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آرایش موى سگ؛
 500 هزار تومان!

سرقت اتومبیل با جرثقیل!
2

آلودگى هوا شورش را 
درآورده است!
3
پمپ هاى

 غیر مجاز و قطعى آب

لطفاً ماسک بزنید، 
کرونا هنوز هست!

کنسرت هایى
 که باید منتظر بمانند

نصب سرعتگیر در نقاط
 حادثه خیز نجف آباد

انتقاد از تخصیص اندك آب 
به شهرك گلخانه اى فریدن
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3

     

4 مورد
 از مضرات 

نوشیدنى هاى 
انرژى زا

پلیس اصفهان علیه دور دور 
3

7

متصرفان 
حریم سدها 

مجازات مى شوند

مصرف نوشــیدنى هاى انرژى زا مى تواند مضراتى براى 
سالمتى داشته باشــد که چند نمونه از این مضرات در این 

گزارش بیان شده است.
 کودکان و نوجوانان اغلب نوشیدنى هاى انرژى زا را با 

نوشیدنى هاى ورزشى اشتباه مى گیرند...

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: هر 
گونه ساخت و ساز و تصرف غیرقانونى در حریم 

سدها جرم است.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى افزود: 
افرادى هســتند که با علم و آگاهى کامل و حتى 
در ســایه غفلت برخى مســئوالن نسبت به اخذ 
مجوزهاى الزم اقدام کرده اند که این موارد نیازمند 
پیگیرى قانونى اســت. وى تصریح کرد: تمامى 
ممنوعیت هایى که پیرامون ســاخت و سازهاى 
غیرمجاز و تصرفات غیرقانونى در حریم و بستر 

رودخانه زاینده رود وجود دارد ...

مراسم دعاى عرفه در باغ مراسم دعاى عرفه در باغ 
رضوان برگزار مى شود رضوان برگزار مى شود 

با یاد درگذشتگان کرونایى؛با یاد درگذشتگان کرونایى؛
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رئیس پلیس راهور استان: شهروندانى که براى دور دور حاضر مى شوند اغلب افرادى هستند که سرمست 
غرور ثروت هستند و اندوخته مالى فراوانى دارند

خداحافظى خاص
 براى کاپیتان سرخپوشان

بازى خداحافظى کاپیتان پرســپولیس قرار است یک دیدار خاص و جذاب 
باشد.بحث بازى خداحافظى سیدجالل حســینى هنوز داغ است اما تمام 
صحبت هایى که از حدود دو هفته قبل مطرح مى شد به نوعى نقش بر آب شد 

و از آنجایى که خود سیدجالل هم دوست ندارد ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

طرح جدید 
پلیس براى 

موتورسواران 
متخلف

طرح «بن – بروجن» لغو نشده است
به رغم مخالفت استان اصفهان با هرگونه بارگذارى جدید بر رودخانه زاینده رود؛
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به بهانه فروغ و افول زودهنگام «باشوى آبى ها»به بهانه فروغ و افول زودهنگام «باشوى آبى ها»

همیشه پاى یک زن 
درمیان است!

شوك تکان دهنده اى که یک میلیارد نفر را زمینگیر کرد ترفندهاى شبکه هاى اجتماعى براى افزایش مخاطبانجهان نما 84 درصد نانوایى هاى اصفهان هوشمند شدند تکنولوژى انحالل ذوب آهن به ضرر ورزشکاران استاستان ورزش

   بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد 
تعداد یک قطعه تجارى در محله اشترجان، شهرك شقایق، 
شهرســتان فالورجان را از طریق مزایده عمومى به فروش 

برساند. 
متقاضیــان براى کســب اطالعــات بیشــتر مى توانند 
از تاریــخ پنجشــنبه 1401/4/16 بــه آدرس اینترنتــى

 www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

 
 
 

 

  آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

چاپ  دومچاپ  دوم

فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى(ره)
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت 
جنوب بلوار امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/04/30  ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/15  
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/11  ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/10 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى: فیش نقدى به مبلغ 500,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه شهردارى مرکزى- 03145225200

 فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى(ره)
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت جنوب 
بلوار امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000021 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05  ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/16   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/18  ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15  

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى: فیش نقدى به مبلغ 1,000,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه شهردارى مرکزى- 03145225200

مناقصه عمومى یک مرحله اى(نوبت دوم) 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت دوم) 

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

م.الف :      1348076

م.الف :      1348119

م چاپ اولچاپ اول

م چاپ اولچاپ اول
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فک ت

فیلم هاي برگزیده سینماي جهان با موضوع سالمندي در برنامه «سینماگپ» نمایش و 
مورد تحلیل و بررسی روانشناسی قرار می گیرد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شهرداري اصفهان، مسئول باغ تجربه(دفتر 
تخصصی سالمند) سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشی شهرداري اصفهان گفت: هدف 
این مرکز ارائه برنامه هایى براى سالمندان، آموزش و پیشگیرى در این گروه سنى بوده و 
اینکه به میانساالن آموزش دهیم که چگونه دوران سالمندى خوب و موفقى داشته باشند.

 ژاله کرمانی ادامه داد: ویژه برنامه سینما گپ به پخش و بررسی فیلم هاى برگزیده جهان 
با موضوع اصلى دوران سالمندى می پردازد. 

وي خاطرنشــان کرد: عالقه مندان براي تجربه یک ســالمندي موفــق می توانند 
چهارشنبه ها هر دو هفته یکبار از ساعت 17 در محل سالن حکمت(باغ تجربه) با برنامه 
سینماگپ همراه شده و با مراجعه به سایت filmogap.ir از برنامه هاي سینماگپ

 مطلع شوند.

عملیات جابجایى فیبر نورى در ورودى شهر خوانسار اجرایى شد.
عملیات اجرایى جابجایى فیبرنورى مخابرات در راســتاى بروزرسانى زیرساخت هاى 
فنى و به منظور اصالح قوس جاده اى مقابل سد باغکل و ورودى شهر خوانسار صورت 

پذیرفت.
 گفتنى است، طول مســیر جابجایى صورت گرفته 550 متر مى باشد که با همکارى 

شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت پیاده سازى گردیده است.
فیبر نورى یا تار نورى  رشته باریک  و بلندى از یک ماّده شفاف مثل شیشه (سیلیکا) یا 
پالستیک است. مى تواند نورى را که از یک سر به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. 
فیبر نورى داراى پهناى باند بســیار باالتر از کابل هاى معمولى مى باشد. با فیبر نورى 
مى توانیم تلویزیون، تلفن، ویدیو کنفرانس و داده هاى دیگر را به راحتى با پهناى باند باال 

تا 10 گیگابیت انتقال داد. 

تجربه یک سالمندى موفق با «سینماگپ»

عملیات جابه جایى فیبر نورى در خوانسار
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یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: متأســفانه 
موارد ابتال به کرونا به سرعت در حال افزایش است 

چرا که قدرت انتقال در سویه جدید بیشتر است.
مینو محرز گفت: ما این حــدس را مى زدیم که آمار 
کرونا افزایش پیدا کند و ســویه جدید غالب شود چرا 
که در کشــورهاى دیگر چنین اتفاقى رخ داده بود و 
پس از طى شــدن همه گیرى BA2 در کشــور این 
انتظار را داشتیم که BA۵ و BA۴ شیوع پیدا کند و به 
سویه غالب تبدیل شود که به سرعت چنین اتفاقى در 

حال رخ دادن است.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: کرونا هنوز به پایان 

نرسیده و با کسى شوخى ندارد و تکلیف ما هنوز با این 
ویروس مشخص نیست.

محرز با بیان اینکه متأســفانه موارد ابتال به سرعت 
در حال افزایش اســت چرا که قدرت انتقال در این 
سویه بیشتر است، متذکر شــد: این بیمارى در افراد 
واکســینه شــده اى که بیمارى زمینــه اى ندارند به 
صورت خفیف بروز پیدا مى کنــد و طى چند روز و به 
صورت ســرپایى بهبود پیدا مى کند اما در افرادى که 
بیمارى زمینه اى دارند و اشــخاص واکســینه نشده 
ممکن اســت به صورت شدید ظاهر شــود و نیاز به

 بسترى باشد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان از برگزارى 
جلسات ایران و افغانســتان با هدف تأمین حقابه هامون و 

اجراى معاهدات مربوطه در چند روز آینده خبر داد. 
حسن کاظمى قمى افزود: طرف افغانستانى موافق اجرایى 
شدن معاهده حقابه هامون است. وى گفت: پس از مذاکره 
براى حقابه هامون، آبى از سد کمال خان افغانستان رها شد، 
اما متأسفانه به دلیل اشــتباهاتى که توسط هیئت حاکمه 
افغانستان اتفاق افتاد، بخش اعظم این آب در شوره زارهاى 

این کشور ریخت و از بین رفت.
وى خاطر نشــان کرد: چیزى که هیئت حاکمه افغانستان 
به صورت مکرر تأکید دارد این است که معاهده بین المللى 

حقابه هامون باید اجرا شــود، طى چهار ماه گذشته تالش 
کردیم تا مسیر آب براى هامون باز شود که البته این آب هم 
باز شــد اما در نهایت بنا به اذعان هیئت حاکمه افغانستان، 

این اشتباه رخ داد.
قمى گفت: به واسطه این اشــتباه نه فقط به مردم مظلوم 
سیستان خسارت وارد شد، بلکه خود مردم استان «زرنج» 

افغانستان نیز از این آب محروم شدند.
وى ادامه داد: االن آب پشت سد «کمال خان» نیست بلکه 
پشت ســد «کجکى» اســت که با مرزهاى ما حدود 500 
کیلومتر فاصله دارد؛ با این حال، در حال مذاکره هستیم تا 

معاهده را اجرا کنیم.

آمار مبتالیان کرونا به سرعت 
در حال افزایش است

اشتباه طالبان در تأمین حقابه 
ایران از هامون

سرقت اتومبیل با جرثقیل!
   نصف جهــان | همیشــه گفته اند سارقان 
ایرانى در کارشان خبره اند و نوآور و از روش هایى 
براى دزدى استفاده مى کنند که به عقل هیچکس 
نمى رســد. نمونه اش هم چند سرقت اتومبیل در 
تهران طى روزهاى اخیر با کمک جرثقیل. آنطور 
که در خبرها آمده است، پلیس متهم 45 ساله اى 
را بازداشت کرده که به وسیله یک دستگاه جرثقیل 
در پوشش خودروهاى امدادرســان پنج خودرو را 
در پایتخت سرقت کرده و با کمک همدستش در 
باربرى خودروها ، اتومبیل هاى مسروقه را به جنوب 
کشور منتقل مى کرده تا در آنجا به فروش برساند. 
پلیس اعالم کرده در یک عملیات ویژه هر دو نفر را 

بازداشت کرده است.

کترى؛ 12/5 میلیون تومان!
   خبر آنالین | این روزهــا اگر به دنبال خرید 
لوازم آشــپزخانه خارجى باشید، قیمت هاى بسیار 
عجیب و غریبى را مشــاهده مى کنید که به گفته 
فروشندگان این نرخ ها تحت تأثیر افزایش قیمت 
ارز، اینچنین باال رفته اند. در این بازار کترى 2 لیترى 
السى ایتالیا با قیمت حدود 12 میلیون و 530 هزار 
تومان فروخته مى شود که قیمت بسیار باالیى براى 
یک کترى محسوب مى شــود. همچنین قورى 
وارمردار وى ام اف آلمان را مى توان با قیمت حدود 

8/5 میلیون تومان خریدارى کرد.

وضع دارو در مرز بحران
   ایلنــا | عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: 356 قلم دارو در داروخانه سیزده 
آبان کــه مرجع تأمین داروســت، کمبود داریم. 
عبدالحسین روح االمینى گفت: دارو به وضعیت 
بحرانى نزدیک شده است. سیاست ارزى که قابل 
اجراست، روى زمین مانده است و اگر همین روند 
ادامه پیدا کند با کمبودهاى شدید دارویى مواجه 

خواهیم شد.

به بیراهه رفته اند!
   برتریــن هــا | روزنامه «جام جــم»، ارگان 
صداوسیما به شکلى عجیب به سریال هاى شبکه 
نمایش خانگى حمله کرده وخواستار نظارت بیشتر 
زیرمجموعه این ســازمان بر تولید ســریال هاى 
شــبکه نمایش خانگى شده اســت. این روزنامه 
نوشت: «شــبکه نمایش خانگى به بیراهه رفته و 
قطعًا نیاز به دقت نظر و نظارت دارد و باید با تولید 
آثارى با محتوا و مضمون مناسب، اعتماد از دست 
رفته مخاطبان را به دســت آورد. این مهم به جز 
نظارت از سوى کارشناســان متخصص و معتبر 

ساترا، ممکن نیست.»

گردش مالى عجیب 
   تســنیم | سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز گفت: لــوازم و قطعات یدکى 
خودرو حدود 11/5 میلیــارد دالر گردش مالى 
دارد که بیش از دو میلیارد دالر آن قاچاق است. 
حمیدرضا دهقانى نیا گفــت: باترى و کمک فنر 
خودرو کاال هــاى اولویت دار مبــارزه با قاچاق 
بودند و بقیه شامل 55 قلم مى شوند و این اقالم 
از 15 مرداد به بعد آمــاج هدف و حمالت مبارزه 
با قاچاق در ســطح عرضه و دیگر گلوگاه ها قرار 

خواهند گرفت.

تب کنگو در 16 استان 
   باشگاه خبرنگاران جوان | رئیس گروه 
مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انســان و 
حیوان وزارت بهداشت گفت:  در 16 استان کشور 
بیمارى تب کریمه کنگو شناسایى شده است، اگر 
درمان بیمارى تب کریمه کنگو دیر شود منجر به 

بروز مرگ بیمار خواهد شد.

گرسنگى در جهان
 تشدید مى شود

   ایرنــا | سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش 
خود از تشدید گرســنگى در جهان خبر داد و اعالم 
کرد در سال گذشــته 828 میلیون نفر یا تقریبًا 10 
درصد از جمعیت جهان تحت تأثیر گرســنگى قرار 
داشتند که این آمار همچنان در حال افزایش است. 
سازمان ملل مى گوید سطح گرسنگى جهان در سال 
گذشته پس از افزایش شدید در سال 2020 به دلیل 
همه گیرى کرونا بار دیگر افزایش یافت و در ســال 
جارى، جنگ در اوکراین همــراه با تغییرات اقلیمى 
تهدیدى براى گرســنگى و مهاجرت گســترده در 

مقیاس بى سابقه است.

امر به معروف در بانک ها
   بهار | على صالح آبادى، رئیس کل بانک مرکزى 
با بیان اینکه اهتمام ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
به موضــوع «عفاف و حجاب»، وظیفــه ما را براى 
توجه به این موضوع مبارك سنگین تر مى کند گفت: 
اجراى سیاست هاى مربوط به عفاف و حجاب نباید 
محدود به ابالغ بخشنامه و نامه نگارى باشد بلکه باید 
در بانک هاى کشور مسئولین فرهنگى وجود داشته 
باشند تا ضمن پیگیرى جدى اجراى دستورالعمل ها، 
آموزه ها و مقررات ابالغى ستاد امر به معروف و نهى 
از منکر را به صورت عملى پیاده سازى و رصد کنند.

اختالس  میلیاردى
 کارمند بانک 

   بهــار |فرمانده انتظامى استان خوزستان گفت: 
اختالسگر دو میلیارد تومانى در یک شعبه بانکى در 
شهرستان رامهرمز به همراه تعدادى اسناد و مدارك 
شناسایى و دستگیر شد. سردار سید محمد صالحى 
بیان کرد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه متهم 
را که قصد خروج از شهرســتان را داشــت دستگیر 
کردند. وى افزود: در بازرسى از مخفیگاه متهم، تعداد 
زیادى اوراق قضایى، ُمهر، اســناد مالى، کپى کارت 
ملى مشتریان و همچنین یک قبضه اسلحه پنج تیر 
شورشى به همراه 10 عدد فشنگ مربوطه کشف شد.

افشاى جزئیات یک گفتگوى 
پرتنش 

   روزیاتو | بر اســاس یک فایل صوتى منتشــر 
شده، تنها چهار روز پیش از حمله روسیه به اوکراین، 
«امانوئــل مکــرون» و «والدیمیــر پوتین» یک 
گفتگوى تلفنى بســیار پرتنش داشــته اند. رئیس 
جمهور فرانسه در بخشــى از این گفتگو بر سر این 
پیشــنهاد پوتین که مکرون باید بــا جدایى طلبان 
اوکراینى مورد حمایت روســیه گفتگو کند عصبانى 
شده و به پوتین مى گوید: «نمى دانم حقوقدانان تو 
کجا درس حقوق خوانده اند.» گفتگوى پرتنش این 
دو زمانى پایانى مى یابد کــه پوتین اعالم مى کند 
در باشگاه اســت و مى خواهد هاکى روى یخ بازى 
کند و پیشنهاد درخواســت مالقات با «جو بایدن» 

را رد مى کند. 

پسر «بن الدن» 
نمایشگاه گذاشت!

   روزیاتــو | دنیاى شگفت انگیزى است، پسر رهبر 
یک تشکیالت تروریستى که در ســال 2011 توسط 
آمریکایى ها در پاکستان کشته شد، به سادگى مى گوید 
که عاشق نقاشــى است. نمایشــگاه نقاشى «عمر بن 
الدن»، چهارمین پسر ارشــد «اسامه بن الدن»، رهبر 
سابق القاعده، در فرانسه برگزار شد. عمر که از سال 2016 
در فرانسه زندگى مى کند، نقاشى را در دوران قرنطینه 
کرونا در فرانسه آغاز کرد. بسیارى از آثار او الهام گرفته 
از دوره اى از زندگى او در افغانستان است. نقاشى هاى او 
سرشار از رنگ هاى قرمز است که نشان دهنده خشونت 
و تالطمى اســت که او از دوران جوانى در این مکان ها 

تجربه کرده است.

خبرخوان

یک مرد شــیلیایى که نامش فاش نشده، به لطف یک 
اشتباه حسابدارى بیش از 200 برابر حقوقش را دریافت 
کرد و به رغم آنکه به کارفرمایانش قول بازپرداخت مبلغى 
که به اشتباه به حسابش واریز شده را داده بود، استعفا کرد 

و با 147 هزار و 180 پوند ناپدید شد.
این مرد ناشــناس پس از آنکه 268 برابــر حقوقش را 
از ســوى کارفرمایش که یک شــرکت فرآورده هاى 
گوشتى  است مى گیرد، احســاس مى کند برنده التارى 
شده است. او خیلى زود متوجه شد که به جاى دستمزد 
همیشگى اش که 500 هزار پزوى شیلى (444/95 پوند) 
اســت مبلغ 65 میلیون و 398 هزار و 851 پزوى شیلى 
معادل 147 میلیون و 180 هزار و 82 پوند دریافت کرده 
است. زمانى که مدیران این شرکت متوجه این خطا شدند 

بالفاصله با این مرد تماس گرفتند و از او خواستند تا این 
مبلغ هنگفت را بازگرداند. او قول داد که این کار را انجام 
خواهد داد و روز بعد براى تحویــل پول به بانک خواهد 
رفت.با این حال در اتفاقى شاید نه چندان غافلگیرکننده، 
روز بعد در محــل کار خود حاضر نشــد. مدیران مات و 
مبهوت سعى کردند با او تماس بگیرند اما بى فایده بود. 
وقتى مرد باالخره جواب تلفنش را داد ادعا کرد که خواب 
مانده و بعدازظهر همان روز براى جابه جایى پول به بانک 
مى رود. اما چند روز بعد این آقا نامه استعفایش را تحویل 

شرکت داد و از آن زمان دیگر دیده نشده است.
این شرکت اکنون از وکال تقاضاى کمک کرده تا مبلغ 
از دســت رفته را که از آن به عنوان جــرم اختالس یاد 

مى شود بازیابند.

مردى که 268 برابر حقوقش را دریافت کرد 
ناپدید شد!

شوك تکان دهنده اى که یک میلیارد نفر را زمینگیر کرد

بزرگ ترین سرقت اطالعات در تاریخ
یک گروه هک ناشناس به اطالعات یک میلیارد شهروند 
چینى دست پیدا کرده و آن را براى فروش گذاشته است تا 

بزرگ ترین سرقت اطالعات تاریخ رقم بخورد!
آنطور که «وال استریت ژورنال» گزارش مى دهد، یک گروه 
هک مدعى شده که اطالعات یک میلیارد شهروند چینى را 
از طریق پایگاه داده هاى پلیس ملى شانگهاى به دست آورده 
است. اگر این خبر تأیید شود، بزرگ ترین سرقت اطالعات 

در تاریخ رقم خورده است!
در بین این اطالعات، موارد ارزشــمند زیادى وجود دارد به 
طور مثال اطالعات یکى از کاربــران حاوى 10 عدد بیت 
کوین بوده که حدود 200 هزار دالر قیمت آن مى شود! این 
هکرها مى گویند 24 ترابایت داده را در اختیار دارند که شامل 
اطالعات فردى یک میلیارد کاربر از جمله نام، تاریخ تولد، 

آدرس، شماره تلفن و شماره هاى ملى آنها مى شود.
به گفته «وال اســتریت ژورنال» عالوه بر این اطالعات 
شــخصى که در بزرگ ترین ســرقت اطالعات تاریخ به 
دست هکرها افتاده، آنها همچنین به سوابق پرونده پلیسى 
شهروندان چینى شامل اطالعات دقیقى از جنایات و حوادث 
گزارش شده بین ســال هاى 1995 تا 2019 میالدى نیز 

دست پیدا کرده اند.
مشخص نیست که چه گروه هکى پشت پرده این سرقت 
بزرگ است و چگونه به این اطالعات دست پیدا کرده اند. دو 
هفته پیش کاربرى با نام ChinaDan این اطالعات را در 

یک تاالرگفتگو براى فروش قرار داده است.
خبرنگار «وال استریت ژورنال» با پنج نفر از این افراد تماس 
گرفته و هر پنج نفر صحت اطالعات منتشــر شــده براى 

خودشان رو تأیید کردند. چهار نفر دیگر هم به محض اینکه 
خبرنگار اطالعات هویتى ساده مثل اسم آنها را خوانده، تلفن 

را قطع کردند.

این ادعاى هکرها، در حالى مطرح مى شود که چین متعهد 
شده است که حفاظت از حریم خصوصى داده هاى کاربران 
آنالین را بهبود مى بخشد و به غول هاى فناورى خود دستور 

داده است تا ذخیره سازى امن ترى براى اطالعات کاربران 
تضمین کنند. همچنین در سال گذشته، قانونى در مورد نحوه 

ذخیره و کنترل داده ها، در کشور چین وضع شده بود.

آرمان کیانى

پس از جنگ با اوکراین، بازار موبایل روســیه دستخوش 
تغییرات بزرگى شده است. شــرکت هاى غربى از آن خارج 

شده و برندهاى چینى آن را تسخیر کرده اند.
روســیه به عنــوان بزرگ ترین کشــور جهان بــا خروج 
شرکت هاى غربى مثل اپل، سامســونگ، اریکسون و...، 
تغییرات گسترده اى را در بازار گوشى هاى هوشمند، تبلت ، 
لپ تاپ و لوازم خانگى خود متحمل شده است. در نتیجه این 
تغییرات، کارشناســان پیش بینى مى کنند که 90 درصد از 
محصوالت فروخته شده در بازار روسیه را به زودى برندهاى 

چینى تشکیل خواهند داد.
در بازار موبایل روســیه که یکى از پویاترین بازارهاى این 
کشور است، هفت برند پرفروش در نیمه نخست سال 2022 

را برندهاى چینى تشکیل داده اند.
اما ورود برندهــاى چینى به بازار روســیه به همینجا ختم 
نمى شــود. اگر همین رویه ادامه پیدا کند، شــاهد حضور 
برندهاى گمنام نیز در روســیه خواهیم بود. تغییرات بازار 
باعث شــده کاربران به برندهاى جدید و گمنام تمایل پیدا 
کنند که عمدتاً شرکت هاى چینى، ترکیه اى یا روسى هستند.

بازار موبایل روسیه در تسخیر برندهاى چینى

یکى از شغل هاى نوظهورکه این روزها در میان جوانان 
به ویژه در شمال شــهر تهران طرفدار پیداکرده است، 
آرایشگرى حیوانات خانگى است. پایگاه اطالع رسانى 
«همشــهرى آنالین» در این باره گزارش جالبى تهیه 
کرده که در آن به ویژگى کسانى که این شغل را انتخاب 
کرده اند و همچنین میزان پولى که بابت این کار رد و بدل 

مى شود پرداخته است. 

  حدود 30 تا 40 درصد خانواده هــا در پایتخت داراى 
حیوانات خانگى هســتند که براى نظافت شخصى آنها 

نیاز به آرایشگر ویژه است.
  اگر کســى بخواهد وارد حرفه آرایشــگرى حیوانات 

خانگى شود در ایران مى تواند در این زمینه آموزش  ببیند 
اما عده اى براى تبدیل شــدن به یک آرایشگر معروف 
و حرفه اى حیوانات خانگى، به خارج از کشــور از جمله 

کشورهاى آسیایى سفر مى کنند. 
  قیمت قیچى هاى مخصــوص کوتاهى مو از 5 تا 11 
میلیون و تیغ هاى پیرایش و اصالح از یک میلیون و 500 
هزار تومان به باالست. از طرفى براى بهداشت گوش از 
پودرهاى مخصوص استفاده مى شود که حجم بسیار کم 

آن حدود دو میلیون قیمت دارد.
  ارزان ترین خدمات، کوتاهــى ناخن و حدود 30 هزار 
تومان است و گران ترین خدمات مربوط به آرایش موهاى 
حیوانات مانند سگ با جثه بزرگ است که از 500 هزار 

تومان به باالست.

آرایش موى سگ؛ 500 هزار تومان!

با حذف ارز ترجیحى روغن و گران شــدن قیمت چیپس، 
بسیارى به افزایش بى ســابقه قیمت چیپس انتقاد کردند 

و خواستار رسیدگى به گرانى بى سابقه قیمت آن شده  اند.
بنابراین گزارش بعد از  حذف ارز ترجیحى واردات کاالهاى 
اساســى قیمت برخى از کاالهاى اساسى از جمله روغن 
چند برابر افزایش یافت و پیرو افزایش قیمت این کاالها 
قیمت محصوالتى که براى تولید آنها از کاالهاى اساسى 
استفاده مى شد نیز افزایش یافت که از جمله محصوالتى 
که مى توان به افزایش قیمت آن اشاره کرد تنقالتى نظیر 
چیپس است.  از ســوى دیگر قیمت سیب زمینى نیز اخیراً 
افزایش یافته است و همین عوامل موجب افزایش قیمت 

چیپس شده اســت. البته عالوه بر موضوع گرانى، یکى از 
معضالت دیگر در این محصوالت نظیر همین چیپس یا 
پفک، کم فروشى است که رئیس سازمان ملى استاندارد نیز 
در نشست مشترك سازمان استاندارد و سازمان تعزیرات در 
مورد پایش کم فروشى که در 23 خرداد امسال برگزار شد به 

این موضوع اذعان کرد.
به گفته رئیس سازمان ملى استاندارد  از قدیم با کم فروشى 
مواجه بودیم، اما بعد از تصمیم دولت در اصالح یارانه ها این 
کم فروشى بیشتر شده و به عبارتى کم فروشى بیداد مى کند 
و در جلسه ستاد اقتصادى دولت پیوسته این موضوع محل 

سئوال قرار مى گیرد.

چرا چیپس افزایش قیمت داشت؟

با وجود اینکه از 8 بهمن سال گذشــته، آیت ا... رئیسى، 
رئیس جمهور در سفر به اســتان گیالن دستور داد که با 
اجراى طرح آزادسازى ســواحل، هیچ کدام از نهادهاى 
دولتى یا حاکمیتى دیگر حق استفاده خصوصى از سواحل 
را ندارند و تمام خط ساحلى در شمال و جنوب کشور باید به 

صورت عام در اختیار همه ایرانیان قرار گیرد، اخیراً شاهد آن 
هستیم که در برخى شهرهاى مازندران، شهردارى ها براى 
حضور گردشگران در کنار ساحل، از آنها «پول» مى گیرند.

در چند روز اخیــر فیلمــى در فضاى مجازى منتشــر 
شده که نشــان مى دهد در شهرســتان بابلسر در اغلب 
خیابان هاى منتهى به دریا در مناطق شــهرى آن حتى 
با وجود واحدهاى مســکونى، موانعى ایجاد شــده است 
که مأموران پیمانکاران وابســته به شــهردارى بابلسر 

براى عبور این موانع و نزدیک شــدن به سواحل، از هر 
خودرو 15 هزار تومان پول مى گیرند و براى هر کســى 
که به ساحل نزدیک مى شود، قبض صادر مى کنند. البته 
پیگیرى ها نشان مى دهد که این اتفاق نه تنها در بابلسر، 
بلکه در ســایر شــهرهاى مازندران نیز به شکل مشابه 
تکرار مى شــود و شهردارى 
هاى این استان از هر کسى که
 مى خواهد بــه کنار دریا برود، 

پول مى گیرند.
مســئول روابــط عمومــى 
شهردارى بابلســر درباره این 
اقدام شهردارى آن شهر گفته 
اســت: با توجه به حضور انبوه 
مســافران در کنار ساحل در 
ایام مختلف ســال در استان 
مازندران، شهردارى هاى این 
استان به خصوص شهردارى 
بابلسر به عنوان توریســتى ترین شــهر مازندران، نیاز 
دارند که براى تأمین هزینه پاکســازى ســواحل، ایجاد 
پارکینگ و انجام سایر خدمات شــهرى در این منطقه، 
از مردم پول بگیرند! البته هزینه ورودى ســاحل فقط از 
گردشگران و افراد غیربومى دریافت مى شود، اما از افراد 
بومى هیچ هزینه اى براى حضور در کنار دریا دریافت نمى 
شود و استفاده از ســاحل خزر براى تمام اهالى مازندران

 رایگان است. 

پول بدهید، دریا بروید!
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84 درصد نانوایى هاى 
اصفهان هوشمند شدند 

مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــى اصفهان از 
مجهز شــدن 84 درصد نانوایى هاى این استان به 
دستگاه هاى کارتخوان هوشمند فروش نان خبر داد. 
محسن ضیایى اظهار داشت: چهار هزار و 400 واحد 
نانوایى در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند 
که دستگاه کارتخوان هوشــمند فروش نان در سه 
هزار و 713 واحد از این شمار نصب شده است. وى 
ادامه داد: طرح نصب دستگاه کارتخوان هوشمند در 
مابقى نانوایى هاى استان تا پایان تیرماه عملیاتى مى 
شود. مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان با اشاره 
به دلیل نصب نشدن دستگاه کارتخوان هوشمند در  
بعضى از نانوایى هاى استان اظهار داشت: نیاز به اخذ 
کد مالیاتى، خطاى سیســتمى و یا خطاى شاپرك 
از جمله اشــکاالت در زمینه نصب نشــدن دستگاه 
کارتخوان هوشمند در بعضى از نانوایى هاى استان 

اصفهان است.

ظرفیت مراسم اربعین امسال
معاون سیاســى اســتاندارى اصفهان گفت: ستاد 
اربعین چه در کشــور و چه در اســتان بسیار فعال 
است؛ براى اربعین سال جارى ما مبنا را بر ظرفیت 
اربعین حسینى سال 1398 به اضافه 50 درصد بیشتر 
قرار دادیم.  محمدرضــا جان نثارى تصریح کرد: ما 
خادم این راهپیمایى در کنار شما خادمین اباعبدا... 
هســتیم پس باید آمادگى در حــوزه هاى مختلف 
از جمله حمل و نقل، تغذیه، اســکان و موارد دیگر 
ایجاد شــود و امیداریم که بتوانیم از ظرفیت هاى 
استان در این حماسه و همچنین براى محرم و صفر، 

استفاده کنیم.

کارشناس آبفا 
رابط برتر خانه کارگر شد

امین غالمى کارشناس آموزش همگانى آبفاى استان 
اصفهان که به عنوان رابط این شرکت و خانه کارگر 
فعالیت مى کند، به عنوان رابط برتر خانه کارگر استان 
اصفهان برگزیده شــد. ارزیابى رابطان خانه کارگر 
اســتان اصفهان همه ساله و بر اســاس معیارهاى 
مختلفى همچــون عضویابى، پیگیرى در تســریع 
صدور کارت هاى عضویت و ارتبــاط همه جانبه با 
خانه کارگر در میان کلیه دستگاه هاى اجرایى استان 

انجام مى شود.

ارتقاى سطح تعامل با 
دانشگاه اصفهان 

سفیر بالروس در جمهورى اســالمى ایران گفت: 
آمــاده  ارتقاى ســطح تعامالت علمى با دانشــگاه 
اصفهان و فراهم کردن زمینــه حضور و همکارى 
این مرکز با دانشگاه هاى تراز اول بالروس هستیم. 
دیمیترى کالتسوف افزود: امکانات و زیرساخت هاى 
دانشــگاه اصفهان و توســعه همکارى هاى علمى 
بین 2 کشــور داراى اهمیت ویژه اى براى بالروس 
اســت. ســفیر بالروس در دیدار با رییس دانشگاه 
اصفهان اظهار داشــت: ظرفیت هاى وسیعى براى 
همکارى هاى علمى، آموزشــى و پژوهشــى بین 
دو کشــور وجود دارد و ما عالقه مند به توسعه این 

همکارى ها هستیم.

کاالى قاچاق در اتوبوس
ماموران ایست و بازرسى شهید ساالرى فرماندهى 
انتظامى شهرستان بویین میاندشت از یک دستگاه 
اتوبوس مقادیرى کاالى قاچاق به ارزش یک میلیارد 
و 170 میلیون ریال کشف کردند. فرمانده انتظامى 
شهرســتان بویین میاندشــت گفت: در بازرسى از 
خودروى مذکور 174 ســاعت مچــى خارجى و 15 
کیسه غذاى حیوانات خانگى خارجى کشف شد که 
با شگردى خاص در کیســه هایى با نشان داخلى و 
ایرانى جاساز شده بود. سرهنگ حمزه بهرامى ارزش 
کاال هاى مکشوفه را یک میلیارد و 170 میلیون ریال 

اعالم کرد.

خبر

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از اجراى 
طرح موتوریار پلیس براى موتورســواران متخلف با هدف 
نظم بخشى و روان سازى ترافیک، فرهنگ سازى و آموزش 

به سایر راکبان متخلف خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه در این طرح موتور 
فرد متخلف به پارکینگ منتقل نمى شود، افزود: موتور فرد 
متخلف در محل متوقف، سپس کاور موتوریار بر تن راننده 
متخلف مى شود و این راننده براى نظم بخشى و روان سازى 
ترافیک، فرهنگ سازى و آموزش به سایر راکبان متخلف به 
کمک پلیس مى آید. رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان 
اصفهان با بیان اینکه مدت اجراى این طرح براى هر راکب 

متخلف دو ساعت است ادامه داد: این افراد در محدوده اى که 
مرتکب تخلف شدند، به عنوان موتوریار مانع تخلف سایر 

موتورسواران مى شوند.
وى افزود: در راســتاى ارتقاى فرهنگ ترافیک این طرح 
هزینه زیادى دربر ندارد و این اقــدام یکى از راهکارهاى 

فرهنگى براى کاهش تصادفات است.
ســرهنگ محمدى با بیان اینکه طرح مذکــور با هدف 
مشارکت و فرهنگ سازى میان موتورسواران در سرتاسر 
کشــور درحال اجرا است، خاطرنشــان کرد: این طرح در 
اصفهان از روز شــنبه هفته پیش آغاز شده است و تاکنون 

تعداد زیادى موتورسوار تحت آموزش قرار گرفته اند.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان از 
برگزارى مراسم پرفیض دعاى عرفه در آرامستان باغ رضوان 

به یاد بود درگذشتگان کرونایى خبر داد.
على حاجیان اظهار کــرد: در طول ایام ســخت و رنج آور 
کرونایى امکان برگزارى دعاى عرفه وجود نداشت و بسیارى 
از خانواده هاى مصیبت دیده، موفق نشدند حتى براى عزیزان 
از دست رفته خود مراسم ترحیم برگزار کنند، لذا بر اساس 
هماهنگى هاى انجام شده، دعاى روح بخش و معنوى عرفه، 
ساعت 16 روز شــنبه هجدهم تیرماه (امروز)، جنب قطعه 
ایثارگران در آرامستان باغ رضوان، به یاد متوفیان کرونایى 
قرائت مى شود. مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى 

اصفهان تصریح کرد: پیش بینى هاى الزم براى آماده کردن 
محیط برگزارى مراسم انجام شده و عالوه بر خیمه مرکزى، 
خیمه هاى صحراى عرفات با فضاسازى معنوى و عرفانى برپا 
مى شود. وى افزود: قرائت قرآن، زیارت عاشورا، سخنرانى 
حجت االســالم محمد صادق ابطحــى و خواندن دعاى 
عرفه توسط مهدى خیامیان و سید محمدرضا جعفریان از 
جمله برنامه هاى این مراسم است. حاجیان خاطرنشان کرد: 
سرویس دهى الزم توسط شرکت واحد اتوبوسرانى از سطح 
شهر به همشهریان ارائه خواهد شد، همچنین براى افرادى 
که با وسایل نقلیه شخصى حضور پیدا مى کنند در جوار محل 

برگزارى دعاى عرفه، پارکینگ پیش بینى شده است.

مراسم دعاى عرفه در باغ 
رضوان برگزار مى شود 

طرح جدید پلیس براى 
موتورسواران متخلف

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: از چشم پلیس دور 
دور کردن خودروها دور نخواهد ماند و مواردى که به صورت 
عینى دیده شــوند به پارکینگ انتقال داده خواهند شــد و 
افرادى که توقف نکنند و تصور کنند از برخورد پلیس فرار 
کرده اند پالك هایشان ثبت و از طریق مأموران و دوربین ها 

توقیف سیستمى خواهند شد.
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت وگو با ایمنا با اشاره به 
وجود پدیده دور دور کردن خودرو در اصفهان اظهار کرد: در 
پدیده دور دور اغلب رانندگان سرمست ثروت با خودروهاى 
لوکس خود شرکت مى کنند و باعث سلب آسایش، آرامش 
و ایجاد مزاحمت براى نوامیس مردم مى شوند. برخى از این 
رانندگان عالوه بر دور دور حرکات مخاطره آمیز دیگرى هم 
مانند تیک آف زدن، دستى کشیدن، سگ گردانى و یا دودى 

کردن شیشه هاى ماشین در حد غیرمجاز انجام مى دهند.
وى افزود: این افراد در مناطقى ماننــد مرداویج، چهارباغ 
باال، میدان پنج طبقه خانه اصفهان بیشتر دیده مى شوند اما 
ممکن است هرکجاى دیگرى هم حضورداشته باشند و این 
حرکات را انجام دهند. این موارد از چشم پلیس دور نخواهد 
ماند و مواردى که به صورت عینى دیده شوند به پارکینگ 

منتقل مى شوند و افرادى که توقف نکنند و تصور کنند از 
برخورد پلیس فرار کرده اند پالك هایشان ثبت و از طریق 

مأموران و دوربین ها توقیف سیستمى خواهند شد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان ادامــه داد: این افراد 
متخلف نمى توانند از پلیس خدمات بگیرند و به راحتى تردد 
کنند و باید با دست خودشان خودروى خود را تحویل پلیس 
بدهند و مراحل قانونى را طى کنند. جریمه هاى سنگین براى 
این گونه افراد در مرجع قضائى به طور حتم اعمال خواهد شد، 
همچنین برخى از خودروها حتى به مدت سه ماه هم توقیف 

خواهند بود.
وى ادامه داد: به طورمعمول شــهروندان و به ویژه جوانانى 
که در این مکان ها براى دور دور حاضر مى شــوند به علت 
سرگرمى یا پر کردن زمان خود است و اغلب افرادى هستند 
که سرمست غرور ثروت هستند و یا اندوخته مالى فراوانى 

دارند و برایشان قیمت خودرو معنایى ندارد.
سرهنگ محمدرضا محمدى اضافه کرد: در این دور دورها 
دیده مى شــوند که افراد حتى به خودروهاى خودشان هم 
آسیب مى زنند. دستى هایى که مى کشند هم به سیستم و 
هم لنت خودرو آسیب مى زنند و درمجموع باید گفت این 

افراد عادى نیستند زیرا فرد عادى از هر لحاظ مراقب است 
که خودرویش آسیب نبیند.

وى افزود: در دور دور کردن با کاور کردن خودروها مواجه 
هستیم. درواقع فرد بر روى رنگ اصلى خودروى خود کاور 
گران قیمت بارنگ خاص قرار مى دهند که این رانندگان، 
افراد سرمســت غرور و ثروت هســتند که از پول بى نیاز 
بوده به همین جهت جریمه رانندگى براى این افراد نقش 
بازدارنده نــدارد که براى مقابله با ایــن افراد با هماهنگى 
نماینده دادستان و دادگسترى استان اصفهان خودروهاى 
آن ها توسط پلیس توقیف مى شود، و عالوه بر اینکه جریمه 
مى شوند براى این راننده هاى متخلف اعمال قانون صورت 

مى گیرد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: پلیس استان 
اصفهان درپى مطالبه هاى مردمى پلیس و دادگسترى استان 
اصفهان در برخورد با دور دور کردن خودروها در خیابان هاى 
استان اصفهان ورود پیدا کرده است و به طور 24 ساعته حتى 
روزهاى تعطیل بر دور دور کردن افراد در خیابان ها نظارت 
دارد و به محض مشاهده انجام این کار با متخلفان برخورد 

قاطعانه انجام مى دهد.

آلودگى هوا در اصفهان شــورش را درآورده. دیگر نه از آن 
اصفهان قدیم خبرى اســت و نه از آسمان آبى که مى افتاد 

توى چشم زاینده رود.
آسمان امروز اصفهان خاکسترى اســت. هر دمى که فرو 
مى رود سنگین است و بازدمش سنگین تر. عددهاى این 

روزهاى شاخص آلودگى اصفهان هم دودى هستند. 
در حالى که در استان هاى غربى و جنوبى کشور، ریزگردهاى 
عربى،  امان ساکنان این مناطق را بریده است، در مرکز کشور 
و در استان اصفهان، گردوغبار ناشى از خشکى زاینده رود و به 
دنبال آن خشک بودن گاوخونى ناشى از مداخله هاى انسانى 
است که روزهاى نگران کننده اى را براى اصفهانى ها رقم 
زده است. با شروع فصل گرما از یک سو و خشکى زاینده رود 

از سوى دیگر، اصفهان روزهاى سخت و پرغبارى را از سر 
گذرانده و حــاال دیگر با هر وزش بــاد، نفس نصف جهان 
تنگ تر از همیشه مى شود. ریزگردهایى که اگر تا چند وقت 
پیش از کشور همسایه میهمان ناخوانده اصفهان مى شدند، 

حاال از خود اصفهان نشأت گرفته اند.
سامانه هاى کنترل کیفى هواى اصفهان هم حاال به شکل 
عمدى یا سهوى خاموش شده اند تا شاخص حقیقى آلودگى 
اصفهان مشخص نباشد. دلیل این موضوع هر چه باشد،آنچه 

در حال بازى کردن با اعداد است آلودگى است. 
 البته اصفهان دیگر فقط یک شــهر آلوده بــا ماجراهاى 
اینچنینى نیست، اصفهان شهرى شده که دارد به مردمش 
آسیب مى زند و هزینه هاى زیادى را به دوش شهروندانش 
مى اندازد. طى چند روز گذشــته شواهد نشان مى دهد که 

بیماران سرپایى که به مراکز بهداشــتى اصفهان مراجعه 
کرده اند افزایش یافته است. حاال آلودگى از هوا و زمین در 
کمین سالمتى ساکنان شهرى نشسته که به نصف جهان 
مشهور است و روزگارى از اقصى نقاط جهان براى دیدن این 

بهشت مى آمدند. 
دور باطل وضعیت هواى اصفهان دیگر نه با تعطیل کردن 
ادارات حل مى شــود و نه با کاهش خودروها در خیابان ها. 
آلودگى هوا چنان شــهر را در سیطره خود گرفته که به گره 
کورى تبدیل شده است. این موضوع به اعتقاد کارشناسان 
محیط زیســت عزمى جدى مى خواهد. عزمى که در سایه 
تدابیر و تصمیم هاى ملى باید به آن نگریســته شود وگرنه 
گرهى مى شــود که شــاید نتوانیم در آینده آن را با دندان 

هم باز کنیم.

پلیس اصفهان علیه دور دور 
رئیس پلیس راهور استان: شهروندانى که براى دور دور حاضر مى شوند اغلب 
افرادى هستند که سرمست غرور ثروت هستند و اندوخته مالى فراوانى دارند

پمپ هاى غیر مجاز و قطعى آب

آلودگى هوا شورش را درآورده است!

نصف جهان    در برخى از نقاط اصفهان مردم با قطعى 
آب یا افت فشار روبه رو هستند.

دالیل این موضوع در برخى از نقاط اصفهان به واسطه 
استفاده برخى شهروندان از پمپ هاى غیر مجاز بوده 
و همین باعث مى شــود که مردم با مشکالت جدى 

روبه رو شوند.
با وجود اینکه شــرکت آب و فاضــالب در این زمینه 
اطالع رســانى هاى زیادى انجام داده اما باز هم افراد 

خطاکار بدون مدیریت مصرف آب در ایامى که گرماى 
شدیدى حاکم است باعث مى شوند که برخى دیگر از 

اهالى اصفهان آب منازلشان قطع شود.
در این رابطه شــرکت آب و فاضالب به مردم توصیه 
مى کند که تنها در مواقع ضرورى آب مصرف کنند و در 
مواقعى که اقدام به برداشت آب مى کنند صرفه جویى 
آب را نیز مدنظر قرار دهند تا در ایامى که با کمبود آب 

روبه رو هستیم دچار قطعى و افت فشار آب نشویم.

لطفاً ماسک بزنید، کرونا هنوز هست!
نصف جهان    طى دو سال گذشته و همزمان با شیوع 
کرونا استفاده از ماسک همواره توصیه مى شد اما با 
فروکش کردن این ویروس، کمتر کســى در معابر 
عمومى و وسایل حمل و نقل عمومى دیده مى شود 

که ماسک زده باشد.
با توجه به اینکه ماسک مؤثرترین روش محافظت 
در برابر کرونا بوده و اگر فرد سالم و شخص بیمار هر 
دو ماسک نزنند خطر ابتال بیش از 70 درصد است یا 
اگر فرد سالم ماسک بزند ولى فرد بیمار ماسک نزند 
خطر به کمتر از 50 درصــد کاهش مى یابد و نیز اگر 
فرد بیمار و سالم هر دو ماســک بزنند خطر انتقال 
بیمارى تا 95 درصد کاهش پیدا مى کند؛ بنابراین، در 

این برهه زمانى که باز هم شاهد خیزش دوباره کرونا 
هستیم کارشناسان معتقدند که زدن ماسک مى تواند 

از بیمارى ها جلوگیرى کند.
کارشناســان همچنین مى گویند حتى اگر در معابر 
خلوت و خیابان ها ماسک نمى زنید حداقل در اماکن 
عمومى که تهویه ندارد و یا شلوغ است پروتکل ها 

را رعایت کنید تا دوباره شاهد شیوع کرونا نباشیم. 
روند رو به افزایش تعداد مبتالیــان به این ویروس 
نشان مى دهد که مردم باید همچنان  نسبت به کرونا 
دغدغه داشته باشند و عالوه بر رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى، استفاده از ماسک 

را جدى بگیرند.

نصب سرعتگیر در نقاط حادثه خیز نجف آباد
نصف جهــان    سرپرست مهندسى ایمنى و ترافیک 
شــهردارى نجف آباد از افزایش 100 درصدى آمار 
تصادفات جرحى و فوتى در نجف آباد خبر داد. میثم 
کاظمى افزود: در این راستا، شــهردارى نجف آباد 
موظف به اجــراى طرح هاى آرامســازى و ارتقاى 

ایمنى معابر و تقاطع ها شده است.
وى ادامه داد: به زودى شهردارى نجف آباد اقدام به 
نصب سرعتگیرها و اجراى سرعتکاه ها در خیابان ها 
و معابر حادثه خیز این شهرســتان مى کند تا شاهد 

ارتقاى ایمنى معابر و تقاطع هاى شهر باشیم.

انتقاد از تخصیص اندك آب
 به شهرك گلخانه اى فریدن

نصف جهــان    فرماندار فریــدن از تخصیص 10 
لیتر بر ثانیه آب به شــهرك گلخانــه اى فریدن 

انتقاد کرد.
عزیز ا... عباســى گفت: مشــکل اعتبار شهرك 
گلخانه اى حل شــده اســت ولى آب کافى براى 
فعالیت دائم این شهرك اختصاص نیافته و فعالیت 
در این شهرك را به اشــتغال فصلى تبدیل کرده 

است که با این میزان سرمایه گذارى، نیازمند یک 
تدبیر صحیح مى باشد.

وى در بخش دیگرى از سخنانش به نیتراته شدن 
چاه هاى آب فریدن نیزاشاره کرد و بیان داشت: 
این شرایط باعث آلودگى آب هاى زیرزمینى مان 
شده و باید امکانى فراهم شــود تا بتوانیم از منابع 

آب پایدار مانند چشمه لنگان بهره ببریم. 

اتمام عملیات آسفالت در دو محله طرق رود
نصف جهــان    شــهردار طرق رود از انجام عملیات 

بهسازى و آسفالت محله باغشوره خبر داد. 
مرتضى فروزانفر افزود:عملیات آسفالت گذر فرعى 
محله یحیى آباد به اتمام رسیده و بهسازى و آسفالت 
گذر ارتباطى محله باغســتان پاییــن نیز تکمیل

 شده است.
وى به دیگر اقدامات سال جارى این شهردارى اشاره 
کرد و ادامه داد: خرید و نصب تابلوى اســامى معابر 
محالت باغســتان از دیگر فعالیت هاى شهردارى 

طرق رود طى امسال است.

الدن ایرانمنش

درحالى از اجــراى فاز اضطرارى طرح بــن - بروجن خبر 
مى رسد که استان اصفهان با این پروژه و هرگونه بارگذارى 

جدید بر رودخانه زاینده رود مخالف است.
اجراى این طرح در حالى اســت که بنابر مصوبات شوراى 
عالــى آب، از ســال 1392 هرگونه بارگــذارى جدید بر 
حوضه زاینده رود ممنوع بوده اســت. نقطه آغاز این طرح 
کارشناسى نشده، «بن» است و شهرهاى سامان، فرخ شهر، 
سفیددشت، شهرکرد، فرادنبه و بروجن را تحت پوشش خود 
قرار مى دهد. بن - بروجن براى نخستین بار در جریان سفر 
دولت نهم به چهارمحال وبختیارى به عنوان یک پروژه ملى 
تصویب و در دولت دهم، رسمًا کار لوله گذارى آن آغاز شد. 

اما به تازگى مطابق اخبار، فاز اضطرارى بن - بروجن در حال 
اجرا است؛ درحالى که براساس مصوبات مربوطه (بند چهارم 
مصوبه 9 ماده اى شوراى عالى آب) بارگذارى جدید بر حوضه 

زاینده رود ممنوع اعالم شده است.
بنابر توضیحات فوق، پروژه بن - بروجن مطابق با مصوبات 
شوراى عالى آب غیرقانونى بوده و دادگاه نیز دستور به توقف 
این پروژه داده است؛ بنابراین این طرح مردود بوده و هرچه 
سریع تر باید متوقف شود. اما چند روز گذشته خبر از اجراى 

فاز اضطرارى این پروژه در رسانه ها منعکس شد. 
در همین باره مهدى طغیانى، نماینده مردم اصفهان با بیان 
اینکه طرح بن - بروجن لغو نشــده، بلکه حکم در مرحله 

بررسى تجدیدنظر است، مى گوید: مخالفت ما با برداشت آب 
از حوضه آبریز زاینده رود براى طرح بن - بروجن است، زیرا 
منابع آبى گوناگونى وجود دارد که مى توان براى طرح بن - 
بروجن از آن استفاده کرد؛ زیرا زاینده رود دیگر توان بارگذارى 
جدید را نــدارد. وى مى گوید: یکــى از عواملى که موجب 
بدبینى ها نسبت به طرح بن-بروجن شده، سهم آب در نظر 
گرفته شده براى یزد است؛ زیرا هیچ کدام از طرح هایى که 
قرار بود به اصفهان داده شود تا منبع تخصیص آب به یزد از 
طریق آن جبران شود اجرایى نشد. شرایط نرمال برداشت آب 
در چهارمحال وبختیارى، هم با پروژه بهشت آباد و کوهرنگ 

3 امکان پذیر است که فعًال هیچ کدام اجرا نشده است.

طرح «بن - بروجن» لغو نشده است

کنسرت هایى که باید منتظر بمانند
نصف جهان    روزنامه «اصفهان امروز» در گزارشى در 
رابطه با برگزارى کنسرت هاى تابستانى در شماره پنج 
شنبه خود به موضوع ویژه اى در رابطه با برگزارى این 
کنسرت ها در شهر اصفهان پرداخته و عنوان کرده که 
ترافیک کنسرت هاى تابستانى در اصفهان پـس از دو 
سـال سـخت بـراى اهالـى موسـیقى تابسـتان امسـال 
برگزار مى شود و باید تابستان امســال را از پرترافیک 
ترین ماه هاى برگزارى کنسرت در دو سال اخیر نامید. 
کنسرت هایى که از 17 تیرماه شروع شده و تا 30 تیرماه 

ادامه دارد.
در بخش دیگــرى از این گــزارش آمده اســت که 
خواننـــدگان در سراســر کشـــور در حال برگزارى 
کنسرت هســـتند و اصفهان نیز در سالن اختصاصى 
کنسرت هاى ســـیتى سنتر میزبان 8 خواننده در نیمه 
دوم تیرماه تـا اول مـــرداد است. با توجه بـه فـروش 
رفتن اکثر بلیت هاى این کنسرت ها، محدود بـــودن 
سالن هاى کنسرت در اصفهان و نیاز شهر به سالن هاى 

کنسرت بیشتر، بـه چشم مى آید.

متصرفان حریم سدها مجازات مى شوند
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: هر گونه 
ساخت و ساز و تصرف غیرقانونى در حریم سدها جرم 

است.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى افزود: افرادى 
هستند که با علم و آگاهى کامل و حتى در سایه غفلت 
برخى مسئوالن نســبت به اخذ مجوزهاى الزم اقدام 
کرده اند که این موارد نیازمند پیگیرى قانونى است. وى 
تصریح کرد: تمامى ممنوعیت هایى که پیرامون ساخت 

و ســازهاى غیرمجاز و تصرفات غیرقانونى در حریم و 
بســتر رودخانه زاینده رود وجود دارد در رابطه با حریم 
سدها نیز صدق مى کند و نباید اجازه دهیم در محدوده و 
حریم سد تصرفات و ساخت و سازهاى غیر قانونى انجام 
شود. جعفرى همچنین گفت: در حوزه قاچاق چوب نه با 
اشخاص بلکه با یک زنجیره و شبکه مواجه هستیم که 
براى توفیق در مبارزه با این پدیده باید با همه اجزاى این 

شبکه و زنجیره برخورد شود.
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گوشــى پوکو ام 3 پس از آخرین به روز رسانى براى 
برخى از کاربران روشــن نمى شــود. ما در این مقاله 
قصد داریم به حل مشکل خاموشــى گوشى پوکو ام 

3 بپردازیم.
پوکو ام 3 یک گوشــى مقرون به صرفــه بوده که در 
نوامبر سال گذشته عرضه شده است. این گوشى نسبت 
به قیمت خود مشخصات بسیار عالى و کیفیت خوبى 
دارد اما موضوعى که باعث شده این گوشى به یکى از 
پر طرفدارترین محصوالت دنیا تبدیل شود طراحى و 

دیزاین آن بوده است.
این دســتگاه با MIUI 12 مبتنى بــر اندروید 10 راه 
اندازى شده و در حال حاضر منتظر اپدیت براى اندروید 
11 اســت در حالى که هنوز اخبار موثقــى درباره این 
اپدیت وجود ندارد. از زمان راه اندازى این محصول تا 
به االن این دستگاه، توسعه هاى بسیار زیادى پیدا کرده 

و در این راه بسیار فعال بوده است.
با وجود توســعه زیادى که گوشى پوکو ام 3 تا به االن 
داشــته اما یک موضوع جدید و جدى در ارتباط با این 

گوشى در جریان است.
 برخى از کاربران این گوشى جدید بسیار نگران هستند 
زیرا به گفته آن ها پس از آنکه این افراد گوشــى خود 
را اپدیت کرده اند، دستگاهشــان دیگر روشــن نشده 
است. در ادامه با حل مشکل خاموشى گوشى پوکو ام 

3 همراه ما باشید.

حل مشکل خاموشى گوشى پوکو ام 3
تعداد زیادى از کاربران این گوشى گزارش داده اند که تا 
قبل از به روز رسانى پوکو ام 3 به خوبى کار کرده است 
در زمان به روز رسانى تا 70 80 درصد پیش رفته و پس 
از آن به صورت ناگهانى خاموش شده و بدون توجه به 

هر گونه تالشى، دیگر روشن نمى شود.
ابتدا در رابطه با این مشــکل بسیارى گمان کردند که 
شارژ گوشى آن ها تمام شده است اما به گفته کاربران 
پیش از شروع پروسه دستگاه آنها به اندازه کافى شارژ 
داشته اســت همچنین پس از آنکه پروســه تا قبل از 

خاموش شــدن نیز پیش رود گوشــى آن ها به شارژر 
متصل بوده اســت. کاربران حتى پس از خاموشــى، 
بارى دیگر گوشیشان را به شارژ متصل کرده اند اما این 

مشکل درست نشده است.
اگرچه که راه حلى براى این مشــکل 

ارائه شده و جاى نگرانى براى این 
مسئله دیگر وجود نخواهد داشت 
اما به هر حال ما به تمامى کاربران 
این گوشى براى این مشکل حق 
مى دهیم زیرا این مشکل نباید از 

اول اتفاق مى افتاد.
خوشبختانه حل مشکل خاموش 
شدن Poco M۳ بســیار آسان و 
ساده است. این راه حل توسط ناظر 
Mi Community داده شده است 

پس اصال نگران نــا امن بودن این 
راه حل نباشید و به راحتى و با خیال 

راحت آن را اجرا کنید.
ما در چندین مرحله به حل مشکل 
Poco M۳ خواهیم پرداخت. تقریبا 

3 راه حل براى حل این مشکل براى 
شــما ارائه خواهیــم داد در ابتدا اگر 
روش اول کارســاز واقع نشد، روش 
دوم را امتحــان کنیــد و در صورت 
لزوم روش ســوم را اجرا کنید. نکته 

اصلى این است که مراحل را 

به ترتیب انجام دهید.

حل مشکل روشن نشــدن پوکو ام 3 
(روش اول)

بسیارى از کاربران براى حل مشکل 
روشن نشــدن گوشى شــیائومى 
مدل پوکو ام 3 خــود آن را در ابتدا 
به حالت Fastboot در آورده و از 
آنجا، دوباره آن را به سیستم عامل 
بوت کردند. براى انجام اینکار این 

مراحل را به ترتیب انجام دهید.
براى شروع این کار در ابتدا باید گوشى 
شــما خاموش باشــد. از آنجایى که 
گوشى شما به دلیل برخى از مشکالت 
اپدیت در حال حاضر خاموش است 
براى فســت بوت کــردن آن دکمه 
خامــوش روشــن را 

دکمه  بعالوه 
ولوم کم را باهم فشار داده 
و به مدت 4 الى 5 ثانیــه آن ها را نگه 
دارید. با انجام این کار گوشى شما به حالت فست 

بوت در مى آید.
در این مرحله براى اینکه بتوانید گوشى خود را از حالت 
فست بوت به حالت سیســتم عمل در بیاورید، بارى 

دیگر باید دکمه ولوم کم و خاموش روشن را فشار داده 
و براى چند ثانیه آن ها را نگه دارید. با اینکار دســتگاه 
شما از حالت فست بوت خارج شده و به حالت سیستم 

عامل برمى گردد.
این روش اول را براى حل مشــکل روشــن شــدن 
پوکو ام 3 امتحــان کنید. برخى از کاربــران با انجام 
این روش مشــکل خود را حــل کرده اند امــا اگر با 
این روش گوشــى شــما به حالت عادى بازنگشت

 روش هاى دیگر را که به شــما معرفــى مى کنیم را 
امتحان کنید.

 Poco M۳ حل مشــکل خاموش شدن 
(روش دوم)

یکى از کاربران این نســخه از گوشى شــیائومى با 
پشــتیبان پوکو تماس گرفته و این مشکل را با آن ها 
مطرح کرده اســت. به آن کاربر از طریق تماس گفته 
شده که براى حل این مشکل مى توانند براى چندین 

ثانیه دکمه پاور را بگیرند.
در واقع گفته شده که کلید پاور 

گوشى خود را به 
مدت 14 الى 15 ثانیه فشار داده 

و آن را نگه دارید با این کار گوشى شما بارى دیگر راه 
اندازى مجدد شده و مشــکل گوشى شما حل خواهد 
شد. اگر با این روش نیز به نتیجه نرسیدید از روش سوم 
اســتفاده کنید به احتمال زیاد روش سوم مشکل شما 

را حل خواهد کرد.

 Poco M۳ حل مشکل خاموش شــدن
(روش سوم)

سومین و آخرین راه حل این مشکل به گونه اى است 
که باید باترى خود را به طــور کامل خالى کنید. براى 
انجام این کار گوشى تلفن خود را کنار گذاشته تا سطح 
باترى آن تا صفر درصد کاهــش پیدا کرده و خاموش 

شود.
زمانى که گوشى شما باترى خود را تخلیه کرد دستگاه 
خود را به یک شارژر وصل کنید تا شروع به شارژ کردن 
کند. به محض اینکه دستگاه شما شروع به شارژ کند 
به این معنى است که سیستم عامل دستگاه بوت شده 

و مشکل برطرف شده است.

علت روشن نشــدن گوشى شیائومى 
مدل پوکو ام 3

دالیل احتمالى زیــادى براى ایجاد ایــن اختالل در 
گوشى هاى شیائومى وجود دارد. گفته شده اغلب این 
مشکالت به دلیل استفاده روزمره و در طول آن اتفاق 
مى افتد. به گزارش برخى از کارشناسان و نمایندگان 

علت هاى احتمالى به شرح زیر است.
پس از به روز رسانى سیستم عامل برخى از فایل هاى 

سیستم با خطا نصب شده اند.
دستگاه به دلیل ویروسى بودن برنامه هاى پلى مارکت 
بوت نشده اســت.پس از آنکه دســتگاه بر روى یک 

صفحه سخت، کابل باترى قطع شده است.
درگاه USB مسدود شده است یا رطوبت باعث ایجاد 
لکه هاى زنگ زدگى جزئــى اما مضر روى کنتاکت ها 
شده اســت.باید به این نکته توجه داشته باشید که در 
برخى از موارد شما قادر به حل برخى از مشکالت ایجاد 
شده بر روى یک دستگاه دیجیتال را ندارید زیرا درست 
شدن برخى از مشکالت کار تخصصى بوده و باید به 

دست برخى از کارشناسان درست شوند.
با این حال اگر مشکل دستگاه شما با این راه حل هاى 
ارائه شده حل شود بدان معنى است که در واقع گوشى 

شما مشکل خاصى نداشته است.

آخرین نسخه گوگل کروم، تجربه تماس ویدیویى را 
بهبود مى بخشد و ابزار هاى بیشترى را اضافه مى کند.

آخرین نسخه بتا گوگل کروم (بتا 104) شامل تعدادى 
تغییر مفید است. به روزرســانى هاى این نرم افزار در 
 Android، Chrome OS، Linux، دســتگاه هاى
macOS و Windows در دســترس خواهنــد بود؛ 

البته این نرم افزار در iOS نسخه کمى متفاوت را اجرا 
مى کند. سرفصل فهرســت به روزرسانى هاى نسخه 
 Region ،104 که از اوایل این هفته در دسترس است
Capture است. ویژگى کنفرانس ویدئویى مبتنى بر 

مرورگر، مدت ها است که در کروم پشتیبانى مى شود، 
اما اشتراك گذارى صفحه نمایش گاهى اوقات منجر 

به "اثر سالن آینه" مى شود.
در جدیدترین شــکل خود، Region Capture کروم 

اکنون مى تواند یک آهنگ ویدیویى را برش 
داده و محتوا را قبل از اشتراك گذارى از 

راه دور، حذف کند. این بدان معنا است 
که هنگام اســتفاده از مجموعه هاى 
 Google کنفرانس ویدیویــى مانند
Meet، دیگر اشــتراك گذارى ویدیو 

ناخوشایند شرکت کنندگان وجود ندارد.

سایر تغییرات کروم 104
پرسش هاى رسانه اى که بخش مهمى از پاسخ گویى 

در طراحى اکثر صفحات وب هستند نیز با ویژگى هاى 
جدید به روزرسانى شده اند. توســعه دهندگان اکنون 
مى توانند از عملگر هاى مقایسه ریاضى معمولى 
و همچنین عملگر هــاى منطقى «or» و 
«not» هنگام کنار هم قرار دادن یک 

صفحه، استفاده کنند.
عالوه بر این، کوکى هایى که با ویژگى 
صریح «انقضا» یا «حداکثر سن» تنظیم 
شده اند، اکنون به 400 روز محدود شده اند، 
که گوگل مى گوید به دلیل گرد بودن و نزدیکى 
آن به 13 ماه یا کمى بیشــتر از یک عدد انتخاب شده 

است.

واتس اپ سرگرم ساخت آواتارهاى سفارشى است که 
به کاربران این پیام رســان امکان مى دهد در هنگام 

تماس هاى ویدیویى، از آنها استفاده کنند.
 واتس اپ بــه تدریــج  در حال گســترش امکانات 
ایموجى در این ســرویس پیام رســان اســت. هر 
چند کــه از اپلیکیشــن هاى پیام رســان دیگر که 
اســتیکر ایموجى و ایموجى متحرك عرضه مى کنند 
در این زمینه عقب است، اما بى وقفه در حال پیشرفت 

است.
 وب سایت WABetaInfo اسکرین شاتى را منتشر 
کرده که نشــان مى دهد واتس اپ قصــد دارد به 
کاربران اجازه مــى دهد در هنــگام تماس هاى 

ویدیویى، از آواتار سفارشى استفاده کنند. یعنى افراد 
به جاى این که خود یا عکس پروفایلشان در معرض 
دید مســتقیم دوربین قرار بگیرند، قادر خواهند بود از 
آواتار اســتفاده کنند. این 
قابلیت، از مارس در 
دست توسعه است.

اســکرین شــات 
منتشر شده از سوى 
ایــن وب ســایت 
درباره خود آواتارها 
اطالعات زیادى ندارد و تنها نشــان 
مى دهد کاربران بــا زدن یک دکمه، 

آواتار خود را فعال مى کنند.
خواه از نظر حریم خصوصى در نظــر بگیریم یا این 
که به عنوان راهى براى ابراز خود، آواتارهاى مبتنى 
بر ایموجى هاى متحرك، قطعــا بهبودى در تجربه

تماس هاى ویدیویى واتس اپ محسوب مى شود.
بزرگترین سوال این اســت که آیا طراحان، براى این 
آواتارها طراحى دو بعدى را انتخــاب خواهند کرد یا 

سه بعدى.
 احتماال نخســتین آواتارهایى که عرضه مى شــود، 
گزینه هاى محدود و امکان سفارشى سازى محدودى 
خواهند داشت. هنوز زمان عرضه این آواتارها معلوم 

نیست.

نسخه جدید گوگل کروم مشکل کنفرانس ویدیویى را حل کرد واتس اپ براى تماس هاى ویدیویى آواتار مى سازد

اینستاگرام قابلیت جدیدى را به اپلیکیشــن خود در سیستم عامل iOS اضافه کرده که به 
کاربران این پلتفرم اجازه مى دهد تا به سرعت و خیلى ساده بتوانند حساب کاربرى خود را از 
این شبکه اجتماعى حذف کنند. این اقدام در راستاى سیاست هاى جدید کمپانى اپل انجام 

شده و اینستاگرام براى تبعیت از آن ها، چنین ویژگى را در دسترس قرار داده است.
بر اساس جدیدترین گزارشات، اپل سیاست هاى اپ استور را به روزرسانى کرده و تغییرات 
جدیدى از راه رسیده اند. یکى از مهم ترین تغییرات در سیاست هاى اپل، مربوط به بخش 

حساب کاربرى اپلیکیشن هاست. 
کوپرتینویى ها تمام توســعه دهندگان را ملزم به ارائه قابلیتى مى کنند تا هر اپى با قابلیت 
ایجاد حساب کاربرى، به کاربران اجازه بدهد تا بعدا حساب کاربرى خود را از آن سرویس 
حذف کنند. این موضوع مى تواند به بسیارى از کاربران کمک کند تا حریم شخصى خود 

را حفظ کنند.

iOS حذف حساب کاربرى از اپ اینستاگرام در
پیش از این براى حذف حســاب کاربرى خود از اینستاگرام، مى بایست وارد سایت رسمى 

این شبکه اجتماعى مى شدید. در نهایت پس از صرف چند دقیقه وقت و پس از پشت سر 
گذاشتن چند مرحله براى غیرفعال یا حذف کردن حساب کاربرى، مى توانستید خود را از آن 
سرویس خارج کنید. در دسترس نبودن این ویژگى در اپلیکیشن اینستاگرام، احتماال کمى 
آزاردهنده است؛ اما اپل با این سیاست توانست Instagram را ملزم به افزودن ویژگى حذف 
حساب کاربرى به اپلیکیشن iOS این اپ کند.نکته دیگر این است که پیش تر اگر حساب 
کاربرى خود را غیرفعال یا حذف مى کردید، اطالعات شما همچنان روى سرورهاى متا باقى 
مى ماندند. در ویژگى جدید ارائه شده از ســوى اینستاگرام در iOS نیز نامى از حذف کامل 
اطالعات برده نشــده و احتماال این همان مکانیزمى است که قبال دیده بودیم، اما در یک 
اپلیکیشن.اگر اقدام به حذف اکانت خود کنید، همچنان مى توانید تا 30 روز بعد از آن اقدام به 
بازیابى حساب کاربرى خود کنید تا کامال پاك نشود. اپل نیز این موضوع را بالمانع مى داند 

و به آن ایرادى نگرفته است.
 این اقدام حتى کار خوبى محسوب مى شود؛ زیرا ممکن است کاربر از روى عصبانیت دست 
به حذف حساب کاربرى خود بزند و بعداً پشیمان شود. ظاهرا هنوز خبرى از این در دسترس 

قرار گرفتن این ویژگى براى اپلیکیشن اندرویدى Instagram نیست.

قهوه یکى از محبوب ترین و پرمصرف ترین نوشــیدنى ها در سراسر 
جهان است که از آب و دانه هاى قهوه تهیه مى شود. دانه هاى قهوه 
دانه هاى گیاه قهوه هستند که در بخش هایى از آمریکاى مرکزى و 
جنوبى، افریقا، خاورمیانه و آسیا رشد مى کند. کیفیت و طعم قهوه به 
عوامل مختلفى بســتگى دارد، از جمله شرایطى که گیاهان قهوه در 
آن رشد مى کنند و فرآیند هایى که از طریق آن دانه هاى قهوه ذخیره، 

پردازش و برشته مى شوند.
 تعیین میزان برشته شدن دانه هاى قهوه همیشه براى انسان آسان 
نیست و گاهى اوقات نیاز به آموزش، تجربه و تخصص دارد. محققان 
دانشگاه فناورى King Mongkut در Thonburi در تایلند اخیراً یک 

اپلیکیشن تلفن همراه براى تعیین میزان برشته شدن دانه هاى قهوه 
از طریق تصاویر آن ها طراحى کرده اند.

این برنامه که در مقاله اى در arXiv ارائه شــده اســت، بر اســاس 
تکنیک هاى یادگیرى عمیق کار مى کند. محققان این مقاله نوشته 
اند: «از آنجایى که طعم هر نوع قهوه به درجه برشته شدن دانه هاى 
آن بستگى دارد، حفظ کیفیت ثابت با درجه برشته شدن قهوه بسیار 

مهم است.» 
هر باریستا (قهوه چى) روش خاص خود را براى تعیین درجه برشته 
کردن قهوه دارد. همچنین شرایطى مانند نور و خستگى مى تواند بر 
کیفیت کار آن ها تاثیر بگذارد. این مدل یادگیرى توســط یک شبکه 

عصبى کانولوشنال (CNN) ساخته شده است.
محققان مدل خود را بــر روى مجموعه داده  هایى شــامل تصاویر 
 JJ Mall Jatujak دانه هاى قهوه بو داده شــده در کافى شــاپى در

بررسى کردند.
 دانه هاى قهوه از چهار نوع مختلف بودند، دانه هاى قهوه ســبز و بو 
داده نشده، دانه هاى قهوه الئوس تیپیکا بوالون کم بو داده، دانه هاى 
قهوه دوى چاانگ بو داده متوســط و دانه هاى قهوه برزیلى ســرادو 
که به شدت برشته شــده بودند. این داده ها در مجموع شامل 4800 
عکس(1200 عکس براى هر گونه) بودند. روش یادگیرى محققان 

با تجزیه و تحلیل خاص رنگ دانه هاى قهوه کار مى کند.

کاربران با ارســال تصاویر دانه هاى قهوه به این اپلیکیشن، متوجه 
میزان برشته شدن دانه هاى قهوه مى شوند. در آزمایش هاى اولیه، این 
اپلیکیشن به نتایج امیدوار کننده اى دست پیدا کرد. محققان امیدوارند 

بتوانند در مطالعات بعدى این تکنیک را بهبود ببخشند. 
آن ها براى انجام این کار به مجموعه داده هاى متنوع ترى نیاز دارند. 
محققان در مقاله خود افزودند: «براى ادامه توسعه این پروژه مجموعه 
داده هایى از دانه هاى قهوه باید در دسترس باشد. این کار به پیش بینى 
کارایى و صحت نتایج کمک مى کند.» در صورت کامل شــدن این 
الگوریتم، مى تواند توسط باریســتا ها براى ارزیابى کیفیت دانه هاى 

قهوه استفاده شود.

شبکه هاى اجتماعى با اســتفاده از قابلیت هاى خود باعث 
ایجاد اعتیاد به فضاى مجازى در کاربران مى شوند.

اعتیاد به شبکه هاى اجتماعى در چند سال گذشته افزایش 
یافته و بدون شک زندگى ما را دچار تحوالتى کرده ، اما این 

تغییرات همیشه خوب نبوده است.
ما به کمک شــبکه هاى اجتماعى همچون فیســبوك و 
واتساپ مى توانیم با کشــور هاى دیگر در تماس باشیم. با 
استفاده از اینستاگرام، مى توانیم ویدئو و عکس هایمان را به 
اشتراك بگذاریم یا کسب و کار اینترنتى خود را راه اندازى 
کنیم. اما به گفته کارشناسان، این برنامه ها جنبه هاى منفى 

زیادى دارند و باعث اعتیاد کاربران مى شوند.
طبق تحقیقات دانشــمندان، بیــش از 210 میلیون کاربر 
در سراســر جهان از نظر روانى و جســمى به شبکه هاى 
اجتماعى اعتیاد دارند. بیشتر مدیران شبکه هاى اجتماعى 
براى افزایش مخاطبان خود هنگامى که کار هایى را انجام 
مى دهند به آن ها حقوقى، پرداخت مى کنند؛ و این امر اعتیاد 

آن ها را افزایش مى دهد.
از ســال 2021، بیش از 500 میلیون کاربر هر روز استورى 
اینستاگرام را بررسى مى کنند. ابزارى که این شبکه اجتماعى 
در آگوست 2016 براى جلب رضایت مخاطبان راه اندازى 
کرد. ویژگى Stories در اکثر برنامه هاى شبکه اجتماعى 

مانند Tik Tok، Facebook و Snapchat رایج است.
یکى از روش هایى که شبکه هاى اجتماعى براى درگیر نگه 
داشتن شما اســتفاده مى کنند، رضایت آنى است. هنگامى 
که شما در صفحه شخصى خود عکس یا ویدئویى را پست 
کرده و فوراً الیک یا کامنت دریافت مى کنید، به مغز شــما 
دوپامین وارد مى کند. واکنش کاربران به پســت هاى شما 
مى تواند باعث تقویت عزت نفس شود. با گذشت زمان، این 
نوع رفتار مى تواند به مکانیزمى براى مقابله با احساســات 

منفى تبدیل شود.

حل مشکل خاموشى گوشى پوکو ام 3 شیائــومى
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

خاموش شــدن نیز پیش رود گوشــى آن ها به شارژر 
متصل بوده اســت. کاربران حتى پس از خاموشــى، 
بارى دیگر گوشیشان را به شارژ متصل کرده اند اما این 

مشکل درست نشده است.
اگرچه که راه حلى براى این مشــکل 

ارائه شده و جاى نگرانى براى این 
مسئله دیگر وجود نخواهد داشت 
اما به هر حال ما به تمامى کاربران 
این گوشى براى این مشکل حق 
مىدهیم زیرا این مشکل نباید از 

اول اتفاق مى افتاد.
خوشبختانه حل مشکل خاموش 
Poco M۳ بســیار آسان و  ۳شدن

ساده است. این راه حل توسط ناظر
Mi Community داده شده است 

پس اصال نگران نــا امن بودن این 
نباشید و به راحتى و با خیال راه حل

راحت آن را اجرا کنید.
ما در چندین مرحله به حل مشکل

Poco M۳ خواهیم پرداخت. تقریبا 

3 راه حل براى حل این مشکل براى
شــما ارائه خواهیــم داد در ابتدا اگر 
روش اول کارســاز واقع نشد، روش
در صورت دوم را امتحــان کنیــد و
لزوم روش ســوم را اجرا کنید. نکته 

است که مراحل را این اصلى

3حل مشکل روشن نشــدن پوکو ام 3
(روش اول)

بسیارى از کاربران براى حل مشکل 
روشن نشــدن گوشى شــیائومى 
3 خــود آن را در ابتدا  پوکو ام 3مدل
tبه حالت Fastboot در آورده و از 

آنجا، دوباره آن را به سیستم عامل 
این بوت کردند. براى انجام اینکار

مراحل را به ترتیب انجام دهید.
براىشروع این کار در ابتدا باید گوشى 
شــما خاموش باشــد. از آنجایى که 
گوشى شما به دلیل برخى از مشکالت 
اپدیت در حال حاضر خاموش است 
براى فســت بوت کــردنآن دکمه 
خامــوش روشــن را 

دکمه  بعالوه 
ولوم کم را باهم فشار داده 
5 الى5 ثانیــه آن ها را نگه  4و به مدت 4
دارید. با انجام این کار گوشى شما به حالت فست 

بوت در مى آید.

دیگر باید دکمه ولوم کم و خاموش روشن را فشار داده 
و براى چند ثانیه آن ها را نگه دارید. با اینکار دســتگاه 
شما از حالت فست بوت خارج شده و به حالت سیستم 

عامل برمى گردد.
این روش اول را براى حل مشــکل روشــن شــدن 
3پوکو ام 3 امتحــان کنید. برخى از کاربــران با انجام 
این روش مشــکل خود را حــل کرده اند امــا اگر با 
این روش گوشــى شــما به حالت عادى بازنگشت

 روش هاى دیگر را که به شــما معرفــى مى کنیم را 
امتحان کنید.

Poco M۳ ۳ حل مشــکل خاموش شدن
(روشدوم)

نســخه از گوشى شــیائومى با  این یکى از کاربران
پشــتیبان پوکو تماس گرفته و این مشکل را با آن ها 
مطرح کرده اســت. به آن کاربر از طریق تماس گفته 
شده که براى حل این مشکل مى توانند براى چندین 

ثانیه دکمه پاور را بگیرند.
در واقع گفته شده که کلید پاور

گوشى خود را به 
5 الى 15 ثانیه فشار داده  4مدت14

راه نگه دارید با این کار گوشى شما بارى دیگر و آن را
اندازى مجدد شده و مشــکل گوشى شما حل خواهد 
شد. اگر با این روش نیز به نتیجه نرسیدید از روش سوم 

ترفند هاى
 شبکه هاى اجتماعى 
نبراى افزایش مخاطبان ب یش ز بر

طراحى یک برنامه اندرویدى براى بررسى میزان برشته شدن دانه هاى قهوه!

قابلیت جدید اینستاگرام براى کاربران iOS: حذف سریع حساب کاربرى
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نوبت دوم
"مدت زمان عکس العمل راننده اى که با تلفن همراه صحبت مى کند، در مقایسه با سایر رانندگان سه برابر افزایش مى یابد."

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مزایده عمومى یک مرحله اي واگذار نماید، بدینوسیله از  اشخاص حقوقی و حقیقی 
واجد شرایط مطابق اسناد مزایده پیوست سامانه ستادایران یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات براي شرکت در مزایده زیر دعوت بعمل می آید.

1- فروش روغن سوخته (شماره مزایده : 40120813/1)
2- واگذاري بسته سرمایه گذاري شامل ساخت و نصب پل عابر پیاده در محور تودشک و ساخت و نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی پیشانی آن و ساخت، نصب و بهره برداري 

از تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده موجود تودشک و بهسازي، مقاوم سازي و نگهداري آن (شماره تجدید مزایده : 40120808/2)
3- واگذاري بسته سرمایه گذاري شامل ساخت و نصب پل عابر پیاده دانشگاه خوارزمی و ساخت و نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی پیشانی آن و ساخت، نصب و بهره برداري 
از تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده دانشگاه آزاد دهاقان و پل بتنی محور فرودگاه-اصفهان و بهسازي، مقاوم سازي و نگهداري آن ها (شماره تجدید مزایده : 40120809/2)
4- واگذاري بسته سرمایه گذاري شامل ساخت پل عابر پیاده محله A 4 فوالدشهر و ساخت، نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی پیشانی آن و ساخت، نصب و بهره برداري از 

تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی پل هاي عابر پیاده عسگران و پل عابر پیاده ورودي بهارستان و بهسازي، مقاوم سازي و نگهداري آن ها (شماره تجدید مزایده : 40120810/2)
5- واگذاري ساخت و نصب پل عابر پیاده بیجگرد و ساخت، نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی بر روي پیشانی آن (شماره تجدید مزایده : 40120811/2)

6- واگذاري ساخت و نصب پل عابر پیاده مزرعه گورت و ساخت، نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی عرشه آن (شماره تجدید مزایده : 40120812/2)
تاریخ انتشار فایل اسناد مزایده ردیف 1 از چاپ اول آگهى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08 از طریق کارتابل مزایده سامانه ستاد ایران به نشانی 
الکترونیکی setadiran.ir  می باشد. مهلت بازدید از مکانهاي مورد نظر  از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16  تا  ســاعت 14:00 مورخ 1401/05/05  و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 
1401/04/26  و مهلت ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرآیند ارجاع کار یا ودیعه(شرکت در مزایده) و سایر اسناد از طریق سامانه ستاد ایران و ارائه 
پاکات به صورت فیزیکى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08  به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره 

حراست می باشد.
زمان گشایش فایلهاي پاکات مزایده ردیف 1 از طریق سامانه ستاد ایران  و به صورت فیزیکی در ساعت 8:00 صبح 1401/05/09 در محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و 

نقل جاده اي استان اصفهان انجام می شود. 
تاریخ انتشار اسناد مزایده هاي ردیف 2 الی 6 فوق از چاپ اول آگهى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08 از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به نشانی الکترونیکی iets.mporg.ir  و یا به صورت فیزیکی با ارائه معرفى نامه معتبر از اداره پیمان و رسیدگی این اداره کل می باشد. مهلت بازدید از مکانهاي مورد نظر  از ساعت 
8:00 مورخ 1401/04/16  تا  ساعت 14:00 مورخ 1401/05/06  و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/04/26  و مهلت ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرآیند 
ارجاع کار یا ودیعه(شرکت در مزایده) و سایر اسناد مربوط به پاکت ب و ج به صورت فیزیکى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08  به اداره کل راهداري 

و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره حراست می باشد.
زمان گشایش پاکات مزایده به صورت فیزیکی ساعت 8:00 صبح 1401/05/09 در محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان انجام می شود. 

الزم به توضیح است تصمیم گیري در خصوص برنده مزایده هاي ردیف 1 صرفأ بر اساس اطالعات مندرج در سامانه ستاد ایران و براي مزایده هاي ردیف 2 الی 6 به صورت  اطالعات 
فیزیکى ارائه شده در قالب پاکات الف،ب و ج انجام خواهد شد. و اطالع از مابقى شرایط مزایده  از طریق اسناد پیوست در سامانه هاى مذکور میسر مى باشد.

نشانى اداره: بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستی:33743 -81766، تلفن گویا 031-35059
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آگهی مزایده 

م.الف:     1347793
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان
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چاپ دوم   

 شهردارى گلشهر به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر درنظردارد نسبت به واگذارى عملیات 
جمع آورى زباله سطح شهر به پیمانکار واجد شرایط به مدت یکسال با قیمت پایه پیشنهادى ماهانه 350/000/000 ریال اقدام نماید.لذا متقاضیان مى توانند به منظور اخذ مدارك 

وآگاهى از شرایط مناقصه 
به امور مالى شهردارى مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 57322222 تماس حاصل نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت ادارى 1401/04/28 مى باشد .
آدرس : گلشهر –بلوار امام خمینى (ره)

www.Golshahrgolpa.ir : وب سایت

چاپ دوم   آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم )

م.الف: 1347807    مصطفى محمودى –شهردار گلشهر 
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دانه هاى ســویا و خوراکى هایى که با آن درست مى شود، سرشار از آهن 
هســتند. ســویا حدود 8.8 میلى گرم در هر فنجان آهن دارد. ناتو یک 

محصول از سویا است که تخمیرشده است و 15 میلى گرم آهن دارد.
عالوه بر آهن، این محصوالت ســویا بین 10 تا 19 گرم پروتئین و منبع 
خوبى براى کلســیم، فسفر و منیزیوم هســتند. البته براى بیمارى هاى 
کیست رحم و تخمدان زنان و آندومتریوز ها باید با پزشک خود مشورت 

کنید تا ضررى براى شما نداشته باشد.

آجیل و دانه به عنوان دو منبع گیاهى غنى از آهن هســتند. کسانى که 
مى خواهند مصرف کل آهن بدن خود را باال ببرند، باید کدو، کنجد (ارده) 
و تخم کتان، دانه کاج ، بادام و بادام زمینى،گردو ، را به رژیم غذایى خود 
اضافه کنند.  بو دادن آجیل ها ممکن اســت به مواد مغذى آن ها آسیب 

برساند، بنابراین از انواع خام آن استفاده کنید.

از نظر میزان آهن، سبزیجات از آهن بیشترى نسبت به غذایى که با گوشت 
پخته مى شوند برخوردار هستند. سبزیجات سرشار از ویتامین هایى هستند 

که به جذب اهن کمک مى کنند.
سبزیجات برگى مانند اسفناج، کلم، چغندر آهن باالیى دارند، به عنوان 
مثال 100 گرم اسفناج حاوى 1.1 برابر آهن بیشتر از همان مقدار گوشت 
قرمز و 2 برابر بیشتر از 100 گرم ماهى قزل آال است. اگر سبزیجات خام و 

برگ دار شما را اذیت مى کند، آن ها را به صورت پخته میل کنید.
کلم بروکى، انواع کلم و کلم بروکسل نیز آهن باالیى دارند.

گوجه فرنگى حاوى آهن بسیار کمى اســت، اما هنگام خشک یا غلیظ 
شدن، مقدار زیادى از اهن را دارد. مثال نصف فنجان رب گوجه فرنگى دو 

برابر همان میزان گوجه فرنگى اهن دارد.
گوجه فرنگى خشک شده در آفتاب یکى از منابع غنى آهن است. همچنین 

ویتامین سى آن به افزایش جذب اهن کمک مى کند.

جوى دو سر یک روش خوشمزه و آسان براى اضافه کردن آهن به رژیم 
غذایى شما اســت. یک فنجان جوى دو سر آهن، پروتئین گیاهى، فیبر، 
منیزیوم و روى دارد.همچنین کینوا سرشار از پروتئین، فیبر، ویتامین ها، 

مواد معدنى و کربوهیدرات هاى پیچیده است.

عدس یکى از موادى اســت که در هر فنجان پخته شده 6.6 میلى گرم 
آهن دارد. عدس حاوى پروتئین، کربوهیدرات هاى پیچیده، فیبر، فوالت 
و منگز است. یک فنجان عدس پخته شده 18 گرم پروتئین دارد و حدود 

50 درصد از فیبر مورد نیاز در روز را براى شما تأمین مى کند.

ســیب زمینى مقدار قابل توجهى آهن دارد که بیشتر در پوست آن وجود 
دارد. سیب زمینى همچنین منبع خوبى از فیبر است و ویتامین سى، ب6 

و پتاسیم باالیى دارد.

انواع قارچ ها داراى مقادیر مختلفى از اهن هستند، اما در کل همه آن ها از 
مواد غذایى با آهن باال هستند.

برخى میوه ها به طرز شگفت آورى از نظر آهن غنى هستند:آلو ها به دلیل 
خاصیت ملین بودن شناخته مى شوند که به رفع یبوست کمک مى کنند، 
با این حال منبع خوبى هم از نظر آهن هســتند. زیتون میوه اى است که 
 A آهن باالیى دارد و چربى هاى خوب و ویتامین محلول در چربى مانند

و E دارد.
توت نه تنها آهن فراوانى دارد بلکه ویتامیــن C باالیى نیز دارد. توت ها 
منابع خوبى از آنتى اکسیدان هستند و در برابر بیمارى قلبى، دیابت و انواع 

سرطان ما را محافظت مى کنند.

لوبیاى ســفید، قرمز و لوبیاى دریایى 
خیلى نزدیک به سویا عمل مى کنند. 
در هر فنجان پخته شــده 4.4- 6.6 

 RDI میلى گرم آهن یا 24 الى 37 میلى گرم
دارند.

نخود فرنگى بیشترین مقدار آهن را دارد. آن ها منبعى عالى براى فوالت، 
فسفر، پتاسیم، منگنز، فیبر و چندین ترکیب مفید گیاهى است.

چندین مطالعه نشــان مى دهد که مصرف مرتب لوبیا و نخود فرنگى به 
پایین آمدن فشار خون، کلسترول و قند خون و همچنین کاهش چربى 

شکم کمک مى کند.

مطالعات جدید محققان دانشگاه تســوکوبا در ژاپن نشان مى دهد تنها 10 دقیقه دویدن 
با شــدت متوســط، جریان خون موضعى را در قشر پیش پیشــانى جانبى مغز افزایش 
مى دهد. این بخــش از مغز نقش مهمى در کنترل خلق و خو و عملکردهاى پردازشــى

 مغز دارد.
دویدن یک فعالیت موثر در جهت بهبود سالمت روانى است. 

مطالعات جدید نشان مى دهد دویدن عالوه بر فواید پزشکى که تا به امروز ثابت شده، در 
سالمت مغز نیز نقش دارد.

برایــن اســاس تنهــا 10 دقیقــه دویــدن بــا شــدت متوســط، جریــان خــون
 موضعى را در قشــر پیش پیشــانى جانبــى (bilateral prefrontal cortex) افزایش 
مى دهــد. این بخــش از مغز نقــش مهمــى در کنترل خلــق و خــو و عملکرد هاى

 اجرایى دارد.

این مطالعه با بررســى داوطلبان و آزمون هاى به عمل آمده نشــان مى دهد 10 دقیقه 
دویدن با شــدت متوســط به میزان زیادى زمان اثــر اســتروپ (Stroop effect) را 

کاهش مى دهد.
این اثر نمایشى از زمان واکشن یک فعالیت است و معروف ترین مثال آن زمانى است که 
کلمه قرمز با جوهرى به رنگ آبى نوشته شود؛ در این حالت مسلما زمان نام بردن کلمه 
در مقایسه با حالتى که قرمز با جوهر قرمز نوشته شــده باشد متفاوت است. این خطاى 

زمانى نشانگر اثر استروپ است.
مطالعات نشان مى دهد دویدن به مدت 10 دقیقه، مى تواند زمان این اثر را کاهش دهد 

که نشان از قدرت پرداش مغز است.
همچنین در ادامه این پژوهش آمده است که دویدن باعث بهبود خلق و خو مى شود که 

تنظیم و کنترل آن به عهده قشر پیش پیشانى است.

مصرف نوشیدنى هاى انرژى زا مى تواند مضراتى براى سالمتى داشته باشد که چند نمونه از این مضرات در این 
گزارش بیان شده است.

 کودکان و نوجوانان اغلب نوشیدنى هاى انرژى زا را با نوشیدنى هاى ورزشى اشتباه مى گیرند و براى همین، مقادیر 
زیادى نوشیدنى انرژى زا را براى اهداف عمومى مانند هیدراتاسیون (آبرسانى بدن) مصرف مى کنند. از این رو، 

آگاه سازى کودکان و نوجوانان در رابطه با نوشیدنى هاى انرژى زا و مضرات آن ها ضرورى است.

اضطراب و بى خوابى
به توصیه کارشناسان کودکان و نوجوانان باید از مصرف کافئین خوددارى کرده. سنین بین 12 تا 18 سال هم 

حداکثر 100 میلى گرم (معادل یک فنجان) از این ماده غذایى استفاده کنند.
مصرف زیاد کافئین بر سیستم عصبى مرکزى تأثیرگذار است و منجر به اضطراب و بى خوابى مى شود. بى قرارى 

و عدم تمرکز نیز از دیگر اثرات نامطلوب نوشابه هاى انرژى زاست.
مصرف منظم نوشابه هاى کافئین دار منجر به وابستگى به کافئین در کودکان و نوجوانان مى شود و درصورت 
عدم مصرف این نوشیدنى ها ممکن است عالئم ترك اعتیاد (ســردرد هاى مداوم، خواب آلودگى و خستگى 

مزمن) در فرد ایجاد شود.

 کاهش اشتها
نوشابه هاى انرژى زا حاوى مقادیر باالى قند هستند (مقدارى معادل یا بیشــتر از قند موجود در نوشابه هاى 
معمولى). مصرف زیــاد قند، معده کــودك را پر کــرده و اشــتهاى او را براى مصرف غذا هــاى دیگر کم 

مى کند. 
همچنین، مقادیر باالى کافئین موجود در نوشیدنى هاى انرژى زا مى تواند سیستم عصبى سمپاتیک را تحریک 

کند و باعث افزایش سیرى و کاهش گرسنگى شود.

کم آبى بدن
کافئین عالوه بر محرك بودن، اثر ادرارآورى نیز دارد. از این رو، مصرف بیش از حد کافئین، به ویژه زمانى که 
کودك یا نوجوان در حال انجام فعالیت هاى شدید در آب و هواى گرم است، دفع مایعات از بدن را افزایش مى دهد 
و باعث کم آبى بدن مى شود. دفع سدیم از طریق ادرار هم از دیگر اثرات فیزیولوژیکى مصرف کافئین است که 

کم آبى بدن را شدیدتر مى کند.

پوسیدگى دندان
نوشیدنى هاى انرژى زا PH پایین و قند باالیى دارند. این دو فاکتور باعث فرسایش میناى دندان شده و به مرور 
منجر به پوسیدگى دندان در کودکان مى شوند. نوشابه هاى انرژى زا بیشتر از نوشیدنى هاى ورزشى قدرت تخریب 
میناى دندان را دارند. کودکانى که چنین محصوالتى را مصرف مى کنند باید ظرف حداکثر نیم ساعت پس از 

مصرف، دندان هایشان را مسواك بزنند.

بدون خوردن گوشت آهن دریافت کنید

توفو و سویا

آجیل و دانه

سبزیجات

رب گوجه فرنگى

جو و کینوا

عدس

سیب زمینى

قارچ

میوه

لوبیا و نخودفرنگى

4 مورد از مضرات 
نوشیدنـــــى هاى انرژى زا

بهنام یوسفیان در خصوص خواص خاکشیر، اظهار کرد: خاکشیر خواص بسیارى دارد 
و با همه مزاج ها سازگار است؛ الزم است بدانیم نوشیدن شربت خاکشیر براى سالمتى 
بســیار مفید خواهد بود و با مصرف مداوم آن شــاهد تأثیرات این دانه گیاهى 

پرخاصیت در سالمتى بدن خواهیم بود.
وى با اشاره به فواید مصرف خاکشــیر، ادامه داد: شربت خاکشیر یک 
نوشیدنى سنتى ایرانى و مورد استقبال همه افراد است، معموًال این 
شربت محبوب را از ترکیب آب، خاکشیر، گالب، شکر و یخ تهیه و 
براى از بین بردن تشــنگى، گرما و عطش از آن استفاده مى کنند. 
خاکشیر دو نوع دانه دارد؛ نوعى از دانه هاى خاکشیر کوچک تر است 
و رنگ آن به سرخى مى زند و نوع دیگر آن دانه هاى درشت ترى دارد 
و شیرین و رنگ آن نیز کمى تیره تر است. این دانه ها عالوه بر اینکه 
عطش را از بین مى برد فواید دیگرى نیز براى بدن دارند و به سالمت 

بدن کمک مؤثرى مى کنند.

تأثیر خاکشیر روى جوش ها و لکه هاى صورت
متخصص طب سنتى با تاکید بر اینکه خاکشیر را به عنوان صفرابر استفاده مى کنند، 
افزود: خاکشیر براى درمان جوش هاى صورت کارآمد است و براى آن افراد باید دو 
قاشق خاکشیر را با عرق کاسنى ترکیب و مصرف کنند، این نوشیدنى یکى از بهترین 
راه هاى درمان جوش هاى صورت است، البته مى توان از عرق شاه تره نیز استفاده کرد 
و شاهد تأثیر آن بود، همچنین این ترکیب عالوه بر اینکه روى پوست صورت تأثیر 
مى گذارد؛ براى درمان گرفتگى صدا نیز مفید خواهد بود. براى اینکه بتوان تأثیر این 

ترکیب را روى پوست دید حداقل سه هفته باید از آن استفاده کرد.

درمان اسهال با خاکشیر
یوسفیان با بیان اینکه یکى دیگر از فواید خاکشــیر کمک به بهبود و درمان اسهال 
است، خاطرنشان کرد: معموًال یکى از مشکالت شایعى که براى کودکان به وجود 
مى آید بیمارى اسهال است. بسیارى از پزشکان طب سنتى معتقدند به کمک خاکشیر 

مى توان اسهال را به سادگى در منزل درمان و آب خارج شده از بدن کودکان را تأمین 
کرد، براى این کار الزم است خاکشیر را بو داده و آن را با آب و عسل ترکیب کنیم و هر 

دو تا سه ساعت باید آن را به کودك داد. 

تأثیر خاکشیر در کنترل فشار خون
متخصص طب سنتى با اشاره به اینکه خاکشیر یک دانه معجزه آسا است، تاکید کرد: 

این دانه به کنترل فشار خون کمک مى کند. 
اگر دچار مشکالت مربوط به فشار خون هستید مى توانید از خاکشیر استفاده کنید و 
اثربخشى آن را بسنجید؛ براى این کار الزم است یک لیوان خاکشیر را خوب بکوبید 
تا به صورت پودر نرم درآید، سپس آن را درون یک ظرف دیگر بریزید و کم کم به آن 
آب اضافه کنید تا یک خمیر به دســت آید. این خمیر را شب ها روى پاهایتان بمالید 
و اجازه دهید تا صبح روى پاهایتــان باقى بماند. این کار به کنترل فشــار خونتان 

کمک مى کند.

!

10دقیقه دویدن 
قدرت پردازش 
مغز را 
تقویت مى کند

ن مى دهد 10 دقیقه 
 (Stroop effect) را 

لآن زمانى است که 
زمان نام بردن کلمه 
ت است. این خطاى 

را کاهشدهد  اثر ن

لق و خو مى شود که 

کمبود آهــن از آن چیز هایى اســت که 
بســیارى از زنان مخصوصًا بســیارى از 
اوقات با آن دســت و پنجه نرم مى کنند. 
تا صحبت از کمبود اهن مى شــود ما فکر 
مى کنیم باید گوشــت، مرغ و ماهى را در 
رژیم غذاییمان بیشتر کنیم. اما آیا به واقع 
راه دیگرى نداریم؟ گیاهخواران در این 
مواقع راه حل هــاى گیاهى را 
پیشنهاد مى دهند، به عنوان 
مثال اغلب مــا مى دانیم 
سبزیجات برگ تیره یکى 
از غنى تریــن منابع آهن 
هستند. هم براى افرادى که 
گیاهخوار هستند و هم براى افرادى 
که به علت ویژگى هاى سالمتى که دارند 
مثل فشار خون، خوردن گوشت منع دارد. 
حاال بد نیست نگاهى به انواع منابع 
آهن بیندازیم که بدون حضور 
گوشت آهن بدنمان را تأمین 

مى کنند.

آ ى 6 هر فنجان پخته شده 6.6 میلى گرآ
د. 
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اهى غنى از آهن هســتند. کسانى که

ســت، اما هنگام خشک یا غلیظ ی
صف فنجان رب گوجه فرنگى دو 

ى،ب6 ین وی و ا یبر از

 هستند، اما در کل همه آن ها ازىى

ل بهدل تند:آلوها ه آهنغن

گیاهى مفید براى تمام مزاج ها
مسواك بز مصرف، دندان هایشان را

بهنامیوسفیان در خصوص خواص خاکشیر، اظهار کرد: خا
با همه مزاج ها سازگار است؛ الزم است بدانیم نوشیدن ش و
بســیار مفید خواهد بود و با مصرف مداوم آن شــا

پرخاصیت در سالمتى بدن خواهیم بود.
وى با اشاره به فواید مصرف خاکشــیر، ا
نوشیدنى سنتى ایرانى و مورد استقبال
شربت محبوب را از ترکیب آب، خاک
براى از بین بردن تشــنگى، گرما و
خاکشیر دو نوع دانه دارد؛ نوعى از دا
و رنگ آن به سرخى مى زند و نوع دی
و شیرین و رنگ آن نیز کمى تیره تر
عطش را از بین مى برد فواید دیگرى

بدن کمک مؤثرى مى کنند.

براىتمامم ممممممممااماماممممممتمتمتتتتتتىىىىىىىىىىىىااررررررررببببببببددددددیدیدییییفیفیففففمفمفممممممممىىىىىىىىهىهىههههههههههاایایاییییییگیگیگگگگگگگیاهى مفید براى تماممگیاهىمفید
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002599- تاریخ: 1401/04/05- برابر راى شماره 2598 
مورخ 1401/04/05 به شــماره کالســه 2081 تصرفات آقاى / خانم شهال کریمى به 
شناسنامه شماره 3527 کدملى 1288283792 صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 86,58 مترمربع پالك شماره 719 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 
85472 مورخ 1400/12/3 دفترخانه 172 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند 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 رســید 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 2599 مورخ 1401/04/05 به شماره کالسه 2082 تصرفات آقاى / خانم 
رجبعلى رحمتى اندانى به شناسنامه شماره 14469 کدملى 1140518089 صادره فرزند 
فتح اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 58,86 مترمربع 
پالك شماره 719 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر به موجب سند شماره 85472 مورخ 1400/12/3 دفترخانه 172 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشــناس 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 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 اس ت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/02- م الف: 
1342965 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده /4/219
آگهى فقدان سند مالکیت

 خانم شــوکت مجیدپور بیدگلى به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه محلى که هویت 
و امضاى شــهود رســما گواهى گردیده که مدعى است ســند مالکیت:  سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 212 متر مربع به شــماره 25 فرعى 
مجزى از 4 فرعــى مجــزى از 105 اصلى واقــع در بخش 3 حوزه ثبتــى آران و 
بیدگل که ذیل شــماره 11606 صفحه 110 دفتر 47 و شــماره ســریال 296736 
ب 83 ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تســلیم گردیده و در اثر جابــه جایى مفقود 

و اینک درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبــق تبصره یک ماده 
120 اصالحى آیین نامــه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکــس مدعى انجام معامله 
نســبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهى لغایت ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضــى واصل نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد. م الف:1347326-رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- ح

امد فکریان/4/221

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 1297 مورخه 
1401/02/25 آقاى شفا على موســى عرب نجف آبادى فرزند عباسعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 116/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 36   
اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/4/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/5/2 -1347813/  م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/4/222 

آگهى تغییرات
 روســتائى مهرپــرور شــرکت تعاونــى 
بــه شــماره ثبــت 14 و شناســه ملــى 
10260004758 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/12/19 و نامه 
شــماره 205/3/184/741/53 مــورخ 
1401/03/11 اداره تعاون روستایى بوئین 
میاندشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود 
صیدى کد ملى 6219936396 به ســمت 
مدیرعامل شرکت براى مدت 1 سال تعیین 
و انتخاب شد.کلیه چکها، اسناد، قرارداها و 
اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید و 
یا تمام و یا قســمتى ازحق شرکت را منتفى 
سازد به استثناى مواردى که هیئت مدیره به 
منظوراداره امورجارى شرکت ترتیب خاصى 
داده باشد پس ازتصویب هیئت مدیره با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادى شرکت 
فقط با امضاء مدیرعامل صادرخواهد شد مگر 
مراســالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس 
هیات مدیره صورت خواهدگرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى فریدن 

(1343682)2کادر

آگهى تغییرات
 شرکت پشم سنگ پارامیس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 528 و شناسه ملى 
10980061582 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/04/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقاى محمد باســتانى به 
شماره ملى 1080019839 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم 
الهام صالحى نجف آبادى به شــماره ملى 
1091193703 به سمت رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال آقاى مهدى عباسیان 
نجف آبادى به شماره ملى 1091541639 
به ســمت مدیرعامل براى مدت دو سال به 
عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه دفاتر قانونى اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک بروات سفته قراردادها 
و عقود اسالمى با امضاى مدیر عامل شرکت 
آقاى مهدى عباسیان نجف آبادى به کدملى 
1091541639 همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد . ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى تیران و کرون 

(1346174)

آگهى تغییرات
 شرکت اریســا تجارت آپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62618 
و شناســه ملــى 14008430574 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/24 و بنا بــه اختیار تفویض 
شــده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/11در خصــوص افزایش 
سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از مبلــغ 5000000000 ریال به مبلغ 
10000000000 ریال از طریق پرداخت 
نقدى طى گواهى بانک رســالت شعبه 
مرکزى اصفهان بشــماره 140141 - 
1401/04/06 و صدور ســهام جدید 
افزایــش یافــت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بدین شــرح اصالح گردید 
ماده 5 اصالحى: ســرمایه شرکت مبلغ 
10،000،000،000 ریال منقســم به 
50000 سهم 200،000 ریالى با نام یا 
تواما که تماماً پرداخت شده مى باشد./ 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1344811)

آگهى تغییرات
 شرکت صنایع ایجاد رزین جام شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 26071 و 
شناسه ملى 10260468205 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1401/04/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - خانم شهرزاد مظفرى زاد به 
کدملى 2296784941 و آقاى مصطفى 
محسنى تبار به کدملى 6609806438 
و آقاى پژمان محســنى تبار به کدملى 
1271194910 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - خانمها طاهره آدم زاده به کد 
ملى 1293488895 و فاطمه فرامرزى 
به کدملــى 2300192608 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید 
. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1346195)

آگهى تغییرات
 شرکت تاکسى بى سیم شاهین سیر 
بخش خصوصى نایین موسسه غیر 
تجارى به شماره ثبت 20 و شناسه 
ملى 10260006901 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1401/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : صفا علنقیان نائینى شــماره 
ملى1249470463به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و على 
نوبختى شماره ملى6368704561 
به سمت رئیس هیات مدیره موسسه 
براى بقیــه مــدت 1403/10/01 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و ســفته و بروات و قراردادها و عقود 
اسالمى و نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر موسسه معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نایین (1345078)

آگهى تغییرات
 شرکت صنایع ایجاد رزین جام شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 26071 
و شناســه ملــى 10260468205 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1401/04/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - آقاى پژمان محســنى 
تبار به شــماره ملى 1271194910 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى 
مصطفى محســنى تبار به شماره ملى 
6609806438 به سمت مدیرعامل 
و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و 
خانم شهرزاد مظفرى زاد به شماره ملى 
2296784941 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1346201)

آگهى تغییرات
 شــرکت کاکتوس طالیى آوین سهامى 
خاص به شماره ثبت 61202 و شناسه ملى 
14007857020 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/12/07 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - خدیجه دارابــى به کدملى 
1757378571، زهــرا فیــض مرزوقى 
به کدملــى 3258997462، بتول دارابى 
به کدملى 1753716136، سجاد فیض 
مرزوقى بــه کدملــى 3258344620 و 
کارزان عبداهللا محمد به شــماره فراگیر 
105211005019 به سمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - دامون جمشــیدى بابرصاد به 
کدملى 1971594695 و ســعید دهقان 
زاده به کدملــى 1270589921 بترتیب 
بسمت بازرسان على البدل و اصلى شرکت 
براى مدت یک ســال انتخاب شــدند. - 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1345406)

آگهى تغییرات
 شرکت ســاخت و تولید گالوانیزه 
شهاب ســجزى اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 28132 
و شناســه ملى 10260488373 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/09/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فاطمه اسماعیلى 
به شــماره ملى 6339558690 به 
ســمت رئیس هیات مدیره و زهرا 
علیخانى زیارتگاهى به شماره ملى 
1287938795 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و اصغر غالمى به 
شماره ملى 1284039587 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1346206)

آگهى تغییرات
 شــرکت کاکتوس طالیى آوین سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 61202 و 
شناســه ملــى 14007857020 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/12/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - خدیجه دارابى به کدملى 
1757378571 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، بتول دارابى به کدملى 
1753716136 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره، زهرا فیــض مرزوقى به 
کدملى 3258997462، ســجاد فیض 
مرزوقى به کدملــى 3258344620 و 
کارزان عبــداهللا محمد بــه کدفراگیر 
105211005019 بســمت اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر اســت. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(1345408)

آگهى تغییرات
 شرکت مهندســى سیســتم آوران آذرخش 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 52232 
و شناســه ملى 10260152297 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه 
مــورخ 1401/03/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: خانم نرگس معظم باباشیخعلى به شماره 
ملــى 1160024936 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره آقاى اکبر معظم به شــماره ملى 
1171081189 بــه ســمت رئیــس هیئت 
مدیره خانم ســمیرا پگاهان به شــماره ملى 
1288375875 به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب 
گردیدند کلیه اوراق اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. آقاى ســیدحامد ابطحى فروشــانى به 
شــماره ملى 1142355675 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 ســال آقاى مهران حقیقت به 
شــماره ملى 4623344274 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 ســال انتخــاب گردیدند 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى 
به 1399/12/29 مورد تصویــب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1346210)

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود کاشف برق نیمه ماه نطنز درتاریخ 1401/04/05 به شماره ثبت 
385 به شناسه ملى 14011282770 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور خدمات و تامین نیروى 
انسانى ( آب و برق و گاز ) شامل خدمات اجرایى مشترکین نصب کنتور برق و وصول مطالبات ، 
تست کنتورهاى تک فاز و سه فاز عادى و دیماندى ، قرائت کنتور ، سرویس پست ، اجرا و اندازه 
گیرى ارت اتصال زمین عادى خانگى و شــبکه ، اجراى شبکه هاى فشار ضعیف و فشار قوى ، 
مونتاژ تابلو کنتورى ، تنظیم و متعادل سازى بار شبکه ، ترموگرافى شبکه هاى برق ، شاخه برى 
و کلیه فعالیتهاى مربوط به صنعت برق و وزارت نیرو. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، 
شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شــهر بادرود، محله منتظرى ، کوچه حسن زراعتى ، کوچه 
سعدى ، پالك 10 ، طبقه همکف کدپستى 8766117491 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سعید مؤذنى به 
شماره ملى 1239966792 دارنده 3500000 ریال سهم الشرکه خانم عصمت اکبرى بادى 
به شماره ملى 1239973268 دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى 
سعید مؤذنى به شماره ملى 1239966792 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم عصمت اکبرى بادى به شماره ملى 1239973268 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

بادرود (1344457)

آگهى تغییرات
 شرکت پشم سنگ پارامیس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 528 و شناســه ملى 
10980061582 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1401/04/04 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقــاى محمد 
باستانى به شــماره ملى 1080019839 به 
ســمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
خانم الهام صالحى نجف آبادى به شماره ملى 
1091193703 به ســمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال آقاى مهدى عباسیان نجف 
آبادى به شماره ملى 1091541639 به سمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســاالنتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
آقاى رسول هارونى ملک آبادى به شماره ملى 
1090277539 به ســمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال خانم مهرى نظرپور نجف آبادى به 
شماره ملى 1090298595 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 ســال انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى 
به 1400/12/29 مــورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

تیران و کرون (1345456)

آگهى تغییرات
 آگهى تغییرات شــرکت ســهامى خاص مهر آرا 
صنعت مارنان به شناسه ملى 14006905538 
و به شــماره ثبت 58803 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1401/03/30 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد ســرمایه از مبلغ 
10.000.000ریال به مبلغ 800.000.000 ریال 
از محل تبدیل مطالبات نقدى حال شده اشخاص از 
شرکت و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح شد : 
سرمایه شرکت مبلغ800.000.000ریال منقسم 
به 8.000 سهم 100،000 ریالى بانام عادى تماماً 
پرداخت شده مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1346215)

آگهى تغییرات
 شــرکت پردیس دیزل سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 70825 و شناســه ملى 
14011077213 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
شهرك نمایشگاه، خیابان کارآفرینان *، خیابان فاز 1، 
پالك 30، طبقه همکف، به کد پستى: 8195164991 
تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1343680)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع الســتیکى پیمان صنعت شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 6436 و شناسه 
ملى 10260275530 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى 
و خدمات مدیریت نواندیشــان (حســابداران 
رسمى)به شناسه ملى 10100200524 و شهین 
معتمدى به کدملى 5649946868 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1345460)

آگهى تغییرات
 شــرکت صنایع ایجاد رزین جام شــرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 26071 و شناســه ملى 10260468205 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از 
مبلغ 3000000000 ریال به مبلغ 30000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیراصالح 
گردید : « سرمایه شرکت مبلغ 30000000000 ریال نقدى 
است که به 000 300ســهم با نام عادى000 100ریالى 
منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است.» اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1346193)

آگهى تغییرات
 شــرکت مهر آرا صنعت مارنان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58803 و شناســه ملى 
14006905538 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1401/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى 
محمدرضا فریدون به شماره ملى 1288174624 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم سمیرا 
مطاعى به شماره ملى 1290536961 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1345066)

آگهى تغییرات
 شــرکت بیتو تار پارس شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 25818 و شناسه ملى 
10260465766 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1401/01/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امین حسابرسى 
افق به شناسه ملى 10100608360 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمدمهدى 
بنده خدا به شــماره ملى 1273804635 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1346181)

آگهى تغییرات
 شرکت نســاجى کوروش مدرن ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 67495 و شناسه ملى 
14009950908 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 
ریال به 500000000 ریــال از طریق مطالبات حال 
شده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 4 
اساسنامه بشرح زیراصالح شــد :سرمایه شرکت 
مبلغ 500000000 ریال نقدى اســت که به 5000 
سهم با نام عادى100000 ریالى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1345074)

آگهى تغییرات
 شــرکت بیتو تار پارس شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 25818 و شناسه ملى 
10260465766 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1401/03/29 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان 
ســال مالى منتهى بــه 1400/12/29 
مورد تصویب قرار گرفــت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1346183)

آگهى تغییرات
 شرکت اریســا تجارت آپادانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62618 و شناســه ملى 
14008430574 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شــرکت به آدرس -استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، باغ زرشک، خیابان بوستان ملت، خیابان 
چهار باغ باال، تجارى کوثر، ، طبقه 5واحد 711 به 
کد پســتى: 8173696917 تغییر یافت و ماده 
مربوط در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1344817)

آگهى تغییرات
 شرکت زراعى مرینوس علویجه شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 2851 و شناســه ملى 10260218520 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/05/31 
و به اســتناد نامه شــماره 3313 مورخ 1400/6/30 
اداره تعاون شهرســتان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : صورتهاى مالى و تراز ســال 1399 رسیدگى و 
تصویب گردید. محمــد قندى جلوانى به شــماره ملى 
1284015076 بســمت بازرس اصلــى و جواد قندى 
جلوانى به شــماره ملى 1284015114 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1346178)

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص مهر آرا صنعت مارنان به شناســه ملى 14006905538 و 
به شــماره ثبت 58803 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه از مبلغ 10.000.000ریال به مبلغ 
800.000.000 ریال از محل تبدیل مطالبات نقدى حال شده اشخاص از شرکت و از 
طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح 
شد : سرمایه شرکت مبلغ800.000.000ریال منقسم به 8.000 سهم 100،000 ریالى 
بانام عادى تماماً پرداخت شده مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1346215)
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معاون بین الملل باشــگاه اســتقالل از به تعویق افتادن 
صدورى راى پرونده لئاندرو پادووانى مدافع اسبق و برزیلى 
این تیم خبر داد. با اعــالم حامد افضلى، دادگاه CAS قرار 
است راى پرونده پادوانى را در تاریخ 17 مرداد صادر کند. 
پیش از این قرار بود راى این پرونده در تاریخ 17 تیر صادر 

شود.

محمدامین درویشى وینگر تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد 
خود با سبزپوشان اصفهانى را تمدید کرد. این بازیکن اهل 
میناب فوتبال ایران، یک فصــل دیگر در اصفهان و ذوب 
آهن خواهد ماند. درویشى سابقه بازى در پیکان، گل گهر، 

صنعت نفت و... را دارد.

وریا غفورى با انتشــار متنى در صفحه شخصى خودش از 
استقالل خداحافظى کرد. در چند هفته اخیر صحبت هاى 
زیادى پیرامون ماندن یا رفتن غفورى از استقالل مطرح بود 
و در نهایت وى با انتشار پست زیر خبر جدایى خود از جمع 
آبى هاى پایتخت را تایید کرد. از فوالد خوزستان به عنوان 

مقصد بعدى او یاد مى شود.

تعویق در رأى
 پرونده پادوانى

وینگر گاندوها ماندنى شد

وریا باالخره نماند...

سرنوشت وینگر ایرانى شباب االهلى در هاله اى از ابهام است. این ابهام از آنجا ناشى مى شود 
که هنوز مشخص نیست باشگاه اماراتى باالخره تصمیم بر حفظ مهدى قائدى دارد یا او را در 

لیست فروش قرارداده است.
یک روز همه خبرگزارى ها متفق القول خبر جدایى «باشوى آبى ها» از شباب االهلى را روى 
خروجى خود قرار مى دهنــد، روز دیگر همان منابع خبرى با 180 درجــه تغییر موضع، تأکید 
مى کنند که این بازیکن فصل آینده هم پیراهن االهلى را بر تن خواهد کرد. شواهد هم نشان مى 
دهد این رواِل گمانه زنى درخصوص آینده فوتبالى هافبک هجومى کشورمان حاالحاالها ادامه 
دارد. نکته جالب ماجرا آنجاست که پیش از آغاز فصل نقل و انتقاالت بود که شایعه قرارگرفتن 
نام قائدى در فهرست خروجى هاى شباب االهلى رسانه اى و سرمربى پرتغالى این تیم نیز به 
عنوان طراح این پروژه معرفى شد. اما خبر نزدیک شدن «پســر فرهاد» به درب خروج از این 

باشگاه اماراتى در حالى وایرال مى شود که او هنوز چهار سال دیگر با شبابى ها قرارداد دارد!
علت این جدایى زودهنگام هم عملکرد ضعیف قائدى در شــباب االهلى است. بازیکن سابق 
استقالل به محض ورودش به شیخ نشیِن امارات و در عرض کمتر از یک فصل، از دوران اوجش 
فاصله گرفت تا ستاره قائدى با همان سرعت که در آسمان فوتبال ایران درخشید، رو به خاموشى 
برود. علت این امر هم بیشتر از آنکه به مسائل فنى مربوط باشد به حواشى برمى گردد که این 
وینگر ریزنقش را در امارات در چنبره خودش گرفتار کرده است. هیچکس هم در این اتفاق بیشتر 

از مهدى و همسرش مقصر نیستند. 
تفریحات و شب نشــینى هاى این زوج جوان در حاشــیه خلیج فارس باعث شد این بازیکن 
مستعد با افت فاحشى مواجه شــود و از عهده وظایفى که سرمربى تیم از او انتظار دارد برنیاید. 
این خوشگذرانى هاى بیش از حد و کارآیى پایین قائدى در مستطیل سبز منجر به این شد که 

او ابتدا به نیمکت و سپس به سکوها تبعید و در نهایت نیز بحث فروش او به میان کشیده شود.
عمق این فاجعه آنجاست که سرمربى تیم ملى کشورمان هم دیگر اعتقادى به این بازیکن 23 

ساله ندارد. دراگان اسکوچیچ در حالى روى نام قائدى براى حضور 
در آخرین اردوى تیم ملى خط کشید که کمتر از پنج ماه تا آغاز 
رقابت هاى جام جهانى زمان داریم. مهدى قائدى اگر با همین 
فرمان پیش رود باید رؤیاى حضور در قطر را از سر بیرون کند 
مگر اینکه به خودش آید و با دورى از حواشى غیرفوتبالى و تمرکز 

کافى بر تمرینات و بازى هایش دوباره زمام امور را به دست گیرد. 
این موضوع براى قائدى با توجه به ســن و ســال پایین او و کیفیت 

و توانایى هاى بالقوه اى کــه در ذات این بازیکن نهفته اســت کارى 
غیرممکن نخواهد بود.

ماجرا اما به همینجا ختم نمى شود و از نقش همسر قائدى در شرایط نه چندان 
مطلوب این روزهاى وینگر ریزنقش کشــورمان نباید به ســادگى عبور کرد. او

 مى تواند همانطور که در افول قائدى تأثیرگذار بوده بــا کنترل و مدیریت زندگى 
فوتبالى همسرش در بازگشت باشــو  به روزهاى اوج نیز سهیم باشد. سابقه روزهاى 

ابتدایى این پیوند نشان مى دهد این اتفاق خیلى هم دور از ذهن نخواهد بود، چه اینکه او 
یک بار دیگر از عهده این کار به خوبى برآمده است.

کافى است ماجراى تصادف معروف قائدى، افت بازى هاى او در جمع آبى پوشان پایتخت و 
فروغ دوباره این ستاره افول کرده را به یاد بیاورید. آن روزها کمتر کسى فکر مى کرد هافبک 
ریزنقش استقاللى ها پس از آن تصادف کذایى و اتفاقات مربوط به آن دوباره به میادین فوتبال 
برگردد اما پربیراه نیست اگر بگوییم در آن زمان همین که پاى این زن به زندگى پرفراز و نشیب 
قائدى باز شد، دوباره ستاره بخت در فوتبال به او چشمک زد و شاهد تأللؤش در آسمان لیگ 
بودیم. شاید به همین دلیل بود که در آن فصل باشوى آبى ها همین که پایش به گل باز مى شد 
آن گل را به همسرش تقدیم مى کرد. او مى خواست با این کار نشان دهد که بى خود نیست که 

گفته اند «پشت سر هر مرد موفقى یک زن ایستاده است».

به بهانه فروغ و افول زودهنگام «باشوى آبى ها»

همیشه پاى یک زن درمیان است!
مرضیه غفاریان
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باشــگاه بایرلورکوزن آلمان از کیت هاى فصل جدیدش 
رونمایى کرد تا در رقابت هاى فصــل جدید بوندس لیگا 
حضور پیدا کند. سردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان 
در رونمایى از پیراهن جدید باشــگاه بایرلورکوزن حضور 
داشت. ستاره ایرانى زمستان گذشــته با قراردادى 5 ساله 
راهى این تیم بوندس لیگایى شــد. مهاجــم ملى پوش 
کشورمان در 6 ماه گذشته به دلیل مصدومیت هاى متوالى 
نتوانست عملکرد مطلوب را براى لورکوزن داشته باشد به 
همین خاطر در فصل جدید بوندس لیگا به دنبال درخشش 

در این رقابت ها است.

رونمایى از کیت جدید
 تیم آزمون
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محمد نادرى، بازیکن فصل گذشته تیم آلتاى اسپور ترکیه 
برنامه اى براى حضور در تیم استقالل تهران ندارد. طبق 
شایعات باشگاه استقالل تمایل داشته تا با این بازیکن وارد 
مذاکره شده و مقدمات بازگشت او را فراهم کند اما نادرى 
عالقه اى به حضور در این تیم نــدارد. پیش از آغاز نقل و 
انتقاالت تابســتانى صحبت هایى با نادرى صورت گرفته 
بود ولى او ترجیح مى دهــد دوران حرفه اى خود را خارج از 

ایران دنبال کند.

نادرى استقاللى نمى شود

ضور 
ز 
 
 
ز

رد. 
یفیت 

ت کارى 

شرایط نه چندان
دگى عبور کرد. او

ل و مدیریت زندگى 
م باشد. سابقه روزهاى

ن نخواهد بود، چه اینکه او 

در جمع آبى پوشان پایتخت و 
متر کسى فکر مى کرد هافبک 
ط به آن دوباره به میادین فوتبال 
ین زن به زندگى پرفراز و نشیب 
 شاهد تأللؤش در آسمان لیگ 
مین که پایش به گل باز مى شد 
شان دهد که بى خود نیست که 
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در حالى که محمد نورى و قاســم حدادى فــر به عنوان 
مربیان جدید ذوب آهن معرفى شــدند، قــرارداد دو عضو 
دیگر کادرفنى ذوب نیز به امضا رسید. حسین اینانلو مربى 
گلرهاى ذوب آهن و حسین پاشــایى دستیار مهدى تارتار 
دو عضو کادرفنــى این تیم بودند که قــرارداد خود را یک 
سال دیگر تمدید کردند. این دو در سالهاى گذشته نیز در 
کادرفنى ذوب آهن حضور داشتند. بنابراین حسین معمار 
تنها عضو جدا شده کادرفنى ذوب آهن است که علت این 

موضوع مهاجرت عنوان شده است.

تمدید یاران تارتار
 با ذوب آهن

کاپیتان تیم فوتبال بانوان ذوب آهن گفت: این که باشگاهى از تیمدارى انصراف دهد 
به ضرر همه ورزشکاران از جمله بانوان است.

مینا داوودى پیرامون فصل گذشته لیگ برتر بانوان ایران اظهار داشت: از لحاظ فنى 
فصل خوبى بود. لیگ نسبت به فصل قبل پیشرفت چشمگیرى داشت.

کاپیتان تیم فوتبال بانوان ذوب آهن درباره اینکه چند بار چند بار به اردوى تیم ملى 
دعوت شد اما در لیست نفرات اعزامى به جام ملت هاى بانوان آسیا حضور نداشت، 
گفت: سال گذشته به تشخیص خانم ایراندوست چند مرتبه به اردوى تیم ملى دعوت 
شدم و در چند اردو هم حضور داشتم اما به دلیل عملى که قبل از فصل داشتم شرایط 
بدنى مطلوبى نداشتم و نتوانستم جزو نفرات اعزامى باشم. بعد از جام ملت ها اردویى 
برگزار نشد تا پایان لیگ که دوباره توسط خانم ایراندوست به تیم ملى دعوت شدم اما 
خانم آزمون که به عنوان سرمربى تیم ملى انتخاب شدند، نفرات دیگرى را انتخاب 

کردند.
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن درباره شایعه انحالل تیم هاى مختلف ورزشى باشگاه 
ذوب آهن اظهار داشت: بله، متاسفانه بنده هم این خبر را شنیدم. این که باشگاهى 
از تیمدارى انصراف دهد به ضرر همه ورزشکاران از جمله بانوان است. البته بعضى 
مسوالن باشگاه در حال تالش هستند تا جلوى این اتفاق گرفته شود، امیدوارم که 

موفق باشند.
داوودى درباره ملبغ قراردادها در فوتبال بانوان و مقایسته با آن فوتبال آقایان عنوان 
کرد: قرارداد فوتبال آقایان با بانوان اصًال قابل مقایسه نیست فصل گذشته پیشنهادات 
خیلى خوبى داشتم؛ اما باشگاه رضایت نداد. مبلغ پرداختى باشگاه اصال راضى کننده 

نبود و تا االن60درصد دریافتى داشتیم.

داوودى:

انحالل ذوب آهن به ضرر 
ورزشکاران است

بازى خداحافظى کاپیتان پرسپولیس قرار است یک دیدار خاص و جذاب باشد.
بحث بازى خداحافظى سیدجالل حسینى هنوز داغ است اما تمام صحبت هایى که از حدود دو هفته قبل مطرح مى شد به 
نوعى نقش بر آب شد و از آنجایى که خود سیدجالل هم دوست ندارد در این باره حرفى بزند و خبرى بدهد همه چیز مسکوت 
ماند. مدتى قبل گفته شد سیدجالل خداحافظى اش را از طریق یک پست اینستاگرامى رسمى مى کند و باشگاه پرسپولیس 
هم ضمن نشست مطبوعاتى قصد دارد یک بازى در خور  شأن او برگزار کند. مسابقه اى که بین پرسپولیس و ملوان برگزار 

خواهد شد و سیدجالل هر نیمه در یکى از این تیم ها بازى خواهد کرد.
اما همه این برنامه ها مســکوت ماند و ظاهراً کنسل شده و قرار اســت برنامه دیگرى خارج از باشگاه براى 
پرافتخارترین بازیکن تاریخ لیگ برتر برگزار شود. یکى از نزدیکان پرسپولیس و دوستان سیدجالل قصد 
دارد با کمک و همکارى برخى پیشکسوتان و چهره هاى ورزشى بازى خداحافظى بزرگى براى حسینى 
ترتیب دهد و فعًال در حال انجام مقدمات کار است. قرار است این بازى در جزیره کیش برگزار شود و 
جالب اینکه خود سیدجالل مى خواهد نفرات حاضر در این بازى را با انتخاب خودش معرفى کرده و از 
آنها براى این بازى دعوت کند. جالب اینکه برگزارکنندگان این مسابقه مى خواهند از فوتبالیست هاى 
مطرح خارجى و بازیکنان مطرح دنیاى فوتبال که دوران بازیگرى شان تمام شده نیز براى این بازى 
دعوت کنند تا جذابیتش بیشتر شود. برگزارکنندگان این برنامه دنبال اسپانسر نیستند اما مى خواهند 
قبل از جام جهانى این بازى را برگزار کنند. البته هنوز تاریخ و جزئیات دیگر این مســابقه مشخص 

نیست اما قطعاً در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

خداحافظى خاص براى کاپیتان سرخپوشان

بازیکن ایرانى فاینورد همراه با هم تیمى هاى خود اردوى پیش فصل خود را در منطقه اى خوش 
آب و هوا در کشور اتریش برپا کردند.

علیرضا جهانبخش بعد از ســپرى کردن تعطیالت تابســتانى دوباره به هلند برگشت تا تیم 

باشــگاهى خود را در اردوى پیش فصل همراهى کند. فاینورد ایــن اردو را در کمپ تمرینى 
سالفدن اتریش که منطقه اى بسیار زیبا و خوش آب و هوا در میان رشته کوه هاى آلپ هست 

برپا کرده است.
«ایران ورزشى» با اشاره به زیبایى منطقه اى که فاینوردى ها در آن اردو زده اند، سالفدن را از 
نظر ظاهرى به جیرنده و لوشان شبیه دانست؛ جایى که اصالت علیرضا جهانبخش متعلق به 
آنجاست. او که به دلیل حضور در اردوى تیم ملى دیرتر به جمع هم باشگاهى هاى خود ملحق 

شد، در حال حاضر در این منطقه زیبا، خود را براى فصل جدید آماده مى کند.
زیبایى طبیعت منطقه اى که فاینوردى ها در آن اردو زده اند باعث شده تا بازیکنان این تیم با 
روحیه اى باال تمرینات خود را پشت سر بگذارند؛ البته بخش قابل توجهى از این اردو به کارهاى 
مفرحى چون شنا در رودخانه طبیعى، جنگل نوردى، دوچرخه ســوارى در طبیعت، گلف و ... 

اختصاص دارد تا بازیکنان با ذهنى کامال شارژ شده وارد فصل جدید مسابقات شوند.
فاینورد 11 تیرماه نخستین بازى تدارکاتى خود را انجام داد و با 7 گل مقابل کپنهاگن دانمارك 
شکست خورد. قرار است بازى بعدى شاگردان آندره اسالت که به عنوان برترین مربى فصل 
2022-2021 فوتبال هلند انتخاب شد، روز 18 تیر و مقابل سالزبورگ در ورزشگاه آنیف برگزار 
شود. در این دیدار، احتماًال سرمربى فاینورد از علیرضا جهانبخش رونمایى مى کند و مى توانیم 

شاهد هنرنمایى او در زمین مسابقه باشیم.

جهانبخش همراه با فاینورد در اتریش

بازیکن برزیلى که گفته مى شــد مذاکراتى براى حضور در 
تیم استقالل ایران داشــته است، مدعى شد مبلغ قراردادش 
به اندازه اى باالســت که مى تواند دو ســال دیگر قید بازى 

کردن را بزند!
با تکذیب پیشنهاد رسمى باشگاه استقالل ایران به باشگاه 
نائوچیکو برزیــل براى به خدمت گرفتــن «ژان کارلوس» 
حاال این بازیکن حداقل یک مسابقه دیگر در تیم نائوچیکو 

ماندنى شد.
کارلوس به گمان جدایى از نائوچیکو و پیوستن به استقالل، 
بعد از آخرین بازى این تیم در مصاحبه اى از هواداران باشگاه 

برزیلى خداحافظى کرد و حتى لحظاتى اشک ریخت.
با این حال، پروسه انتقال این بازیکن به استقالل بعد از تکذیب 
مدیران باشگاه ایرانى، پیچیده تر شد؛ آن هم در حالى که مدیر 
برنامه کارلوس تأیید کرد که با یک ایجنت ایرانى براى انتقال 

این بازیکن به استقالل در حال مذاکره بوده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمى شود. نائوچیکو در ادامه رقابت هاى 
دسته B برزیل، روز شــنبه هفته آینده در دیدارى حساس و 

سخت به مصاف گرمیو مى رود. روبرتو فرناندز سرمربى 
نائوچیکو با بیان اینکه ژان کارلوس در این مسابقه 
هم براى تیمش بــازى خواهد کرد، توضیحاتى 
درباره تأثیر پیشــنهاد اســتقالل روى بازیکن 
تیمش هــم داد و مکالماتش با ایــن بازیکن را 

فاش کرد.
فرناندز با بیان اینکه بحث حضور در استقالل، 

کارلــوس را تحت تأثیر قــرار داده 
است، گفت: با این حال او بازیکن 
فوق العاده حرفه اى بوده است. 
او یک مــرد بالغ اســت. اگر 

پیشنهادى برسد، مشکالت 
او را حل مى کنــد و به تیم 
نائوچیکو هم کمک خواهد 

کرد.
سرمربى باشگاه برزیلى در 

خصوص قرارداد کارلوس توضیحاتى داد و 

گفت: ژان 30 ساله است. او حقوق خوبى در نائوچیکو مى گیرد 
و شاید باالترین دریافتى را داشــته باشد اما دستمزدى 
که او در ســرى A یا تیم هاى خارجى مى گیرد، بسیار 

باالتر است.
او به مکالماتش با کارلوس در مــورد احتمال انتقال به 
فوتبال ایران و استقالل هم اشاره کرد و گفت: ژان بدون 
توجه به چیزهایى که اتفاق مى افتد به کارش 
ادامه مى دهد. او انسان است و این چیزها 
به این فرد آسیب مى زند. ما حتى با 
هم صحبت کردیــم. حرف ژان 
این بود: «پروفســور؛ من 30 
ساله هستم و در 32 سالگى 
مى توانــم بــا پولى که 
مى گیرم آنجا بازنشسته 
بشوم». من گفتم «پسرم 
مرا در آغوش بگیر» تا او را 

آرام کنم.

اظهارنظر عجیب بازیکن برزیلى مد نظر استقالل
گرمیو مى رود. روبرتو فرناندز سرمربى 

نکه ژان کارلوس در این مسابقه 
ــازى خواهد کرد، توضیحاتى 
ـنهاد اســتقالل روى بازیکن 
و مکالماتش با ایــن بازیکن را 

که بحث حضور در استقالل، 
ت تأثیر قــرار داده 

ن حال او بازیکن 
ى بوده است. 
غ اســت. اگر
، مشکالت 

د و به تیم 
ک خواهد 

 برزیلى در 
کارلوس توضیحاتى داد و 

3 ساله است. او حقوق خو گفت: ژان 
و شاید باالترین دریافتى را داش
Aکه او در ســرىA یا تیم هاى

باالتر است.
م او به مکالماتش با کارلوس در
فوتبال ایران و استقالل هم اشار
توجه به چیزهایى که
ادامه مى دهد. او
به این فرد آ
هم صحب
این بو
سال

مى
مى
بشو
د مرا

آرام کنم.

با بازگشت مهاجم ایران به تمرینات پورتو اینطور به نظر مى رسد که بحث انتقال 
این بازیکن به تیم هاى دیگر منتفى است.

مهدى طارمى بعد از پشــت سر گذاشتن تعطیالت تابســتانى در شهر بوشهر، 
سرانجام به کشور پرتغال سفر کرد تا در تمرینات تیم پورتو حاضر بشود. باشگاه 

پورتو با انتشار تصویرى از طارمى، خبر از حضور او در تمرینات داد.
طارمى در این عکس کنار «استفن اوستاکیو» ملى پوش کانادایى پورتو ایستاده 
است؛ بازیکنى که قرارداد قرضى اش در پورتو به قرارداد قطعى و دائمى تبدیل شد.
باشــگاه پرتغالى با کلمه «اتحاد مجدد» به استقبال ملى پوشان خود در ایران و 

کانادا رفته است.
با بازگشت مهاجم ایران به تمرینات پورتو اینطور به نظر مى رسد که بحث انتقال 
طارمى به تیم هاى دیگر منتفى است. طارمى در دو فصل گذشته با پیراهن پورتو 
عملکرد چشمگیرى داشت و مورد توجه تیم هایى در اروپا قرار گرفت.

با این حال در نقل و انتقاالت تابســتانى این فصل مشخص 
شد که پورتو براى صدور رضایتنامه طارمى مبلغ 20 میلیون 
یورو تعیین کرده است. با این مبلغ، باشگاهى در اروپا براى 
خرید مهاجم ایران پیش قدم نشد. این احتمال وجود دارد که 
طارمى بعد از جام جهانى و در نقل و انتقاالت زمستانى به 

تیم دیگرى فروخته بشود.

بازى خداحافظى کاپیتان پرس
بحث بازى خداحافظى سیدج
نوعى نقش بر آب شد و از آنجا
ماند. مدتى قبل گفته شد سید
هم ضمن نشست مطبوعاتى

خواهد شد و سیدجالل
اما همه این برن
پرافتخارترین
دارد با کمک
ترتیب ده
جالب این
آنها براى
مطرح
دعوت
ج قبل از
نیست اما

پایان بحث انتقال طارمىخداحافظ
 به تیم هاى دیگر
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مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان اینکه اصالح 
حکمرانى بیمه باید با حفظ تولیت کامل وزارت بهداشت در 
حوزه سالمت انجام گیرد، گفت: پرداخت مطالبات مراکز 
ارائه دهنده خدمت از طرف بیمه ســالمت کامًال به روز 
است و هیچ مرکزى مطالبه اى بابت سال 1400 از بیمه 

سالمت استان ندارد.
محمدحســین صفارى اظهار کرد: بیمه سالمت استان 
اصفهان در سال گذشــته مجموعًا هزار و 348 میلیارد 
تومان در حوزه درمان اســتان هزینه کــرده که درصد 
باالیى از این مبلغ در بخش هاى دولتى توزیع شــده و 
نسبت به ســال 99 حدود 60 درصد رشــد داشته است. 
پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت از طرف بیمه 
سالمت کامًال به روز است و هیچ مرکزى مطالبه اى بابت 
سال 1400 از بیمه سالمت استان ندارد.وى با اشاره به 
مفاد بند 7 سیاست هاى کلى سالمت ابالغى مقام معظم 
رهبرى در سال 1393 گفت: چنین استنباط مى شود که 
تولیت نظام سالمت با وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکى است و مدیریت منابع سالمت هم از طریق نظام 
بیمه باید با محوریت وزارت بهداشت باشد، درحال حاضر 
هیچ مرکز ارائه دهنده خدمات درمانى دولتى یا خصوصى، 
مطالبه اى از سازمان بیمه ســالمت ندارند؛ اما به علت 
مطالبات انباشته اى که از سازمان تأمین اجتماعى دارند 
دچار مشکالت عدیده اى در ارائه خدمات به مردم شدند.

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان ادامه داد: تنها 

راهکار رفع مشکالت فعلى نظام سالمت و ارائه مطلوب تر 
خدمات درمانى به مردم، ادغام تمام صندوق هاى بیمه پایه 
درمان در یک سازمان و مدیریت متمرکز منابع سالمت 
از طریق یک سازمان بیمه اى البته با محوریت و تولیت 
وزارت بهداشت است که تجربه موفق تشکیل سازمان 
بیمه ســالمت و انتقال آن به وزارت بهداشت و مقایسه 

عملکرد آن با سازمان تأمین اجتماعى قابل توجه است.
وى گفت: تشکیل سازمان بیمه سالمت در سال 1391 
به منظور ارائــه خدمات بیمه پایه درمــان به تمام مردم 
به صورت یکسان و تنها در قالب یک سازمان بیمه اى بوده 
است، به طورى که همه جمعیت بیش از 80 میلیونى کشور 
از یک بیمه پایه درمان برخوردار شوند و دیگر فردى فاقد 

پوشش بیمه درمانى در کشور نباشد.
صفارى افزود: درواقع هدف اصلى، تجمیع سازمان هاى 
بیمه گر پایه درمان در کشــور بوده و به دنبال آن تحقق 
اهداف بلندى چون عدالت محورى، ارتقاى سطح کیفیت 
و خدمات سالمت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، 
رفع هم پوشانى بیمه اى و بسط و گسترش برنامه پزشک 
خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور به عهده سازمان 
بیمه سالمت گذاشته شده است.وى تصریح کرد: هدف 
اصلى ایجاد نظام سالمت، ارتقاى سطح سالمت جامعه 
و هدف اصلى سازمان بیمه سالمت نیز ایجاد مشارکت 

عادالنه در تأمین و محافظت مالى از بیمه شدگان است.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با بیان اینکه 

درحال حاضر در ســازمان بیمه ســالمت پنج صندوق 
بیمه اى درمان وجود دارد، ادامه داد: راهکار مطلوب این 
است که سهم درمان حق بیمه تأمین اجتماعى بالفاصله 
توســط این ســازمان در صندوق درمانى تحت نظارت 
سازمان بیمه سالمت واریز شود که این صندوق نیز یک 
صندوق بیمه اى همانند پنج صندوق دیگر تحت نظارت 

این سازمان مدیریت شود.
وى ادامه داد: بعد از ادغام همــه صندوق هاى بیمه اى 
درمان در سازمان بیمه ســالمت باید به دنبال کاهش 
پرداخت از جیب مردم در حوزه سالمت باشیم. برخالف 
بعضى ادعاها، بهــره ورى هزینه کــرد منابع در بخش 

بهداشت و درمان را خیلى پایین نمى دانیم و این بهره ورى 
در حد مطلوبى اســت. البته باید به سمت استقرار کامل 
نظام سالمت الکترونیک و هوشمند و اجراى راهنماهاى 
بالینى درمان برویم؛ همچنین ایجاد نظام ارجاع مى تواند 

به افزایش بهره ورى کمک کند.
صفارى گفت: درواقع اصالح حکمرانى بیمه باید با حفظ 
تولیت کامل وزارت بهداشت در حوزه سالمت انجام گیرد 
و انتزاع سهم درمان تأمین اجتماعى از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى و انتقال آن به سازمان بیمه سالمت که 
زیرمجموعه وزارت بهداشــت اســت، این اصالح را به 

ارمغان مى آورد.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان ضمن تأکید بر حفظ تولیت وزارت بهداشت در حوزه سالمت مطرح کرد؛

لزوم اصالح حکمرانى بیمه هاى درمانى
ارتقاى کیفیت آهک تولیدى 

در ناحیه آهن سازى فوالد مبارکه
آهک تولیــدى در ناحیه آهن ســازى فوالد مبارکه 

ارتقاى کیفیت یافت.
سرپرســت واحد کنترل کیفى ناحیه آهن ســازى 
شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه دانه بندى آهک 
براســاس اســتاندارد ها باید بین 10 تا 60 میلى متر 
باشد گفت: اگر دانه بندى زیر 10 میلى متر باشد، در 
شارژ کوره هاى قوس الکتریکى بیشتر حجم آن وارد 
غبارگیر ها مى شود و فرایند سرباره سازى در کوره هاى 
قوس دچار اخالل مى شود و اگر دانه بندى آهک از 
60 میلى متر بیشتر باشــد، مغز آهک پخت مناسب 
ندارد و مقدار CAO کمترى خواهد داشت که فرایند 

سرباره سازى را دچار اخالل مى کند.
غفار دانشمند دیزیچه افزود: در مواردى که دانه بندى 
آهک زیر 10 میلى متر اســت، مى توان با ســاخت 

بریکت آهک، این مشکل کیفى را برطرف کرد.
وى گفت: براساس بررسى ها و گزارش هاى کنترل 
کیفى براى افزایش کیفیت آهک تولیدى و کاهش 
ریزدانه آهک، پیشنهاد ساخت واحد بریکت سازى در 

اولویت قرار گرفت و با تالش ناحیه آهن سازى، واحد 
بریکت سازى آهک نصب و راه اندازى شد.

سرپرســت واحد کنترل کیفى ناحیه آهن ســازى 
شــرکت فوالد مبارکــه با بیــان اینکــه در واحد 
بریکت سازى آهک، سایز زیر 10 میلى متر آهک هاى 
خریدارى شــده، به وسیله ســرند هاى مخصوص 
جداسازى و تبدیل به بریکت هایى با سایز باالى 25 
میلى متر مى شود افزود: با این کار، تحویل محصول 
با کیفیت به ناحیه فوالدسازى و تأمین رضایت این 
واحد از نظر وارد نشدن سایز زیر 10 میلى متر آهک به 

کوره قوس الکتریکى، انجام مى شود.
دانشمند گفت: عالوه بر بهبود کیفیت مواد ارسالى 
و تأمین رضایت واحــد دریافت کننده، بحث محیط 
زیســتى آن هم داراى اهمیت اســت که تا قبل از 
این اقدام حجــم زیــادى از این ریزدانه هــا بر اثر 
باد و جابه جایى مواد وارد محیط زیســت مى شــد 
که با ایــن فرایند، ایــن مورد هم تا حــدود زیادى

 برطرف شد.

200 هکتار به شهرك هاى صنعتى اصفهان اضافه مى شود
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى و صنایع کوچک 
ایران گفت: در آینده نزدیک 200 هکتار با کمک محیط 
زیست به مساحت شهرك صنعتى بزرگ اصفهان اضافه 
مى شود.على رسولیان در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتى 
کمشچه  اصفهان افزود: توسعه شهرك صنعتى مبتنى 
بر رعایت شرایط زیست محیطى و استقرار صنایعى که 
مشکل زیست محیطى ندارند در شهرك بزرگ اصفهان 
در دستورکار قرار دارد.وى افزود : شهرك فناورى بسیار 
خوبى در این منطقه وجود دارد که از ظرفیت هاى زیادى 
برخوردار اســت و امیدواریم با کمک معاونت علمى و 
فناورى ریاســت جمهورى بتوانیم این شهرك را فعال 
کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
شرکت شــهرك هاى صنعتى و صنایع کوچک ایران 
اظهار داشت: بر اساس برنامه 10 کارگاه کوچک براى 

استقرار شــرکت هاى دانش بنیان احداث خواهد شد و 
این کار را در سال جارى شــروع خواهیم کرد و توسعه 

مى دهیم.
وى اضافه کرد: امسال دســتکم بیش از 800 میلیارد 
تومان براى زیرساخت هاى شهرك هاى صنعتى استان 

اصفهان هزینه خواهد شد.
رسولیان خاطرنشان کرد: در سفر امروز به استان اصفهان 
توافق هاى مکتوب خوبى انجام شــد که از جمله آنها 
مى توان به ایجاد پســت برق 63/20 با کمک توانیر در 
شــهرك صنعتى کمشــچه و براى تامین برق صنایع 

بصورت مشارکتى اشاره کرد.
87 شهرك صنعتى مصوب در ســطح استان اصفهان 
وجود دارد که باالترین آمار در سطح کشور است و رتبه 

اول کشور در این زمینه به این استان اختصاص دارد.

معاون شهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: تصویب و پیگیرى مســائل مربوط به چهارباغ و توســعه 
این محــور فرهنگى در دســتورالعمل شــوراى عالى چهاربــاغ تعریف

 شده است.
مجتبى شاهمرادى اظهار کرد: مصوبه تشــکیل شوراى عالى چهارباغ به 
دوره قبل مدیریت شهرى و شورا بازمى گردد و اکنون نیز این شورا تشکیل 

شده است.وى با اشــاره به اعضاى شــوراى عالى چهارباغ، افزود: کمیته 
عالى سیاست گذارى چهارباغ با حضور نمایندگانى از کمیته هاى پنج گانه 
تخصصى شوراى اسالمى شــهر، معاون مالى و ادارى، معاون فرهنگى، 
معاون خدمات شــهرى، معاون حمل ونقل و ترافیک، معاون شهرسازى، 
مدیران مناطق یک و سه شهردارى و نمایندگان ذى نفعان و در صورت لزوم 
سایر مدیران مرتبط، تشکیل شده اســت. معاون شهردار و رئیس سازمان 

فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: محور 
چهارباغ یک مدیریت مستقل دارد و شــوراى عالى چهارباغ به نوعى نهاد 
باالدستى آن است و تصویب و پیگیرى مسائل و توسعه این محور فرهنگى 

در دستور کار شوراى عالى چهارباغ است.
وى افزود: اقدامات مختلف در چهارباغ اعم از عمران و خدمات شهرى از 

طریق مناطق یک و سه شهردارى انجام مى شود.

توسعه محور فرهنگى چهارباغ 

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون فلسفه وجودى 
این بانک را حمایت از تولید اعالم نمود.

محمد جعفر ایرانى گفت: مسرور و مفتخرم که اعالم 
کنم در مجموعه بانک توسعه تعاون بالغ بر 30 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به صنایع مولد در قالب «طرح 

اشتغال پایدار روستائى» پرداخت شده است.
ایرانى افــزود: در یک برنامه ریزى مناســب تالش 
کردیم تــا چرخه مهاجــرت را در جغرافیاى پیرامون 

اجراى طرح هاى اشتغال زا، معکوس کنیم.
وى ادامه داد: تامین منابع هدفمند و بررســى شــده 
کمک کرده ضمن ایجــاد چرخــه ارزش آفرین در 
اتمسفر روســتاها، در جهت توســعه یافتگى و ایجاد 
بستر مناسب اشــتغال پایدار عملکردى مناسب ارائه

 نمائیم.
عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت:حمایت از 
کارکرد کم نظیر روستاها، عشایر وکوچ روها مى تواند 

به سقف تولید ملى و کم اثرکردن تحریم ها کمک کند.
ایرانى در پایان گفت: فلســفه وجودى بانک توسعه 
تعاون این اســت تا از تعاونى ها، بنگاه هاى کوچک، 

متوســط و صاحبان حرف وتخصص هاى موجود که 
بدلیل نبود نقدینگى از مســیر تولید خارج شده اند، به 

نحو شایسته و درخورى حمایت نماید.

ظرفیت پاالیش نفت خام در شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان از200 هزار به 375 هزار بشکه در روز افزایش 

یافت.
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان در بازدید رییس هیئت 
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهــادار از بخش هاى 
مختلف شرکت پاالیش نفت اصفهان، توسعه پایدار و 
متوازن را مهمترین رویکرد این شرکت دانست و گفت: 
پاالیشگاه نفت اصفهان 25 درصد فرآورده هاى نفتى 

مورد نیاز کشور را تامین مى کند.
محســن قدیرى افزود: تبدیل شدن شرکت پاالیش 
نفت به هلدینگ موفق پترو پاالیش با تحقق باالترین 

ضریب پیچیدگى در منطقه تا افق 1405 دیگر برنامه 
راهبردى پاالیشگاه است.

وى با اشــاره به باال رفتن ضریب پیچیدگى با اجراى 
طرح هاى توســعه اى در حال اجرا گفت: این شرکت 
به عنوان تامین کننده خوراك 5 شرکت بزرگ تولیدى 

نقش مهمى را در اقتصاد کشور ایفا مى کند.
رییس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم 
در این بازدید با اشاره به اینکه پاالیشگاه اصفهان 50 
میلیون ســهامدار دارد افزود: ارزش افزوده و زنجیره 
ارزش این ســهام در راهبرد هاى پیش رو و گام هاى 
آینده در پاالیشگاه اصفهان به خوبى تبیین شده است.

محسن خدابخشــى با بیان اینکه مشکل برق و آب و 
انرژى موضوعى است که بسیارى از صنایع با آن مواجه 
هستند و نیازمند مدیریت است، اعتماد به متخصصان 
داخلى درحوزه تولید کاتالیست ها و بازگشت سرمایه و 
بى نیازى کشور از واردات برخى قطعات پاالیشگاهى 

را در این شرکت قابل تحسین دانست.
وکیوم باتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پالتفرمیت و روغن 
خام به عنوان محصوالت ویژه اى اســت که خوراك 
شرکت هاى پاالیش نفت، صنایع شــیمیایى ایران، 
پتروشیمى اراك، پتروشیمى اصفهان و نفت سپاهان 

را تشکیل مى دهد.

فلسفه وجودى بانک توسعه تعاون، حمایت از تولید است

افزایش 85 درصدى پاالیش نفت خام در شرکت پاالیش نفت  


