آب برخى مناطق شده است.
وى گفت: در ایــن دو روز حتى مخازن ســاختمان ها 
نیز خالى از آب شــد و به دو بیمارســتان نیز آبرســانى 

سیار کردیم.

تب اصفهان باالست، ته مانده آب هاى زیرزمینى هم رو 
به اتمام است ولى چرا در استانى که یک قطره آب آن هم 

کیمیاست همچنان هندوانه مى کاریم؟ 
هر هندوانه که در نهایت با استفاده از ده لگن آب تبدیل 
مى شود به یک گوى آبکى حاوى یک سطل آب است. 
این به این معناســت که ما سهم آب شرب را مى گیریم 
تا هندوانه بکاریم و آن را بین مردم تشــنه که آب ندارند 

توزیع مى کنیم!
پس اینکه گفته مى شود 10 درصد کل آب مصرفى کشور 
مربوط به آب شرب است و 90 درصد حیف و میل آب در 
کشاورزى غیرعلمى و صنعت بى استاندارد اتفاق مى افتاد، 

حرف بى جایى نیست.
کاشــت هندوانه در اصفهــان یعنى از بیــن رفتن آب؛ 
محصولى که توجیه اقتصادى ندارد و ما با کاشــت این 
محصول هم به جان کشاورزى و زمین مى افتیم و هم 

به جان آب. 
بنى هاشمى، استاد دانشگاه و کارشــناس حوزه آب، با 
طرح نگرانى از این مسئله و با تکیه به عددها و رقم هاى 
نگران کننده آب پاکى را روى دستمان مى ریزد: «در دنیا 
شاخص و استانداردهایى در حوزه تأمین آب وجود دارد 
از جمله اینکه ســرانه آب تجدیدپذیر وقتى به جمعیت 
کشور تقسیم شود به عدد مشخصى مى رسیم. این عدد 
در سال 1335 حدود 6900 متر مکعب براى هر ایرانى 
در طول یکسال بوده و اکنون کاهش پیدا کرده در حال 
حاضر متوسط سرانه کشور زیر 1200 متر مکعب است 
و در فالت مرکزى نصف این میزان است، یعنى اگر آب 
تجدیدپذیر براى فالت مرکــزى را در نظر بگیریم و بر 

جمعیت این منطقه تقسیم کنیم به عدد 500 متر مکعب 
در سال مى رسیم که عدد نگران کننده و ترسناکى است، 
بسته به نوع مدیریت و اینکه عدد به عنوان شاخص چه 
عددى باشد وضع آب مى تواند بهتر یا بدتر شود. ما براى 

امروزمان هم آب نداریم چه برسد براى نسل آینده.»
به نظر او اقدامات صورت گرفتــه براى حل بحران آب 
کافى نیســت و این جاى نگرانى جدى دارد چون روالى 
که دولت هاى مختلف طى کردند در جهتى نیســت که 

دلگرم کننده و به سمت حل مسئله باشد. 
عمدتًا نگاه دولت هــاى مختلف از جملــه دولت فعلى 
در بخش مدیریت تأمین اســت. اینکه جمعیت در حال 
افزایش است و ما هم باید به سمت تأمین نیازهاى شرب 
و بهداشــت برویم، همه هم و غم این است که چگونه 
آب مورد نیاز را تأمین کنند و به مدیریت تقاضا و نگرش 
جامع کمتر توجه مى شود مسئله حاد و بغرنجى که به نظر

 مى رسد راه حلى براى آن نیست. 
بنى هاشــمى معتقد اســت که براى حل بحران آب، 
جامع نگرى نیاز اســت. مدیریتى که حداقل در اصفهان 
با تمام مشکالتش وجود ندارد. اصفهان هنوز هم وابسته 
به کشاورزى معیوبى است که چاره اى براى آن اندیشیده 
نشــده. ما هنوز هندوانه مى کاریم و بــا اینکه در زمینه 
کشت برنج با محدودیت مواجه شــده ایم اما همچنان 
کاشت برنج هم جزو کشت هایى محسوب مى شود که 

در برخى از شهرستان هاى اصفهان رواج دارد. 
نبود نگاه جامع و همزمان اراده براى مدیریت آبى اصفهان 
وقتى وضع را بدتر مى کند که مدیریت همزمان تقاضا و 
تأمین باهم انجام نمى شــود و روز به روز وضع آب بدتر 
مى شود، نتیجه اینکه حتى براى تابستان هم نگران این 

هســتیم که آیا مى توانیم آب را تأمین و به دست مردم 
برسانیم یا خیر.

اگر همینطور پیش برود پیش بینى نمى شــود که وضع 
بهتر شــود. زمانى ما نگران تأمین آب براى نسل هاى 
آینده بودیم و اکنون براى نسل فعلى هم نگرانیم. ما براى 
همین ســال جارى هم نگرانى داریم، مثًال در اصفهان 
هنوز بر سر اجراى پروژه بهشت آباد چالش داریم، بخش 
زیادى از این چالش ها ناشى از وضعیت کاهش سرانه آب 
تجدیدپذیر و نوع مدیریت در حوزه تأمین و تقاضاست که 
باعث شده وضع بدتر و نگران کننده باشد و با این مسیرى 

که مى رویم امیدى هم به اصالح نیست.
برآیند تالش ها این اســت که ما به ســمت حل مسئله 
نرفتیم و افق آینده به طور جدى نگران کننده است.باید 
بپذیریم ادامه مسیر کنونى راه حل مسئله نیست، باید باور 
کنیم نیازمند تغییر دیدگاه و مسیر هستیم براى حل مسئله 
نیازمند روش جدید هستیم و  ادامه تصمیمات قبلى منجر 

به حل مسئله نمى شود.

23 تانکر آب در 2 روز اقدام به آبرسانى سیار کردند

دلیل قطعى آب 
در برخى مناطق اصفهان 

ورود پساب تصفیه شده بویین میاندشت
 به آبخوان ها

کاشت هندوانه تب اصفهان را باال مى برد 

نصف جهان فرماندار بویین میاندشــت از اختصاص 
700میلیارد ریــال اعتبار به پروژه فاضالب شــهر 

افوس خبر داد.
رضا على معصومى همچنین بــه تکمیل فاز دوم و 
سوم تصفیه خانه بویین میاندشت اشاره کرد و افزود: 
بهسازى فاز یک فاضالب شهر بویین میاندشت نیز 

در حال انجام است.
وى ادامه داد: شرکت آب و فاضالب با همکارى اداره 
کل حفاظت محیط زیســت، بازنگرى طرح پساب 
تصفیه خانه فاضالب شهر بویین میاندشت را انجام 
مى دهد تا پساب خروجى قابلیت تغذیه به آبخوان ها 

را داشته باشد.

مناسب سازى کوهچه بافران
 براى گذران اوقات فراغت

نصف جهــان شهردار بافران با اشاره به بودجه بسیار 
کم شهردارى بافران گفت: این شهردارى بالغ بر 300 
میلیارد ریال بودجه نیاز دارد تا بتواند معضالت شهرى 

و محرومیت هاى این منطقه را برطرف کند. 
احســان شــریف النســبى بیان کرد: اغلب بودجه 
شهردارى بافران از عوارض ساخت و ساز و مالیات بر 
ارزش افزوده تأمین مى شود و حمایت هاى خیرین، 
معضل کسرى بودجه اى مدیریت شهرى بافران را 

جبران کرده است.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش از تخصیص دو 
سهمیه قیر رایگان به بافران خبر داد و اعالم کرد: با 
این تخصیص،90 درصد معابر شهرى لکه گیرى و 

آسفالت شد.
شریف النســبى پویا شــدن صنعت گردشگرى در 
شــهر بافران را نیز مهم عنوان کــرد و گفت: این 
شهردارى در نظر دارد  منطقه کوهچه را که بالغ بر 40 
هکتار است براى گذران اوقات فراغت شهروندان و 

گردشگران تجهیز و مناسب سازى نماید.

اعتبار 11 میلیاردى برف انبار براى آسفالت معابر
نصف جهــان  شهردار برف انبار گفت: در سال جارى 
براى آسفالت معابر برف انبار 11 میلیارد ریال اعتبار 

در نظر گرفته شده است.

حمیدرضا شریعتى نیا افزود: در سال گذشته نیز 15 
میلیارد ریال جهت اجراى آسفالت و لکه گیرى معابر 

این شهر هزینه شد.

انتظار طوالنى در بیمارستان هاى دولتى
نصــف جهــان  کانترهــاى تعبیه شــده در برخى 
بیمارســتان هاى دولتى براى گرفتن هزینه، بدون 

اطالع رسانى مناسب است.
به عنوان مثــال در بیمارســتان صدوقى اصفهان 
کانترهایى جهت گرفتن هزینه ها از همراهان بیمار 
تعبیه شده است اما این کانترها اطالع رسانى مناسبى 

جهت تقسیم بندى بیماران ندارند.
همین باعث شــده که همراه بیمــار در صف هاى 
طوالنى به انتظار بایستد و تازه بعد متوجه بشود که 
در جایگاه درستى منتظر نشده است و باید این پروسه 
را باز هم طى کند. این در حالى است که با پیشرفت 

تکنولوژى و اینترنتى شدن سیستم نوبت دهى، مردم 
دیگر نباید دغدغه اى براى شیوه پرداخت هزینه ها و 

ایستادن در صف هاى طوالنى داشته باشند.
اکنــون بیماران و همراهــان آنهــا از این موضوع 
گالیه مند هستند که چرا اطالع رسانى مناسبى در 
زمینه نحوه گرفتن هزینه ها در این کانترها نمى شود 
تا آنها مجبور نباشند در صف هاى طویل بایستند و 
بعد از مدت زمان طوالنى در صــف واحد پذیرش، 
تازه متوجه شوند در کانتر مورد نظر قادر به پرداخت 
هزینه نیســتند و باید به صف جدیــد و کانتر جدید 

ملحق شوند.

شانه هایى با تخم مرغ هاى شکسته
نصف جهان  با افزایش قیمت شدید تخم مرغ در سال 
جارى بسیارى از مصرف کنندگان ترجیح مى دهند که 

همه تخم مرغ هایى که مى خرند سالم باشد.
این در حالى اســت که در برخى از فروشــگاه هاى 
کوثر خرید شــانه هاى تخم مرغ به صرفه تر است 
اما به ایــن لحاظ که معموًال دو یا ســه تخم مرغ در 
این شانه ها شکسته وجود دارد مصرف کننده از این 
موضوع گالیه مند مى شود و معتقد است با توجه به 

گرماى هوا و همچنین احتمال انتقال آلودگى باید این
 تخم مرغ هاى شکسته را دور بیاندازند و دیگر براى 

آنها به صرفه نیست که از آنها استفاده کنند.
با توجه به اینکه قیمت تخم مرغ و کاالهاى اساسى 
این روزها بسیار باالست مردم به شدت از این موضوع 
گالیه دارند و نظارت مسئوالن را خواستار هستند تا 
کاالیى که با قیمت باال به دستشان مى رسد حداقل 

سالم باشد.

رویش «لوبیاى سحرآمیز» در باغ نور 
نصف جهان  فصل جدید برنامه هاى خانواده محور در 

باغ نور با عنوان لوبیاى سحرآمیز برگزار مى شود.
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه فصل جدیدى از برنامه هاى مرکز تخصصى 
خانواده با اجراى دو برنامه «لوبیاى ســحرآمیز» و «با 
همان» برگزار مى شود، گفت: سرفصل این برنامه ها 
خانواده محور است.ســعید امامى ادامه داد: با توجه به 
اینکه فرزندان و همسران دو رکن اساسى هر خانواده 
هستند، برنامه «لوبیاى سحرآمیز» با محوریت تربیت 

فرزند و با همکارى اداره رویدادهاى معاونت اجتماعى، 
خانه کودك و فرهنگسراى پرسش و برنامه «با همان» 
نیز با محوریت روابط همســران در مرکز تخصصى 
خانواده و با همکارى اداره رویدادهاى معاونت اجتماعى 

طراحى شده است.
گفتنى است؛ «لوبیاى سحر آمیز» روز گذشته با حضور 
دکتر احمد عابدى برگزار شــد. این برنامه به صورت 
هفتگى هر سه شنبه و چهارشــنبه از ساعت 20:30 تا 
23 در باغ نور ویــژه عموم به صــورت آزاد و رایگان 

برگزار مى شود.

چرا برق برخى مشترکین خانگى قطع مى شود؟
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با اشاره به قطع برق 
41 اداره و ســازمان به دلیل افزایش مصرف برق، گفت: 
قطعى هاى برق اصفهان ناشى از حوادث بوده و ما اصًال 
قطعى برق براى مشترکین خانگى ناشى از کمبود تولید 
نداشته ایم. محمدرضا نوحى درباره گزارش برخى مردم از 
قطعى هاى برق در اصفهان توضیح داد: این قطعى ها ناشى 
از حوادث برق بوده و ما اصًال قطعى برق براى مشترکین 

خانگى و عمومى ناشى از کمبود تولید نداشته ایم.
وى گفت: وقتــى مدیریت بار را از طریــق صنایع انجام 
مى دهیــم هیچ گونــه محدودیتى براى خاموشــى در 

مشترکین خانگى نخواهیم داشت.
وى اظهار کرد: به نزدیک 250 اداره، شــرکت و سازمان 
اخطار پرمصرفــى داده ایم که از این تعــداد نزدیک 41 

مجموعه به اخطارها توجهى نکردند و برق آنها قطع شد.

خورشید کیایى
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                                           تأثیر مخرب استفاده از وضعیت سایلنت گوشى براى سالمت فرد

جى میل اکنون به کاربران این امکان را مى دهد تا پیام ها را بدون اتصال 
به اینترنت بخوانند، به آن ها پاسخ دهند و جستجو کنند.

جى میل به تازگى قابلیت جدیــدى را در اختیار کاربران خود قرار داده 
است. این سرویس ایمیل اکنون به شما این امکان را مى دهد تا پیام ها 
را بدون اتصال به اینترنت بخوانید، به آن ها پاسخ دهید و جستجو کنید.

 این ویژگى در حال حاضر فقط با مرورگر گــوگل کروم کار مى کند. 
گوگل پیشــنهاد مى کند کــه براى دسترســى بهتر بــه پیام هاى

 جى میل، پیوند mail.google.com را بوك مارك کنید. درادامه نحوه 
دسترســى به پیام هاى جى میل را به صورت آفالین به شما آموزش 

مى دهیم.
براى دسترسى آفالین به پیام هاى جى میل، ابتدا مرورگر کروم را دانلود 
کنید. این ویژگى در حال حاضر فقط با مرورگر گوگل کروم کار مى کند. 

براى فعال کردن آفالین پیام هاى جى میل مراحل زیر را دنبال کنید:
1. ابتدا به تنظیمات آفالین جیمیل بروید.

2. روى گزینه Enable offline mail کلیک کنید.
3. پیام هایى را که مى خواهید همگام سازى کنید، انتخاب کنید.

4. بر روى گزینه Save changes کلیک کنید.
براى بوك مارك کردن جى میل، آن را باز کرده و روى عالمت ستاره 
در سمت راست نوار آدرس کلیک کنید. سپس گزینه Done را انتخاب 
کنید. گوگل مى گوید ایمیل آنالین به پوشه Outbox رفته و زمانى که 

آنالین هستید ارسال مى شود.

چگونه پیام هاى جى میل را به صورت آفالین حذف 
کنیم

براى حذف پیام هاى جى میل به صــورت آفالین مراحل زیررا دنبال 
کنید:

1. مرورگر گوگل کروم را باز کنید.
2. به settings بروید.

 Privacy and security و ســپس Advanced options 3. روى
کلیک کنید.

4. ســپس روى Content settings کلیک کــرده و Cookies را 
انتخاب کنید.

5. کوکى ها و داده هاى سایت را حذف کنید.
6. به تنظیمات آفالین جیمیل بروید.

7. تیک گزینه Enable offline mail را بردارید.

مناسب ترین فاصله  چشم از مانیتور  
باید چقدر باشد ؟    

یک مطالعه جدید نشان داده است که قرار دادن وضعیت گوشى در حالت بى صدا، 
آثار روانى مخربى براى فرد به همراه دارد.

یک مطالعه هشــدار داده اســت که فعال کردن «حالت بى صدا» گوشى هاى 
هوشــمند به عنوان راهى براى کمک به مبارزه با اعتیاد به این گوشى ها ممکن 

است نتیجه معکوس داشته باشد.
نویســندگان این مطالعــه از پنســیلوانیا در ایــاالت متحده، دریافتــه اند که 
اعالن هــاى بى صــدا مى توانــد از نظــر روان شــناختى دردنــاك باشــد 
و باعــث مى شــود کاربــران گوشــى هاى هوشــمند تلفن هــاى خــود را
بیشــتر چک کنند، نه کمتر، به ویژه براى افرادى که ترس از دست دادن چیزى 
را دارند و معتقدند که دوستانشــان در غیاب آنها از گوشــى خود بیشــتر لذت 

مى برند.

این مطالعه که در مجله "Computers in Human Behavior" منتشــر شده 
است، پس از بررسى بیش از 100 نفر در مورد استفاده از گوشى هوشمند و روشن 

یا خاموش بودن اعالن ها به نتایج خود رسید.
محققــان داده هــاى رفتــارى 138کاربــر آمریکایــى در گوشــى هــاى
 آیفون از هــر دو جنــس را با میانگین ســنى 36 ســال جمــع آورى کردند 
و به آن ها اجــازه دادنــد تــا تلفن هاى خــود را با لــرزش (حالــت عادى)، 
بى صدا کردن بــدون لرزش (فقــط حالت صــدا)، و بى صدا کردن اســتفاده

 کنند.
اکثر شــرکت کنندگان فقــط حالت لــرزش را انتخــاب کردنــد، 42 درصد، 
پــس از آن، 36.2 درصــد از افــراد حالــت عــادى را اســتفاده کردنــد، 
در حالى که 13 درصــد حالت فقط صدا و  8.7 درصد از حالت بى صدا اســتفاده 

کردند.
محققان دریافتند کســانى که اعالن ها را کامًال بى صدا مى کردند (بدون لرزش 
یا سیگنال هاى صوتى)، بیشترین استفاده را از رســانه هاى اجتماعى داشتند و 

تلفن هاى خود را بیشتر چک مى کردند.
این تیم مطالعه به این نتیجه رسید که خاموش کردن اعالن ها براى افرادى که 
«ترس از دست دادن» و «نیاز به تعلق داشتن» دارند، از نظر روان شناختى براى 

آن ها «غمگین تر» به نظر مى رسد.
نتایــج مطالعــه جدید بــا نتایــج مطالعه دیگــرى که ماه گذشــته منتشــر 
شــد، در تضاد اســت، این مطالعه هــا تأیید مــى کردند که غیرفعــال کردن
 اعــالن هــا بهتریــن تاکتیــک بــراى توقــف اســتفاده از تلفــن

 است.

 تغییر منظم رمزهاى عبور به ایمن و ایمن نگه داشتن حساب در برابر هکرها 
و سایر حمالت مخرب کمک مى کند.

 مهم اســت که رمز عبور را در مقابل افراد خارجى که مى توانند به صورت 
غیرمجاز به رمز عبور واى فاى شما دسترسى پیدا کنند و از آن سوءاستفاده 
کنند، ایمن نگه دارید. این ممکن است شامل: سرقت اتصال به اینترنت، تغییر 
تنظیمات، تغییر رمز عبور شبکه یا هدایت مرورگر به سایت هاى بدافزار باشد.
1. یک رمز عبــور منحصر بــه فرد و دشــوار براى حــدس زدن انتخاب 
کنید.2.هرگز از رمز عبور یکسان استفاده نکنید.3.از گذرواژه هاى عمومى 
مانند تاریخ تولد، نام همســر، نام حیــوان خانگى و گذرواژه هاى آســان 
حدس زنى مانند: 123456 استفاده نکنید.4.رمز عبور، طوالنى تر ایمن تر. 
اطمینان حاصل کنید که رمز عبور شــما حداقل داراى 12 کاراکتر است که 
حروف عددى و داراى کاراکترهاى خاص است.5.مطمئن شوید که رمزهاى 
عبور شما به یاد ماندنى هســتند تا بتوانید در یک چشم به هم زدن آنها را به 

خاطر بیاورید.
این نکات و ترفندها را در ذهن داشته باشید تا با هر مشکلى مرتبط با رمزهاى 

عبور واى فاى خود مواجه نشوید.

فعالیت نسخه پولى اســنپ چت در آمریکا و چند بازار دیگر با هزینه اشتراك 
ماهانه 3.99 دالر آغاز شد.

 فعالیت این نسخه پولى، گام مهمى در فاصله گرفتن شرکت اسنپ از مدل درآمد 
مبتنى بر تبلیغات است.

اســنپ که اوایل ماه میالدى جارى از راه اندازى نسخه اشتراکى "اسنپ چت 
پالس" خبر داده بود، اعالم کرد: این سرویس ابتدا در کانادا، انگلیس، فرانسه،  
آلمان، استرالیا، نیوزیلند، عربستان سعودى و امارات متحده عربى قابل دسترس 

خواهد بود.
با کاهش پیدا کردن بودجه تبلیغات شــرکتها در واکنش به افزایش هزینه ها 
و کاهش قدرت خرید مصرف کننده، شــرکتهاى شبکه اجتماعى براى متنوع 
کردن منابع درآمدشان تحت فشار قرار گرفته اند. اسنپ ماه گذشته اعالم کرد 
در سه ماهه دوم سال 2022، به هدف ســود و درآمد دست پیدا نمى کند و باید 
روند استخدام را آهســته کرده و هزینه هایش را کمتر کند. در پى این هشدار، 

ارزش سهام اسنپ در یک روز، بیش از 40 درصد ریزش کرد.

چگونه یک رمز عبور قوى 
براى واى فــاى انتخاب کنیم

سرویس اشتراکى
 اسنپ چت پالس راه اندازى شد

چگونه به صورت آفالین 
به پیام هاى جى میل دسترسى پیدا کنیم؟

بعضــى از کارها هســتند که بــراى افزایش 
سرعت گوشى و افزایش طول عمر آن استفاده

 مى شوند اما ما از آنها اطالعى نداریم.

تلفن خــود را 3 بــار در هفته راه 
اندازى مجدد کنید

تلفن هاى ما با اســتفاده و دانلــود برنامه هاى 
جدید پر و پرتر مى شــود و تنهــا راه حل براى 
آزاد کردن مقدارى از فضا و افزایش ســرعت 
آن، راه اندازى مجدد آن 3 بار در هفته است. به 
این ترتیب، تمام رم پاك مى شــود و مى توانید 

تازه شروع کنید.

برنامه هاى خود را فقط با استفاده 
از Wi-Fi به روز کنید

به روزرسانى برنامه هاى گوشى بسیار ضرورى 
است، اما وقتى از اینترنت سیم کارت استفاده 
مى کنید، نباید این کار را انجام دهید. دلیل آن 
این است که حجم بســیارى از برنامه ها زیاد 
است و حجم اینترنت شما را خیلى سریع تمام 

میکنند و سرعت تلفن شما را کاهش مى دهد.

 Chrome ذخیره کننــده داده را در
فعال کنید

به تنظیمات Chrome بروید و ویژگى ذخیره 
داده را فعــال کنید. دلیلش این اســت که این 
تنظیم صفحاتى را که مشــاهده مى کنیم 30 
درصد و ویدیوهایى را که تماشا مى کنیم تا 50 

درصد فشرده مى کند. 
بنابراین، از داده هاى بســیار کمترى استفاده 
مى کنیم و مى توانیم سرعت اینترنت را افزایش 

بدهیم.

حافظه گوشــى را چندین بار در 
طول روز تمیز کنید

معموًال، سیستم هاى Android نرم افزارهاى 
غیرضرورى را به خودى خود مى بندد، اما شما 
میتوانید بــا پاك کردن حافظه کش گوشــى 
،باعث افزایش سرعت تلفن شوید. برنامه هایى 
هستند که این کار را براى شما انجام مى دهند، 

اما فضا را اشغال مى کنند و گاهى اوقات باترى 
شما را خالى مى کنند.

 به همین دلیل اســت که پاك ســازى دستى 
سرعت تلفن شما را با دقت بیشترى نسبت به 

هر برنامه اى افزایش مى دهد.

بیش از حد به روز رسانى و ارتقا 
ندهید

اگرتلفــن شــما جدید نباشــد، نســخه هاى 
جدید و به روزرسانى ها ســرعت آن را آهسته 
مى کننــد. همچنین، اگر حافظه تان پر اســت 
به روزرسانى ها، تأثیر منفى روى سرعت خواهد 
داشت. به یاد داشته باشید که مى توانید بدون 

به روزرسانى هم ازگوشى خود استفاده کنید.

تلفن را در معرض گرما قرارندهید
اگر دســتگاه ها در معرض دماى خیلى ســرد 
یا خیلى گــرم قرار بگیرند، باترى هایشــان از 
بین مى رود. به همین دلیل اســت که توصیه 
مى شود تلفن هایمان را در روزهاى خیلى گرم 
در معرض نور خورشــید قرار ندهیم. همچنین 
توصیه مى شــود در صورت نیاز بــه تماس یا 
جستجوى مسیرها، تلفن ها را در سرماى شدید 

بیرون نیاوریم.

ترفندى که سرعت گوشى شما را افزایش مى دهد
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چگونه به صورت آفالین افزایشمىدهد

آیا براى شما هم پیش آمده که هنگام کار با مانیتور، دچار درد شدید در چشم یا سر خود شده 
باشید؟ شاید فکر کنید این بیمارى ها به خاطر کار زیاد به وجود مى آیند که البته حق هم 
دارید، اما رعایت نکردن یک سرى نکات ایمنى قبل از کار هم باعث به وجود آمدن آن ها 
مى شود. براى مثال فاصله  درست چشم از مانیتور یک نکته  بسیار مهم است که متأسفانه 

به آن کمتر توجه مى شود.
این روزها حجم کارهاى پشت سیســتم در مقایسه با چندین سال قبل بسیار بیشتر شده 
است. در نتیجه کاربران بیشتر تمایل به پشت میز نشــینى پیدا کرده اند. همین موضوع 
هم سبب شده فرکانس کار با گوشى یا مانیتور به شدت افزایش پیدا کند، به گونه اى که 
بسیارى از افراد این روزها دچار کمر درد، سر درد مزمن، چشم  درد و بیمارى هایى مثل این 
هستند. البته آنچه که در این مطلب قصد داریم به آن بپردازیم، بیشتر روى فاصله  درست 
چشم از مانیتور تمرکز دارد که اگر رعایت شود، کاربران مى توانند از مشکالتى نظیر درد 

چشم و سر در امان بمانند.

چرا فاصله  چشم از مانیتور اهمیت دارد؟
فاصله  درست نشســتن تا مانیتور اهمیت زیادى دارد زیرا همانطور که گفته شد، اگر این 
مسأله رعایت نشود، مى تواند باعث ایجاد درد در چشم یا سر کاربر شود. بسیارى از پدرها 
و مادرها اصرار دارند شــما فاصله  زیادى از مانیتور حین کار کردن داشته باشید. اما باید 
این نکته را هم بدانید که هرچه دورتر بنشینید، نوشته هاى روى صفحه کوچک تر دیده 
مى شوند و هرچه شــما به چشم خود براى دیدن آن محتوى فشــار وارد کنید، بیشتر در 

معرض چشم درد قرار مى گیرید.
از طرفى دیگر این نصیحت آن ها که مى گویند زیاد به مانیتور نزدیک نشــوید هم بى راه 
نیست. در این حالت همه چیز بزرگ تر مى شود که این موضوع شاید روى کاغذ خوب به 
نظر برسد اما وقتى فاصله چشم ما با چیزى بسیار کم باشد و در واقع آن چیز را بزرگ تر از 
حد مشاهده کنیم، چشم ما باید فشار زیادى به خود وارد کند تا بتواند تمام جزئیات را به 
بهترین شکل ممکن در یک کادر دریافت کند. این کار همچنین باعث مى شود چشمان 
شما که دائما هم در حرکت هست، براى اینکه تمام جزئیات را در محیط دید خود داشته 

باشد، آسیب جدى به خود وارد کند.
بهترین فاصله  نشستن تا مانیتور، همان فاصله اى است که شما بدون اینکه به خود فشار 

بیاورید، مى توانید متون را بخوانید و کامال متوجه شوید. یعنى همه چیز در حالت عادى 
بزرگ و شفاف به نظر برسند. همچنین این بزرگى و شفافیت نباید چشم شما را آزار دهد. 
حتى اگر اندکى به جلو خم شوید تا صفحه را بهتر مشاهده کنید، باز هم آن فاصله، فاصله 
 sans-serif ایدئال محسوب نمى شود. پیشنهاد مى شود فونت نوشته هاى خود را روى

قرار دهید چرا که بهترین فونت براى افرادى است که زیاد با کامپیوتر کار مى کنند.
اگر فکر مى کنید فاصله  شما با مانیتور خوب و ایدئال است اما باز هم عالئم سر درد، 

چشم درد، تارى و… دارید، بهتر است هر چند دقیقه یک بار از کار فاصله گرفته 
و چشمان خود را ببندید تا استراحت کنند. در این وقفه  کوتاه باید هر محصولى 
که نمایشــگر دارد را کنار بگذارید، نه اینکه براى فرار از مانیتور، به گوشى 
خود پناه ببرید. اندکى هوا بخورید، چشم خود را ورزش دهید و آن ها را با آب 

بشویید تا مجددا براى کار آماده شود.

فاصله  چشم از مانیتور باید چقدر باشد؟
مى رسیم به پرسش اصلى؛ نشستن در چه فاصله اى از مانیتور ایده آل محسوب 

مى شود؟ به صورت کلى گفته مى شود یک دست باید از مانیتور تا چشم 

کاربر فاصله وجود داشته باشد. به عبارتى ساده تر، این میزان بین 20 تا 30 اینچ خواهد بود 
76 سانتى متر. 50 تا 2 که مى شود چیزى حدود 8

حال خودتان تنظیم کنید که در کدام فاصله بین این دو مقدار یادشده، مى توانید آن معیارى 
که در باال گفتیم را داشته باشید؛ یعنى همه چیز شــفاف و بزرگ باشد و در عین حال به 
چشمان شما فشارى وارد نشود یا مجبور نباشــید براى دیدن محتوى، خود را به سمت 
مانیتور خم کنید. چون با خم شدن به سمت مانیتور، کمر درد هم به مشکالت دیگر شما 

اضافه خواهد شد.
اگر چشم شــما حتى با رعایت کردن این فاصله هم خشک مى شود و درد مى گیرد، چند 
بار پلک بزنید. بسیارى از افراد تمایل دارند وقتى با مانیتور کار مى کنند، کمتر پلک بزنند. 
این کار باعث وارد شدن صدمات زیادى به چشم مى شود. پلک زدن چشم را مرطوب نگه 
مى دارد و باعث مى شود به خشکى و سوزش دچار نشــود. بنابراین اصال آن را فراموش 

نکنید.
همچنین برخى از افراد چون مانیتور را هم سطح با چشم خود تنظیم مى کنند، شاید مجبور 
شوند گاهى اوقات چشــم خود را براى دیدن محتوى درون آن، خیلى باز کنند. پیشنهاد 
مى شود به جاى این کار، مانیتور را اندکى پایین تر از سطح چشم تنظیم کنید تا به آن اشراف 

داشته باشید. بدین ترتیب شما دیگر نیازى ندارید که چشمتان را بیش از حد باز کنید.

استفاده از مانیتورهاى چندگانه
اگر از چند مانیتور استفاده مى کنید و مى خواهید همچنان فاصله  20 تا 30 اینچى را حفظ 
کنید، شاید برایتان سخت باشــد چون مانیتورها، خصوصا آن هایى که منحنى هستند، 

فواصل مختلفى از هم دارند. 

اما ســعى کنید تا جایى که امکان دارد آنها را در کنار هم قرار دهید تا مجبور نشوید دائما 
وضعیت خود را براى دید بهتر تغییر دهید. همچنین بهتر است بین آن ها فاصله اى هم وجود 
نداشته باشد و همگى به یک اندازه باشــند؛ یعنى مجبور نباشید براى دیدن یک مانیتور، 

خیلى به خود فشار وارد کنید و به این طرف و آن طرف بچرخید.
اگر یک مانیتور به اندازه  دیگرى بلند نیست، مى توانید زیر آن یک پایه قرار دهید تا باالتر 
بیاید و با مانیتور دیگرى که دارید هم سطح شود. حال این پایه مى تواند کتاب باشد یا هر 
چیز دیگرى. اما در انجام این کار اصال ســهل انگارى نکنید. اگر دو مانیتور هم اندازه هم 
دارید، تصور نکنید همه چیز تمام شده است؛ حال باید خود را در دقیق ترین وضعیت قرار 
دهید که نشستن درست در مرکز آن هاست. با  این کار شما مجبور نخواهید شد سر خود 
را براى مشاهده  مانیتور دوم، خیلى بچرخانید. در این شرایط، سیستم سه مانیتوره مى تواند 
بسیار عالى باشد چرا که یکى از آن ها را درســت روبروى خود قرار مى دهید و دیگرى را 

در طرفین آن.
تنها کارى که باید بکنید این است که مطمئن شوید گردن شما خیلى به این طرف و آن 
طرف نمى رود چون مى تواند باعث ایجاد درد در این ناحیه شود. گردن ورزش هاى خاص 
خود را دارد که مى توانیــد بعد از هر چند دقیقه کار، آن ها را انجــام دهید. اگر هم مجبور 
هستید بچرخید، سعى کنید صندلى خود را بچرخانید تا بدن شما کامال بچرخد و نه فقط 

بخشى از آن.

اگر لپ تاپ داشته باشیم چطور؟
داشتن لپ تاپ باعث مى شود کاربران به خاطر سهولت نگه دارى آن در شرایط مختلف، 
ارگونومى مناسب بدن را فراموش کرده و در شرایط نامناسبى از آن استفاده کنند. از طرفى 
چون صفحه کلید و نمایشگر به هم متصل هستند، شما خواه یا ناخواه مجبور مى شوید در 
یک فاصله  ثابت از آن قرار بگیرید. بهترین راه حل براى کسانى که زیاد از لپ تاپ استفاده 

مى کنند این است که یک صفحه کلید و ماوس اکسترنال خریدارى کنند.
در این حالت لپ تاپ به عنوان یک مانیتور مى تواند در یک سطح بلند مثل میز قرار بگیرد 
و کاربر هم با صفحه کلید و ماوس با آن کار کند. شــاید این کار هزینه بر باشد اما قطعا 
سالمتى شما اهمیت بسیار بیشترى دارد. در ضمن، هزینه خرید یک صفحه کلید و ماوس 

معمولى هم آنقدرها زیاد نخواهد شد.

صندلى خوب فراموش نشود
توجه داشته باشید فاصله گرفتن از مانیتور فقط یک 
بخش ماجراست. اگر شــما صندلى خوبى نداشته 
باشید که به شــما اجازه  مانور ندهد، باز هم مجبور 
خواهید شــد بیش از حد گردن و سر خود را حرکت 
دهید. همچنین اکثر نقاط بدن شــما در فشار شدید 
قرار مى گیرند. در نتیجه وقتى یک سیستم خریدارى 
مى کنید یا مى دانید قرار اســت زیاد با سیستم سر و کار 
داشته باشید، حتما براى خرید یک صندلى خوب، هزینه 

کنید.
همچنین باید به این نکته  مهم اشاره داشته باشیم که 
فرقى نمى کند از چه مانیتورى اســتفاده مى کنید. 
تصور نکنید حاال که یــک مانیتور قابلیت هاى 
محافظتى زیــادى دارد، مى توانیــد در هر 
شرایطى روبروى آن بنشینید بدون اینکه 
آسیبى به چشم شــما وارد شود. هرچند 
خرید مانیتور باکیفیت واقعا واجب است، 
اما رعایت کردن نکات ایمنى یادشــده 
در هر شــرایطى واجب تر است. چشم ما 
هم مانند هر عضو دیگر نیاز به استراحت و 
تمرین دارد. بنابراین باید به خوبى با آن رفتار و 

از آن محافظت کرد.
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مـــاهى
مصرف ماهى دو بار در هفته، از بیماران مبتال به دیابت در برابر 

ابتال به مشکالت کلیوى محافظت مى کند. همچنین ماهى 
در حفظ سالمت قلب هم نقش مثبتى را ایفا 

مى کند.

آووکادو
آووکادو بــه دلیل داشــتن چربى هاى 
غیراشــباع با یک پیوند دوگانه، یکى از 
بهترین غذاها براى حفظ سالمت قلب به 
شمار مى رود. فیبر، پتاسیم و لوتئین موجود 
در آووکادو به کاهش کلســترول خون و 
کاهش التهاب بدن و همچنین حفظ فشار 
خون در محدوده  طبیعى کمک مى کند. 
در هر 50 گرم آووکادو، 80 کالرى انرژى، 
6 گرم چربى ســالم و انواع ویتامین ها و 

مواد معدنى وجود دارد.

اسفناج
افراد مبتال به دیابت نوع 2 یک و کربوهیــدرات کــم براى این، به دلیل داشتن کالرى را ایفا مى کنند. عالوه بر دیابت، نقش یک محافظ C هســتند که در برابر ویتامیــن A و ویتامین اکســیدان هایى ماننــد این سبزیجات داراى آنتى علت ایــن امر آن اســت که نوع 2 را تا 14 درصد کاهش مى دهد؛ دارند، مانند اسفناج، خطر ابتال به دیابت مصرف ســبزیجاتى که برگ هاى تیره  

کلم بروکلى
کلــم بروکلى حــاوى مقــدار زیادى 
ویتامین A و C است. این دو ماده   مغذى 
خاصیت آنتى اکسیدانى دارند و مصرف 
آن ها هم براى افراد سالم و هم افراد مبتال 

به دیابت مفید است.

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى سرشار از آنتى اکسیدان است و بهتر است 
بیماران دیابتى به طور مرتب از آن مصرف کنند. این ماده غذایى 
در کاهش فشار خون و کلسترول بد (LDL) نقش دارد و از ابتال به بیمارى 
قلبى پیشــگیرى مى کند. لیکوپن موجود در گوجه فرنگى مى تواند احتمال بروز 

بیمارى قلبى را تا 26 درصد کاهش دهد.

رف ماهى دو بار در هفته، از بیماران مبتال به دیابت در برابر 

ابتال به مشکالت کلیوى محافظت مى کند. همچنین ماهى 
در حفظ سالمت قلب هم نقش مثبتى را ایفا 

مى کند.

4 را تا 14 درصد کاهش مى دهد؛ دارند، مانند اسفناج، خطر ابتال به دیابت مصرفســبزیجاتى که برگ هاى تیره   Aوویتامیــن A و ویتامین اکســیدان هایى ماننــد این سبزیجات داراى آنتى علت ایــن امر آن اســت که 2وونوعنوع2
به دلیل داشتن کالرىرا ایفا مى کنند. عالوه بر دیابت، نقش یک محافظ C هســتند که در برابر  2افراد مبتال به دیابت نوع 2 یکو کربوهیــدرات کــم براىاین،

گوجه فرنگى
است آنتى اکسیدان است و بهتر گوجه فرنگى سرشار از
بیماران دیابتى به طور مرتب از آن مصرف کنند. این ماده غذایى
در کاهش فشار خون و کلسترول بد (LDL) نقش دارد و از ابتال به بیمارى
قلبى پیشــگیرى مى کند. لیکوپن موجود در گوجه فرنگى مى تواند احتمال بروز

6بیمارى قلبى را تا 26 درصد کاهش دهد.

سیاه دانه گیاهى است که بیش از دو هزار سال سابقه مصرف در طب سنتى دارد و از آن براى درمان امراض مختلف 
استفاده مى شود.

از سیاه دانه براى درمان سردرد، دندان درد، گرفتگى بینى و کرم هاى روده، چشم صورتى، آبسه و انگل استفاده 
مى شود. امروزه سیاه دانه براى درمان عوارض مربوط به دســتگاه گوارش از جمله قولنج، نفخ، اسهال، اسهال 

خونى، آلرژى، سرفه، برونشیت، آمفیزم، آنفلوانزا، آنفلوانزاى خوکى و احتقان سینه نیز کاربرد دارد.
سیاه دانه مى تواند فشارخون و کلسترول را پایین بیاورد، ضدسرطان است و سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند. 
برخى از افراد از روغن سیاه دانه به طور مستقیم روى پوست براى تسکین درد مفاصل (روماتیسم)، سردرد و 
برخى از عوارض پوستى استفاده مى کنند. در آشــپزى و انواع غذا ها از سیاه دانه به عنوان ادویه و طعم دهنده 

نیز استفاده مى شود.

سیاه دانه سرشار از آنتى اکسیدان است
سیاه دانه سرشار از آنتى اکسیدان هاست. حتمًا مى دانید آنتى اکســیدان ها ترکیباتى هستند که از سلول ها 
در برابر آسیب هاى ناشــى از رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند. آنتى اکســیدان ها مى توانند التهاب را 
کاهش دهند و از بروز بیمارى هایى مانند بیمارى قلبى، آلزایمر و سرطان پیشگیرى کنند. سیاه دانه غنى از 

«تیموکوئینون» است که یک آنتى اکسیدان بالقوه بوده و خواص ضدالتهابى دارد. 
مطالعات نشان داده اند این ترکیب قوى مى تواند از ســالمت مغز محافظت کرده و به درمان انواعى از 

سرطان ها کمک کند.

سیاه دانه مفید در درمان آسم
آسم یک عارضه مزمن است که در آن دیواره راه هاى هوایى ملتهب شده و عضالت اطراف آن منقبض 

شده و باعث مى شود فرد به سختى نفس بکشد.
مطالعات نشان داده اند روغن سیاه دانه و خصوصاً «تیموکوئینون» موجود در روغن سیاه دانه مى تواند با 

کاهش التهاب و شل کردن عضالت راه هاى هوایى، عالئم آسم را تسکین بدهد.

سیاه دانه و کمک به کاهش وزن
تحقیقات نشان مى دهد روغن سیاه دانه مى تواند براى کاهش شاخص توده بدنى (BMI) در افراد چاق، 

کسانى که سندرم متابولیک یا دیابت نوع دوم دارند مفید باشد.

سیاه دانه مفید براى سالمت پوست و مو
روغن سیاه دانه عالوه بر مصرفى که در طب سنتى دارد به صورت موضعى نیز مى تواند به درمان انواع 
عوارض پوستى کمک کرده و پوست را آبرسانى کند. تحقیقات نشان مى دهد روغن سیاه دانه به دلیل 
خواص ضدالتهابى و آنتى میکروبى که دارد در درمان عوارض پوستى مانند آکنه، اگزما، خشکى پوست 

و پسوریازیس مفید است.

بهترین روش استفاده از سیاه دانه همراه با عسل
بهترین راه مصرف سیاه دانه با عسل، ترکیب آن با آب است. آب، مواد مغذى زنده عسل خام را فعال 
کرده و اثرات آن در داخل بدن را چندبرابر مى کند. ضمناً وقتى سیاه دانه را به صورت طبیعى و نه فرآورى 

شده مصرف مى کنید بدنتان مى تواند تمام ترکیبات بیواکتیو آن را به راحتى جذب کند.
یک قاشق مرباخورى عسل ارگانیک و طبیعى را در یک لیوان آب گرم (نه داغ) حل کنید. یک قاشق 
مرباخورى ســیاه دانه را پودر کرده و به ترکیب آب و عسل اضافه نمایید. سى دقیقه قبل از صبحانه با 
معده خالى آن را بنوشید. اگر دوست داشته باشید مى توانید دو قاشق غذاخورى سرکه سیب هم به این 

ترکیب اضافه کنید.
بعد از نوشیدن ترکیب آب و عسل و سیاه دانه 30 دقیقه صبر کنید تا کامًال جذب بدنتان شود و سپس 
صبحانه بخورید. مخلوط عسل با آب گرم بیشتر و بهتر روى بدنتان اثر مى گذارد تا عسل خالى یا عسل 

با مواد غذایى دیگر.

نکته اى در مورد روغن سیاه دانه
توصیه مى کنیم روغن سیاه دانه را از فروشگاه یا نشان تجارى معتبر تهیه کنید. حرارت دادن یا فرآورى 
سیاه دانه و تبدیل آن به روغن از طریق روش هاى معمولى مى تواند ترکیبات بیو اکتیو آن را از بین ببرد. 

محصوالت سیاه دانه زیادى در بازار وجود دارند، اما همه آن ها ارگانیک نیستند.

مصرف چه اندازه سیاه دانه مناسب است؟
دوز مناسب مصرفى سیاه دانه بستگى به عواملى مانند سن فرد، وضعیت سالمتى او و عوارض احتمالى دارد. 
در مورد اینکه چه مقدار ســیاه دانه باید مصرف کنید هنوز مطالعات زیادى انجام نشده است. اما یادتان باشد 
داروهاى گیاهى لزومًا همیشه هم بى خطر نیستند و این مسئله مهمى است. حتمًا برچسب روى محصول را 

خوب بخوانید و با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

عوارض جانبى سیاه دانه و هشدارها
باردارى: مصرف سیاه دانه به اندازه اى که در غذاها استفاده مى شود طى باردارى مشکلى ندارد؛ اما مصرف مقدار 

بیشتر از این براى خانم هاى باردار مجاز نیست.
کودکان: سیاه دانه براى کودکان اگر طى کوتاه مدت و به صورت خوراکى مصرف شود مشکلى ندارد.

اختالالت خونریزى: سیاه دانه ممکن است لخته شدن خون را ُکند کرده و خطر خونریزى را افزایش دهد. سیاه دانه 
ممکن است اختالالت خونریزى را بدتر کند.

دیابت: سیاه دانه در برخى از افراد مى تواند سطح قند خون را پایین بیاورد. اگر دیابت دارید و مى خواهید سیاه دانه مصرف 
کنید باید سطح قندخون خود را با دقت بیشترى کنترل کنید تا دچار افت قند خون نشوید.

فشارخون پایین: سیاه دانه مى تواند فشارخون را پایین بیاورد. در واقع مصرف سیاه دانه ممکن است فشارخون افرادى 
را که خودشان فشارخون پایین دارند، بسیار پایین بیاورد.

عمل جراحى: سیاه دانه مى تواند لخته شدن خون را ُکند کند، قند خون را کاهش دهد و در بعضى از افراد خواب آلودگى ایجاد 
کند. سیاه دانه ممکن است احتمال خونریزى را افزایش داده و در کنترل قند خون و بیهوشى، حین و بعد از عمل جراحى اختالل 

ایجاد کند. دست کم دوهفته پیش از عمل جراحى مصرف سیاه دانه را متوقف کنید.

اختالالت غده تیروئید، تعداد زیادى از افــراد را درگیر مى کند، بدون این که آن ها از این وضعیت 
اطالعى داشته باشند.

کم کارى یا پرکارى تیروئید بر سالمت عمومى بدن از جمله وضعیت خلق و خو، سوخت و ساز بدن، 
بارورى، سالمت قلب و ... تاثیر مى گذارد و این مهم است که عالئم این اختالالت که گاهى اوقات 

نادیده گرفته مى شوند را بشناسید:
درد عضالنى و درد مفاصل: درد عضالت و مفاصل مى تواند نشانه اى از مشکالت تشخیص داده 
نشده تیروئید باشد. در واقع درد یک عالمت شایع، اما فراموش شده مشکالت تیروئید است. افراد 
مبتال به کم کارى تیروئید، ممکن اســت این درد ها را بخصوص در دســت ها و پا ها حس کنند. 

همچنین ســندرم تونل کارپ و درد و تورم در کف دســت از عالئم دیگر است. مبتالیان به 
پرکارى تروئید نیز از ضعف و درد در دست ها بخصوص بازو ها رنج مى برند.

ناراحتى و درد در گردن: درد در گردن یا بزرگ شــدن آن مى تواند 
نشان دهنده مشکالت تیروئید باشد. سایر عالئم عبارتند از احساس 
تورم در گردن، ناراحتى در بستن یقه لباس ها، مشکالت بلع و صداى 
گوش خراش. بزرگ شدن گواتر مى تواند نشانه اى از هر دو اختالل 

کم کارى و پر کارى تیروئید باشد.

تغییرات پوستى: ریزش مو، تغییر در بافت مو و تغییرات در پوست 
مشکالت تشخیص داده نشده تیروئید را ثابت مى کند. در مبتالیان 

به کم کارى تیروئید، مو ها اغلب شکننده و خشک مى شوند و به راحتى 
مى ریزند. پوست نیز ضخیم، خشک و پوسته پوسته مى شود. در مبتالیان 

به این بیمارى یک عالمت منحصر به فرد دیگر هم وجود دارد؛ از دســت 
دادن مو هاى ابرو. در پرکارى تیروئید ریزش موى شدید رخ مى دهد بعالوه این 

که پوست نیز به شدت تحریک پذیر خواهد شد.

سندرم روده تحریک پذیر: یبوست و اسهال و ابتال به سندرم روده تحریک پذیر مى تواند 
نشانه اى از مشکالت تیروئید باشد. یبوست شــدید یا طوالنى مدت و یبوستى که به درمان هاى 

معمول پاسخ نمى دهد با کم کارى تیروئید ارتباط دارد.

قاعدگى بى نظم و مشکالت بارورى: این دو عالمت نیز در بیماران با مشکالت تیروئید 
شایع است. دوره هاى قاعدگى سنگین، طوالنى و دردناك با کم کارى تیروئید رابطه دارد. مبتالیان 
به پرکارى تیروئید، قاعدگى هاى سبک تر و تجربه قاعدگى به ندرت را دارند. زنان مبتال به کم کارى 

تیروئید نابارورى و سقط هاى مکرر را نیز تجربه مى کنند.

سابقه خانوادگى بیمارى هاى تیروئید و اختالالت خود ایمنى: اگر مشکالت 
تیروئید در خانواده شما موروثى باشند، شما بیشتر در معرض ابتال به آن ها قرار دارید.

کلسترول باال: کلســترول باال به خصوص زمانى که با رژیم غذایى، ورزش و دارو هاى 
کاهنده کلسترول درمان نمى شود، مى تواند نشانه اى از ابتال به کم کارى تیروئید باشد.

افسردگى و اضطراب: تغییرات ناگهانى در خلق و خوى با اختالالت تیروئید رابطه دارد. 
کم کارى تیروئید معموال با افسردگى مشخص مى شود در حالى که در پر کارى تیروئید، 
شایع ترین عالمت روانى، اضطراب، حمالت هراس و بیمارى دو 
قطبى است. افسردگى که به دارو پاسخ نمى دهد، مى تواند 
نشانه اى از اختالل تیروئید تشخیص داده نشده 

باشد.

تغییــرات وزن: این 
نوع تغییرات وزن و کاهش وزن ســریع 

مى تواند نشانه هر دو اختالل کم کارى و پر کارى تیروئید 
باشد. مشکل در پایین آوردن وزن مى تواند نشــانه کم کارى تیروئید باشد. در 
پرکارى تیروئید نیز ممکن است با وجود خوردن همان مقدار غذاى قبل یا حتى 

بیشتر از آن وزنتان پایین بیاید.

خستگى: احســاس خســتگى وقتى بعد از 7 تا 8 ســاعت خواب، بیدار 
مى شوید، ولى قادر نیستید فعالیت هاى روزمره تان را شروع کنید، مى تواند 
نشانه هاى مشکالت تیروئید باشد. در پرکارى تیروئید هم ممکن است فرد 

دچار بى خوابى شود و همین باعث خسته ماندن شما در طول روز شود.

 خواص باورنکردنى سیاه دانه

10 نشانه مخفى ابتال به بیمارى تیروئید!

این  5 ماده غذایى 
به شدت  به دیابتى ها 

توصیه مى شود

براى یک رژیم غذایى مناسب دیابت، شما به غذاهایى نیاز دارید که به کنترل سطح قند خون (گلوکز) شما کمک کند. 
بهترین رژیم غذایى براى دیابت نوع 2 رژیمى است که حاوى مواد مغذى و غنى از فیبر، پروتئین و مقدار متوسطى از 

کربوهیدرات هاى سالم باشد.
 اگرچه تغییر رژیم غذایى دیابت را درمان نمى کند، اما مى  تواند عوارض جانبى دیابت نوع 2 مانند بیمارى قلبى و نوروپاتى 
(آسیب عصبى) را کاهش دهد. بهترین رژیم غذایى براى افراد مبتال به دیابت نوع 2 رژیم غذایى متعادلى است که در 

هر وعده غذایى داراى مقدار مناسب کربوهیدرات، پروتئین، چربى هاى سالم و سبزیجات باشد.
این مطلب را مطالعه کنید تا بدانید در صورت ابتال به دیابت نوع2 از کدام مواد غذایى باید استفاده کنید.

مصــرف انواع چــاى تاثیرات 
اختــالالت  در  مفیــدى 

نورولوژیــک ماننــد نارســایى 
شناختى و از دست دادن حافظه دارد.

چاى یکى از پر مصرف ترین نوشیدنى ها در جهان است. چاى سبز، چاى 
سیاه و چاى اوالنگ از گیاه Camellia sinensis (L.) O. Kuntze ساخته 

شده است.
جاذبه مصرف انواع چاى به خاطر وجود نوع خاصى از آنتى اکسیدان ها به 

نام پلى فنول ها است.
در این میان، چاى ســبز به طور گســترده اى مورد مطالعه قرار گرفته و 
مشخص شده است اثراتى مفید روى انواع بیمارى از جمله سرطان، چاقى، 
دیابت، و بیمارى هاى التهابى و نوروژنیک دارد. انواع مطالعات مشاهده اى 
و مداخله اى، اثرات مفید مصرف چــاى را در اختالالت نورولوژیک مانند 

نارسایى شناختى و از دست دادن حافظه ثابت کرده اند.

تجمع پروتئین Tau و پالك هــاى آمیلوئیــدى Aβ مى توانند به عنوان 
استرسور، پروســه ایجاد بیمارى آلزایمر را ایجاد کرده یا در پیشرفت این 

بیمارى دخیل باشند.
مطالعات بالینى و آزمایشــگاهى مزایاى مصرف چاى سبز به را به وجود 
 (EGCG) مانند اپى گالوکاتچیــن گاالت (GTCs) ترکیبات کاتچیــن

نسبت داده اند.
اهداف GTCs در پیشگیرى و یا درمان آلزایمر عبارتند از: تجمع غیر طبیعى 
پروتئین هاى Aβ و α-سینوکلین، مســیرهاى التهاب سلولى در بیماران 
آلزایمرى، افزایش بیان پروتئین هاى پروآپوپتوزى و اســترس اکسیداتیو 
که با اختالل عملکرد ســلول هاى عصبى و مرگ سلول هاى عصبى در 

مغز مرتبط هستند.
به گفته متخصصــان کانادایــى، ترکیب EGCG موجب تغییر شــکل 
الیگومرهاى (Oligomer) بتاآمیلوئید شده و در نهایت مانع از شکل گیرى 
پالك هاى مضر و آسیب رسان مى شود. تحقیقات نشان داده اند که خواص 

محافظتى چاى سبز حتى پس از هضم همچنان فعال مى مانند.
این مطالعات نشان داده اند زمانى که چاى سبز توسط آنزیم هاى روده هضم 
مى شود، مواد شــیمیایى حاصل از این هضم با عواملى که موجب ابتال به 
آلزایمر مى شوند، مقابله مى کنند. مطالعات نشان مى دهند نوشیدن چاى 

سبز مى تواند به کاهش زوال عقل ناشى از افزایش سن کمک کرده 
و حافظه را تقویت کند.

چاى سبز حاوى اســیدآمینه و L-Theanine است که موجب 
شــناختى مغز ایجــاد حس آرامــش و بهبــود عملکرد 

مى شود. 
پیــش بینى هــاى مولکولى 
محاسباتى نشــان داده اند که 
چگونــه EGCG مى توانــد از 

انباشــت پروتئین هاى فیبرینى 
جلوگیرى کند.

به گــزارش روابط عمومى پژوهشــکده 
گیاهــان دارویى جهاد دانشــگاهى، این 

یافته ها نشــان مى دهند که GTCs ھا 
توانایى اســتفاده در پیشگیرى و 

درمان بیمارى هاى نوروژنیک 
را دارنــد و مى توانند براى 

توسعه داروهاى جدید 
مفید باشند.

ى ى
شایع است. دوره
بهپرکارى تیروئی
تیروئید نابارورى

مصــرف انواع چــاى تاثیرات 
اختــالالت  در  مفیــدى

نورولوژیــک ماننــد نارســایى 

تأثیر مثبت نوشیدن چاى سبز بر آلزایمر

دبیر شوراى ســالمت اهواز در مورد تزریق دوز 
سوم واکسن بر اساس واکسن هاى دریافتى دوز 

اول و دوم، توضیحاتى ارائه داد.
دکتر مهــران احمــدى بلوطکــى ، با اشــاره 
به نوع دوز ســوم واکسیناســیون براى هر فرد 
اظهار کــرد: افــرادى کــه دوز اول و دوم را از 
واکســن بهارات دریافت کرده اند مى توانند دوز 
سوم را بهارات، آسترازنکا یا پاستوکووك پالس 

دریافت کنند.
وى افــزود: همچنین دریافت کننــدگان دو دوز 
واکسن سینوفارم مى توانند براى تزریق دوز سوم 
از سینوفارم، آســترازنکا و یا پاستوکووك پالس 

استفاده کنند.
دبیــر شــوراى ســالمت اهــواز بیــان کرد: 
کســانى کــه دوز اول و دوم را واکســن

 برکت دریافــت کردند، باید دوز ســوم را از نوع 
برکت، آسترازنکا یا پاستوکووك پالس استفاده 

کنند.
وى گفــت: دریافت کننــدگان دوز اول و 
دوم اســپوتنیک باید دوز سوم را آســترازنکا یا 
پاســتوکووك پالس تزریــق کننــد. افرادى 
کــه دوز اول و دوم را آســترازنکا دریافــت 
کرده اند نیــز مى توانند بــراى تزریــق دوز  از 
واکسن سوم آســترازنکا یا پاستوکووك پالس 

استفاده کنند.
احمدى بلوطکى افــزود: افرادى کــه دوز اول 
و دوم پاســتوکووك را تزریــق کرده انــد نیــز 
مى توانند دوز سوم را از نوع پاستوکووك پالس
 تزریق کنند. باید توجه شــودکه پاســتوکووك 
براى تزریق نوبت اول و دوم اســتفاده مى شود 
اما پاستوکووك پالس تنها براى دوز سوم قابل 

استفاده است.

دوز سوم چى بزنیم؟
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آگهى موضوع ماده 3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادر هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در ثبت میمه، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد تا در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضى داشته باشند از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك بخش میمه ارائه و پس 
از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراضى دادخواســت خود را به مرجع ذى صالح 

قضائى تسلیم نمایند
1- کالسه 1400/37 برابر راى شــماره 14006032020000485هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى / مسیب لطفى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 14 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى/به مساحت 
814/5 مترمربع پالك 2775 فرعى از 30 اصلى واقع در حوزه ثبتى بخش میمه خریدارى از 

مالک رسمى آقاى/ امیر حسین گرامى محرز گردیده است
2- کالســه 1400/34 برابر راى شــماره 14016030202000074 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک میمــه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه اســمعیل 
زاده فرزند حسینعلى بشــماره شناســنامه 448 صادره از در سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى/به مســاحت 814/5 مترمربع پــالك 2775 از فرعى از 30 اصلى 
واقع در حوزه ثبت بخش میمه خریدارى از مالک رســمى آقاى/امیر حســین گرامى محرز 

گردیده است
3- کالسه 1400/69 برابر راى شماره 140160302020000072 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى /خانم امین واســعى فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 6220014529 صادره از میمه در سه دانگ مشاع از /یک قطعه 
باغ به مساحت 1057/55 مترمربع پالك 526 فرعى از ا اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه 

خریدارى از ورثه مالک رسمى آقاى عبدالهادى هدائى محرز گردیده است
4- کالسه 1400/54 برابر راى شماره 140160302020000023 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم محمد تقى مردانى فرزند 
على بشماره شناسنامه 0070664722 صادره از میمه در ششدانگ /یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 511/4 مترمربع پالك 1348 فرعى از 26 اصلى مفروز و مجزى شده واقع در حوزه 
ثبتى بخش میمه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى/خانم آقاى حسین و خانمها سکینه 

و کلثوم شهرت همگى خداگو محرز گردیده است
5- کالسه 1400/43 برابر راى شماره 140060302020000350 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــى آقاى/ علیرضا خالقى فرزند مصطفى 
بشماره شناسنامه 4 صادره از میمه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى /

به مساحت 1371/65 مترمربع پالك 2804 فرعى از 1 اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى/خانم غالمعلى خالقى محرز گردیده است

6- کالسه 1400/6 برابر راى شماره 140060302020000289 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم عباسعلى ایراندوست فرزند 
مصطفى بشماره شناسنامه 9 صادره از میمه در پنج سهم مشاع از سیرده سهم یک قطعه زمین 
مزروعى/به مساحت 1032/7 مترمربع پالك فرعى از اصلى واقع در حوزه ثبتى بخش میمه 

خریدارى از مالک رسمى آقاى/خانم، خانم جان ایراندوست محرز گردیده است
7- کالسه 1400/58 برابر راى شماره 140160302020000080 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم ام البنین امینى فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 0010746889 صادره از در ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 1362/2 

مترمربع پالك 1166 فرعى از 26  اصلى واقع در حــوزه ثبت بخش میمه خریدارى از مالک 
رسمى آقاى/خانم فرهاد ثابتى محرز گردیده است

8- کالسه 1400/75 برابر راى شماره 140160302020000073 هیات اول/موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم علیرضا ایراندوســت فرزند 
حاجى آقا بشماره شناســنامه 44 صادره از میمه در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى/ به 
مســاحت 737/44 مترمربع پالك فرعى از اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه خریدارى از 

ورثه مالک رسمى آقاى/محمد على خوبان محرز گردیده است
9- کالسه 1398/26 برابر راى شماره 140060302020000442 هیات اول/موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم علیرضا صالح فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 42 صادره از میمه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى/یک قطعه باغ به 
مســاحت 252/30 مترمربع پالك فرعى 3192 از 35 اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه 

خریدارى از ورثه مالک رسمى آقاى/خانم، خانم عبدلى محرز گردیده است.
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   –  1401 /03 /31 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
1401/04/15 – م الــف: 1332804 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك میمــه - 

مهدى ذکاوتمند /3/288 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 14010160302006001399 - تاریخ 1401/02/27

برابر راى شــماره 1399 مورخ 1401/02/27 به شــماره کالســه 1387 تصرفات مالکانه 
آقاي / خانم قدمعلی مجیري فروشــانی به شناسنامه شــماره 437 کدملی 1141657351 
صادره خمینی شــهر فرزند حســینعلی در 11 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 85,99 مترمربع پالك شــماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 239 دفتــر 689 و صفحه 494، 
دفتر 523 و ســند شــماره 41002 مــورخ 1400/7/29 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک 
و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
برابر راى شماره 1398 مورخ 1401/02/27 به شماره کالسه 1386 تصرفات مالکانه آقاي/ 
خانم زهره مومنی به شناسنامه شماره 225 کدملی 1141668572 صادره خمینی شهر فرزند 
محمد در 43 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 85,99 مترمربع پالك 
شماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به 
موجب صفحه 239 دفتر 689 و صفحه 494 دفتر 523 و سند شماره 41002 مورخ 1400/7/29 
دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
برابرراى شماره 1397 مورخ 1401/02/27 به شــماره کالسه 1385 تصرفات مالکانه آقاي 
/ خانم راضیه صرامی فروشانی به شناسنامه شــماره 1130618323 کدملی 1130618323 
صادره خمینی شهر فرزند محمدمهدي در 18 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 85,99 مترمربع پالك شماره 1901 فرعی از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب صفحه 239 دفتر 689 و صفحه 494 دفتر 523 و 
سند شماره 41002 مورخ 1400/7/29  دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31 – تاریخ انتشار 
نوبت دو.م: 1401/04/15 – م الف: 1337017 – سید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر /3/304

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

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

راى شماره 6693 مورخه 1400/12/18 آقاى  حمید عباسى آبگرمى فرزند على محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/38 مترمربع قسمتى از پالك شماره 869   اصلى واقع 
در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/15 - 1338076/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /3/307

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

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

آراء  شماره  6846  و 6847 مورخه 1400/12/25 آقاى مجتبى یزدانى فرزند حسین نسبت به  
سه دانگ و آقاى محسن یزدانى  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 190/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 901   اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/3/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/15 - 1334892/ م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/309

 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

شماره: 140160302006002065 – تاریخ: 1401/3/19
برابر راى شماره 2065 مورخ 1401/03/19 به شــماره کالسه 1948 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم على اکبر عمو سلطانى به شناسنامه شماره 405 کدملى 1141571374 صادره فرزند 
رمضانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 286,91 متر 
مربع پالك شماره 1051,1 فرعى که به 6418 فرعى تبدیل شده و 5802 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند الکترونیک شماره 2105 
و 2106 و یک فقره قولنامه عادى مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 

اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
برابر راى شماره 2312 مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 1947 تصرفات مالکانه آقاى / 
خانم اصغر عمو سلطانى فروشانى به شناسنامه شماره 3333 کدملى 1140556924 صادره 
فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 286,91 
متر مربع پالك شــماره 1051,1 فرعى که به 6418 فرعى تبدیل شده و 5802 فرعى از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند الکترونیک شماره 
2105 و 2106 و یک فقره قولنامه عادى مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 
محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور س ند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/15 – م الف: 1337179 – سید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /3/312

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

شــماره: 140060302006008392- تاریخ: 1400/12/08 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000865 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سید اکبر منتظرى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 7 فرعى از 157 اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 422 دفتر220 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب  و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم سید اکبر منتظرى به 
شناسنامه شماره 13481 کدملى 1140133535 صادره خمینى شهر فرزند سید عبدالرحیم در 
ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 1375/78 متر مربع پالك شماره 7 فرعى 
از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/50 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 129/80 متر د یواریست و خط مفروز است به پالك 613 فرعى 
جنوبا به طول 10/85 متردرب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 121/16 متر به دیوار باقیمانده  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/15- م الف: 1337242 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /3/314

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف هفت هزار تن 
سیمان احتکار شده به ارزش 100 میلیارد ریال در عملیات 

مأموران پلیس امنیت اقتصادى شهرستان کاشان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار داشت: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادى شهرستان کاشان از فعالیت فردى در زمینه 
احتکار سیمان در یک انبار فروش سیمان در این شهرستان 
مطلع شدند و بررسى موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وى ادامه داد: مأموران پس از انجــام تحقیقات و اقدامات 
پلیسى با هماهنگى مرجع قضائى، انبار مذکور را شناسایى 
و در بازرسى مشــترك مأموران پلس امنیت اقتصادى و 
نمایندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت، از این محل 

هفت هزار تن سیمان احتکار شده به ارزش بالغ بر یکصد 
میلیارد ریال کشف شد.فرمانده انتظامى استان اصفهان در 
تشریح این خبر تصریح کرد: در این خصوص انبار فروش 
سیمان پلمب، فرد محتکر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

براى سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شد.
سردار میرحیدرى در پایان عنوان داشت: هدف محتکران 
و مفســدان اقتصادى از احتکار کاالهاى اساسى، ارزاق و 
دیگر نیازمندى هاى مردم ضربه زدن به اقتصاد کشــور، 
منفعت طلبى و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان است 
و پلیس با قاطعیت بر اســاس مقررات با متخلفان برخورد

 مى کند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: در سه ماه نخست 
امسال بالغ بر 2 هزار تن انواع علوفه براى استفاده دام عشایر 

این استان توزیع شده است.
مختار اسفندیارى افزود: با توجه به اینکه سطح مراتع استان 
اصفهان در مدت اخیر به دلیل بارش هاى کم تا حدى علوفه 
خود را از دست داده اســت، توزیع علوفه  براى دام عشایر 

انجام گرفت.
وى همچنین با اشاره به تداوم افزایش گرماى هوا در استان 
اصفهان همچون دیگر مناطق کشور خاطرنشان کرد: روزانه 
به وســیله 10 تانکر  بالغ بر یک میلیون لیتر آب در اختیار 

عشایر استان قرار مى گیرد.

مدیرکل عشایر اصفهان با بیان اینکه از این حیث مشکلى 
وجود ندارد تصریح کرد: احداث مجتمع هاى آبرسانى نیز از 

دیگر اقدامات امسال به شمار مى رود.
اسفندیارى اضافه کرد: افزایش قیمت نهاده هاى دامى سبب 
بیشتر شدن هزینه این قشر شده است و آنان خواهان خرید 

تولیدات خود با قیمت باالتر از سوى دولت هستند.
حدود 8500 خانوار عشــایرى شــامل ایل هاى قشقایى، 

بختیارى و عرب جرقویه در استان اصفهان سکونت دارند.
عشــایر کوچرو اصفهــان، بیــش از 6 ماه از ســال را در 
شهرستان هاى ییالقى و کوهستانى غرب، جنوب و جنوب 

غربى این استان مستقر مى شوند.

کشف 7000 ُتن سیمان 
احتکار شده در کاشان

توزیع 2000 ُتن علوفه
 براى استفاده دام عشایر

برخورد مینى بوس و تریلى 
برخـورد یـک دسـتگاه تریلـى بـا یـک دسـتگاه 
مینى بـوس در محـور صفاییـه به فوالدشـهر 10 
مصدوم برجاگذاشـت. سـخنگوى مرکز حوادث و

 فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهـان گفت: این 
حادثه عصر دوشـنبه بـه اورژانس اعـالم و 2 واحد 
امدادى به محل اعزام شدند. عباس عابدى افزود: 
در این سـانحه رانندگى 10 مرد در سنین 27 تا 54 

سال مصدوم شدند.

دستگیرى
 سارقان احشام در اصفهان 

رئیس پلیس آگاهى اسـتان اصفهان از دستگیرى 4 
سارق احشام و کشف 80 رأس گوسـفند مسروقه در 
عملیات مأموران پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد. 
حسـین ترکیان اظهار داشـت: در پى وقوع یک فقره 
سرقت احشام در شهرستان اصفهان، بررسى موضوع 
به منظور شناسایى و دستگیرى سـارق یا سارقان در 
دسـتورکار مأمـوران پلیس قـرار گرفـت. وى افزود: 
مأموران  موفق به شناسایى 4 سـارق سابقه دار شدند 
که طـى هماهنگى با مرجع قضایـى در یک عملیات 
ضربتـى دسـتگیر و به مقـر انتظامـى منتقل شـدند. 
ترکیان با بیان اینکه هر 4 متهم به ارتکاب بزه انتسابى 
خود اقرار کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده 
براى سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضایى شدند، 
همچنین فردى که اقدام به خرید دام هاى مسـروقه 

کرده بود نیز شناسایى و دستگیر شد.

کمک کنید مدارس مکتب تفکیک در پسماند خبر
 اصفهان فرو نروند

حسین قلع ریز
تفکیک یا از هم جدا کردن  
و بازگشــادن،  از آن دست 
واژه هایــى اســت که در 
علوم مختلــف کاربرد چند 
بُعدى ولى مشــترك دارد. 
در صنعت ســاختمان عموم مردم  براى گرفتن سند 
جداگانه زمین یا ســاختمان با این واژه بســیار روبه 
رو مى شــوند. در صنعت نیز تفکیک یا جداســازى 
محصوالت در فرایند هاى مختلف بخش مهمى را به 
خود اختصاص داده است. جوالن این واژه حتى به علم 

فلسفه هم کشیده شده است.
اما در حوزه شهرى چند دهه اســت تفکیک نه تنها 
در عرصه ســاختمان بلکه در مدیریت شــهرى در 
جمع آورى پسماند یا اصطالح عامیانه زباله در اصفهان 
ترویج و به نوعى نهادینه شــده است. با رشد صنعت 
بازیافت در ایران به ویژه در شــهر اصفهان شــاهد 
رونق این صنعت و جداســازى پسماندهاى خشک از 
تر در جمع آورى پسماندها توسط شهردارى و ایجاد 
شــرکت هاى جمع آورى پسماندها و اشــتغالزایى 

مستقیم براى چندصد نفر در این شرکت ها بودیم.
بر اساس گزارش سازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهــان روزانه یک هزار تن پســماند شــهرى در 
اصفهان تولید مى شــود که 65 درصد آن پســماند 
آلى و فســاد پذیر و 35 درصد پسماند خشک است. با 
یک حساب سرانگشتى روزانه 6500 تن پسماند آلى 
شامل موادغذایى و دوریزى فاسد شدنى در اصفهان 

تولید که تنها براى تولید کود کمپوســت و بخشى از 
آن نیز در زیرخروارها خاك دفن مى شود. این میزان 
پسماند آلى مى تواند با طى شــدن فرایند تولید براى 
صنعت دامدارى اصفهان خوراك دام تولید و از واردات 

نهاده هاى دامى تا اندازه اى جلوگیرى کند.
نوسانات نرخ ارز و حذف ارز 4200 تومانى براى ورود 
نهاده هاى دامى باعث افزایش قیمت خوراك دام و در 
پى آن افزایش قیمت تمام شده تولید محصوالت لبنى 
و پروتئینى شده است. افزایش یکباره این محصوالت 
فشار سنگینى براى تأمین مواد غذایى بر خانواده هاى 

با درآمد متوسط در ایران به همراه داشته است.
فرهنگسازى تفکیک پسماند خشک از تر در اصفهان 
با تالش تشکل هاى زیســت محیطى و شهردارى 
اصفهان طى فرایند 10 ساله این شهر را به عنوان یکى 
از زیباترین و تمیزترین شهرهاى ایران معرفى کرده 
و صنعت بازیافت این شهر را پیشرو در تمامى کشور 
ساخته است. صنعتى که به واسطه آن عالوه برفلزات 
ســنگین، مى توان پالستیک، شیشــه و کاغذهاى 
مصرف شده را هم به چرخه تولید باز گرداند و از دفن 
پسماند غیرقابل تجزیه در محیط زیست جلوگیرى کرد 
و اثرى مهم در کاهش آالینده هاى زیست محیطى 

ایجاد کرد.
 این در حالى است که در کمتر از یکصد سال گذشته 
خانواده هاى اصفهانى از پســماندهاى غذایى براى 
تأمین خوراك دام هاى خانگى اســتفاده مى کردند و 
پسماندى براى جمع آورى توسط بلدیه (شهردارى) 
وجود نداشــت. اما با توجه به فرایند شهرنشــینى و 

امکانپذیر نبودن نگهدارى دام، زمینه تأمین خوراك 
دام به صورت غیرمستقیم توسط خانواده ها با تفکیک 
پسماند امکانپذیر اســت.تفکیکى که مى تواند اثر آن 
را در کاهــش قیمت محصوالت لبنــى دربلندمدت 

مشاهده کنند. 
اصفهان به عنوان شــهرخالق مــى تواند در عرصه 
بازچرخانى پسماند مواد آلى در سطح کشور به عنوان 
شهرى پیشرو شناخته شــود. فرهنگسازى تفکیک 
مواد غذایى و دور ریز میوه جات دراصفهان به همت 

شهردارى و با همکارى ســازمان هاى مردم نهاد و 
رســانه ها مى تواند گامى مؤثر در بازیافت مواد عالى 
و تولید خوراك دام ایجاد کند.شــکل گیرى صنعت 
بازیافت مواد عالى به عنوان یک صنعت پاك عالوه 
براشــتغالزایى مى توانــد روزانه حداقــل 1300 تن 
معادل 130 کامیون ده تنى خوراك دام براى صنعت 
دامدارى تولید کند.این تولید خوراك نسبت به تولید 
کود کمپوست داراى ارزش افزوده چندین برابر براى 

شهر اصفهان ایجاد مى کند.

الدن ایرانمنش
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفته اســت در 
سال هاى اخیر به واسطه خشکسالى هاى پى در پى و نبود آب 
در زاینده رود در مدارس شمال شهر اصفهان، شاهین شهر و 
برخوار شاهد فرونشست بودیم.بیان این جمالت حاال حکم آب 
ریخته اى را دارد که نمى توان جمعش کرد و سر و سامانى به آن 
داد چون خیلى وقت است با مدارسى در اصفهان روبه رو هستیم 
که نه تنها خوشتراش نیستند بلکه ســاختمان هاى قدیمى و 
فرسوده اى هستند که ممکن است هر لحظه فرو بریزند، حاال 

اگر فرونشست هم باشد که مى شود قوز باالقوز. 
ســالیان زیادى اســت که مدارس اصفهان با انواع مشکالت 
روبه رو هستند که همه آنها ناشــى از نداشتن بودجه و اعتبار 
اســت. عواملى که نمى گذارد آنها نو شــوند و درصد بسیارى 
از آنها بیل تخریب به تنشان مى خورد. چندى پیش مدیرکل 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان عنوان کرد که 
تا کنون 10 هزار کالس درس با قدمت باالى 40 سال در استان 
شناسایى شده اند.  او همچنین از آسیب رسیدن به 34 مدرسه 
در اثر فرونشست خبر داد و آن زمان اظهار امیدوارى کرد که در 
مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان اعتبارات خاصى براى 
این موضوع مصوب شود. زمانى که ابراهیم رئیسى به اصفهان 
آمد، معاون حقوقى و امورمجلس وزیر آموزش و پرورش اعالم 
کرد که بیشتر مصوبات استانى سفر رئیس جمهور به اصفهان در 

حوزه نوسازى و توسعه و تجهیز مدارس بوده است. 
باید  توجه داشــت که این اقدامات وقتى مطلوب تر مى شود 
که تمامًا به مرحله اجرا برســد. با توجه به اینکه سال هاست 
مدارس اصفهان از وضعیــت خوبى برخوردار نیســتند حاال 
خیلى ها امیدوارند که با این اقدامات بخشى از مشکالت مدارس 

در اصفهان حل شود و کالس هاى درس نمره خوبى بگیرند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 140160302026003000 مورخ 1401/02/24 هیات چهار مالکیت خانم 
مرضیه صادقى به شناسنامه شــماره 718 کدملى 1287969658 صادره اصفهان فرزند على 
بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204,26 مترمربع از پالك شماره 13964 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان رسمى متقاضى موضوع سند 

الکترونیکى بشماره 139720302026014663
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/15 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/30 - م الف: 1346325 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان -

 موسوى /4/215 

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

1. راى شماره 140160302026002931 مورخ 1401/02/22 هیات چهار مالکیت آقاى على 
اصغر حبیبى به شناسنامه شــماره 6 کدملى 6219856521 صادره از بوئین و میاندشت فرزند 
امیدعلى بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 66,82 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 
الواسطه از مالکیت مرتضى و محمد صدرى و اشرف مسعود موضوع سند انتقال شماره 2338 

مورخ 25 دفتر 24/08/29 دفتر 67 اصفهان

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/30 - م الف: 

1346276 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /4/217  

01

02

04

05

03

بزرگ ترین پرونــده فوتبال ایران در مراجــع بین المللى 
مربوط به شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال است که 
صحبت از پرداخت غرامت سنگینى به این سرمربى در آن 
مطرح است. با اعالم حسن کامرانى فر دبیرکل فدراسیون 
فوتبال، رأى دادگاه حکمیت ورزش (CAS) درباره پرونده 
مارك ویلموتس هفته آینده به صورت رسمى اعالم خواهد 
شد. زمان صدور این پرونده طى ماه هاى اخیر چندین بار از 

سوى دادگاه CAS به تأخیر افتاده است.

رافائل داســیلوا، مدافع فصل گذشــته تیم اســتقالل به 
همکارى با آبى پوشــان ادامه مى دهد. بازیکن برزیلى با 
انتشار تصویرى در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد که 
قراردادش را با این تیم تمدید کرده است. سیلوا در اواسط 
فصل گذشته به جمع آبى پوشان ملحق شده بود. او با انتشار 
تصویر لحظه تمدید قراردادش نوشت: «هیچ وقت شک 
نداشتم که اینجا بمانم. همیشه مى گفتم دلم اینجاست. من 
احساس مى کنم در خانه هستم من خیلى خوشحالم که 2 
سال دیگر با هم هستیم.  فصل جدیدى آغاز مى شود و ما به 
حمایت شما نیاز داریم! با تشکر از پیام ها و حمایت همیشه، 

شما بچه ها شگفت انگیز 

کریم اسالمى، مهاجم فصل گذشته تیم نساجى که با هفت 
گل زده بهتریــن گلزن این تیم بود چنــدى پیش جدایى 
رسمى خودش را از این تیم اعالم کرد و مشخص شد فصل 
بعد در تیم دیگرى توپ خواهد زد. اسالمى در حال حاضر 
از چند تیم لیگ برترى پیشنهاد دارد که یکى از آنها ذوب 
آهن اســت. ذوبى ها با نظر مهدى تارتار براى تقویت خط 
حمله خودشان روى جذب این بازیکن نظر مثبت دارند و 
مذاکراتى هم با وى داشتند و در صورت توافق وى به زودى 

به اصفهان سفر مى کند تا قراردادش را به امضا برساند.

رئیس باشگاه چاوز پرتغال گفت که این باشگاه براى خرید 
مهاجم پرســپولیس ریخت و پاش نمى کند. فرانسیسکو 
خوزه کاروالیو رئیس باشگاه چاوز در مورد ابراز عالقه این 
باشگاه به مهدى عبدى اظهار داشت: توانایى هاى عبدى،  
ما را شگفت زده کرده است و براى جذب او درخواست رسمى 
ارائه کرده ایم. البته توازن مالى، ستونى اساسى براى تداوم 
تیم چاوز در لیگ برتر اســت و ما براى جذب این بازیکن، 

مرتکب جنون مالى  نخواهیم شد.

رامین رضاییان مدافع فصل گذشــته پرسپولیس با انتشار 
پستى با ناراحتى از هواداران سرخ پوشان خداحافظى کرد 
و راهى کشور قطر شد. رضاییان از نحوه برخورد مسئوالن 
باشــگاه پرســپولیس و تماس نگرفتن با او گالیه داشت 
و در نهایت راهى کشور قطر شــد. امروز نشریه «الرایه» 
قطر از مقصد جدید رضاییان رونمایى کرد. این رســانه در 
این زمینه، نوشــت: رامین رضاییان در آستانه بازگشت به 
باشگاه الشحانیه قرار دارد.مدافع ایرانى سابقه بازى براى 
الشحانیه، السیلیه و الدحیل را در قطر دارد. زمستان گذشته 
این بازیکن ایرانى در لیست خروج الشحانیه قرار گرفت و 

او راهى السیلیه شد.

پرونده ویلموتس بسته مى شود؟

سیلوا ماندنى شد

مهاجم نساجى
 در ذوب آهن؟

شگفت زدگى از 
توانایى هاى عبدى

مقصد جدید رضاییان
 مشخص شد

باالخره ســبِز تمام نشــدنى فوتبال اصفهان هم با گذر از خط 
پایان بازى در مستطیل ســبز وارد وادِى جدید مربیگرى شد. 
قاســم حدادى فر پس از کش و قوس هاى فراوان بعد از ظهر 
روز دوشــنبه 6 تیرماه 1401 با خداحافظى از دنیاى بازیگرى 
به جرگه مربیان فوتبال پیوســت. او البته این کار را بدون اینکه 
کفش هایش را بیاویزد و دور افتخار بزنــد، انجام داد. پرواضح 
است که این وداع دور از هیاهو مورد عالقه بازیکنى که 17 سال 
با پیراهن سبزپوشان به میدان رفته، نبود؛ چه اینکه اگر قرار بر 
این بود او فصل گذشته پیشنهاد حضور در جمع کادر فنى ذوب 
آهن را مى پذیرفت و یکســال براى عملى کردن آن وقتش را 

هدر نمى داد.
اما  طى این یکســال چه اتفاقى افتاد که حدادى فر از رأى خود 
برگشت و تسلیم خواســته مدیران ذوب آهن شد؟ شاید تصمیم 
چند روز پیش سیدجالل حسینى براى کناره گیرى از حضور در 
میدان در کوتاه آمدن حدادى فر از اصــرار بر ادامه بازیگرى اش 

بى تأثیر نبوده باشد. الماس ذوب آهن در حالى تصمیم گرفت 
بازنشســتگى خود از بازیگرى را به صورت رســمى 

اعالم کند که به آنچه حقش بود در فوتبال 
نرسید. حدادى فر یکى از بدشانس 

ترین بازیکنان ایرانى اســت. او 
صرف نظــر از اینکــه فصل 
گذشته را با تصمیم سکاندار 
ذوبى ها و بــه علت ناآمادگى 
دور از میادین سپرى کرد، بارها 
دچار مصدومیت هاى سخت و 
طوالنى مى شد که این بازیکن 

را خانه نشین مى کرد.
ایــن اتفاقات اگرچه باعث شــد 

پسر بى حاشــیه ذوب آهن در زمره 
فوتبالیست هاى نامدار ایرانى قرار نگیرد 

اما موجب نشد او از تالش در این عرصه 
دست بکشد. حدادى فر هر وقت که در میدان 

حضور داشت چه در جوانى و چه در زمانى که 
به پایان عمر فوتبالى اش نزدیک شــده بود 
همواره با دوندگى و جنگندگى باال میانه میدان 
را در قبضه خود داشت. قاسم عالوه بر افتخاراتى 

که با باشگاه ریشه دار ذوب آهن کسب کرد موفق شد در لیگ 
چهاردهم عنوان مرد ســال فوتبال ایران را به خود اختصاص 
دهد. او حتى در سال 2008 در میان هشت کاندیداى مرد سال 
فوتبال آســیا هم قرار گرفت. همه اینها در کنار حس مسئولیت 

پذیرى ایــن بازیکن و نقش 
رهبرِى تیم که به خوبى 
از عهــده آن بر مى آمد 
کافى است براى اینکه 
او را در زمــره بهترین

 بازیکن هایى قرار دهیم 
که تاریــخ ذوب آهن به 

خود دیده اســت. هافبکى 
که نه تنهــا هیچ وقت به 

سبزپوشان اصفهان 
پشت 

نکرد بلکه در برهه هاى حساسى که تیمش به یکباره مهره هاى 
کلیدى و تأثیرگذار خود را از دست مى داد این کاپیتان باتجربه 
بود که یک تنه با اداره کردن گاندوهاى جوان در مستطیل سبز 

تمام تالشش را براى پرکردن خأل ایجاد شده به کار مى برد.
قاسم حدادى فر فصل گذشته هم تصمیم داشت به همین منوال 
در کنار تیمش باشــد اما زمانه با خواسته او پیش نرفت و حاال او 
راه دیگرى را براى یارى ذوبى ها برگزیده؛ خواه از روى میل و 
اراده خود و خواه از ســراجبار. به هر حال او قرار دادش را براى 
قرارگرفتن در کادر فنى ذوب آهن امضا کرده و با شناختى که از او 
داریم پربیراه نیست اگر مدعى شویم تا جایى که درتوان دارد در 

عملى کردن تعهدى که زیربار آن رفته سعى خواهد کرد. 
اما این گذر زمان است که نشان خواهد داد حدادى فر تا چه اندازه 
قادر خواهد بود این کار را بدون نقص انجام دهد، چه اینکه این 
براى اولین بار است که او مى خواهد روى نیمکت مربیگرى بنشیند 
و بدون شک براى پشت سرگذاشــتن این چالش جدید با فراز و 
نشیب هاى متعددى مواجه خواهد شد. طى کردن این پستى و 

تجربه در این عرصه است. الماس بلندى ها مستلزم کسب 
ذوب آهــن براى 
موفقیت دســتیابى به 

این  در 
حیطــه 
راه درازى 
را در پیش دارد 
که طى کردن آن به 
سالمت برایش محقق 
نمى شــود مگر با حمایت 
همه جانبه مدیران باشــگاه و 

قرارگرفتن در میدان عمل. 
در این میــان البته نباید از نقش ســرمربى 
گاندوها در مهارت آموزى دستیارش نیز غافل 
شد. باید منتظر بمانیم و ببینیم با توجه به سابقه رابطه نه چندان 
مطلوب بین کاپیتان سابق ذوب آهن با مهدى تارتار و کنش و 
واکنش میان این دو نفر در فصل گذشــته، تارتار حاضر خواهد 
شد به حدادى فر فرصت آزمون وخطا بدهد؟ آیا سکاندار فعلى 
گاندوها  الماس ذوبى ها را به معناى واقعى یک کمک مربى کنار 
خود مى پذیرد یا اینکه از حضور او روى نیمکت صرفاً در حد یک 
وزنه و اعتبار براى روحیه دهى به شاگردانش بهره خواهد برد؟

پایان یک راه و آغاز چالش جدید براى قاسم حدادى فر

مسیر سبز، فصل دوم 
دنى فوتبال اصفهان هم با گذر از خط 
ــبز وارد وادِى جدید مربیگرى شد. 
 کش و قوس هاى فراوان بعد از ظهر 
140 با خداحافظى از دنیاى بازیگرى

وســت. او البته این کار را بدون اینکه 
ور افتخار بزنــد، انجام داد. پرواضح 
7یاهو موردعالقه بازیکنى که 17 سال 
یدان رفته، نبود؛ چه اینکه اگر قرار بر 
فنىذوب شنهاد حضور در جمع کادر

ــال براى عملى کردن آن وقتش را 

تفاقى افتاد که حدادى فر از رأى خود 
ه مدیران ذوب آهن شد؟ شاید تصمیم 
حضور در گیرى از حسینى براى کناره

ى فر از اصــرار بر ادامه بازیگرى اش 
س ذوب آهن در حالى تصمیم گرفت 

گرى را بهصورت رســمى
ش بود در فوتبال 

 بدشانس 
ت. او 
صل 
دار

گى 
رها 
ت و

یکن 

ث شــد 
ن در زمره 

ى قرار نگیرد 
ش در این عرصه 
وقتکه در میدان

ى و چه در زمانى که 
نزدیک شــده بود 
دگىباالمیانه میدان

م عالوه بر افتخاراتى 

مرد ســال فوتبال ایران را به خود اختصاص  چهاردهم عنوان
8دهد. او حتى در سال 2008 در میان هشت کاندیداى مرد سال 
فوتبال آســیا هم قرار گرفت. همه اینها در کنار حس مسئولیت 

نقش پذیرى ایــن بازیکن و
رهبرِى تیم که به خوبى 
از عهــده آن بر مى آمد 
کافى است براى اینکه 
او را در زمــره بهترین

 بازیکن هایى قرار دهیم 
که تاریــخ ذوب آهن به 

خود دیده اســت. هافبکى 
که نه تنهــا هیچ وقت به 

سبزپوشان اصفهان 
پشت

کلیدى و تأثیرگذار خود را از دست مى داد این کاپیتان باتج
بود که یک تنه با اداره کردن گاندوهاى جوان در مستطیل
تمام تالشش را براى پرکردن خأل ایجاد شده به کار مى برد.
قاسم حدادى فر فصل گذشته هم تصمیم داشت به همین من

در کنار تیمش باشــد اما زمانه با خواسته او پیش نرفت و حاال
راه دیگرى را براى یارى ذوبى ها برگزیده؛ خواه از روى می
اراده خود و خواه از ســراجبار. به هر حال او قرار دادش را بر
قرارگرفتن در کادر فنى ذوب آهن امضا کرده و با شناختى که
مدعى شویم تا جایى که درتواندار داریم پربیراه نیست اگر

عملى کردن تعهدى که زیربار آن رفته سعى خواهد کرد. 
اما این گذر زمان است که نشان خواهد داد حدادى فر تا چه اند
قادر خواهد بود این کار را بدون نقص انجام دهد، چه اینکه
براى اولین بار است که او مى خواهد روى نیمکت مربیگرى بنش
بدون شک براى پشت سرگذاشــتناینچالش جدید با فر و
نشیب هاى متعددى مواجه خواهد شد. طى کردن این پست

تجربه در این عرصه است. المبلندى ها مستلزم کسب 
ذوب آهــن براى
موفقدســتیابى به 

در
حیطـ
راه درا
در پیش د را
که طى کردن آن
سالمت برایش مح
نمى شــود مگر با حما
جانبه مدیران باشــگ همه

قرارگرفتن در میدان عمل. 
در این میــان البته نباید از نقش ســرمر
گاندوها در مهارت آموزى دستیارش نیز غ
شد. باید منتظر بمانیم و ببینیم با توجه به سابقه رابطه نه چند
مطلوب بین کاپیتان سابق ذوب آهن با مهدى تارتار و کنش
واکنش میان این دو نفر در فصل گذشــته، تارتار حاضر خو
شد به حدادى فر فرصت آزمون وخطا بدهد؟ آیا سکاندار فع
به معناى واقعى یک کمک مربىک گاندوها  الماس ذوبى ها را
ی او روى نیمکت صرفاً در حد خود مى پذیرد یا اینکه از حضور
وزنه و اعتبار براى روحیه دهى به شاگردانش بهره خواهد برد
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باشگاه پیکان بخاطر انتقال مدافع راست خود به ذوب آهن مبلغ خوبى 
به دست آورد.

امیرحسین جدى مدافع راست تیم پیکان در حالى تصمیم به جدایى 
از این باشــگاه و تجربه حضور در یک شــرایط جدید را با انتقال به 
ذوب آهن گرفت که انتقال او به تیــم اصفهانى، یک میلیارد و 500 

میلیون تومان هزینه داشت.
این مدافع راست که چهار سال قبل از جوانان صباى قم راهى پیکان 
شده و یک مقطع هم به صورت قرضى به آلومینیوم اراك رفته بود، 
پس از دوران حضورش در جمع خودروسازان تصمیم به جدایى گرفت 

و به ذوب آهن رفت.
امیرحسین جدى که طى دو فصل اخیر لیگ برتر یکى از مهره هاى 
ثابت و همیشــگى پیکان بود و نمایش خوبى در سمت راست خط 
دفاعى این تیم ارائه مى داد، با نظر مثبت مهدى تارتار سرمربى سابق 
خود به ذوب آهن رفت و مبلغ رضایت نامه خود را به باشگاه پیکان داد.

بند آزادســازى این مدافع راســت 23 ســاله از باشــگاه پیکان و 
انتقال به یــک تیم دیگر، یــک میلیارد و 500 میلیــون تومان بود 
که ذوب آهــن هزینه ایــن جابه جایــى را پرداخت کــرد تا جدى

 به اصفهان برود.

این روزها نام دو مدافع فصل گذشته مس رفســنجان و گل گهر سیرجان 
پیرامون باشگاه سپاهان شنیده مى شود.

احمد موسوى مدافع راست فصل گذشته گل گهر که از استقالل جدا شد و به 
این تیم پیوست یکى از گزینه هایى است که مدیران سپاهان براى جانشینى 
دانیال اســماعیلى فر زیر نظر دارند و از فرشاد محمدى مهر به عنوان گزینه 
دیگر یاد مى شود؛ دو مدافعى که طى فصول اخیر عملکرد خوبى در سمت 
راست  خط دفاعى داشته اند و شنیده مى شود یکى از میان این دو به سپاهان 
خواهد رفت. البته حاال باید دید مورایس به حضور کدامشان در سپاهان راى 

خواهد داد.
با توجه به اینکه دانیال اسماعیلى فر فصل گذشته جانشین مناسبى نداشت 
و در تمام بازى هاى لیگ، جام حذفى ( به استثناى یک مسابقه) و همینطور 
لیگ قهرمانان آســیا به میدان رفت و فصل بسیار فشــرده اى را پشت سر 
گذاشت، مدیران باشگاه نمى خواهند اشتباه فصل گذشته را تکرار کنند و به 
دنبال یک گزینه خارجى هم براى حضور در پست دفاع راست هستند تا او 

را نیز به اصفهان بیاورند.
سپاهان پس از معرفى رسمى مورایس و دستیارانش، حاال به چند بازیکن 
براى کامل شدن نیاز دارد و جذب دو مدافع راست یکى از نیازهاى اساسى این 

تیم براى حضور قدرتمندانه در لیگ بیست و دوم به شمار مى رود.

موسوى و محمدى مهر 
جانشین احتمالى دانیال

مربى جدید ذوب آهن از ورودش به عرصه مربیگرى صحبت کرد و گفت: به جو 
فوتبال این شهر آشنایى دارم و فکر مى کنم شرایط خوبى فراهم باشد و بتوانیم 
در کنار هم ذوب آهن را به جایگاه اصلى و واقعى خودش که چند سالى است از 

آن فاصله گرفته برگردانیم.
محمد نورى در خصــوص حضورش در کادرفنى ذوب آهن و شــروع دوران 
مربیگرى خودش از این فصل اظهار داشت: من تصمیم داشتم به مربیگرى 
روى بیاورم و منتظر یک فرصت خوب بودم و وقتى آقاى تارتار که قبًال سرمربى 
من هم بوده پیشنهاد داد بهترین فرصت ممکن بود و آن را پذیرفتم. ذوب آهن 
مجموعه خوبى است و من خودم هم قبًال چند سال در اصفهان بودم و به جو 
فوتبال این شهر آشنایى دارم و فکر مى کنم شرایط خوبى فراهم باشد و بتوانیم 
در کنار هم ذوب آهن را به جایگاه اصلى و واقعى خودش که چند سالى است از 

آن فاصله گرفته برگردانیم.
وى افزود: مهدى تارتار یک مربى خوب و کاربلد است و امسال هم تیمى که 
فصل قبل خودش بسته را اداره مى کند و این خودش یک پوئن مثبت است و 
حضور یک مربى کاربلد و تداوم حضورش در یک تیم مى تواند به پیشرفت یک 
مجموعه کمک کند و فکر مى کنم با توجه به بضاعتى که داریم فصل خوبى 

در انتظار ذوب آهن باشد.
مربى ذوب آهن در مورد اینکه همزمان با خودش قاسم حدادى فر به کادرفنى 
اضافه شده و اینکه دستیار اول تارتار چه کسى اســت، گفت: در مورد اضافه 
شدن قاسم حدادى فر خوشحالم که این اتفاق رخ داده و ذوب آهن خانه قاسم 
حدادى فر است و باید هم در این تیم حضور داشته باشد و حضورش روى نیمکت 
تیم اتفاق خیلى خوبى است. در مورد دستیار اول هم واقعاً موضوع مهمى نیست 
و همه کنار هم در کادرفنى مشغول هستیم و یک هدف داریم و آن هم کمک به 

ذوب آهن است و دنبال این عناوین نیستیم و به آن توجهى نداریم.
نورى در مورد داشــتن مدرك مربیگرى براى نشستن روى نیمکت توضیح 
داد: بله من مدرك الزم براى نشســتن روى نیمکت ذوب آهــن را دارم و در 
کالس هاى مربیگرى شــرکت کردم و مدرك گرفتم و مشکلى از این بابت 

ندارم.

نورى:

ذوب آهن را به جایگاه اصلى 
برمى گردانیم

ســرمربى جدید تیــم فوتبال اســتقالل با 
همراهى سه دستیار پرتغالى تمرینات این تیم 

را در شروع فصل جدید آغاز مى کند.
«ریکاردو ســاپینتو» سرمربى پرتغالى فصل 
آینده هدایت تیم استقالل را بر عهده خواهد 
داشــت. ســاپینتو براى کار در این تیم، سه 
دســتیار جدید و پرتغالى را به باشگاه معرفى 
کرد که این نفرات شامل مربى بدنساز، دستیار 

اول و آنالیزور وارد تهران شدند.
طبق اعالم باشگاه اســتقالل، «روى موتا» 
مربى 43 ساله پرتغالى که به عنوان مربى در 
تیم هاى الفتح، آترومیتوس یونان، استاندارد 
لیژ بلژیک، لژیا ورشــو، براگا، واسکوداگاما، 
غازى انتپ و مورینسه دســتیار مورد اعتماد 

ســاپینتو بوده در تیم فوتبال اســتقالل نیز 
سرمربى پرتغالى را همراهى مى کند.

همچنین «پائولو میگوئل دوس ســانتوس» 
مربى بدنســاز جدید باشگاه استقالل خواهد 
بود که با نظر ســرمربى پرتغالــى این تیم 
انتخاب شده و سابقه فعالیت در باشگاه هاى 
بواویشــتاى پرتغال و التعاون عربســتان را 
در کارنامه خودش داشــته و بــراى دومین 
بار حضور در یک باشگاه آســیایى را تجربه 

خواهد کرد.
«ژائو آبرئو» آنالیزور جوان و 25 ساله ساپینتو 
نیز تیم فنــى او را همراهــى مى کند. به این 
ترتیب احتماًال مربى دروازه بان هاى استقالل 

ایرانى خواهد بود.

3 پرتغالى دیگر روى نیمکت استقالل

ون پارس اصفهان با شکست شهردارى بندرعباس به لیگ 
دسته اول صعود کرد.

تیم ون پارس نقش جهان در دیدار رفت پلى آف لیگ دسته 
اول با یک گل از سد شهردارى بندرعباس عبور کرده بود تا کار 
راحت ترى در دیدار دوم داشته باشد. بازى برگشت دیدار پلى 
آف در حضور بیش از ده هزار نفر هوادار بندرعباسى به پایان 

رسید. در این دیدار پرحاشیه دو تیم دو بار دروازه حریف خود را 
باز کردند تا در نهایت این دیدار با نتیجه دو بر دو به اتمام برسد.
در نهایت ون پارس نقش جهان بــا توجه به برترى در دیدار 

رفت جواز صعود به لیگ آزادگان را کسب کرد.
باشگاه اصفهانى در سال 1398 تاسیس شد و پس از قهرمانى 
در لیگ استان توانست در لیگ دسته سوم نیز قهرمان شود و 

در اولین تجربه لیگ دویى خود نیز جواز صعود به لیگ دسته 
اول را کسب کرد تا در مدت سه سال از زمان تاسیس به لیگ 

دسته اول رسیده باشد و صعودى تاریخى ثبت کند.
در آنسوى میدان شــهردارى بندرعباس با تمام شایستگى 
که داشت از صعود باز ماند تا حســرت بندرعباسى ها هشت 

ساله شود .

سود پیکان بخاطر انتقال جدى به ذوب آهن

صعود ون پارس به لیگ دسته اول

مرضیه غفاریان
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ه داشت از صعود باز ماند تا حســرت بندرعباسى ها هشت 
ساله شود .
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معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: 55 خوشه صنعتى در این استان تعریف شده 
که توسعه صنعتى 12 مورد از آنها در زمینه سنگ ساختمان، 
ســنگ هاى قیمتى و جواهر آالت، صنایع پالستیک و 

نساجى به پایان رسیده است.
علیرضا وحدت پور افزود: مجموع ظرفیت هاى موجود در 
اصفهان موجب شده  است  تا خوشه هاى صنعتى کسب 
و کار در این خطه تشکیل شــود و این استان در رتبه اول 

کشور قرار بگیرد.
وى ادامه داد: با توجه به برنامه ریزى ها و سندهاى راهبردى 
که براى هر کدام از خوشه هاى صنعتى طراحى شده است، 
ظرفیت ارتباط گیرى بین المللى توســط هر کدام از آنها 

وجود دارد.
معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان اظهار داشت: ظرفیت خوبى براى سرمایه گذارى 
و جذب سرمایه گذار در شهرك هاى صنعتى نقاط مختلف 

استان وجود دارد.
وحدت پور خاطرنشان کرد: شناسایى و رفع نیازهاى فناورانه 

به عنوان موضوع روز شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
مطرح است و در زمان حاضر نهضتى براى ارتقاى سطح 

فناورى این واحدهاى صنعتى شکل گرفته است.
وى با بیان اینکه در این راستا به دنبال انتقال دانش فنى 

هستیم، بیان کرد: هدف ما تنها وارد کردن تجهیز یا دستگاه 
نیست و با انتقال دانش فنى مشکل واحدها و یا ارتقاء سطح 

تولید را پیگیرى مى کنیم.
معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان افزود: در این زمینه دفاتر انتقال فناورى در خارج 
از کشور  از جمله کره و چین شکل گرفته است که ارتباط 
خیلى خوبى با آنها داریم و خدمات خیلى خوبى را به واحدها 

ارائه مى دهیم.
وى بیان کرد: انتظار مى رود که این حرکت با کشورهاى 

دیگر هم از طریق تعامالت برقرار شود.
وحدت پور اظهار داشت: 87 شهرك صنعتى مصوب در 
سطح استان اصفهان وجود دارد که باالترین آمار در سطح 
کشور است و رتبه اول کشــور در این زمینه به این استان 

اختصاص دارد.
وى ادامه داد: 70 شهرك صنعتى استان در حال واگذارى 
اســت و بهره بردارى در آنها در قالب 12 هــزار قرارداد 
واگذارى و اشتغال زایى براى 140 هزار نفر به انجام رسیده 

است.

55 خوشه صنعتى
 در استان اصفهان تعریف شد

سلسله جشــن هاى ویژه تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان برتر و ممتاز 
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با حضور مســئولین شــرکت، تعدادى از 
دانش پژوهان برتر و خانواده هاى آن ها دهم تیر ماه در تاالر مخابرات استان 

اصفهان آغاز شد.
در اولین شب این جشن ها که با اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى همراه 
بود دانش پژوهان ممتــاز و خانواده هاى آن ها در کنــار هم موفقیت هاى 
فرزندان ذوب آهنى را جشــن گرفتند و لحظه هاى شــاد و به یاد ماندنى را 

شاهد بودند.
ایرج رخصتى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه این آیین به نقش اجتناب 

ناپذیر خانواده هاى ذوب آهنى در تحقق اهداف این شرکت پرداخت و گفت: 
پشتیبانى از برنامه ها و تحقق اهداف ذوب آهن اصفهان از سطح خانواده شروع 
مى شود. همکاران تالشگر و با نشاطى که توانستند بیش از ده رکورد مختلف 
در شــرکت ثبت کنند حتما در محیط خانواده از کار و تالش آنها پشتیبانى و 

حمایت مى شود.
وى از برنامه هاى این شــرکت براى آگاهى بخشى بیشتر اهداف شرکت به 
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان خبر داد و افزود: الزم اســت خانواده ها از 
دستاوردها و اهداف شرکت اطالع داشته باشند تا هم افزایى و همدلى بین این 

خانواده بزرگ روز به روز بیشتر شود.

 

تجلیل از دانش پژوهان ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

تجلیل از پیشکسوتان صنعت نجف آباد و تیران و کرون 

همزمان با دهه تولید و تجارت اولین همایش تجلیل 
از پیشکســوتان عرصــه صنعت شهرســتان هاى 

نجف آباد و تیران و کرون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در 
این مراسم ابوالفضل ابوترابى نماینده شهرستان هاى 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه صنعتگران نجف آباد و تیران و کرون در 
رقابت جهانى افتخارآفرین شده اند افزود: این افراد 

الگوى خوبى براى نسل حاضر و آیندگان هستند. 
وى تولید را تنها راه مقابله با جنگ اقتصادى حاضر 
دانست و گفت: پیشرفت و افتخارات این دو شهرستان 

حاصل همت بخش خصوصى است. 
در ادامه فرماندار نجــف آباد ضمن تاکید بر ضرورت 
توجه مســئولین دولتى و اجرایى به حــوزه تولید و 

اشــتغال گفت: رونق تولید، رفع کننده بســیارى از 
معضالت کشور به ویژه اشــتغال، کاهش وابستگى 
به کشورهاى مختلف و کاهش آثار سوء تحریم هاى 
ظالمانه علیه کشــور اســت و مى طلبد تمامى توان 
خــود را در بخش هــاى تولیــد و صنعت بــه کار 

گیریم.   
موسى مباشــرى با تقدیر از صنعتگران کشور که در 
دوران تحریم با وجود سختى هاى بسیار فعالیت خود 
را ادامه دادند تصریح کرد: در کنار سختى هاى تولید، 
صنعتگران با مشکالت صادرات محصوالت خود نیز 
مواجه هستند که حمایت دستگاه هاى دولتى و اجرایى 
از صاحبان کسب و کار در راستاى رفع موانع تولید و 
ایجاد ســاز و کار صادرات محصوالت ایرانى در این 

زمینه راهگشا خواهد بود.  

مدیرکل دفتر فناورى اطالعات، امنیت فضاى مجازى 
و آمار وزارت نیرو بر تقویت زیرساخت هاى امنیتى و 

رایانه اى شرکت هاى تحت پوشش تاکید کرد.
آزرم دهستانى در دیدار با مدیرعامل و معاونان آبفاى 
استان اصفهان گفت: خوشبختانه در سال هاى اخیر 
اقدامات مناســبى در زمینه تقویت تجهیزات حوزه 
فناورى اطالعات صورت گرفته اســت اما همچنان 
باید براى افزایش ضریب امنیت سخت افزارها و نرم 

افزارهاى مورد استفاده تالش کرد. 
وى ابراز امیدوارى کرد با بهره گیرى از ظرفیت هاى 
قانونى و ارائه آموزش هاى تخصصى و کاربردى به 
فعاالن ایــن حوزه بتوان نقاط ضعف را شناســایى و 
برطرف کرد و در جهت ایجاد یک صنعت پایدار گام 
برداشت. دهستانى همچنین بر تهیه و تدوین پیوست 
امنیت سایبرى براى طرح هاى آب و فاضالب تاکید 

کرد.

 لزوم تدوین پیوست امنیت سایبرى براى طرح هاى آبفا

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شــرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه  و مجمع عمومى فوق العاده که به ترتیب در ساعات 
9 و 10 صبح    مورخ  29/ 04    /   1401  درمحل اصفهان شــهرك صنعتی مورچه 

خورت فاز 1 خیابان 6 پالك 267 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
 دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه

انتخاب مدیران ،بازرسان،روزنامه  و تصویب تراز نامه و صورتهاى مالى 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 

افزایش سرمایه 

آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى سالیانه و مجمع عمومى فوق 
العاده    شرکت  صنایع رنگ سپاهان پارسیان سهامى خاص  به شماره 

ثبت12909   و شناسه ملى   10260339297      

هیات مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در بازدید از پاالیشگاه اصفهان 
و دیدار با مدیرعامل این شرکت، با اشاره به این که پاالیشگاه اصفهان50 میلیون سهامدار 
دارد، گفت: ارزش افزوده و زنجیره ارزش این سهام در راهبردهاى پیش رو و گام هاى آینده 
در پاالیشگاه اصفهان به خوبى تبیین شده است.محسن خدابخشى اعتماد به متخصصان 
داخلى درحوزه تولید کاتالیست ها و بازگشت سرمایه و بى نیازى کشور از واردات بعضى از 

قطعات پاالیشگاهى را در این شرکت قابل تحسین دانست.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در این بازدید اظهار داشت: وفق چشم انداز 
پاالیشگاه تا سال 1405 ، شرکت پاالیش نفت اصفهان به هلدینگ موفق پتروپاالیش با 
تحقق باالترین ضریب پیچیدگى در منطقه تبدیل خواهد شد. در این راستا نیز با اجراى 43 

ابرپروژه بسیار مطلوب عمل کرده است. در این مسیر به دنبال اجراى طرح هاى بهینه سازى 
در حال اجرا، ضریب پیچیدگى باالى 12 محقق خواهد شد.

محسن قدیرى توسعه پایدار و متوازن را مهمترین رویکرد این شرکت دانست و تصریح کرد: 
پاالیشگاه اصفهان 25 درصد فرآورده هاى نفتى مورد نیاز کشور را تأمین مى کند و به عنوان 
تامین کننده خوراك پنج شرکت بزرگ تولیدى همچون خوراك شرکت هاى پتروشیمى 
اراك، پتروشیمى اصفهان، نفت جى، صنایع شیمیایى ایران و نفت سپاهان، نقش مهمى را 
در اقتصاد کشور ایفا مى کند.معاون اقتصادى و بازرگانى شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
در این بازدید به تشریح مشکالت پیش روى شرکت پرداخت.  خدابخشى نیز در جهت ارائه 

راهکار رفع معضالت مطالبى عنوان کرد.

شرکت پاالیش نفت آینده خوبى ترسیم کرده است

مرمت و بازسازى خانه تاریخى علم «آیت ا... آیت نجف آبادى»
شهردار نجف آباد از پروژه هاى فرهنگى جارى و در دست 
اقدام شهردارى نجف آباد به عملیات مرمت و بازسازى خانه 
تاریخى علم «خانه آیت ا... آیت نجف آبادى»  در مساحت 
470 متر مربع با 95 درصد پیشرفت در منطقه دو شهردارى 

نجف آباد اشاره کرد.
عبدالرســول امامى گفت:  بناى خانه آیت مربوط به دوره 
قاجاریه است ولى در جبهه شــمالى شاهد تزیینات و فرم 

قوس هاى برگرفته از دوره صفوى مى باشیم.
امامى افزود: مرمت و بازسازى خانه با رعایت کلیه اصول و 

ضوابط مرمت بنا انجام شده است. در روند بازسازى و مرمت 
تالش گردیده مصالح مورد نیاز از مصالح اصلى خانه تولید 
گردد. براى نمونه خط تولید شده جهت شالوده و دیواره ها 

عموماً از خاك خود بنا و در محل تولید گردیده است. 
عبدالرســول امامى در پایان به پیشــرفت 95 درصدى 
عملیات مرمت و بازســازى خانه تاریخى علم اشاره کرد 
و گفت این خانه در شــرف افتتاح اســت و به عنوان یک 
هدیه فرهنگى به مردم شهید پرور نجف آباد بزرگ تقدیم

 مى گردد.


