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وزیر امور خارجه:وزیر امور خارجه:

هیچگاهیچگا  ه ه 
پنجره دیپلماسى را پنجره دیپلماسى را 

نخواهیم بستنخواهیم بست
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ماجراى پرتره
 مظفرالدین شاه

معضالت جمعیت شهرى
 بر منابع مالى زرین شهر

شناسایى و اخراج 300 تبعه 
خارجى غیرمجاز در برخوار

خالقیت،
 الزمه عناصر شهرى اصفهان
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نان به نرخ بى کیفیتى
3

بفرمایید پالستیک 
3

3

       

کدام ضد 
آفتاب ها

 سمى هستند؟

آب زاینده رود در باالدست مفقود مى شود
6
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آیا خط 2 مترو از 
عمق اصفهان کهن 

مى گذرد؟

مطالعه اســتانفورد علت اثرات سمى ضد 
آفتاب را مشــخص کرده است.کرم هاى 
ضدآفتاب از طریق یــک ماده معمولى به 
نام اکسى بنزون براى صخره هاى مرجانى 

خطرناك هستند...

احتمال عبورخــط 2 قطار شــهرى از محدوده موزه 
معمارى ایران نگرانى ها را افزایش داده است.

روز هاى گذشته خبر هایى از احتمال عبور خط 2 قطار 
شــهرى اصفهان از حریم و فاصله 30 مترى مسجد 
جامع عتیق در فضاى مجازى منتشر شد و نگرانى ها 
را افزایش داد.مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان در پاسخ به اخبار منتشر 
شــده گفت: خط 2 قطار شــهرى از محدوده میدان 
امام على (ع) وارد بافت تاریخى مى شــود و براساس 
توافق هاى قبلى، ســازمان قطار شهرى باید جزئیات 
طرح هاى خود را براى بررســى به ســازمان میراث 

فرهنگى ارسال کند ...

درد دارو درمان ندارددرد دارو درمان ندارد
کابوس این روزهاى مراجعان به داروخانه هاکابوس این روزهاى مراجعان به داروخانه ها
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نماینده خمینى شهر نتیجه بررسى هایش درباره یک شبهه آبى را منتشر کرد 

بودن یا نبودن طارمى؛ 
مسئله این است...

تا مدتها بحــث ماندگارى یا برکنارى اســکوچیچ از ســمت 
ســرمربیگرى تیم ملى مطرح بود و حاال که قرار شــده او 
سکاندار ملى پوشان در جام جهانى باقى بماند، این سرنوشت 
طارمى اســت که این روزها به داغ ترین سوژه اهالى فوتبال 

تبدیل شده است. برخى معتقدند ستاره ایرانى...
6

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ضرورت
 اجراى مجدد 

طرح پنجشنبه  هاى
 صنایع دستى 

تعطیلى پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران باعث خسارت ملى مى شود
معاون امور هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان:

3
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انصارى فرد-پرسپولیس، انصارى فرد-پرسپولیس، 
سوژه رسانه هاى یونان

گندم ایران در عراق خرید و فروش مى شود 11 شکستى که گوگل در عرضه محصوالتش تجربه کردجهان نما اعزام 1000 مبلغ از اصفهان به استان هاى همجوارتکنولوژى باید ذوب آهن را به جایگاه واقعى برسانیماستان ورزش

معرفى مدیر جدید امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

ساسان اکبرزاده
آیین تکریم و معارفه مدیر جدیــد امور پردیس هاى 
دانشــگاه فرهنگیان اســتان اصفهان برگــزار و از 
خدمات دکتر تقى آقاحســینى مدیر قدیم تجلیل شد 
و دکتر على اکبر کجباف به عنــوان مدیر جدید امور 
پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان و سرپرست پردیس 

باهنر استان اصفهان معرفى شد. 
در این آیین ویژه که جمعى از دانشجو معلمان، رؤساى 
پردیس ها، استادان دانشگاه، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى، نمایندگان نهاد مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه فرهنگیان اســتان اصفهان و... 
حضور داشــتند، معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه 
فرهنگیان کشــور که میهمان ویژه این مراســم بود 
گفت: یکى از نشانه هاى توسعه یافتگى در هر کشور، 
توجه به آموزش و پرورش مى باشد. این درحالى است 
که آموزش و پرورش یکى از دستگاه هاى مهم به شمار 
رفته و مهمترین اصل آن نیروى انســانى است و در 
این راستا تربیت نیروى انسانى به دانشگاه فرهنگیان 
سپرده شــده اســت و از این جهت اهمیت خاصى را 

داراست. 
سیدمحسن موسوى با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان 
از زمان تأسیس در سال 91 فراز و نشیب هاى زیادى 
داشته اســت افزود: علیرغم همه مشکالت و فراز و 
نشیب ها ما در دانشگاه فرهنگیان هر سال شاهد بهبود 
وضعیت نسبت به ســال قبل از آن بودیم و دانشگاه 
از نظر کمى و کیفى توســعه یافت اما از نظر ســایر 

شــاخص ها یعنى امکانات فیزیکى و اعضاى هیئت 
علمى دچار مشکل هستیم. 

معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه فرهنگیان کشور 
ادامه داد: براى برطرف کردن مشکالت فیزیکى و از 
نظر کیفى باید تالش شود تا این دانشگاه بتواند معلم 

تربیت کند. 
موسوى کمبود خوابگاه را از 
دیگر مشکالت برشمرد و 
افــزود: امــروز دانشــگاه 
فرهنگیــان، آینده نگرى را 
مّدنظر داشــته و به جذب 
هیئت علمى توجــه دارد و 
حتى مجوز فعالیت 1300 نفــر اعضاى هیئت علمى 
گرفته شده که شاید به اندازه همه اعضاى هیئت علمى 
دانشگاه ها باشــد ولى براى دانشگاه فرهنگیان عدد 
کمى است. البته توجه خاص به کار پژوهش تا دستیابى 

به نتیجه مطلوب نیز در دستور کار قرار دارد. 
وى دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان را از 
دانشــگاه هاى برتر کشــور خواند و گفت: دانشگاه 
فرهنگیان اســتان اصفهان به واسطه قرار گرفتن در 
مرکزیت کشور، در صورت تأمین امکانات فیزیکى بعد 
از تهران مى تواند در رده دوم قرار گیرد که امید است 

این اتفاق بیفتد. 
معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه فرهنگیان کشور 
تشکیل هیئت ممیزى مســتقل، جذب استاد و... را از 
دیگر کارهاى جدى براى سر و سامان بخشى دانشگاه 

فرهنگیان دانســت و افزود: وزین بودن این مراسم، 
نشان از مطلوب بودن برنامه هاى دانشگاه فرهنگیان 

استان اصفهان دارد. 
موسوى با قدردانى از تالش هاى بى وقفه مدیر قبلى، 
براى مدیر پردیس هاى دانشــگاه فرهنگیان استان 
اصفهان که خود استادتمام دانشگاه اصفهان است و 
تجربیات همراه با علم او مى تواند به این دانشگاه کمک 

کند آرزوى توفیق نمود. 
■■■

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با بیان 
اینکه امروز جایگاه معلم بر کسى پوشیده نیست، گفت: 
سند بنیادین، قانون اساســى آموزش و پرورش است 
و خاستگاه معلم، دانشــگاه فرهنگیان مى باشد و اگر 
در این دانشگاه نیروى انسانى تربیت شود، ما کمبود 

نخواهیم داشت. 
محمدرضا ابراهیمى مى گوید: یک معلم، مانند چشمه 
جوشان انقالب اسالمى است و باید تالش شود معلم 
نه به ِصرف علم، بلکه براى معلمى تربیت شود. بنابراین 
فلسفه معلمى آن است که تربیت شده تا عامل تربیت 

افراد باشد. 
وى افزود: دانشگاه فرهنگیان در سال 91 با 25هزار 
دانشجومعلم آغاز به کار کرد و امروز ما در کشور 160 
هزار و در اســتان اصفهان 16 هزار و 500 نفر معلم 
کسرى داریم. این درحالى است که دانشگاه فرهنگیان 
در سال گذشته در استان اصفهان توانست 1/3نیاز ما به 
معلم را تأمین نماید. در نتیجه ما همه باید تالش کنیم 
دانشگاه فرهنگیان تقویت شده و از نظر کمى و کیفى 
ارتقاء یابد که البته این ارتقاء، الزاماتى را هم در بردارد 
که آموزش و پرورش به تنهایى نمى تواند این کارها را 
انجام دهد و باید سایر دســتگاه ها در خدمت دانشگاه 

فرهنگیان باشند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان این آیین 
را روز سنگرســپارى خواند و گفت: مدیرى که امروز 
سنگرسپارى مى کند اهل علم و خضوع بوده که باید از 

خدمات وى قدردانى کرد. 
ابراهیمى در خصوص مدیر جدید پردیس هاى استان 
اصفهان هم گفت: اصفهان مهد تمدن بوده و در این 
استان دانشگاه فرهنگیان باید سرآمد باشد که مدیریت 
جدید با همکارى، وفاق و همدلى به لطف خدا مى تواند 
به آن دســت یابد. ما هم در آموزش و پرورش استان 

اصفهان در خدمت آنان هستیم. 
■■■

مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
فرهنگیان استان اصفهان هم در این آیین گفت: قرار 
است امروز در این آیین از زحمات استاد ارزشمندى که 
سالیان سال در کسوت معلمى با اخالق و منش خوب، 
فعالیت اثربخشى داشته است قدردانى شده و دانشمند 

فرهیخته دیگرى سکاندار این دانشگاه باشد. 
حجت االسالم والمســلمین على اصغر حمزه افزود: 
مقام معلم، مقام ارزشــمندى است؛ بنابراین دانشگاه 
فرهنگیان این رســالت را دارد تا با توجه به اســناد 
باالدســتى، بیانیه گام دوم و... بــراى تربیت نیروى 
انسانى تالش کرده، تا این نیروهاى تربیت شده در تراز 

انقالب اسالمى باشند. 
وى ادامه داد: هزینه کرد براى تربیت نیروى انسانى در 
آموزش و پرورش، سرمایه گذارى است و از آموزش و 
پرورش انتظار مى رود به دانشــگاه فرهنگیان بیشتر 

توجه شود. 
حجت االسالم والمســلمین حمزه مى گوید: گزینش 
براى پذیرش نیرو در دانشگاه فرهنگیان باید دقیق و 

مستمر صورت پذیرد. 
وى این را هم گفت که من نیز وظیفه خود مى دانم تا 
مدیر جدید را در هر زمینه اى که الزم باشد یارى دهم.

■■■
مدیر جدید امور پردیس هاى 
دانشــگاه فرهنگیان استان 
اصفهان و پردیس باهنر نیز 
گفت: پیشینه تاریخى تعلیم و 
تربیت در تاریخ اســالمى به 
قرن پنجم و چهارم برمى گردد 
و از جایگاه ویژه اى برخوردار است و در حقیقت تعلیم و 
تربیت امرى ضرورى و اساسى در کشور به شمار رفته 

و به همین خاطر دستخوش تغییرات قرار مى گیرد. 
على اکبر کجباف افزود: براى یک دانشگاه مطلوب، 
اولین وظیفه تربیت معلم وظیفه شــناس، متخصص 
و شاگردپرور اســت و یکى از راه هاى به ثمررسیدن، 

همکارى و تعامل با دانشگاه و گفتمان بین آنهاست. 
وى ادامه داد: سوق دادن افراد به سوى دانشگاه از دیگر 
زمینه هاى تعلیم و تربیت اســالمى به شمار مى رود. 
البته ما براى هر نقد باید یک راهکار ارائه دهیم چرا که 

معتقدیم نقد خوب است ولى این نقد باید با پیشنهاد و 
راهکار همراه باشد. 

مدیر جدید امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان 
اصفهان گفت: سیاست ما در دانشــگاه فرهنگیان، 
تلفیق آموزش با پژوهش، تلفیق صالحیت دانشجو و 
معلم، استفاده از استاد، مشاور و پرورشى است و باید به 
دنبال آن باشیم. این درحالى است که استاد باید استاد 
پژوهشگر بوده و با این رویکرد با تعامل، تالش مى کنیم 
شیوه مدیریت را تحول بخشــیم و شعار ما «دانشگاه 
آینده ساز» براى ایجاد تمدن نوین اسالمى است که 
اگر اینگونه عمل شود دانشجو حق طلب خواهد بود و 
نقش نهاد رهبرى در دانشگاه بسیار کارساز براى تمدن 

اسالمى است. 
وى با بیان مسائل و مشــکالت دانشگاه فرهنگیان 
گفت: براى رفع مشکالت، مدیرکل آموزش و پرورش، 
استاندار، اداره نوسازى مدارس، دانشگاه هاى مختلف و 

مسئوالن باید ما را یارى دهند. 
کجباف از تالش هاى مدیران قبلى تشکر کرد و گفت: 
آنچه انجام شــده را ادامه خواهم داد و به شرط اینکه 
همه ما را کمک کنند مشکالت را برطرف خواهیم کرد. 

■■■
رئیس قبلى امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان 
اصفهان هم گفت: پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان 
استان اصفهان در دهک هاى اول عملکرد قرار داشته 
که این مهم، حاصل تالش همه همکارانم بوده است 

که شبانه روزى فعالیت کرده اند. 

تقى آقاحسینى با بیان اینکه از زمان تأسیس پردیس 
دانشگاه فرهنگیان در سال 91 ما مشکالتى داشتیم 
افزود: محدودیت هاى فیزیکى، فرسودگى ساختمان ها، 
کمبود نیروى انسانى، مشــکالت مالى و... از جمله 
مشکالت بود مضاف به اینکه آموزش و پرورش استانى 

نیز نیازمند معلم بود. 
وى ادامه داد: کار شــروع شــد و همکارانم چندین 
مســئولیت را بــه صــورت همزمــان پذیرفتند تا 
دانشجومعلم تربیت شــود و امروز به شرایط معقول 

رسیده ایم. 
آقاحســینى با برشــمردن 
بخشــى از فعالیت هــاى 
همچــون:  انجام شــده 
پروژه هاى آماده شده، آغاز 
فعالیت آزمایشگاه پردیس 
باهنر، خوابگاه پردیس شهید 
رجایى، تجهیز پردیس کاشان به طور کامل و پذیرش 
دانشجو، برگزارى جشنواره هاى مختلف فرهنگى و 
کسب رتبه هاى بســیار خوب در این جشنواره ها و... 
گفت: ما امروز در پردیس هاى دانشــگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان با یکصد نیروى انسانى، پنج هزار و 
پانصد دانشجو داریم و با کمبود نیرو مواجه هستیم و 

این عدم توازن کار ما را مشکل کرده است. 
وى بــراى مدیــر جدیــد امــور پردیس هــاى 
دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان آرزوى

 توفیق کرد.
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عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشــاورزى مجلس گفت: 
تأخیر دولــت در پرداخت مطالبات کشــاورزان گندمکار

شرایط را به نفع واسطه ها رقم مى زند.
جالل محمودزاده با اشــاره به اینکه تأخیــر در پرداخت
مطالبات کشاورزان گندمکار باعث شــده تا واسطه ها به
صورت نقدى و بــا قیمت پایین تر گندم را از کشــاورزان
خریدارى کنند، ادامه داد: بخشــى از گندم هاى خریدارى
شده از کشاورزان توسط واسطه ها در انبار نگهدارى شده
و بخش زیاد دیگرى از آن را به صورت قاچاق از کشــور

خارج مى کنند.
این نماینده مردم در مجلــس یازدهم با تأکید بر اینکه در

حال حاضر گندم ایران در کشور عراق با قیمت هر کیلوگرم
18 هزار تومان خرید و فروش مى شود، عنوان کرد: تأخیر
دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار شرایط را به

نفع واسطه ها رقم مى زند.
وى با بیان اینکه دولت مجبور مى شود کمبود گندم مورد
نیاز کشــور که حدود 7 میلیون تن خواهد بود را با قیمت
باالترى از کشــور هاى دیگر وارد کنــد، تصریح کرد: در
صورت تداوم شرایط فعلى در زمینه خرید تضمینى گندم
پیش بینى مى شــود که دولت بتواند تنها حدود 6 میلیون
تن از نیاز 13 میلیون تنى کشور را در قالب خرید تضمینى

تأمین کند.

وزیر خارجه ایران گفت: جمهورى اسالمى ایران از مسیر
دیپلماسى، منطق مذاکراتى و میز مذاکره فاصله نخواهد
گرفت و مذاکرات منطقى و عزتمند را مسیر درستى براى

رسیدن به توافق مى دانیم.
حسین امیرعبداللهیان افزود: طرف آمریکایى بارها اعالم
کرده که به دلیل مشکالت داخلى خود قادر نیست چیزى
بیش از آنچه تاکنون در میز مذاکرات درباره آن گفتگو شده

را بپذیرد و متعهد شود.
وى گفت: براى ما در دولت جدید این مسئله مهم و حائز
اهمیت است که بتوانیم از مزایاى کامل اقتصادى توافق
هسته اى بهره مند شویم و خطوط قرمز ما به طور کامل

در آن رعایت شود.
امیرعبداللهیان ادامه داد: ما تنهــا طرفى بوده ایم که به
برجام پایبند بوده ایم. ما متعهدترین طرف بوده و هستیم
و از یک توافق خوب و پایدار اســتقبال مى کنیم و براى
رسیدن به چنین توافقى تا لغو تحریم ها به تالش هاى
خود از مســیر دیپلماســى ادامه خواهیم داد. جمهورى

اسالمى ایرانى هیچگاه پنجره دیپلماسى را نخواهد بست. 
در میز مذاکره با منطق و استدالل قوى و با نگاه به واقعیات
حضور مى یابیم. از طرف آمریکایى هم بارها خواسته ایم
واقع بینانه در مســیر مذاکرات غیرمستقیم عمل کنند تا

توافق دست یافتنى باشد.

گندم ایران در عراق خرید 
و فروش مى شود

هیچگاه پنجره دیپلماسى 
را نخواهیم بست

مرگ 14 نفر در 2 کیلومتر 
   خبــر گــزارى صداوســیما | از ابتداى
امســال تاکنون در دو کیلومتر از جاده یاسوج به
اصفهان 14 نفر جان خود را از دست داده اند. رئیس
پلیس راه این استان در نشست کمیسیون ایمنى
راه ها با بیان اینکه تعداد مــرگ و میر بر اثر حادثه
تصادف در این محور قابل تأمل و پیگیرى است
گفت: تکلیــف راهدارى و راه و شهرســازى باید
در این زمینه مشخص و با مســببان این حوادث

برخورد شود.

مقصر خودشان هستند
   خبر آنالین | محمد حسن قدیرى ابیانه، مدیر
انجمن نخبگان جهان اسالم معتقد است: گاهى در
برخوردهاى گشت ارشاد با زنان بى حجاب صحنه
هایى رخ مى دهد که چندش آور است اما مقصر آن
زنانى هستند که به دستور پلیس بى توجهى کرده
و از سوار شدن به خودروى پلیس امتناع مى ورزند. 
اگر قانون را رعایت کنند و همراه پلیس باشند هیچ

اتفاقى رخ نخواهد داد. 

بدهکار
صاحبخانه از آب درآمد!

   ایرنا |بررسى ها نشــان مى دهد فردى که از
سال 1399 اقدام به خریدارى ساختمان مرکزى
شرکت بهساز کاشــانه تهران کرده، سال هاست
جزو لیســت پیمانکاران و بدهکاران بزرگ همان
شرکت محسوب مى شود. او از سال 1399 اقدام به
خریدارى محل اصلى فعالیت مجموعه فوق نموده
و اکنون در معادله اى پیچیده و شائبه برانگیز، هم
صاحبخانه شرکت محسوب مى شود و هم پیمانکار
بدهکار به شــرکت! نگاهى به لیست بدهکاران
مندرج در آخرین صورت مالى منتشره از شرکت
بهساز کاشانه تهران نیز نشان مى دهد صاحبخانه
مذکور، یکى از بزرگ ترین بدهکاران این مجموعه
با حداقــل 16 میلیارد تومان مطالبات سررســید

شده است.

ماشین فوق امنیتى
 در ایران

   خبر آنالین | خودروى ویژه فعلى ریاســت
جمهورى روســیه که در تهران مورد اســتفاده
«والدیمیر پوتین» قرار داشت یک لیموزین آروس

کورتژ است که جایگزین مرسدس بنز شده است. 
مسئوالن روس تا ســال 2018 از مرسدس هاى
سفارشى استفاده مى کردند و اکنون این خودروى
خاص روسى را دارند که یک لیموزین غول پیکر
7 مترى است. از امکانات آن مى توان به تایرهاى
ران فلت، دوربین هاى دید در شب و شیشه هاى
ضد گلوله با 6 سانتیمتر قطر وخروجى اضطرارى
اشاره کرد. همچنین داراى سیستم فشرده سازى
هوا براى محافظت در برابر حمالت شیمیایى است
و حتى مى تواند در برابر حمــالت بمب افکن ها

مقاومت کند.

طول عمر انسان
 2 برابر مى شود

   خبــر آنالیــن | دکتــر «اندرو اســتیل»،
زیست شــناس محاســباتى بریتانیایــى، کتاب
جدیدى در مورد طول عمر انســان منتشر کرده و
معتقد است که زندگى کردن بیش از یک قرن با
کمک نوع خاصى از دارو براى نسل بشر امکانپذیر
است. در این کتاب، گفته شــده که تحقیقات در
زمینه این دارو که «سنولیتیک» نام دارد، در حال
حاضر نتایج امیدوارکننده اى را نشــان مى دهند و
این دارو مى تواند در دهه هــاى آینده در بازار و در
دسترس قرار گیرد. «ســنولیتیک» که به شکل
قرص مصرف شــود، ســلول هاى بدن انسان را
که مسئول پیشــبرد روند پیرى هســتند از بین
مى برد و به طور بالقوه طول عمر ما را دو برابر و تا

انتقام «اردوغان» از «پوتین»!
   همشهرى آنالین | «رجب طیب اردوغان»،
رئیس جمهور ترکیه که براى اجالس سران روند آستانه
به تهران آمده بود، در جریان مذاکــرات با «والدیمیر
پوتین»، رئیس جمهور روســیه، او را حدود یک دقیقه
معطل گذاشت. این حرکت اردوغان با عنوان مقابله به
مثل رئیس جمهور ترکیه نسبت به پوتین برداشت شده

است. پوتین پیش از چنین کارى با اردوغان کرده بود.

آمریکا، ایران، «پوتین»
   انتخــاب | «رابرت مالى»، نماینده ویژه آمریکا در

 «CNN» گفتگوهاى هسته اى در گفتگو با شبکه خبرى
در پاسخ به سئوال مجرى برنامه درباره واکنش واشنگتن
نسبت به سفر «والدیمیر پوتین» به ایران گفت با توجه
به موقعیت منزوى روســیه این تصمیم ایران است که
بخواهد با اقتصادى مثل روسیه وارد تعامل شود یا اینکه
انتخاب کند تا مســیر برقرارى رابطه متعادل با جهان و

بازگشت به روند را پیش بگیرد.

ترافیک شیرین
   روزنامــه کیهــان | جشــن 3 میلیونى غدیر
در تهــران در قالــب مهمانى 10 کیلومتــرى خیابان
ولى عصر(عج) تجلى عشق و دلباختگى فزاینده مردم
به اســالم و قرآن و اهل بیت(ع) بود که ضد انقالب را
عصبانى و ناامید کرد و پادوهاى داخلى را برآشفت... در
حالى که تهران سال هاى زیادى است که درگیر شلوغى
و ترافیک است. این اقیانوس جمعیت، قابل پیش بینى
نبود و به همین دلیل هم شهر قفل شد. ترافیک، پدیده
نچسب و ناگوار دنیاى مدرن است، اما هنگامى که به یاد
پرچمدار عدالت و مروت پدید آید، نه فقط قابل تحمل،

که شیرین مى شود.

خاورى ناپدید شد!
   رکنا | طبق شنیده ها محمودرضا خاورى حدود یک
هفته است که مفقود شده است. خاورى، متهم فرارى از

ایران است که در پى دســت داشتن در اختالس 3000 
میلیاردتومانى به کانادا گریخت. 

کاش روحانى استعفا مى کرد
   روزنامه اعتماد | در روز عید غدیر، آقاى روحانى
در دیدار با همکاران خود در دولت سابق گفت که «اى
کاش گرفتار مصوبه هســته اى مجلس نمى شدیم تا
مى توانستیم در اسفند 1399 برجام را احیا کنیم.» اکنون
باید از آقاى روحانى پرسید؛ آیا فکر نمى کنید که با یک
استعفاى حرفه اى و نه لزوماً اعتراضى، مى توانستید مانع
از ســنگ اندازى هاى بعدى نواصولگرایان علیه برجام
شــوید؟ و آیا در این صورت باز هم امروز در حســرت

تصویب آن قانون بودید؟

وضع امروز ما
   روزنامه جمهورى اسالمى | متأسفانه کار
به جایى رسیده که هرکس تقصیرش بیشتر است، بیشتر
طلبکارى مى کند. هرکس در جایگاه خود کوتاه آمده،
صدایش بلندتر است. صداى بلند، حق ایجاد نمى کند،
حق را باید به صداى بلند گفت. بــه واقع ما خود متهم
هستیم، جاى مدعى نشستن، چیزى را عوض نمى کند.

توضیح درباره
 اظهارات خرازى

   جماران | ســخنگوى وزارت خارجه به اظهارات
کمال خرازى درباره توانایى ایران براى ساخت بمب اتم
واکنش نشان داد.کنعانى گفت: فناورى هسته اى ایران
فناورى کامًال صلح آمیز و تحت نظارت مستمر آژانس
بین المللى انرژى اتمى اســت. ما در بحث سالح هاى
کشتار جمعى فتواى مقام معظم رهبرى را داریم و به نظر
مى رسد که تغییرى در نگاه و موضع جمهورى اسالمى

ایران ایجاد نشده است.

ماجراى پرترهخبرخوان
مظفرالدین شاه

این داستان عجیب یک پرتره است؛ پرتره رنگ و روغن
مظفرالدین شاه قاجار، اثر شاخص کمال الملک که مى
گویند تا دو دهه پیش بر دیوار تاالر برلیان کاخ گلستان
آویزان بوده اما حاال بعد از 23 سال متوجه شده اند دیگر

سر جایش نیست!
این ماجرا بعد از آن فاش شد که یک منتقد هنرى که به
پیگیرى هایش در زمینه موضوعات هنرهاى تجسمى
مشهور است، 27 تیرماه در صفحه مجازى خود عکسى
از تاالر برلیان کاخ گلستان منتشر کرد که نشان مى دهد
تابلوى کمال الملک بر دیوار تاالر نصب شده است. او با
انتشار این تصویر به اظهارات دو پژوهشگر تاریخ عصر
قاجار و همچنین به سخنان دو کارمند سابق موزه این
کاخ استناد کرد و نتیجه گرفت که تابلوى مزبور در سال
1378 از کاخ گلستان خارج شده و 23 فروردین 1379 در
حراج «کریستیز لندن»، به مبلغ 44 هزار و 650 پوند به

فروش رفته است. 
اما نکته جالب این است که تاکنون هیچ گزارشى مبنى

بر مفقود شدن یا سرقت این اثر در اسناد سازمان میراث  
فرهنگى پیدا نشده که ثابت مى کند یا سارقان به کارشان
خیلى وارد بوده اند و مى دانستند باید چطور این پرتره را
از کشور خارج کنند تا نشانه اى از سرقت باقى نماند و یا
اصل خبر سرقت در دو دهه پیش نادرست است و اصًال
پرتره اى از آثار کمال الملک از کاخ گلستان خارج نشده

که حاال سر از حراج کریستى در آورده باشد!
البته تصاویر قدیمى نشان مى دهد این تابلوى نقاشى
روزگارى بر دیوار کاخ گلستان آویزان بوده اما موافقان
تئورى دوم معتقدند شاید پرتره مظفرالدین شاه قبل از
انقالب به سرقت رفته و یا اصًال ممکن است در همان
زمان قاجاریه و به رسم آن روزها به عنوان هدیه به کسى
داده شده که سال ها بعد توســط نوادگان او در حراجى

معروف انگلیس به فروش رفته باشد.
اما این وسط یک تئورى سوم هم وجود دارد. معتقدان
به این تئورى مــى گویند با بررســى تصاویر قدیمى
تاالر برلیــان و تابلوى آویخته شــده بر دیــوار آن با 
تصویر تابلویى که در لندن فروش رفته اســت متوجه
تفاوت هایى بین این دو تابلو مى شویم. به اعتقاد آنها،
تزیینات مربع شکل طالیى که در تابلوى منسوب به
کریستیز دیده مى شــود، در عکس تاالر برلیان وجود
ندارد. همچنین قاب بیضى شکلى که در این تصاویر
دیده مى شــود، متفاوت اســت. بنابراین مى توان این
نتیجه را هم گرفت که شــاید اگر تابلویى در کریستیز 
فروش رفته، تقلبى بوده یا شاید تابلوى دیگرى غیر از

این اثر باشد.
واقعیت ها درباره سرنوشت این پرتره فعًال در پرده اى از
ابهام است. تئورى پردازان مشغول طرح گمانه هاى خود
هستند و مسئوالن قول بررسى داده اند. به نظر شما بعد

از 23 سال امیدى به حل این معما هست؟!

سهیل سنایى

مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان جنوبى خبر آزار
جنســى دانش آموزان توســط یک معلم را تأیید کرد و
به «ایرنا» گفت: آموزش و پــرورش به محض اطالع
از موضوع آزار و اذیت کودکان در شهرســتان فردوس
پیگیرى مســتمر را در دســتور کار قرار داده که منجر
به تشکیل پرونده در دادگســترى و هیئت رسیدگى به

تخلفات ادارى شده است.
سید علیرضا موســوى نژاد در پى انتشار خبر آزار جنسى

دانش آموزان توسط معلم 55 ســاله در فردوس، افزود: 
اردیبهشت ماه سال جارى فردى با هویت (م . د) داراى
28 سال سابقه خدمت که تاکنون هیچ گونه سوء سابقه اى
نداشته است در محل پارکینگ منزل مسکونى خود در
خارج از ساعت آموزشى با هماهنگى هفت نفر از اولیاى

دانش آموزان مقطع ابتدایى اقــدام به برگزارى کالس
خصوصى براى آنان کرده اســت. وى گفت: فرد مذکور
طى فرآیند آموزش خود، به اذعان دانش آموزان متأسفانه
آنان را مورد آزار کالمى و جسمى قرار داده است. در همین
حال دادستانى شهرستان فردوس از صدور حکم پنج سال
حبس براى این متهم خبر داد. روابط عمومى دادگسترى
خراســان جنوبى نیز  با تأیید این موضوع اعالم کرد که
تعداد شاکیان 7 نفر بوده  و در 6 مورد فقط کودك آزارى

اتهام بوده و اثبات شده است. 
 پس از سیر روند قانونى پرونده، متهم به پنج سال حبس
تعزیزى و دو سال عدم اقامت در فردوس محکوم شده
که البته با اعتراض یکى از شاکیان پرونده به شعبه تجدید

نظر استان ارسال شده و جریان رسیدگى ادامه دارد.

جزئیات آزار جنسى دانش آموزان توسط معلم 55 ساله
یک سارق، آلبوم عروسى مالباخته را به همراه یک نامه 

براى آنها برگرداند.
اوایل تیر امسال زوج جوانى در تماس با پلیس از سرقت
خانه شــان خبر دادند و گفتند که طال و جواهرات به
همراه آلبوم عکس عروسى را داخل چمدانى گذاشته
بودیم که ســارق چمدان را با آلبوم عکس ها و طالها
با خود برده است. در بررســى هاى اولیه مشخص شد

که ســارق دوربین هاى ســاختمان را از کار انداخته 
و با شــاه کلیــد وارد خانه شــده و ســرقت را انجام

داده است. 
در ادامه بررسى ها، کارآگاهان با شکایت هاى مشابه
از خانه هاى دیگر هم مواجه شــدند که تازه داماد بار
دیگر به پلیس مراجعه کرد و گفت: دیروز یک بســته

پستى برایم آمد. بسته اى که داخل آن آلبوم عکس هاى
عروسى ام بود و یک نامه داخل آن، که سارق فرستاده

بود و در نامه از من عذرخواهى کرده و نوشــته  بخاطر 
ورشکستگى مجبور به سرقت شده است. 

سارق نوشــته بود: وقتى چمدان را باز کردم با دیدن
آلبوم عکس عروسى خیلى ناراحت شدم، من هیچ کدام
از عکس ها را ندیده ام و برایتــان برگرداندم. اما پول و
طالهاى ســرقتى را بخاطر مشکالت مالى نمى توانم
برگردانم. اگر روزى وضع مالى ام خوب شــود، حتمًا

جبران مى کنم.
در ادامه بازپرس ویژه سرقت دســتور بررسى آدرس

ارسالى و تحقیقات براى دستگیرى سارق ورشکسته 
را صادر کرد.

نامه سارق باوجدان به تازه داماد تهرانى

رئیــس پلیس راهــور فراجــا در واکنش بــه تصمیم
یک شــرکت تولیــد ماکارونى بــراى ورود به عرصه
خودروسازى، تأکید کرد که باید مجوزهاى الزم براى
این اقدام دریافت شده و در نهایت نیز خودرویى ایمن و

با کیفیت تولید شود.
اواسط تیرماه امسال بود که اعالم شد یک شرکت تولید
ماکارونى قصد ورود به عرصه تولید خودرو را دارد، تا از
این پس «زر خودرو» نیز جزو شرکت هاى تولیدکننده
خودرو در کشور شناخته شــود. موضوعى که از سوى

سخنگوى وزارت صمت نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در این میان اما، پلیس راهنمایــى و رانندگى به عنوان
یکى از منتقدان کیفیت و ایمنى برخــى از خودروها و
همچنین مجرى شماره گذارى وسایل نقلیه اظهارنظرى
را مطرح نکرده بود. حاال اما سردار سید کمال هادیانفر،
رئیس پلیس راهــور فراجا در خصــوص تصمیم این
کارخانه خودروســازى براى رقابت بــا ایران خودرو و

ســایپا مى گوید: به نظرم این موضــوع را باید ابتدا از
وزارت صنعت، معدن و تجارت بپرسیم، ما چیز زیادى در
این مورد نشــنیده ایم، اما به طور کلى در این موارد باید
یکسرى مراحل از سوى شــرکت هاى متقاضى تولید

خودرو طى شود.
وى درباره این مراحل گفت:  اگر شــرکتى بخواهد وارد
عرصه خودروسازى شود، باید ابتدا یکسرى مجوزها و

موافقت هاى اصولى را اخذ کند. 
رئیس پلیس راهور فراجا اظهارکرد:  من نظرم این است
که اینها بیشتر دنبال مونتاژ خودرو هستند و دنبال تولید
خودرو نبوده و خودروساز نیستند. احتماًال اینطور است
که محصولى در خارج از کشور شناسایى شده و با شرکت
آن قرار داد بسته اند تا اینجا کارخانه آن را راه اندازى کنند. 
اما هر خودرویى که تولید یا حتى مونتاژ مى شــود، باید
ایمنى و کیفیت الزم را داشته باشد و بتواند از جان راننده

و سرنشینان آن محافظت کند. 

نظر پلیس درباره خودروساز شدن کارخانه ماکارونى
مدیر شبکه نسیم تأکید کرد: تلویزیون براى خداحافظى با

برنامه «خندوانه» تصمیمى ندارد.
با نزدیک شدن به پایان فصل هشتم از برنامه «خندوانه» 
و همچنین بیان اظهاراتى از ســوى محمــد بحرانىـ 
صداپیشه «جناب خان»ـ  مبنى بر اینکه «... شاید بعد از
این "خندوانه" براى همیشه به تاریخ بپیوندد. معلوم نیست
که دیگر "خندوانه" ساخته شود یا نه و معلوم نیست اگر
ساخته شود من در "خندوانه" باشم یا نه...» این شائبه براى
برخى ایجاد شده بود که شاید تلویزیون تصمیم به پایان
تولید و پخش این برنامه با اجراى رامبد جوان گرفته باشد.
خصوصاً که تاریخچه تصمیمى حاشیه ساز از سوى جوان
و عوامل سازنده مبنى بر حذف نام وریا غفورىـ  کاپیتان
سابق تیم استقاللـ  و تأکید شبکه بر اینکه این رویکرد به
«سلیقه و نظر تیم تولید برنامه» مربوط بوده و «ممنوعیتى
در پخش اســامى فرد خاصى ندارند»، این گمانه زنى را
پررنگ تر مى کرد که البته از سوى سیدمحمدرضا خوشرو،

مدیر شبکه نسیم رد شد.
خوشرو درباره تولید و پخش ادامه «خندوانه» و خبرهایى
که درباره پایــان این برنامه در فضاى مجازى منتشــر
مى شــود، توضیح داد: تا پیش از آغاز ماه محرم برنامه
«خندوانه» روى آنتن است. از چند ماه گذشته این برنامه
ریزى براى «خندوانه» وجود داشــته است. همیشه بین
فصل ها فاصله اى وجود داشــته تا تیم سازنده خودش
را ارزیابى کند و همچنین شــبکه ارزیابى داشته باشد و

تغییرات فرمى و محتوایى اتفاق بیفتد.
وى ادامه داد: این ســرى تیم «خندوانه» تقاضاى زمان
بیشــترى داشــتند تا بتوانیم زمانى را براى بازسازى و
برگزارى جلسات اتاق فکر اختصاص بدهیم و تحقق این
امر همچون فصول گذشته کمى زمان مى برد. این بازه
زمانى در فصل هاى قبل هم صورت گرفته است؛ گاهى
این فاصله کم و گاهى بیشتر بوده و تلویزیون تصمیمى

براى خداحافظى با «خندوانه» ندارد.

تلویزیون تصمیم ندارد با «خندوانه» خداحافظى کند

قیمت چیپس در هر بســته 440 گرمى به 82 هزار تومان
رسید. این یعنى هر کیلو چیپس در بازار بیش از 186 هزار
تومان ارزش دارد. این در حالى اســت که اکنون هر کیلو
گوشت راســته گوسفندى با اســتخوان در بازار 183 هزار

تومان عرضه مى شود.
چه کســى تصور مى کرد یک روز قیمــت چیپس در یک

بسته به 82 هزار تومان برســد؟ در حالى که چیپس یکى
از تنقالت بسیار محبوب کودکان و حتى بزرگساالن است
که در گذشته حتمًا اگر فردى براى خرید به سوپرمارکت ها
و فروشگاه ها مى رفت، این خوراکى در سبد خریدش جاى

داشت.
با نگاهى به فروشــگاه هاى آنالین، قیمت هاى عجیب و
غریب به چشــم مى خورد. بررسى ها نشــان مى دهد یک
بســته چیپس 440 گرمى دیگر گران تر از یک کیلو مرغ

عرضه مى شود.
انواع دیگرى از چیپس نیز موجود اســت کــه جزو گروه

الکچرى ها قــرار مى گیــرد. در حال حاضــر گران ترین
چیپس هاى موجود در بازار پرینگلزهاى خارجى هستند که به
دلیل افزایش نرخ ارز افزایش قیمت باالیى داشته اند. در حال
حاضر قیمت چیپس پرینگلز 149 گرمى در سوپرمارکت ها
96 هزار تومان است. یعنى هر کیلو از این چیپس بیش از 644 

هزار تومان عرضه مى شود.
اکنون چیپس ســاده نمکى 440 گرمــى 82 هزار تومان،
چیپس برگه سیب زمینى 450 گرمى 76 هزار تومان و چیپس
نمکى 240 گرمى 42 هزار تومــان قیمت دارند. همچنین
چیپس با بســته بندى کوچک کمتر از 12 هزار تومان پیدا

نمى شود. این در حالى است که سال گذشته حداکثر قیمت
چیپس در بازار کمتر از 30 هزار تومان بود.

قیمت چیپس در حالى نجومى شــد که مواد اصلى آن
را ســیب زمینى، روغن و نمک تشکیل مى دهد. قیمت
فعلى هرکیلو سیب زمینى به عنوان ماده اولیه اصلى تهیه
چیپس، بین 8000 تا 10 هزار تومان است. اما این سئوال
مطرح مى شــود که مگر براى تهیــه یک چیپس 440 
گرمى چه میزان ســیب زمینى، روغن، مواد طعم دهنده
در کنار سایر هزینه ها مانند حمل ونقل و حقوق دستمزد

صرف مى شود؟

چیپس هم قیمت
 گوشت شد!



استاناستان 03034368 سال نوزدهمپنج شنبه  30 تیر  ماه   1401

خبر

آیا خط 2 مترو از
 عمق اصفهان کهن مى گذرد؟ 

دستور استاندار براى
 بازآفرینى بافت هاى تاریخى 

فوت 10 مبتال
 به کرونا در یک روز

540 مبتالى جدید به کرونا طى 24 ساعت منتهى به 
29 تیر در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشـکى اصفهان شناسایى  شـدند. بر اساس اعالم 
دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان از روز 28 تیر ماه تا 
روز 29 تیرمـاه تعداد یک هزار و 30 بیمار مشـکوك 
به کرونا به مراکز درمانى تحت پوشش این دانشگاه 
مراجعه کرده اند که از این تعـداد 540 بیمار مبتال به 
کرونا در اصفهان شناسایى شده اسـت و در این بازه 
زمانـى 116 نفر در مراکز درمانى بسـترى شـده اند. 
در این مدت 38 بیمـار در بخـش مراقبت هاى ویژه 
تحت درمان قرار گرفته اند. همچنین طى 24 ساعت 
منتهى بهر وز 29 تیرماه 10 فوتى کرونا ثبت شده که 
هفت نفر مبتالى قطعى و سه نفر مبتالى مشکوك 

به کرونا بوده است.

الگوبردارى کرج
 از اصفهان

پس از شکسـت طـرح جمـع آورى جعبه هـاى زباله 
مقابـل منازل شـهروندان در کـرج، شـهردارى این 
کالنشهر با توجه به اجراى موفقیت آمیز اجراى طرح 
جمـع آورى یـک روز در میـان زباله ها در کالنشـهر 
اصفهان، بـه فکر اجـراى این طـرح در کـرج افتاد. 
غالمرضا رضوانى، معاون خدمات شـهرى شـهردار 
کرج با بیـان اینکه در صورت همکارى شـهروندان، 
طرح جمع آورى یک روز در میان زبالـه از در منازل، 
پس از حـدود چهار دهـه و بـراى اولین بـار در کرج 
اجرایى مى شـود که این اتفاق آثار مثبتـى به همراه 
خواهد داشـت، ادامه مى دهد: این طرح از چند سال 
گذشـته در کالن شـهرهایى همچون اصفهان اجرا 
و با اسـتقبال زیاد شـهروندان این کالن شهر مواجه 

شده است.

ضرب االجل استاندارى
 به آبفا  

مدیر کل مدیریت بحران اسـتاندارى به شرکت آب 
و فاضالب یک هفته مهلت داد کـه براى حل تنش 
آبى در 42 روستاى بویین میاندشت برنامه عملیاتى 
ارائه دهد. منصور شیشه فروش با بیان اینکه آبرسانى 
به تمامى این روستا ها با تانکر صورت مى گیرد گفت: 
تمامى دستگاه ها پس از ارائه این برنامه - که باید به 
صورت کوتاه و بلنـد مدت تدوین شـود - موظف به 

اجراى آن هستند.  

رفع تصرف از اراضى ملى
فرمانـده یـگان حفاظـت اراضـى اسـتان اصفهـان 
گفت: با تالش هاى بعمل آمده طـى 90 روز ابتداى 
سـال، بیـش از 53 هکتـار از اراضـى ملى اسـتان از 
دسـترس سـودجویان خـارج و رفـع تصـرف فورى 
شـد. امیرسـعید باقرى اظهار کرد: با تالش و همت 
عوامـل یـگان حفاظـت اراضـى راه و شهرسـازى 
اسـتان اصفهان، طى سـه مـاه اول سـالجارى، 33 
فقره وقـوع تعرض به اراضـى ملى شناسـایى و رفع 
تصـرف فـورى شـد. وى گفت: ایـن میزان نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـنوات گذشـته رونـد افزایشـى

 داشته است.

رأى دیوان عدالت ادارى
 الزم االجراست

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان استان 
اصفهان با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم اســت که 
انتقال آب بــن بروجن عملیاتى شــود، گفت: رأى 
دیوان عدالت ادارى الزم االجرا اســت، مسئوالن 
و نماینــدگان اســتان اصفهان باید پــاى این کار 
بایســتند تا این پروژه عملیاتى نشــود. احمدرضا 
جعفرى اظهار کرد: هــر گونه پمپــاژ و انتقال آب 
غیر قانونى است و آب باید مســیر ثقلى خود را طى 
کند. اگر قرار اســت آبى از حوضه آبریز زاینده رود 
به ســایر مناطق کشــور انتقال یابد، منبع آن باید 

مشخص باشد.

دریاقدرتى پور
کابوس صف، کابوس انتظار، کابوس نبود دارو و کابوس 
و کابوس و کابوس. صف مراجعان زیر ســردر هاللى 
داروخانه هالل احمر مثل یک مار دراز و پر کش و قوس 
بیرون زده و جایى بین دو ساختمان بلند خیابان آینه خانه 
به هم رسیده است. صف دســت راست براى داروهاى 
معمولى تر اســت و صف دســت چپ براى داروهاى 

تخصصى بیمارى هاى سخت.
عده اى ساعت ها ایســتاده اند منتظر و عده اى هم در 
صف دریافت دارو هستند. برخى هم آمده اند تا آخرین 
قطره هاى ناامیدى شان در داروخانه هالل احمر به امید 
تبدیل شود؛ آدم هاى ویرانى که وقتى کلمه «نداریم» را 

مى شنوند، انگار به هیچ جا بند نیستند و فرو مى ریزند. 
درد نبود دارو و گرانى اش در این روزها چنان یقه بیماران 
را چسبیده که به نظر مى رسد با طرح دست و پا شکسته 

«دارویار» هم درمان نشود. 
«دارو نیست، دارو نیست»، ترجیع بند حرف هاى مردم 
است، فرقى ندارد حرف دلشان را جلوى در کدام داروخانه 
بگویند و سفره نامیدى هایشان را در کدام خیابان و پیاده 
رو روى دایره بریزند. درد مشترك همه آنها این است که 
دارو نیست؛ از هر نسخه شش هفت قلمى دارو، حداقل 
یکى دو دارو نیســت آن هم داروهایى که مستقیم به 

زندگى به بودن و به نفس کشیدن مربوط است. 
خیلى ها مثل علیرضا خودش را به آب و آتش زده تا در 
بازار سرگردان دارو بتواند داروهاى مادرش را پیدا کند. 
وقتى به او مى گویند که داروها نیست، به قول خودش 
انگار یک سطل آب سرد ریخته اند روى سرش. داروهاى 
اعصاب کمیابند، اگر هم باشــند قاچاقى است و در بازار 
سیاه فروخته مى شــوند و آنجاست که قیمت ها سر به 

فلک مى کشد.  
شــنونده این قصه، گواهانى خاموش انــد که تنها مى 

شنوند: «نداریم، نداریم، نداریم، نداریم». این موضوع 
در چهره زنى پا به ســن گذاشته نشســته روى پله اى 
کوچک بیرون داروخانه و خیره شــده به جایى که شاید 
باغچه باشد به خوبى مشخص است. سر قصه دراز نبود 
دارو براى او یکســالى اســت که تمامى ندارد. از وقتى 
که سرطان به استخوان هاى شــوهرش زده این قصه 
آغاز شــده و او هر بار به دالیل مختلف شکست خورده 
و سرخورده شده است. حاال بعد از یکســال باز دوباره 
کارش رســیده به داروخانه هالل احمر به عنوان مرجع 
همه داروخانه ها تا بتواند کمیاب ترین داروها را در اینجا 
پیدا کند. او هر آمپول خارجى را 30میلیون تومان خریده، 
ولى حاال که سرطان «متاستاز» داده و انگار درمان هم 
فایده اى ندارد و از قضا جیب او نیز خالى شده، زن دنبال 
داروهاى ایرانى است؛ ایرانى همین آمپول مى شود هفت 

میلیون تومان.
او اســم داروها را نمى داند، از روى نسخه هم به زحمت 
مى شود نام دارو را خواند، داروخانه دار به او گفته هندى 
اش پیدا نمى شود و ایرانى اش هم چندان ارزان نیست. 
زن گیر کرده است گوشه رینگ بازار دارو، با تنى نحیف، 

جیبى خالى و صبرى لبریز.
روى پله کوچکى که به قرینه ساخته اند، زن نسبتاً جوان 
دیگرى ایستاده که تشویش و نگرانى توى چشم هایش 
رژه مى رود. هر نسخه بیمار او هم نزدیک به ده میلیون 
هزینه دارد و این گرانى کمرش را شکسته است: «یا باید 
از بیمارمان دست بکشیم و یا باید پولش را به هر صورتى 
شــده جور کنیم. بیمارمان اگر این آمپول ها را دریافت 

نکند از دست مى رود.» 
هر نسخه این بیمار هفت میلیون تومان است که در ماه 
چون دو بار تجدید مى شود با بسترى و تزریق مى شود 

15میلیون تومان.
فصل مشــترك همه آدم هایى که منتظر ایستاده اند 

همین نسخه هاى گران است. مرد جوانى کمى آنطرف 
تر روى سرامیک هاى مرمرى داروخانه این پا و آن پا مى 
کند و مشخص است که استرس دارد. داروهاى پدرش 
قرار است تا یک ساعت دیگر برسد. ساعتى قبل تر هم 
همین را به او گفته اند و او همچنان منتظر آمدن داروهاى 
خاصى است که تنها در این داروخانه مى تواند تهیه کند. 
مرد نگاهش را به ســرامیک ها دوخته و توى خودش 
است. چشم هایش پر از غیض است و به نظر مى رسد 
اگر انتظارش به پایان نرسد از کوره درمى رود و صبرش 

تمام مى شود. 
اســم داروهایى که نیافته را نمى گوید و با دهانى ُمهر و 
موم شده مى رود گوشه اى دنج تا مجبور نشود بیش از 
این سئوال و جواب کند. عده اى اما صبورترند. این را از 
چهره مرد میانسالى مى شود فهمید که بیمارى اش هر 
بار عود مى کند و او این بار داروهایش را نیافته است، نه 
نوع خارجى اش را و نه حتى ایرانیش را. هیچکدامشان 
توى داروخانه هاى دیگر نبوده اند و حاال در نوبت نشسته 

تا شاید این بار امیدوار به خانه برود. 
داروخانه دار خودش مرد مسنى است. خیلى جدى و کمى 
تند و پرخاشجویانه مى گوید: «نداریم آقا». صدایش بین 
پچ پچه ها و درددل ها مى پیچد و خیلى ها را به سکوت 

وامى دارد. 
کمى پیش تر دولتى ها گفته اند که طرح دارویار قرار است 
خیلى از مشکالت را حل کند. اما مشکل کمبود برخى 
اقالم دارو آنقدر عمیق شده که کمتر کسى امید دارد این 

طرح از عهده حل آن مشکل بر آید.
 داروخانه هاى کوچک و بزرگ شهر حاال پر شده اند از 
داروهاى معمولى، مواد بهداشتى و آرایشى. آنها وقتى به 
بحران مى رسند که بخواهند داروى تخصصى تجویز 
شده را ارائه دهند. داروهایى که توى قفسه هاى سفید و 

تمییز داروخانه هاى شهر یافت نمى شود.

کابوس این روزهاى مراجعان به داروخانه ها

درد دارو درمان ندارد

استاندار اصفهان با اشاره به لزوم مشارکت مردم در طرح ها 
نه به عنوان یک راهکار بلکه به عنوان یک ضرورت انکار 

ناپذیر، بر بازآفرینى سرمایه اجتماعى تأکید کرد.
سیدرضا مرتضوى با بیان این که هیچ راه دیگرى جز این 
که کار کردن با مردم را باور داشته باشیم، نداریم گفت: باید 
در کنار بازآفرینى بافت هاى تاریخى و سنتى، بازآفرینى 
سرمایه اجتماعى هم در دستور کار مسئوالن استان قرار 
گیرد.وى ادامه داد: رویکردها باید در زمینه اقناع و مردمى 
سازى تغییر پیدا کند و باید براى ذینفعان در طرح ها، نقش 

محورى در نظر گرفته شود.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: با ارائه نقش اساسى به 

ذینفعان، تعلق خاطر در آنها ایجاد مى شود و در ادامه مسیر 
همراهى بیشترى را با ما خواهند داشت.

وى اضافه کرد: بسیارى از اتفاق هایى که در بعضى از طرح 
ها رخ داده ناشى از رویکردى است که دقت و توجه الزم 
نسبت به مشارکت دادن مردم و ایجاد تعلق خاطر آنها در 

این طرح ها وجود نداشته است.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: در صورتى که مردم 
را در طرح هاى توسعه اى و ســرمایه گذارى ها مشارکت 
ندهیم اگرچه از لحاظ اقتصادى و کوتاه مدت، ســودى 
نصیب ما خواهد شد، اما از نظر سرمایه اجتماعى شکست 

خواهیم خورد.

احتمــال عبورخط 2 قطار شــهرى از محــدوده موزه 
معمارى ایران نگرانى ها را افزایش داده است.

روز هاى گذشــته خبر هایى از احتمال عبور خط 2 قطار 
شهرى اصفهان از حریم و فاصله 30 مترى مسجد جامع 
عتیق در فضاى مجازى منتشر شد و نگرانى ها را افزایش 
داد.مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان در پاسخ به اخبار منتشر شده گفت: خط 
2 قطار شهرى از محدوده میدان امام على (ع) وارد بافت 
تاریخى مى شود و براســاس توافق هاى قبلى، سازمان 
قطار شهرى باید جزئیات طرح هاى خود را براى بررسى 
به سازمان میراث فرهنگى ارســال کند که این مسئله 

هنوز محقق نشده است.علیرضا ایزدى افزود: اطالعات 
پس از ارسال از سوى سازمان قطار شهرى در شوراى 
فنى اداره کل میراث و در صورت لزوم در شــوراى فنى 
وزارت خانه بررسى مى شود.وى گفت: در تالش هستیم 
خط 2 قطار شهرى از محدوده مسجد جامع عتیق (موزه 

معمارى ایران) که ثبت جهانى است عبور نکند.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان افزود: درصدد هستیم چالش هایى که 
براى خط 1 قطار شــهرى به وجود آمد براى خط 2 به 
وجود نیاید و در کمترین زمــان موضوع بافت تاریخى 

بررسى و حل شود.

نان به نرخ بى کیفیتى 

  بفرمایید پالستیک 

 نصــف جهان   بــا وجود اینکــه قرار بــود با طرح 
هدفمندى یارانه ها و برداشــته شدن ارز ترجیحى 
به کیفیت نان لطمه اى وارد نشــود اما این موضوع 
آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.

موضوع بى کیفیت بودن نان سالیان سال است که 
حل نشده و این موضوع باعث شده که دورریزهاى 

نان بسیار زیاد شود.
به گفته کارشناســان تغذیه، اکنون کــه در زمینه 
تهیه آرد و نان با مشکالت جدى در کشور روبه رو 

هستیم باید به مســئله کیفیت هم اهمیت بیشترى 
داده شــود چرا کــه نانوایى ها با پخــت نان هاى 
بى کیفیت تنها بــه دور ریزهاى بیشــترى دامن

 مى زنند. 
این موضوع گویا در نانوایى هاى آزاد پز بیشتر رعایت 
مى شود چرا که بیشتر آنها از آرد کامل سبوس دار 
استفاده مى کنند اما در نانوایى هاى دولتى پز با توجه 
به اینکه از آرد کامل استفاده نمى شود نان با کیفیت 

کمترى به دست مردم مى رسد.

 نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
روز چهارشــنبه 29 تیرماه خود به تولید پالستیک 
در جهان پرداخته اســت. این روزنامه در گزارشى 
در رابطه با این موضوع نوشــت: «ســاالنه بیش 
از 400 میلیون تن پالســتیک در جهان تولید مى 
شود اما پالستیک نه تنها یکى از رکوردداران تولید 
جهانى اســت بلکه کمترین نرخ بازیافت را هم به 
خود اختصاص داده اســت.» در بخش دیگرى از 
این گزارش آمده اســت: «تک تک مراحل تولید، 
مصرف و دفع پالســتیک آســیب هاى فراوانى به 
محیط زیست و سالمت انســان ها و حیوانات وارد 
مى کند. 4 درصد از نفت جهان به عنوان مواد خام 

مورد نیاز و 4 درصد دیگر هم بــراى تأمین انرژى 
لزومًا در فرآیند تولید پالســتیک مصرف مى شود. 
پالستیک همچنین قابلیت تجزیه شدن در طبیعت 
را ندارد و تنها راه خالصى از آن این است که در محل 
هاى دفن زباله ریخته یا ســوزانده شود. سوزاندن 
پالستیک گازهاى سمى بسیارى را در محیط زیست 
منتشر مى کند و هـوا، خـاك و آب را آلوده مى کند. 
امـا همـه مـا مى توانیـم بـــا رعایـت چندنکتـه 
سـاده مثل استفاده از کیسه هاى خرید پارچه اى، 
تحریم ظروف یکبارمصــرف، نخریدن آب معدنى 
و... مى توانیم در مصرف پالســتیک صرفه جویى

 کنیم.»

خالقیت، الزمه عناصر شهرى اصفهان 
مریم محسنى

 شهر اصفهان یک شهر توریستى به شمار مى رود و به 
همین خاطر باید به تمامى موارد و عناصرى که به شهر 

اضافه مى شود توجه الزم شود.
این در حالى است که در بسیارى از اوقات در خیابان هاى 
فرعى و کوچه پس کوچه هــاى قدیمى که بعضاً جزو 
اماکن تاریخى اصفهان هم به شمار مى رود این مسئله 
رعایت نمى شود و در برخى از این نقاط با سطل هاى 
زباله جانمایى شده توسط شهردارى روبه رو مى شویم 
که از لحاظ زیبایى بصرى در حد استاندارد نبوده و حتى 

رنگ و رو رفته و نیازمند تعمیر است.
شهرهاى توریستى از جمله شهرهایى هستند که نمى 
توان به راحتى از المــان ها و همچنین عناصرى مانند 

سطل هاى زباله و نیمکت هاى استراحت آن به راحتى 
گذشت به این خاطر که ممکن اســت به چهره شهر 
آســیب برســد و از لحاظ جذب توریست خدشه هاى 

فراوانى به آن وارد شود. 
جانمایى المان هاى شــهرى در اصفهان اکنون باید با 
استفاده از رنگ ها و ایده هاى مناسب اصفهان باشد و از 

عنصر خالقیت نیز خالى نباشد. 
استفاده از ایده ها و رنگ هاى مناسب براى المان هایى 
که در بافت تاریخى اصفهان جانمایى مى شود باید با 
الگوگیرى از شهرهاى توریســتى جهان باشد تا دیگر 
شاهد سطل هاى زباله با شــکل و نماى نامناسب در 
هیچ کجاى شهر نباشیم و متناسب با فضاى تاریخى 

شهر باشد. 

شناسایى و اخراج
 300 تبعه خارجى غیرمجاز در برخوار

برخوردهاى نامناسب
شهردار دولت آباد را مستعفى کرد  

 نصف جهان   فرماندار شهرستان برخوار از شناسایى 
و اخراج بیش از 300 نفــر از اتباع خارجى غیرمجاز 
در این شهرســتان از ابتداى ســال جارى تا کنون 
و بازگردانده شــدن آنها به کشــور متبوع شــان

 خبر داد.  
محمدرضا قربانى افزود: اتباعى که برگ تردد، کارت 
شناسایى، کارت اقامت و ... نداشته باشند غیرمجاز 
محسوب مى شوند و طبق مصوبه دستگاه قضایى، 

با مشــاورین امالکى که به اتباع غیرمجاز سکونت 
مى دهند و یا کارفرمایانى که اتبــاع غیرمجاز را به 
کارگیرى مى کنند، برخورد قانونى صورت مى گیرد.

وى با بیان اینکه کارگاه هاى بســیارى به دلیل به 
کارگیرى اتبــاع غیرمجاز جریمه شــده اند، عنوان 
کرد: به ازاى هر نفر روزى کــه از اتباع غیرمجاز در 
کارگاه ها اســتفاده شــود، 700 هزار تومان جریمه 

صادر شده است.

 نصف جهــان   محمد حسن یارى، شهردار دولت آباد 
از سمت خود استعفا کرد.محمدرضا رمضانیان، رئیس 
شوراى اسالمى شهر دولت آباد با تأیید خبر استعفاى 
شــهردار دولت آباد گفت: استعفاى شــهردار تقدیم 

شوراى شهر شده است.

وى مهمترین دالیل استعفاى یارى را، کارشکنى و 
برخوردهاى نامناسب، جلوگیرى از بروز اختالف در 
شورا و نابسامانى در شهردارى، کمى تعامل و انسجام 
مجموعه شــهردارى و شــورا با مدیران شهرستان 

عنوان کرد.

نگاه روز

 معضالت جمعیت شهرى بر منابع مالى زرین شهر 
 نصف جهان  رئیس شــوراى شــهر زرین شــهر از 
تخصیص ســهم شــهردارى ها از قانون مالیات بر 
ارزش افزوده بر مبناى شــاخص جمعیت انتقاد کرد 
و گفت: با توجه به کمبود منابــع آبى و امکانات کم 
شهرستان ها نسبت به کالنشهرها، جمعیت کمى در 
شهرها ساکن هستند و اغلب مهاجرت کرده اند که 
با اجرایى شدن این قانون، سهم و منابع مالى بسیار 
ناچیزى به مدیریت شــهرى شهرهاى کم جمعیت 

اختصاص مى یابد.

على ســلیمیان با بیان اینکه عــوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده یکى از منابع مهم درآمدى شهردارى ها 
است، اظهار داشت: با کاهش ســهم شهردارى  ما 
از این منبع درآمــدى، پرداخت حقوق پرســنل با 
توجه به افزایش 57 درصدى دســتمزد کارگران در 
سال جارى با مشکالت بسیارى روبه رو مى شود و  
عملیاتى شدن اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانى و 
پرداختى ها به پیمانکاران، براى ما معضالت بسیارى

 ایجاد مى کند.

معاون امور هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
تا به امروز بیــش از هزاران میلیارد تومــان براى طرح 
قطار سریع الســیر اصفهان-تهران هزینه شده و اینکه 
بخواهیم این پروژه را تعطیــل کنیم، تمام این هزینه ها 

از بین مى رود.
مهران زینلیان در گفت وگو با ایسنا درباره اهمیت اجرا و 
تکمیل پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران، اظهار 
کرد: این طــرح از چند جهت جزو اولویت هاى کشــور 
است؛ نخست اینکه اصفهان در مدیریت بحران استان 
معین تهران اســت و اتصال تهران به اصفهان با قطار 
سریع السیر و کم کردن این فاصله، مى تواند بسیارى از 
مشکالت جمعیتى و به نوعى تمرکز جمعیتى پایتخت را 
مرتفع کند و مى تواند بار جمعیتى تهران را به قم، اصفهان 
و شــهرهاى میانى و در ادامه به شــیراز و جنوب کشور 

منتقل کند.
وى دومیــن دلیل اهمیــت این پروژه را بحــث انتقال 
تکنولوژى دانست و گفت: اکنون کشــورهاى دیگر با 

شــدت به دنبال تکنولوژى قطار سریع الســیر هستند 
و بســیارى از کشــورهایى که از ایران عقب بودند در 
این مسیر از ما پیشــى گرفته اند، بنابراین احداث قطار 
سریع الســیر و ورود این تکنولوژى به داخل کشــور در 
نهایت منجر به توسعه و گسترش آن مى شود، همچنین 
ورود این تکنولوژى در شــرایط فعلى تحریم مى تواند 

جایگزین حمل و نقل هوایى کشور شود.
معاون امور هماهنگى عمرانى اســتاندارى اصفهان به 
سومین دلیل اهمیت این طرح اشاره کرد و افزود: اصفهان 
در جریان اصلى حمل و نقل کشور از شمال تا جنوب قرار 
گرفته و اگر قرار باشد فردى از مشهد به اهواز برود باید 
از مســیر اصفهان عبور کند، بنابراین این تکنولوژى به 

تسریع و تسهیل حمل و نقل جاده اى کمک مى کند.
وى درباره مخالفت برخى مسئوالن اجرایى کشور با این 
پروژه توضیح داد: اکنون باالترین مقام اجرایى کشــور، 
رئیس جمهور است و این مقام نیز صراحتًا اجرا و تکمیل 
پروژه قطار سریع الســیر اصفهان-تهران را دستور داده 

است، بنابراین همه باید پروژه اى را که سال هاست شروع 
شده را خاتمه دهند.

زینلیان تصریح کرد: پروژه قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران داراى چندین تونل و پل است و به نوعى بسیارى 
از زیرساخت هاى آن ساخته شده و اگر بخواهیم این طرح 

را رها کنیم، تمام هزینه ها به نوعى از بین مى رود.
وى در ارتباط با این پروژه و فاینانس از چین بعضاً موضوع 
تهاتر نفت مطرح است، اظهار کرد: با این وجود مدیریت 
استان تا پایان این دولت پیگیر اجرا و اتمام این طرح است 
و نباید قطار سریع السیر اصفهان- تهران را تعطیل کنیم، 
چراکه تعطیل شدن آن موجب خسارت ملى خواهد شد.

معاون امور هماهنگــى عمرانى اســتاندارى اصفهان 
درباره برخى صحبت ها مبنى بر اینکه اجراى این طرح 
براى کشور هزینه بر است، تاکید کرد: تا به امروز بیش از 
هزاران میلیارد تومان براى این طرح هزینه شده و اینکه 
بخواهیم این پروژه را تعطیل کنیم، تمام این هزینه ها از 

بین مى رود.

 تعطیلى پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران باعث خسارت ملى مى شود
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در سال 2017 اپلیکیشن واتساپ قابلیت status را 
منتشر کرد. این ویژگى مشابه استورى اینستاگرام 
است. استورى هاى واتساپ پس از 24 ساعت حذف 
مى شوند و قابلیت ذخیره سازى ندارند. فرقى ندارد 
کاربر اندروید باشــید یا iOS؛ تصویر به اشتراك 
گذاشته شده در Status واتســاپ را مى توانید با 

یک اسکرین شات ذخیره کنید.
 اکثــر کاربــران اندرویــد، مى تواننــد از طریق 
نگــه داشــتن همزمــان دکمه هــاى کاهــش 
صــدا + پــاور و کاربران آیفــون نیز با اســتفاده 
از دکمــه روشــن/خاموش + افزایــش صــدا 
ننــد از صفحــه مــورد نظــر خــود مى توا

 اسکرین شات بگیرند. 
اگر از یک آیفون با تاچ آیدى اســتفاده مى کنید، 
مى توانید براى گرفتن اسکرین شات تاچ آیدى و 

دکمه تنظیم صدا را با هم فشار دهید.
در صورتى که نمى خواهید اســکرین شــات نام 
کاربرى، زمان و موارد دیگر را در برداشــته باشد، 
مى توانید بر روى تصویر به اشتراك گذاشته شده 
در status واتساپ به مدت کوتاهى فشار دهید و 
سپس اسکرین شات بگیرید. در این صورت چیزى 
 status جز تصویر به اشــتراك گذاشته شــده در

ذخیره نخواهد شد.

دانلود ویدیو هاى status واتساپ در 
اندروید

1- ابتدا به واتســاپ بروید و ویدئوى به اشتراك 
گذاشته شده در status را تماشا کنید.

2- سپس برنامه File Manager را باز کنید. بسته 
به سازنده دستگاه شما این نام ممکن است متفاوت 
باشد. براى مثال در دســتگاه هاى سامسونگ نام 
این برنامه My Files مى باشــد. (در صورتى که 
برنامه مدیریت فایل در دستگاه خود ندارید، برنامه 

Google's Files را از پلى استور دانلود کنید.)

3- به قسمت Settings برنامه بروید و تنظیمات 
Show hidden system fi را روشــن les

 کنید.
4- اکنون به صفحــه اصلى برنامــه برگردید و 
 WhatsApp -> و ســپس Internal Storage

Media -> Statuses را انتخاب کنید.

5- در پوشــه Statuses تمام ویدئو هایى که در 
قست وضعیت واتساپ تماشا کرده اید را مشاهده 

خواهید کرد.
6- ویدئوى مورد نظر را به مدت طوالنى فشــار 
دهید، فایل را کپى کرده و در «DCIM» یا هر پوشه 

قابل مشاهده دیگرى جاى گذارى کنید.
7- با این کار ویدئوى موجود در status واتساپ 
در دستگاه شــما ذخیره مى شــود و حتى پس از 
ناپدید شــدن وضعیت نیز در آنجــا باقى مى ماند.

 اگر ویدیوى وضعیت در پوشه DCIM ذخیره شده 
اســت، مى توانید از برنامه گالرى تلفن نیز به آن 

دسترسى داشته باشید.

دانلود ویدیو هاى status واتساپ در 
iOS

مراحل دانلود ویدئو هاى وضعیت واتساپ در آیفون 
با گوشــى هاى اندرویدى متفاوت است. براى این 

کار مراحل زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا بــه Control Centre آیفــون بروید و 
 Screen ســپس روى نماد " +" در کنــار گزینه

Recording ضربه بزنید.

 Screen Recording 2- پس از روشــن کردن
واتساپ را باز کنید. سپس به قسمت Status رفته 
و ویدئوى به اشتراك گذاشته شده که قصد دانلود 

آن را دارید، پخش کنید.
3- پس از ضبط کامل ویدئو، انگشت خود را از باال 
 stop recording به پایین بکشید و از پنل اعالن
را انتخاب کنیــد. مى توانیــد دکمه پــاور را نیز 

فشار دهید.
4- پس از آن وارد برنامه Photos شوید. خواهید 
دید ویدئو به طور خودکار در این قســمت ذخیره 

شده است.

 گاهى اوقات، کاربــران اپل قصد فروش 
گوشى، تعمییر آن یا ارتقا به نسخه باالتر 
براى عملکــرد بهتر را دارنــد که در این 
مواقع بهتر است اطالعات شخصى خود 
را وارد کامپیوتر یا رم کرده ســپس تلفن 

همراه خود را بازنشانى کنند.
  با بازنشــانى، کاربران یک گوشى همراه 
کامال جدید دارند. پیش از انجام این کار  
 Find my iPhone کاربران باید گزینــه
را خاموش کرده و از نســخه فعلى خود 
پشــتیانى کنند . در ادامه به شما نحوه 
بازنشــانى گوشــى آیفــون را آموزش 

مى دهیم.
ابتدا به تنظیمات رفته سپس گزینه انتقال 
یا تنظیم مجدد تلفن همــراه را انتخاب 
 Erase کنید در این مرحله بر روى گزینه
all content and settings و ســپس 

ادامه ضربه بزنید.  رمــز عبور خود را وارد 
کنید. پــس از انجام ایــن مراحل، تلفن 
همراه سعى مى کند در فضاى ابرى نسخه 
پشتیبان تهیه کند. اگر کار کرد، به شما 
اجازه ادامه دادن و تنظیم مجدد را مى دهد.

پس از تکمیــل فرآیند، بررســى کنید 
که تلفــن  به تنظیمــات کارخانه اصلى 
خود بازیابى شده اســت. اگر این کار به 
درستى انجام شود،  یک بار دیگر «دستیار 

راه اندازى iOS» را مشاهده خواهید کرد.

بازنشانى قابلیت هاى آیفون
در ادامه این مطلب به شــما توضیح داده 
مى شود که بازنشــانى  سایر گزینه ها چه 
کارى انجام مى دهند تا با توجه به نیاز خود 

قابلیت تلفن را تنظیم مجدد کنید.
بازنشانى دیکشنرى صفحه 

کلید
بازنشانى دیکشنرى صفحه کلید یک راه 
حل ساده براى تصحیح خودکار خرابى ها 
و شــامل پاك کردن تاریخچه فرهنگ 
لغت صفحه کلید است. سیستم تصحیح 
خودکار آیفون گاهى اوقات یک جمله یا 
کلمه اى را به اشــتباه تایپ مى کند پس 
از بازنشــانى برنامه  این مشکل برطرف 

مى شود.

تنظیم مجــدد طرح صفحه 
اصلى

اگر مى خواهید به پیش فرض کارخانه اى 
صفحه اصلى آیفون خــود بازگردید، این 
گزینه عالى اســت. بســیارى از کاربران 
براى تغییر در صفحه اصلى و زیبایى آن را 

مجددا تنظیم مى کنند.

مایکروسافت در حال تغییر برنامه زمان بندى انتشار نسخه هاى 
اصلى ویندوز است و راه را براى انتشار ویندوز 12 در سال 2024 

هموار مى کند.
مایکروسافت در نهایت ویندوز 11 را پس از گذشت چندین سال 
از عرضه ویندوز 10 به عنوان آخرین نسخه منتشر کرد. به گفته 
خود مایکروســافت این شــرکت تا اکتبر 2025، یعنى حدود ده 
سال از تاریخ انتشار اولیه نرم افزار به پشتیبانى از ویندوز 10 ادامه 

خواهد داد.
اگرچه مایکروسافت رســما اعالم نکرده که براى چه مدتى قصد 
دارد از ویندوز 11 پشتیبانى کند (احتماال یک بازه ده ساله خواهد 

بود)، اما با این وجود هیچ کس براى ارتقا به ویندوز 12 
عجله ندارد.

گزارش هاى جدید نشان مى دهد که مایکروسافت 
در حال بازگشــت به چرخه انتشــار ســه ساله 

نسخه هاى جدید ویندوز است این شرکت 
نرم افزارى مســتقر در واشــنگتن، 
به روزرســانى «Sun Valley 3» را 
که انتظار مى رفت ســال آینده براى 

سیســتم عامل ویندوز 11 عرضه شــود، لغو کــرده و در عوض 
نسخه اصلى بعدى خود را منتشــر خواهد کرد که در واقع همان 
ویندوز 12 خواهــد بود.این گزارش همچنیــن تصریح مى کند 
که لغو به روزرســانى Sun Valley لزوماً به این معنى نیست که 
ویندوز 11 هیچ ویژگى جدیدى نخواهد داشــت. گفته مى شود 
که مایکروسافت همچنان در حال آماده سازى ویژگى هاى جدید 
براى ویندوز 11 است که پس از طى کردن مراحل آزمایشى براى 
کاربران عمومى عرضه خواهد شد.اگر ادعاى این گزارش درست 
باشد، تغییر بزرگى از شیوه  عملکرد مایکروسافت در چند سال 
گذشته را نشان مى دهد. این شرکت از زمان انتشار نسخه هاى 
اصلى، هر سال دو بروزرسانى بزرگ را براى کاربران ویندوز 10 
ارائه مى کند. در راه اندازى ویندوز 11 در ســال گذشته، 
مایکروســافت اعالم کرد که قصــد دارد هر 
ســال حداقل یک به روز رسانى مهم را 
براى کاربران وینــدوز 11 ارائه کند؛ 
بنابراین هنوز مشــخص نیست که 
تغییرات جدید در برنامه ها چه تأثیرى 
بر تضمین هاى قبلى خواهد داشت.

قبل از فروش گوشى آیفون خود 
حتماً این مطلب را بخوانید

چگونه تصاویر و 
 Statusویدیو هاى

واتساپ را دانلود کنیم؟

11 شکستى که گوگل در عرضه محصوالتش تجربه کرد
هیچ شرکتى سابقه کامل و بى نقصى در زمینه عرضه محصول ندارد، اما 
زمانى که یک شــرکت به اندازه گوگل در میان ایده هاى جدید به دنباله 
ســوژه هاى جذاب مى گردد مطمئنا در این مسیر با شکست هاى حماسى 

مواجه مى شود. 
 ،Google Docs به نظر مى رســد به ازاى هر محصولــى به موفقیــت 

نیز مانند Google Buzz شکست خورده یک محصول 
دارد.  برخى از این محصوالت شکســت خورده براى وجــود 

مانند، اما برخى دیگر فقط براى چند ماه و حتى چند چندین ســال پابرجا 
روز سال ها باقى ماندند. در اینجا چند مورد از بزرگترین شکست محصول در 

تاریخ شرکت گوگل آورده شده است.

Google Offers .11 - طول عمر: 
2014 – 2011

Google Offers در دوران اوج معامالت روزانه شرکت هاى گروپون و بازار 

 Google لیوینگ سوشال راه اندازى شد. با کاهش روند صعودى بازار، استفاده از
Offers نیز کاهش یافت.

1. نکسوس کیو - طول عمر: هرگز به دست مصرف کنندگان نرسید
نکسوس کیو این امکان را به کاربران مى داد که ویدیو هاى یوتیوب و موسیقى گوگل را روى تلویزیون خود اجرا کنند. 
این محصول در کنفرانس توسعه دهندگان I/O گوگل در سال 2012 رونمایى شــد و در اختیار شرکت کنندگان قرار 
گرفت. با این حال، قرار بود به قیمت 299 دالر به فروش برسد، که کارشناسان آن را به دلیل عملکرد بسیار محدود، بسیار 

گران قیمت دانستند. به همین دلیل گوگل تصمیم گرفت تا پروژه نکسوس کیو را قبل از فروش عمومى متوقف کند.

2. عینک گوگل
Google Glass اطالعــات 

دیجیتالى مانند تماس هــا و ایمیل هاى 
Google Hangouts را در دنیاى واقعى پوشش 

است.مى داد که مى توان گفت جلوتــر از زمان خود بوده 
 با این حال، این محصول بسیار گران بود (1500 دالر به ازاى هر جفت) و مشکالت نرم افزارى 

داشت.
 در سال 2015، گوگل به فروش نسل اول عینک پایان داد. اگرچه این شرکت نسخه اصالح شده 

عینک را این روز ها عرضه مى کند.

3. نال- طول عمر: 2008 – 2012
 ،Knol (نال) .نال چیزى شبیه به ویکى پدیا فعلى بود و حتى از فونتى مشابه آن استفاده شده بود
اصطالحى است که توسط گوگل ساخته شده و به معناى واحد دانش است. در این سرویس قرار 
بود مقاالت تولید شده توسط کاربر در موضوعات مختلف گنجانده شود، اما بدون اینکه کاربران 
به اندازه کافى تولید محتوا داشته باشــند، پروژه نال موفق آمیز نبود و در نهایت در سال 2012 

متوقف شد.

Google Lively .4 - طول عمر: جوالى 2008 - دسامبر 2008
Google Lively که در ژوئیه 2008 راه اندازى شد و در دسامبر همان سال بسته شد، یک دنیاى 

مجازى مبتنى بر وب شبیه به «زندگى دوم» بود. در آن زمان، نیویورك تایمز Lively را به عنوان 
یک روش کارتونى براى صحبت در اتاق هاى گفتگو توصیف کرد. گوگل گفت که علیرغم تمام 
نظرات مثبتى که براى Lively دریافت کرده بود، تصمیم گرفت این محصول را تنها پس از چهار 

ماه و نیم تعطیل کند و بیشتر بر جستجوى اصلى و تبلیغات تمرکز کند.

Google Answers .5 - طول عمر: 2002 – 2006
به جاى جستجوى در گوگل، Google Answers به کاربران این اجازه را مى داد تا سؤاالت خود را 
مطرح کنند و مبلغى که حاضرند در ازاى جواب آن پرداخت کنند را ثبت کنند. این پلتفرم، محیطى 
را براى محققان ایجاد کرد که به ازاى هر سوال مى توانستند از 2 تا 200 دالر درآمد کسب کنند. 
این سرویس هم به دلیل کمبود کاربر در سال 2006 بسته شــد.جالب اینجاست که قبل از این 

سرویس، خدماتى دیگرى نیز در این زمینه ارائه مى شد.

Google Buzz .6 - طول عمر: 2010 – 2011
Google Buzz، ترکیبى بین شبکه اجتماعى و پیام رسانى فورى بود و به کاربران اجازه مى داد 

پیوندها، عکس ها، ویدیوها، وضعیت ها و موارد دیگر را به اشــتراك بگذارند. Google به طور 
پیش فرض Buzz را براى کاربران جى میل فعال کرد که منجر به واکنش شدید شد. در نهایت، 

در یک دعوى حقوقى گروهى در مورد مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصى این 
محصول ظرف 18 ماه پس از عرضه آن تعطیل شد.

Google Health  .7 - طول عمر: 2008 – 2012
Google Health به کاربران اجازه داد تا داده هاى ســالمت خود را با هدف ایجاد یک پرونده 

سالمت تلفیقى که مى تواند براى ارائه دهندگان مراقبت هاى بهداشتى ارسال شود، وارد سیستم 
خود کنند. نگرانى هاى مربوط به حریم خصوصى، و رقابت در این فضا با محصوالتى از شرکت 

گوگل براى تعطیل کردن این ســرویس نقش مایکروسافت، در تصمیم 
داشت.

8. جایکو - طول عمر: 2007 – 2012
جایکو یک پلتفرم میکروبالگینگ بود که در فنالند توسعه یافت و توسط گوگل در سال 2007 
براى رقابت با توئیتر خریدارى شد. گوگل در سال 2009 اعالم کرد که پایه کد جایکو را منبع باز 

پلتفرم به دلیل مى کند و دیگر خود محصول را توسعه نمى دهد. در نهایت این 
کمبود کاربر به کلى تعطیل شد.

9. گوگل ویدیو - 
طول عمر: 2005 - 2009

با رشد ســریع یوتیوب در حدود ســال 2005، گوگل 
تصمیم گرفــت پلتفرم ویدیوى رایگان خــود را با نام 

 Google گوگل ویدیو راه اندازى کنــد. از آنجایى که
Video موفق به جلب توجه کاربران نشد، حدود یک سال 

بعد گوگل تصمیم گرفت یوتیوب را به قیمت 1.65 میلیارد 
دالر خریدارى کند. تا سال 2018، یوتیوب بیش از 1.8 میلیارد 

کاربر فعال در ماه داشت.

10. شتاب دهنده وب گوگل - طول عمر: 2005 – 2008
شتاب دهنده وب گوگل با افزایش سرعت بارگذارى صفحه به کاربران کمک مى کرد تا سریعتر 
صفحات را بررسى کنند. با این حال، این محصول ُپر از اشــکال بود که از جمله آن ها مى توان 
به بارگذارى نشدن ویدیو ها اشاره کرد. این شــرکت در سال 2008 پشتیبانى از شتاب دهنده را 

متوقف کرد.

ى

را منبع باز 9براىرقابت با توئیتر خریدارىشد. گوگل در سال2009 اعالم کرد که پایه کد جایکو
پپپپپلپلپلتفرم به دلیل مى کند و دیگر خود محصول را توسعه نمى دهد. در نهایت این

به کلى تعطیل شد. کمبود کاربر
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العــات 

هــا و ایمیل هاى 
در دنیاى واقعى پوشش

نال چی
اصطال

بود مقاال

ویندوز 12 احتماالً در سال 2024 عرضه مى شود

ى کند (احتماال یک بازه ده ساله خواهد 
2کس براى ارتقا به ویندوز 12

مى دهد که مایکروسافت
خه انتشــار ســه ساله 

 است این شرکت
واشــنگتن، 
3» را  Sun 

 آینده براى 

گذشته را نشان مى دهد. این شرکت از ز
اصلى، هر سال دو بروزرسانى بزرگ را بر
ارائه مى کند. در راه اندازى ویندوز
ک مایکروســافت اعالم
ســال حداقل یک
و براى کاربران
بنابراین هنوز
تغییرات جدید
بر تضمین ه
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ابتدا پزشــکان فکر مى کردند زخم معده فقط به علت ترشح اسید 
معده است، اما اکنون متوجه شــده اند میکروبى به نام هلیکوباکتر 
باعث زخم معده شده که از طریق آب، غذا و دستان آلوده وارد بدن 

مى شود.
 ایرج خســرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلى، درباره «علت 
بروز زخــم معده»، بیان کــرد: ابتال به زخم معده فراوان اســت؛ 
به طورى که 20 تــا 30 درصد مــردم دچار زخم معده هســتند 
و یا در طول عمر خود به آن گرفتار مى شــوند که به خاطر اســید 

معده است.
وى ادامه داد: ابتدا پزشکان فکر مى کردند علت فقط به دلیل تشریح 
اســید معده اســت که ایجاد زخم معده مى کند، اما اکنون متوجه 
شــده اند که میکروبى به نام هلیوباکتر باعث زخم معده شده که از 

طریق آب، غذا و دستان آلوده وارد بدن مى شود.
این اســتاد بیمارى هاى داخلى خاطرنشــان کرد: تا 
زمانى که این میکروب در بدن وجود دارد، زخم نیز 
وجود خواهد داشت و باید این میکروب از بین برود؛ 
چراکه آلودگى از شخصى به شــخص دیگر منتقل 

خواهد شد.
خسرونیا افزود: براى نمونه اگر مادر خانواده گرفتار 
ایــن میکروب باشــد ممکن 
است همه افراد دچار ناراحتى 
معده و ترش کردن شوند.        

گاهى اوقات بهترین درمان براى ســرماخوردگى اســتراحت، 
هیدراته ماندن بدن و در صورت نیاز مصرف داروهاى مســکن 
اســت. بنابراین ورزش منظم را براى تقویت سیستم ایمنى در 
زمانى که ســالم هســتید انجام دهید و تا حد امکان در دوران 

سرماخوردگى ورزش نکنید.
 «از آن جا که ورزش براى سیستم ایمنى بدن مفید است، برخى از 
شما ممکن است فکر کنید که ورزش در زمانى که بیمار هستید، 
مى تواند به شــما کمک کند تا بیمارى را از بین ببرید اما وقتى 
صحبت از سرماخوردگى به میان مى آید، هیچ مدرکى وجود ندارد 
که ورزش در هنگام بیمارى بتواند بیمارى را کوتاه کند یا شدت 

آن را کاهش دهد.

ورزش و تقویت سیستم ایمنى
حین ورزش هورمون هایى به نام کاتکول آمین که آن را به عنوان 
آدرنالین و نورآدرنالین مى شناسیم، آزاد مى شوند. این هورمون ها 
با تحریک سلول هاى ایمنى به تشخیص وجود ویروس ها یا دیگر 
عوامل بیمارى زا در بدن کمک و نقش مهمى در عملکرد سیستم 
ایمنى بدن ایفا مى کنند. آنها همچنین میزان حرکت سلول هاى 
ایمنى ما را بین خون و بافت افزایــش مى دهند که در کمک به 
سلول هاى ایمنى در شناسایى و پیشگیرى از بیمارى هاى ناشى 
از ویروس ها مهم است. تحقیقات نشان مى دهد که ورزش یکى 
از راه هایى است که مى توانیم سطح این هورمون هاى مهم را در 

بدن خود افزایش دهیم.
باالرفتن جریان خون

هنگامى که ورزش مى کنیم، جریان خــون ما افزایش مى یابد. 
این جریان خون باال، فشار بیشترى را بر رگ هاى خونى ما وارد 
مى کند که ســلول هاى ایمنى خاصى به نام سلول هاى کشنده 
طبیعى و سلول هاى T را آزاد مى کند. سلول هاى کشنده طبیعى 
و سلول هاى T هر دو نقش مهمى در کشتن سلول هاى آلوده به 
ویروس دارند و از این نظر در تقویت سیستم ایمنى موثر هستند.

عفونت  کاهــش 
دستگاه تنفسى

ســه مطالعه نشــان 
داده انــد وقتى افرادى 
که ورزش نمى کردند 

به  مدت 40 تــا 45 دقیقه 
پنج روز در هفته، پیاده روى 

سریع را شروع کردند، در 
مقایسه با  بقیه افراد 40 

تا 50 درصــد کمتر 
عالیــم عفونــت 
تنفسى  دســتگاه 

داشتند.

سرماخوردگى با ورزش بهبود مى یابد؟
مهم است که به یاد داشته باشید که ورزش مى تواند بدن را تحت 
فشار قرار دهد. این استرس ممکن است به نوبه خود سلول هاى 
ایمنى را در واکنش به پاتوژن ها (میکروارگانیســم هایى هستند 

که موجب

 ایجاد بیمارى هاى کم خطر مثل سرماخوردگى مى شوند) کمتر 
کند. همچنین بدن هنگام ورزش به اکسیژن و انرژى ذخیره شده 
بیشترى (به شکل گلوکز) نیاز دارد که سلول هاى ایمنى ما هم 

براى کمک به مبارزه با ویروس به آن نیاز دارند.
بنابراین اگر بدن با یــک عفونت موجود 
مبارزه کند و ســپس در معرض استرس 
ورزش قــرار گیرد، ممکن اســت این 
شرایط براى پاســخ ایمنى بدن مفید 
نباشــد اما هم اکنون هیچ مدرکى وجود 
نــدارد که نشــان دهــد ورزش در هنگام 
ســرماخوردگى مى تواند به بهبود شــما کمک کند. اما 
اگر عالیم شما عمدتا باالى گردن اســت (مانند آبریزش بینى 
یا احتقان) مى توانیــد ورزش با شــدت کمتر از حد 
معمول را شــروع کنید تا ببینید چه احساسى دارید. 
اگر حالتان خوب بود، مى توانید به تدریج شدت ورزش 
خود را افزایش دهید. اما اگر ورزش حال شما را بدتر  کرد، 
اســتراحت کنید. همچنین اگر تب، درد عضالت یا استفراغ 

دارید، فکر ورزش کردن را از سر خود بیرون کنید.
گاهى اوقات بهترین درمان براى ســرماخوردگى اســتراحت، 
هیدراته ماندن بدن و در صورت نیاز مصرف داروهاى مســکن 
اســت. بنابراین ورزش منظم را براى تقویت سیستم ایمنى در 

زمانى که سالم هستید انجام دهید .

ى کند
5 صبحانه که به افزایش قد کودکتان کمک م

تصور خیلى از ما این است که شاخص رشد قد فقط و فقط در مسئله 
ژنتیک خالصه مى شود. البته این تصور چندان غلط نیست. ژنتیک نخستین عامل در رشد قد به حساب 

مى آید، اما در کنارآن عوامل دیگرى نیز هستند که باعث مى شوند کودك رشد قدى خوب یا ضعیفى داشته باشد. در این مطلب 
مرورى بر این عوامل داشته ایم که البته مهم ترین آن ها تغذیه، خواب کافى و مصرف مکمل ها هستند.

 یافته هاى علمى جدید مى گویند عامل ژنتیک تنها تا 60 درصد مى تواند در قد کودکان موثر باشد. این یعنى با کنترل عوامل دیگر مى توانیم شاهد رشد مناسبى در قد 
کودکان باشیم. 40 درصد باقى مانده شاخص هاى موثر بر میزان قد در تغذیه و میزان خواب کودکان خالصه مى شود.

اگر مى خواهید کودك تان میانگین رشد قدى سالمى را تجربه کند از این صبحانه ها و مکمل ها غافل نشوید و البته از همین امروز ساعت خواب فرزندتان را کنترل کنید.

از آب هویج غافل نشوید
فراوانى ویتامین آ در آب هویج مى تواند محرکى براى رشد قد در کودکان باشد. هویج داراى 

ویتامین کمیاب کا است.
 این ویتامین نقش موثرى در سالمت و رشد اســتخوان ها دارد و به همین 
دلیل براى رشد قد در کودکان الزامى اســت. این نوشیدنى کلسیم بدن را 

تامین مى کند و باعث افزایــش ایمنى و جلوگیرى از افزایش وزن 
در کودکان مى شود.

انواع املت ها
این غذا که خیلى هم ســریع آماده مى شــود باب میل بسیارى از 
کودکان اســت. در واقع براى آن دســته از کودکانى که میلى به 
صبحانه سرد ندارد املت یکى از بهترین انتخاب هاست. در انواع این 
غذا از تخم مرغ، گوجه فرنگى، قارچ و سبزیجات از اصلى ترین مواد 
هستند؛ بنابراین با مصرف ادامه دار این غذا مى توانید مواد معدنى 
الزم، ویتامین هاى موثر براى رشد قد و همچنین امگا 3 و منیزیم 

را در بدن کودکان تامین کنید.

تخم مرغ عسلى به همراه 
یک لیوان آب پرتقال طبیعى

تحقیقات جدید نشــان مى دهد کــه مصرف مــداوم تخم مرغ 
در کودکان تا آن ها را تــا 47 درصد از بازماندگى رشــد حفاظت 

مى کند. 
این ماده غذایى سرشــاز از پروتئین و امگا 3 تاثیر انکار نشدنى در 

میزان رشد قدى کودکان دارد. 
مصرف تخم مرغ همراه آب پرتقال در وعده صبحانه باعث جذب 
فوق العاده ویتامین سى مى شود و فیبر آن به همراه فوالت، پتاسیم، 
تیامین و ویتامین آ باعث سم زدایى در بدن و رشد چشمگیر در قد 

کودکان مى شود.

شیر پر چرب 
به همراه 5 بادام خام

این ترکیب جادویى به راحتى مى تواند میزان مورد نیازى از پروتئین 
و امگا3 را در بدن کودك نان تامین کند. شــیر با مواد معدنى خود 
نقش زیادى در افزایش قد کودکان دارد. بادام خام در کنار آن فیبر، 
منیزیم و منگنز را تامین مى کند و همچنین غنى از اســید فیتیک 
است. یک آنتى اکســیدان مفید که مى تواند محرکى براى رشد 

قد باشد.

هلیم خانگى
این غذاى مقوى به علت داشتن گندم و گوشت حاوى مقادیر زیادى از 
مواد معدنى است که هر کدام محرکى براى رشد قد هستند. روى، منیزیم، 
آهن و نیاسین از امالح و مواد معدنى هستند که در کمتر غذایى در کنار 
هم قرار مى گیرند. اگر کودکتان را به خوردن هلیم خانگى عادت بدهید 
تا حدود زیادى به بهبود میزان قد او کمک خواهید کرد. نیاسین، چربى، 
کربوهیدرات سالم، پروتئین و کلسیم از دیگر مواد مغذى بدن هستند که 

با خوردن این غذاى خوشمزه تأمین مى شوند.
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این غذا که خیل
کودکان اســت
صبحانه سرد ند
غذا از تخم مرغ
هستند؛ بنابراین
الزم، ویتامین ه
را در بدن کودک

به
این ترکیب جاد
و امگا3 را در بد
نقش زیادى در
منیزیم و منگنز
است. یک آنتى

قد باشد.

ددنندد ننکک ىى

وید
ودکان باشد. هویج داراى 

 به همین 
یم بدن را 

تخم مرغعسلى به همراه 
یک لیوان آب پرتقال طبیعى

غغ

چرا زخم معده مى گیریم؟ورزش ایمنى بدن را تقویت مى کند اما نه همیشه!

ر و ى و ى ر بر رىر بی ر ب ون ن ینجری
مى کند که ســلول هاى ایمنى خاصى به نام سلول هاى کشنده 
Tطبیعى و سلول هاى T را آزاد مى کند. سلول هاى کشنده طبیعى 
Tو سلول هاى T هر دو نقش مهمى در کشتن سلول هاى آلوده به 
ویروس دارند و از این نظر در تقویت سیستم ایمنى موثر هستند.

عفونت  کاهــش 
دستگاه تنفسى

ســه مطالعه نشــان 
داده انــد وقتى افرادى 
که ورزش نمى کردند 

45 دقیقه  5 تــا به  مدت 40
پنج روز در هفته، پیاده روى 

رررررررررررررررر در سریع را شروع کردند،
404 0مقایسه با  بقیه افراد
تا 50 درصــد کمتر 
عالیــم عفونــت 
تنفسى دســتگاه 

داشتند.

ایمنى را در واکنش به پاتوژن ها (میکروارگانیســم هایى هستند 
که موجب

رز ب ب ى بر
بنابراین اگر
مبارزه کند
ورزش قـ
شرایط بر
نباشــد اما
نــدارد که نش
ســرماخوردگى مى تواند

اگر عالیم شما عمدتا باالى گردن
یا احتقان) مى توانیــد
معمول را شــروع کنید
اگر حالتان خوب بود، مى
خود را افزایش دهید. اما اگر
اســتراحت کنید. همچنیناگ
دارید، فکر ورزش کردنرا از سر
گاهى اوقات بهترین درمان براى
هیدراته ماندن بدن و در صورت نی
اســت. بنابراین ورزش منظم را
زمانى که سالم هستید انجام دهید

زمانى که این میکروبد
وجود خواهد داشت و باید
چراکه آلودگى از شخصى

خواهد شد.
خسرونیا افزود: براىن
ای

مطالعه استانفورد علت اثرات سمى ضد آفتاب را مشخص کرده است.
کرم هاى ضدآفتاب از طریق یک ماده معمولى به نام اکسى بنزون براى صخره هاى مرجانى 
خطرناك هستند، اما مکانیسم هاى دقیق این اثرات سمى به خوبى شناخته نشده است.

اکنون دانشمندان دانشگاه استنفورد نشان داده اند که چگونه مرجان ها این ترکیب را به 
یک سم قوى تبدیل مى کنند و مبنایى براى ضدآفتاب هاى جایگزین ایجاد مى کنند 

که سالمت صخره ها را به خطر نمى اندازند.
تهدیدى که اکسى بنزون براى صخره هاى مرجانى ایجاد مى کند 
کامًال ثابت شده است، به طورى که تعدادى از دولت ها در سراسر 

جهان در واقع ضد آفتاب هاى حاوى این ترکیب را ممنوع کرده اند.
هاوایى این محصوالت را در سال 2021 ممنوع مى کند، در حالى که کشور پاالئو 
در اقیانوس آرام، جزایر ویرجین و بونیر در دریاى کارائیب از جمله دیگر ایالت هایى هستند که این محصوالت 

را دنبال مى کنند.
به گفته سرویس پارك ملى آمریکا، ســاالنه حدود 6000 تن کرم ضد آفتاب در مناطق صخره اى در آمریکا شست 
وشو مى شود.در حالى که خطرات آن واضح است، مکانیسم هاى سمى که اکسى بنزون را به مرگ مرجان ها مرتبط 
مى کند، وجود ندارد.نویسندگان مطالعه جدید چند سال گذشته را صرف بررسى این موضوع کرده اند و مجموعه اى از 

آزمایش هاى اخیر پاسخ هاى معنادارى را ارائه کرده اند.
دانشمندان از شقایق هاى دریایى و مرجان هاى قارچى به عنوان مدل استفاده کردند و آن ها را در یک مخزن پر از آب 
مصنوعى در معرض اکسى بنزون قرار دادند.در یکى از آزمایش ها، این درمان با نور خورشید شبیه سازى شده ترکیب 
شد که تمام شقایق ها در عرض 17 روز از بین رفتند. جالب این جا است که در یک آزمایش موازى که در آن نور خورشید 
وجود نداشت، همه موجودات زنده ماندند. این برخالف انتظار دانشمندان از اکسى بنزون است که براى جذب انرژى نور 

و دفع آن به عنوان گرما براى جلوگیرى از آفتاب سوختگى طراحى شده است.
ویلیام میچ، نویسنده این مطالعه گفت: دیدن این که اکسى بنزون نور خورشید را براى مرجان ها سمى مى کند عجیب 

بود. این ترکیب در جذب نور، در موجى که ما آزمایش کردیم خوب است، به همین دلیل است که در کرم هاى ضد 
آفتاب بسیار رایج است.آنچه دانشمندان دریافتند این بود که شقایق ها و مرجان ها در زیر نور خورشید در 

واقع گلوکز را به اکسى بنزون مى چسبانند و آن را از طریق یک فرآیند متابولیک به یک سم قوى 
تبدیل مى کردند.

جالب این جا است دانشمندان دریافتند که جلبک هاى همزیستى در بافت 
مرجانى زندگى مى کنند در واقع در دفــاع از آن ها عمل و برخى از 

سمومى که مرجان ها تولید مى کنند را جذب مى کنند.

D درمان افسردگى مردان با رژیم غذایى مدیترانه اىکاهش احتمال ابتال به سرطان سینه با ویتامین
 D تحقیقــات جدیــد نشــان مى دهنــد ویتامین
احتمال ابتال به سرطان ســینه را 21 درصد کاهش 

مى دهد.
کمبود ویتامین D به طور فزاینده اى با بیمارى هاى 

مختلف از جمله سرطان سینه مرتبط است.
نتایج یک مطالعه نشان داده اند که زنان سیاهپوست 
و اسپانیایى تبار که سطح ویتامین D کافى دارند، 21 
درصد کمتر از آن هایى که دچار کمبود هســتند، در 

معرض ابتالء به سرطان سینه هستند.
افراد سیاهپوســت و اســپانیایى تبار به دلیل میزان 
باالتر مالنین در پوست، بیشتر از افراد سفیدپوست 
دچار کمبود ویتامین D هستند. این بدان معنا است 

 D کــه ویتامین
کمترى هنگام 
قــرار گرفتن 
معــرض  در 

نور خورشید ایجاد 
مى شــود. این پدیده در 

عرض هــاى جغرافیایى 
باالتر بارزتر مى شــود، زیرا میزان 

نور خورشید در طول ســال کمتر از مناطق نزدیک 
به استوا است.

از ســوى دیگر میزان پاییــن ویتامیــن D به طور 
فزاینده اى با بســیارى از بیمارى هــا از جمله برخى 

بیمارى هاى خودایمنى و سرطان ها مرتبط است.
علل ســرطان سینه از جمله اســتعداد ژنتیکى، سن 
و ســبک زندگى هســتند. برخى از مطالعات نشان 
مى دهند که میزان ویتامین D نیز ممکن اســت بر 

احتمال ابتالء به سرطان سینه تاثیر بگذارد.
در این مطالعه زنان سیاهپوست و اسپانیایى تبار که 
خواهرشان سرطان سینه داشــتند مورد بررسى قرار 
گرفتند. زنانى که خواهرى دارند که به سرطان سینه 
مبتال شــده است، 
دو برابر بیشتر 
از افــرادى که 
یکى از بستگان 
نزدیکشان به این 
بیمــارى مبتال اســت، 
مبتال به ســرطان سینه 

تشخیص داده مى شوند.

ن
D یتامین

هنگام
رفتن
ـرض

شید ایجاد
د. این پدیده در 
ــاى جغرافیایى

زتر مى شــود، زیرا میزانزان

نى که خواهرى دارند که به سرط ز ر
مبتال شــ
برا دو
افــ از
یکى از
ننزدیکشان
بیمــارىمبتال
مبتال به ســرطا
تشخیص داده مى شوند.

کدام ضد آفتاب ها سمى هستند؟
مطالعه استانفورد علت اثرات سمى ضد آفتاب را مش
کرم هاى ضدآفتاب از طریق یک ماده معمولى
خطرناك هستند، اما مکانیسم هاى دقیق ای
اکنون دانشمندان دانشگاه استنفورد نشان
یک سم قوى تبدیل مى کنند و مبنایىب
کهکه سالمت صخره ها را بهخطرنمى اندا
تهدیدى که اکسى بن
کامًال ثابت شده است
جهان در واقع ضد آفتاب هاى
1هاوایى این محصوالت را در سال 21
در اقیانوس آرام، جزایر ویرجین و بونیر در دریاى کارائیب از جمله د

کدام ضد آفتاب ها
بررسى جدید نشان مى دهد افسردگى مردان جوان را مى توان با رژیم غذایى مدیترانه اى درمان کرد.

ارائه مجموعه شواهدى در مورد این که رژیم غذایى چگونه مى تواند بر 
سالمت روانى ما تأثیر بگذارد، همچنان ادامه دارد، زیرا پژوهش ها، 
خطرات عادات غذایى ناسالم را نشان مى دهند. یک پژوهش جدید، 

این پدیده را در مردان جوان مبتال به افسردگى بالینى مورد بررسى 
قرار داده و نشــان داده اســت که پیروى از رژیم غذایى مدیترانه اى 
مى تواند به کاهش سریع و قابل توجه نشانه هاى افسردگى کمک کند.

 (UTS) "این پژوهش که توسط دانشمندان "دانشگاه فناورى سیدنى
انجام شده، بر ســالمت روانى مردان جوان متمرکز است. افسردگى، یکى 

از شــایع ترین اختالالت سالمت روانى اســت و یک عامل خطر مهم براى 
خودکشى به شمار مى رود. براساس آمار دولتى، بیش از سه چهارم مرگ و میر هاى ناشى 

از خودکشى در استرالیا، در مردان صورت مى گیرد.
این پژوهش، 72 شخص بین 18 تا 25 سال مبتال به افسردگى متوســط تا شدید را در بر داشت که رژیم هاى 
غذایى نامناسب داشتند. شرکت کنندگان به طور تصادفى به دو گروه تقسیم شدند که رژیم غذایى خود را به رژیم 

مدیترانه اى تغییر داده بودند یا از نوعى حمایت اجتماعى به نام دوستى درمانى برخوردار شده بودند.
جسیکا بیز پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: تمرکز ابتدایى بر افزایش کیفیت رژیم غذایى با غذا هاى کامال تازه 

و در عین حال، کاهش مصرف فست فود، شکر و گوشت قرمز فرآورى شده بود.
ارزیابى ها در آغاز، اواسط و پایان آزمایش 12 هفته اى، با مقیاس هاى رایج براى افسردگى و کیفیت زندگى انجام 
شــد. در نتیجه آزمایش، گروه رژیم غذایى مدیترانه اى در هر دو جنبه به طور قابل توجهى در مقایسه با گروه 
کنترل شده که دوستى درمانى را دریافت کرده بودند، امتیاز بیشترى کسب کردند. این نشان مى دهد که تغییر 

رژیم غذایى به سالمت روانى آن ها کمک کرده است.
یافته هاى این پژوهش، به تایید این ایده کمک مى کنند که عادات غذایى سالم تر مى توانند تأثیرى واقعى بر 
نشانه هاى افسردگى داشته باشــند. این همان چیزى است که در سال هاى اخیر از طریق تعدادى از 
پژوهش هاى جالب مشاهده کرده ایم. مقاله اى که در ســال 2018 به چاپ رسید، نشان داد 
رژیم غذایى که براى کاهش فشار خون طراحى شده است، مى تواند میزان افسردگى 
را نیز کاهش دهد. برخى دیگر از پژوهش ها نیز نشان داده اند که رژیم هاى 
غذایى مدیترانه اى مى توانند افسردگى را در دوره هاى چند هفته اى 

تسکین دهند.

ن با رژیم غذایى مدیترانه اى
وان را مى توان با رژیمغذایى مدیترانه اى درمان کرد.

رررر بر یى چگونه مى تواند
د، زیرا پژوهش ها،
کپژوهش جدید، 

بالینى مورد بررسى 
یم غذایىمدیترانه اى 
افسردگى کمک کند.

 (UTS) "ناورى سیدنى
مرکز است. افسردگى، یکى 

ت و یک عامل خطر مهم براى 
یشازسهچهارممرگومیرهاىناشى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

سند الکترونیکى بشماره 139720302026014663
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/04/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/04/30 
- م الــف: 1346327 – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شــمال اصفهــان -

 موسوى /4/216 

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

1. راى شــماره 140160302026002931 مورخ 1401/02/22 هیــات چهار مالکیت 
آقاى علــى اصغر حبیبى بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــى 6219856521 صادره از 
بوئین و میاندشــت فرزند امیدعلى بصورت ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
66,82 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 5 اداره ثبت 

اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مع الواســطه از مالکیــت مرتضى و محمد 
صدرى و اشــرف مسعود موضوع ســند انتقال شــماره 2338 مورخ 25 دفتر 24/08/29 

دفتر 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/15 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/30 - م الف: 1346277 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /4/218 

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ ســاده  مشجر پالك  شماره 2036 فرعى واقع 
در علویجه یک اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى محمد 
کریمى علویجه   فرزند بشیر و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1401/05/27  ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روز و ســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشار:1401/04/30 – م الف:1351833 - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت - نصراهللا علینقیان/4/326

رییس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان از اعزام 800 مرد 
و 200 زن مبلغ به اســتان هاى مختلف در ایام ماه محرم 

خبر داد.
حجت االسالم عبدالرسول احمدیان گفت:  مجمع مبلغان 
ماه محرم چهارم مرداد با همکارى سازمان تبلیغات اسالمى 
اســتان اصفهان، مرکز رسیدگى به امور مســاجد، مرکز 
مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران و برادران و ائمه جمعه 
با سخنرانى آیت اهللا سید احمد خاتمى در گلستان شهداى 

اصفهان برگزار مى شود.
وى خاطر نشان کرد: با همکارى سازمان تبلیغات 400 نقطه 
محروم تبلیغى شناسایى شده اســت و اعزام هاى عمومى 
دفتر با هدف پوشش این مناطق برنامه ریزى مى شود.است.

رییس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان ادامه داد: دشــمن 
به صورت مغرضانه و هدفمند در برابر اســالم برنامه ریزى 
مى کند و الزمه آن حرکت صحیح مبتنى بر راهبرد و برنامه 
مدون است. برهمین اساس دفتر تبلیغات در سال هاى اخیر 

با راهبرد ویژه اى در این مصاف وارد شده است.
وى با بیان اینکه صرفا از طریق اعــزام مبلغ نمى توان نیاز 
جامعه را پاسخ گفت، افزود: اعزام مبلغ یکى از کارکردهاى 

دفتر است و ظرفیت هاى دیگرى در این دفتر وجود دارد.
وى خاطرنشان کرد: رویکرد دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
از کارکردمحورى به مســأله  گرایى سوق پیدا کرده است، 
در حالى که عمده مجموعه هاى فرهنگى کشــور کارکرد 

محور هستند.

رییــس اتحادیه صنایع دســتى اصفهــان گفت: از 
سرگیرى و اجراى مجدد طرح " پنجشنبه هاى صنایع 
دســتى“ با هدف رویدادســازى و رونق هرچه بیشتر 
این بازار و کســب و کارهاى مرتبط با آن در اصفهان 

ضرورى است.
عباس شــیردل افزود: طرح "پنجشــنبه هاى صنایع 
دســتى“ با هدف ارائه تخفیف در فروش محصوالت 
صنایع دســتى در ســال 98 در اصفهان اجرا شد اما 
با شــیوع ویروس کرونــا و ُرکود حاکــم بر بخش 
گردشگرى، این طرح نیز مورد فراموشى قرار گرفت 

و تا کنون اقدامى براى اجراى مجدد آن نشده است.

وى با بیان اینکه در طرح "پنجشنبه هاى صنایع دستى“ 
مردم مى توانستند محصوالت صنایع دستى اصفهان را 
از فروشگاه هاى منتخب و داراى نشان اعتماد و همراه 
با تخفیف و هدیه، خریدارى کنند، اظهار داشت: ما مى 
توانیم با رویداد سازى در هر صنفى مانند صنایع دستى 

به توسعه و رونق هرچه بیشتر بازار آن کمک کنیم.
شیردل اضافه کرد: با اجراى چنین طرح هایى و ارائه 
تخفیف در ایام خاص از هفته مى توانیم گردشــگران 
بیشترى را به شهر و اســتان جذب کنیم که به ایجاد 
و رونق کســب و کار در بخش هــاى دیگر نیز منجر 

خواهد شد.

اعزام 1000 ُمبّلغ از اصفهان
به استان هاى همجوار

اجراى مجدد طرح 
پنجشنبه هاى صنایع دستى

صادرات محصوالت گلخانه اى 
از فرودگاه اصفهان

اسـتاندار اصفهان با اشـاره به تمهیدات انجام شده 
در خصوص صـادرات محصـوالت گلخانـه اى از 
فـرودگاه اصفهـان گفـت: ما بـا مدیـران مربوطه، 
جلساتى برگزار کرده ایم و به توافق رسیدیم تا خط 
پایدار و باثبات بـراى این بخش راه اندازى شـود و 
مذاکراتى هم با سـفیران ایـران در قطـر و قطر در 
ایران  انجام شـد تـا خطى بـادوام بـراى صادرات 
محصوالت گلخانه اى استان اصفهان شکل گیرد.

احداث ایستگاه پمپاژ 
یک ایستگاه پمپاژ با هدف تامین فشار شبکه آبرسانى 
در محله خمینى آباد شـهرضا احداث شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى شهرضا، با توجه به مرتفع بودن 
محله خمینى آباد و مصارف باال در فصل تابستان و به 
دنبال آن کاهش سطح مخازن و افت فشار شبکه در 
این محله ، احداث ایسـتگاه پمپاژ در دستور کار واحد 

بهره بردارى و توسعه آب آبفا شهرضا قرار گرفت.

برگزارى جشن
عید غدیردر زندان 

 به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهـان؛ جشـن عیدغدیر بـا حضـور زندانیـان بند 
کارگرى زندان مرکزى اصفهان و همچنین مسئولین 
اداره کل و بنیاد تعاون زندان ها در حوطه کارخانجات 

بنیاد تعاون اصفهان برگزار گردید.

خبر

نماینده مردم خمینى شهر با اشاره به رهاسازى 28 
متر مکعب بر ثانیه آب از سد زاینده رود براى تامین 
آب شرب اصفهان و شــرب و صنعت یزد،   گفت: 
حدود 2.8 مکعب این آب به اســتان یزد و 11 متر 
مکعب به اصفهان مى رسد و این عدد نشان مى دهد 
که بیش از نصف آب رها شــده از سد زاینده رود تا 

رسیدن به چم آسمان مفقود مى شود.
محمدتقى نقدعلى در گفتگو بــا ایمنا اظهار کرد: 
با توجه به شــبهه اى که اخیــراً در فضاى مجازى 

ایجاد شده بود که چرا آب تا چم آسمان وجود دارد و 
بعد از این منطقه مفقود مى شود، براى جمع آورى 
اطالعات میدانى در قالب تصویــر و نمودار براى 

مردم کشور و استان از این منطقه بازدید کردم.
وى با بیان اینکه آب در ســد چم آسمان و نزدیک 
آن مفقود نمى شود، افزود: مسئله اینجاست که 50 
درصد آب زاینده رود در باالدســت مفقود مى شود، 
زیرا اکنون 28 متر مکعب آب بر ثانیه از باالدســت 
رودخانه براى مصارف شــرب اصفهان و شرب و 

صنعت یزد رهاسازى مى شود که از این میزان حدود 
2/8 متر مکعب بر ثانیه این آب به استان یزد و 11 

متر مکعب بر ثانیه به اصفهان مى رسد.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به میزان آب رها سازى شده از سد 
زاینده رود، تاکید کرد: این عدد و رقم نشان مى دهد 
بیش از نصف آبى که از سد زاینده رود رها مى شود تا 
رسیدن به محدوده 100 کیلومترى از سد زاینده رود 
تا چم آســمان که 60 کیلومتر این مسیر در استان 

چهارمحال و بختیارى قرار دارد، مفقود مى شود.
وى با اشــاره به انتقــال این آب مفقوده شــده به 
تپه هاى بن، ســامان و دیگر اراضى کشاورزى در 
باالدســت، ادامه داد: این آب در باغات گردو، بادام 
و میوه که در مدت 20 سال اخیر به شکل عجیبى 
توسعه یافته است به مصرف مى رسد و تنها آبى که 
به سد چم آسمان مى رســد همان سهمیه 11 متر 
مکعبى آب شــرب اصفهان و 2.8 متر مکعبى آب 

شرب و صنعت یزد است.
حجت االسالم نقدعلى خواستار توضیح وزیر نیرو 
در این باره شــد و گفت: نخستین مسئله این است 
که چرا در زمانى که وزیر نیــرو از کمبود منابع آب 
و کســرى بارش ســخن مى گوید این کسرى در 
طول مسیر سد تا پایاب توزیع نمى شود و تنها باید 
استان اصفهان بار این کســرى را به دوش بکشد، 

اما باالدست و استان چهارمحال اصًال احساسى از 
کمبود بارش نداشته باشد. 

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شــوراى 
اســالمى با انتقاد از بى توجهى وزارت نیرو به این 
موضوع، ادامــه داد: وزارت نیرو هیچ تدبیرى براى 
کاهش بارگذارى هاى کشاورزى در باالدست ندارد 
و پمپ هاى آب با تمام توان در منطقه چهارمحال 
و بختیارى، بن و سامان در حال کار کردن و انتقال 

آب هستند.
وى با اشاره به سهمیه آبى که براى صنعت و شرب 
یزد منتقل مى شود، گفت: این ســهمیه در برخى 
فصول به مرز ســه متر مکعب مى رســد و پرسش 
اینجاست که تا چه زمانى مهمانى یزد بر سر سفره 
زاینده رود ادامه خواهد داشــت آن هم در شرایطى 
که برداشت آب یزد تنها براى مصارف شرب نیست 
بلکه نیاز صنعت کاشى و سرامیک و دیگر واحدهاى 

تولیدى را تأمین مى کند.
حجت االســالم نقدعلى با طرح این پرســش که 
وزیر نیرو چه تدبیرى براى تمام کردن این انتقال 
نامبارك آب از حوضه زاینده رود در دستور کار دارد؟ 
تصریح کرد: تأمین آب یزد از حوضه زاینده رود یکى 
از طرح هاى نادرست در حوضه زاینده رود بود که در 
دولت هاى قبل اجرا شد و اکنون باید براى رفع این 

مشکل چاره اندیشى شود.

نماینده خمینى شهر نتیجه بررسى هایش درباره یک شبهه آبى را منتشر کرد  

آب زاینده رود در باالدست مفقود مى شود

روابط عمومى شرکت متروى منطقه اصفهان از افزایش ساعت کار 
خط یک متروى این کالن شهر از 21 به 22 تا پایان شهریورماه سال 

جارى خبر داد.
افزایش ســاعت کارى متروى اصفهــان از مهمترین تقاضاهاى 
شهروندان بوده اســت، لذا به منظور تســهیل در تردد شبانگاهى 
شهروندان در روزهاى تابستان، ساعت کار متروى اصفهان از 21 به 

22 افزایش یافته است.
با توجه به ساعات اوج سفر مسافران هنگام شب، خطوط مترو فعال 
و شهروندان یک ساعت بیشــتر از آن براى سفر درون شهرى خود 
استفاده مى کنند؛ این اقدام و افزایش ســاعت سرویس دهى مترو 
در ایام تابستان به دلیل تقاضاى شــهروندان انجام شده است و از 
مهرماه با توجه به تغییر اوقات شــرعى بار دیگر به حالت قبلى باز 

خواهد گشت.
بــا برنامه ریزى هاى انجام شــده از ابتداى مردادماه ســال جارى 
خدمت رســانى خط یک متروى اصفهان با ســر فاصله زمانى 11 
دقیقه، در روزهاى هفته از ساعت 6:15 تا 22 و روزهاى جمعه نیز از 

ساعت 9 تا 22 است.
روزانه بیش از 80 هزار نفر از متروى اصفهان استفاده مى کنند و در 
حال حاضر هزینه هر سفر با استفاده از اصفهان کارت 22 هزار ریال و 

هزینه استفاده از بلیت تک سفره 28 هزار ریال است. 

ساعت کار متروى اصفهان 
افزایش مى یابد

فقدان مدارك
ســند ، برگ ســبز و کارت سوخت یک 

دستگاه موتور سیکلت جت رو بى کالج  
cc130 مدل 1389 بنزینى به شــماره 
NCW130*HA20139 و  موتــور
شــماره تنــه 130H***NCW بــه 
شماره پالك 31451/622 ایران متعلق 
به زهــره داودى مقدم به شــماره ملى 
1290631212 فرزنــد غالمحســین 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت پردیس صنعت راهســازان زاگرس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 55722 و شناسه ملى 
14005641654 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهــان، امیر کبیر، 
خیابان امیرکبیر، خیابان امــام خمینى، پالك 2057، 
ساختمان مشــیر الدوله، طبقه 1، واحد 1 به کد پستى: 
8195114419 تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1349604)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى آرمان جاوید سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 39653 و شناسه ملى 10260573123 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/12/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد :موسســه حسابرســى آمارگاران به شناسه ملى 
10103237117به ســمت بازرس اصلــى و آقاى 
مرتضى صدرى کرمى به کــد ملى 1290751633 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1349621)

آگهى تغییرات
شرکت اعتبار کارکنان اداره کل زندانهاى استان اصفهان 
شرکت تعاونى به شــماره ثبت 14380 و شناسه ملى 
10260353797 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مــورخ 1397/07/28 و نامه 
شــماره 73519 مــورخ 1398/07/24 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعى شهرســتان اصفهان و نامه شمار 
0/310138 مــورخ 1400/10/21بانــک مرکزى 
جمهورى اســالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
افزایش سرمایه شرکت به مبلع 4862250000 ریال 
معادل 97245 سهم 50000 ریالى به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1349636)

آگهى تغییرات
شرکت آیین تجارت لیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62878 و شناسه ملى 
14008528024 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سید حامد طباطبائى به شــماره ملى 1288221861 و 
محمد جواد محبوبى به شماره ملى 1288222025 و نگین متین نسب به شماره ملى 
1292722665 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. سهیال 
باور به شماره ملى 0039261182 به سمت بازرس على البدل وموسسه حسابرسى و 
خدمات مدیریت آرمان روش به شناسه ملى 10100552060 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1349618)

تاسیس
شــرکت ســهامى خاص گروه صنعتى اطلس هدیه درخشــان درتاریخ 1401/04/08 به شــماره ثبت 71399 به شناســه ملى 
14011295418 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، 
فروش، تولید وبسته بندى و توزیع ، صادرات و واردات انواع لوازم خانگى از قبیل لوازم خانگى برقى و غیر برقى ، لوازم الکترونیکى - صوتى 
و تصویرى ، لوازم گرمایشى و سرمایشى - کلیه محصوالت و لوازم خانگى برقى و دستى و لوازم آشپزخانه از قبیل یخچال ، لباسشویى ، 
اجاق گاز ، فر ، هود ، ماکروویو - تهیه وتولید و توزیع ، خرید و فروش و بسته بندى و صادرات وواردات کلیه محصوالت و مصنوعات فلزى 
نظیر میز اتو ، بند رخت ، رخت آویز ، رگال و لوازم و قطعات دیگر ساخته شده از فلز - ساخت و مونتاژ ، تولید و توزیع تجهیزات فلزى و راه 
اندازى خطوط تولید کارخانجات تولید لوازم خانگى و الکترونیکى - خرید و فروش و صادرات و واردات ورقه هاى استیل ، گالوانیزه و سایر 
ورقه هاى از جنس فلز- تهیه وتولید و توزیع ، خرید و فروش و بسته بندى و صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - تامین نیروى 
انسانى متخصص و غیر متخصص بطور موقت در راستاى اهداف شرکت –- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، دولتى و غیر 
دولتى - شرکت در کلیه مناقصات ، مزایدات و پیمانها با ارگان ها و ادارات دولتى و خصوصى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط - برگزارى نمایشگاه داخلى خارجى و بین المللى- اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات دولتى و خصوصى وگشایش 
اعتبارات اسنادى وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت - اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك میالد ، کوچه میالد ، بن بست فرعى ششم میالد ، پالك 11 ، طبقه همکف 
کدپستى 8196314339 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 6210/868 مورخ 1401/03/30 نزد 
بانک تجارت شعبه میدان جمهورى با کد 6210 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
علیرضا طاهرى بنى به شماره ملى 1272568164 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدعلى واعظى فر به شماره ملى 
1272654761 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میالد خانعلى به شماره ملى 2980733581 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل 
یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى آشورى 
دارگانى به شماره ملى 1112118403 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 ســال آقاى محمدرضا تیمورى جروکانى به شماره ملى 
1293217107 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1350861)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بین المللى بازرگانى سمیع تجارت پارتاك درتاریخ 1400/10/13 به شماره ثبت 3766 به شناسه ملى 14010663106 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، صادرات، واردات و تامین کلیه کاالهاى بازرگانى شامل اقالم صنعتى، معدنى، کشاورزى، 
شیمیایى، ساختمانى، تجهیزات پزشکى و پیراپزشکى، تجهیزات آزمایشگاهى، مواد و اقالم دارویى و غذایى، فلزات آهنى و غیر آهنى، الکتریکى و الکترونیکى، تجهیزات و مواد مصرفى 
جوشکارى، لحیم کارى و انجام تست هاى مخرب و غیرمخرب براى قطعات صنعتى، معدنى، کشاورزى، انواع ترمو پالستیک ها و ترموست ها، شیشه، سرامیک، کامپوزیت و مواد سلولزى، 
مصنوعات چوبى و پلیمرى و مواد نسوز و تجهیزات معدنى، ابزار دقیق، تاسیسات گرمایشى و سرمایشى، محصوالت بهداشتى و آرایشى و لوازم خودرو - کلیه فعالیت هاى تجارى بین 
المللى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى - اخذ و اعطاى نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى - شرکت در کلیه نمایشگاههاى عمومى و تخصصى داخلى و بین 
المللى - صادرات و واردات انواع خودروهاى سبک و سنگین و ماشین آالت صنعتى، معدنى، کشاورزى، صنعت ریل و راه آهن - گشایش اعتبار اسنادى (ال سى) و دریافت ضمانت نامه هاى 
بانکى از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى جهت شرکت - بازار یابى غیر هرمى و غیر شبکه اى، مشارکت و سرمایه گذارى در شرکت هاى دیگر در زمینه ایجاد کسب 
و کارهاى جدید - ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و بین المللى - اخذ وام و اعتبارات بانکى ارزى و ریالى از بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت شرکت - تولید، توزیع و بسته بندى انواع کاالها و مصنوعات در محدوده فعالیت شرکت، تامین و توزیع اقالم و کاالهاى مرتبط با ادوات 
باالبرها و جرثقیل ها - تامین نیروى انسانى موقت و متخصص براى انجام فعالیت ها در شرکت هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، محله سى 4 ، خیابان (کوثر) ، بلوار ولیعصر ، پالك 546.12 ، 
ساختمان تجارى خورشید ، طبقه همکف ، واحد 12 کدپستى 8491439925 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 
ریالى تعداد 40 سهم آن با نام عادى تعداد 60 سهم آن ممتاز سهام با نام ممتاز داراى ســود دو برابر و حق راى دو برابر نسبت به سهام با نام عادى در کلیه مجامع عمومى عادى، فوق 
العاده و عادى بطور فوق العاده خواهد بود مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/56100/30 مورخ 1400/09/18 نزد بانک تجارت شعبه فوالدشهر با 
کد 3356 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا رسولى نوده به شماره ملى 1100144161 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى عباس جعفرى مالیدره به شماره ملى 1287236073 نماینده حقوقى ، بازرگانى تالشگران فوالد سامیار به شناسه ملى 14008769839 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمید رسولى نوده به شماره ملى 1110870833 نماینده حقوقى 
، توسعه و مدیریت راهبردى گروه بین المللى پارتیکان نماد پیشرو به شناسه ملى 14009755418 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و همراه 
با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
مهدى ضیائى به شماره ملى 1171306768 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمدرضا جدیدى به شماره ملى 4322858481 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 لنجان (1350890)
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کمیته وضعیت راى خود را در خصوص شــکایت بازیکن 
سابق ذوب آهن صادر کرد. با توجه به شکایت وفا هخامنش 
از باشگاه ذوب آهن، این باشــگاه به پرداخت یک میلیارد 
و 250 میلیون ریال بابت قســمتى از خواسته به انضمام 
25 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق 
خواهان محکوم شــد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به 

مازاد دعوى خواهان قرار رد صادر کرد.

محکومیت مالى ذوب آهن

01

حمید ســجادى، وزیر ورزش در شــرایطى امروز مقابل 
خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور یافت که 
اعالم کرد به واسطه ابتال به کرونا، قادر به گفتگو نیست. 
وزیر ورزش و جوانان بعد از حضــور در کیش و برگزارى 
مراسم جزیره فوتبال، در شرایطى امروز در تهران حضور 
یافت که اعالم کرد به کرونا مبتال شــده و از خبرنگاران 
خواست به واســطه این موضوع و در شــرایطى که هنوز 
جواب تست او اعالم نشــده، مراعات کرده و در نزدیکى 

وى حاضر نشوند.

وزیر ورزش کرونا گرفت
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عزت ا... پورقاز که پنج فصل گذشته و با نظر امیر قلعه نویى 
پیراهن تیم ســپاهان را بر تن کرده بود على رغم داشتن 
قرارداد با طالیى پوشــان تصمیم گرفت فوتبال خود را در 
تیم دیگرى سپرى کند. پورقاز که پس از گئورگى ولسیانى 
و دانیال اسماعیلى فر به سومین مدافع جدا شده سپاهانى ها 
تبدیل شده بود حاال پس از توافق با مسئوالن هوادار با این 

ا... پورقــاز تیم قرارداد دوســاله امضا کرد . عزت 
35 سال دارد و به جز سپاهان در 
تیم هایى مثل ملوان، استقالل 
خوزستان و ســایپا بازى کرده 
اســت. این بازیکن همچنین 

در ســال 94 با نظر 
کارلوس کى روش 

ملى پوش شد و 
هشــت بار با 
تیم  پیراهــن 
ملى ایــران به 

میدان رفت.

پورقاز پیراهن
 هوادار را پوشید
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با اینکه وریا غفورى یــک روز در تمرین تیم فوتبال فوالد 
حضور پیدا کرد، اما این تیــم را در اردوى ترکیه همراهى 
نکرد تا به نظر آید حضور این بازیکن در فوالد منتفى است. 
کاپیتان سابق آبى پوشان که در پایان این فصل و همزمان 
با اتمام قراردادش از استقالل جدا شد، هنوز با تیم جدیدى 
براى فصل بعد به توافق نهایى نرسیده و مشخص نیست 
در بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر با پیراهن کدام 

تیم به میدان مى رود.

وریا همچنان به دنبال تیم

با اعالم رسمى سرمربى باشگاه گاالتاسراى، مهاجم 
فرانسوى ملقب به شیر در این تیم ماندگار است و 

جدا نخواهد شد.
طى روزهاى گذشته شایعات زیادى پیرامون عالقه 
باشگاه ســپاهان به بافتیمبى گومیس در رسانه ها 
منتشر شــد و حتى  چندین وب سایت ترکیه نیز از 

درخواســت یک میلیون یورویى این بازیکن براى 
حضور در ایران خبر دادند.

به دلیل سابقه همکارى ژوزه مورایس و بافتیمبى 
گومیس طى دوران کوتاه حضور سرمربى پرتغالى 
در الهــالل، اخبارى درباره درخواســت این مربى 
براى جذب مهاجم با تجربه فرانسوى در رسانه ها 

منتشر شده بود.
اما اوکان بوروك، سرمربى تیم فوتبال گاالتاسراى 
در مصاحبه اى از ماندن گومیس در این تیم خبر داد. 
او گفت: بعد از جذب سفروویچ، گومیس به عنوان 
مهاجم ســوم در تیم باقى خواهد ماند و به کارش 

ادامه مى دهد.

بدین ترتیب شایعات حضور این مهاجم فرانسوى 
ملقب به شیر در سپاهان به پایان رسید. بازیکنى که 
به دلیل سالها حضور در الهالل، نزد هواداران فوتبال 
در ایران بازیکن شناخته شده اى بود و حضور او در 
لیگ برتر مى توانست باعث افزایش جذابیت هاى 

فصل بعد شود که در نهایت این اتفاق رخ نداد.

حضور گومیس در سپاهان منتفى شد
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على قلى زاده در ســال 2018 سایپا را مقصد بلژیک ترك 
کرد. این هافبک جوان ایرانى در طول چهار سال گذشته 
به یکى از مهره هاى کلیدى شارلروا تبدیل شده است. قلى 
زاده این روزها در تمرینات تیمش حضور دارد تا خود را براى 
فصل جدید آماده کند. هافبک طراح تیم ملى کشــورمان 
در تمرینات شارلروا شیطنتى کرد و در اقدامى پهپاد آنالیز 

دست گرفت. به همین خاطر باشگاه تمرینات را با 
با انتشــار تصویر شــیطنت شارلروا 

هافبک ملى پــوش ایرانى 
نوشــت: «على هنــوز بچه 
است!» قلى زاده این روزها 
سوژه رســانه هاى ترکیه 
شده و طبق اعالم 
این رســانه ها از 
باشگاه  ســوى 
بزرگ بشیکتاش 
پیشنهاد دریافت 

کرده است.

على کوچولوى شارلروا!

دست گرفت. به همینتمرینات را با 
با انتشــار تصشارلروا 

هافبک ملى
نوشــت: «ع
است!» قلى
سوژه رســ
شده
این
س
بز
پیش
کر

تا مدتها بحث ماندگارى یا برکنارى اسکوچیچ از 
سمت سرمربیگرى تیم ملى مطرح بود و حاال که 
قرار شده او سکاندار ملى پوشان در جام جهانى 
باقى بماند، این سرنوشت طارمى است که این 
روزها به داغ ترین ســوژه اهالى فوتبال تبدیل 

شده است. 
برخى معتقدند ســتاره ایرانى پورتو بخاطر اظهار 
نظرهاى اخیرش درباره دراگان اسکوچیچ، رفتار 
غیرحرفه اى و دخالت هاى نابجایش در امورى که 
به بازیکن مربوط نمى شود و مواردى از این دست 
که حاشیه هاى زیادى را براى تیم ملى کشورمان 
در آســتانه رقابت هاى حســاس جام جهانى به 
وجود آورد، باید بدون کوچک ترین چشم پوشى 
از فهرست ملى پوشــان خط بخورد. در مقابل اما 
عده اى نیز مى گویند بهتر است با میانه دارى بین 
طارمى و ســرمربى کروات تیم ملى به این ماجرا 
فیصله داد چرا که از نظر این افراد محروم کردن 
تیم ملى کشورمان از وجود مهاجمى با توانایى هاى 
فنى و کیفیت باالى مخصوص طارمى در بزرگ 
ترین تورنمنت فوتبالى دنیا، ضربه جبران ناپذیرى 

را به ما وارد مى کند.
در کنار طرح این دیدگاه ها،  عمق فاجعه آنجاست 
که حضور یا عدم حضور پســر بوشهرى فوتبال 
ایران در خط آتش تیم ملى مســئله ســاز شده 
است. از سویى به این راحتى ها نمى توان براى 
برآورده کردن خواسته گروه اول از ویژگى هاى 
ستاره اى چون طارمى در خط حمله صرف نظر 
کرده و بگوییم آسمان تیم ملى هنوز اینقدر بى 
ستاره نشــده که نبود یک بازیکن مثل مهدى 
باعث تاریکى آن شود. این درست که ما به غیر 

از ستاره پورتو، مهاجمان توانمند دیگرى داریم اما 
کیست که نداند طارمى با خصوصیات منحصر به 
فردش حداقل یک سرو گردن از اکثر هم ُپستى 
هایش در تیم ملى باالتر است؟ او در کنار سردار 
آزمون زوجى تشکیل مى دهند که براى هر خط 
دفاعى خطرآفرین است. حیف نیست بخواهیم 
دستى دستى بهره مند شدن از چنین موهبتى را از 

خودمان دریغ کنیم؟ 
اما در سوى مقابل هم اگر بخواهیم صرفاً بخاطر 
نیازى که به حضور این مهاجم در ترکیب تیم ملى 
کشــورمان حس مى کنیم هر بار خطاهاى او را 
نادیده بگیریم و طورى با طارمى رفتار کنیم که 
انگار نه خانى آمده و نه خانى رفته، آن وقت شرایط 
را براى ادامه رفتارهاى خان ساالرگونه او و دیگر 
ملى پوشان مهیا کرده ایم و این برخورد منفعالنه 
در قبال اقدامات تنش زاى طارمى، فتح بابى مى 
شود براى سایر ملى پوشان. گذر از اخالق و رفتار 
غیرحرفه اى طارمى به صرف عملکرد حرفه اى 
اش در میدان مسابقات، باعث مى شود بازیکن 
ساالرى بیش از پیش در تیم ملى رواج پیدا کند 
و از این پس هر ملى پوشى به خودش اجازه مى 
دهد هر وقت احساس کرد اوضاع برخالف میلش 
است آنگونه عمل کند که مى خواهد، بدون اینکه 

واهمه اى از عاقبت کردارش داشته باشد. 
بدتر از همه اینها و بیــش از هرچیزى این اقتدار 
ســرمربى کروات تیم ملى است که با بى تفاوت 
رد شدن از کنار این موضوع، زیرسئوال مى رود. 
با این شیوه، شخصیت کسى را کوچک مى کنیم 
که قرار است بزرگ ترین فرد تیم ملى باشد و مى 
خواهیم زمام ملى پوشان کشورمان را در حساس 
ترین تورنمنت فوتبالى جهان به دست او بسپاریم. 

با این اوصاف چگونه مى توانیم انتظار داشته باشیم 
که شاگردان اسکوچیچ در جام جهانى از سکاندار 
خود حرف شــنوى داشته باشــند؟ چه ضمانتى 
هست اگر نگذاریم دراگان بر روى نام طارمى خط 
قرمز بکشد و مجبورش کنیم او را هر طور شده با 
خود به قطر ببرد، مهدى آشوبى تازه به پا نکند؟ 
مگر اینکه اظهارات و اقدامات اخیر او که اولین و 
تنها مورد از بى اخالقى هاى کارنامه این مهاجم 
شایسته از لحاظ فنى نبوده، ُمهر پایانى بوده باشد 
بر رفتارهاى غیرحرفه اى او. مگر اینکه همزمان با 
فوت کردن شمع 30 سالگى در 27 تیر، فرجى شده 
باشد و مهدى طارمى به یکباره چندین سال بزرگ 
شده باشد. مگر اینکه حرفه اى گرى او طى این 
سه چهار روز، قدر 30 سال قد کشیده باشد و پسر 
بوشهرى فوتبال ایران زین پس زبان در نیام ِکَشد، 
سر در جیب مراقبت فرو بََرد و به وظایفى مشغول 
شود که برعهده دارد و در تیم ملى با همان فرمانى 

که در پورتو مى راند، پیش رود. 
البته ما که چشممان آب نمى خورد، چراکه پیش 
از این هم براى مدتى سکوت اختیار کرد اما همین 
که آب از آب گذشت دوباره روز از نو روزى از نو... 
با تمام اینها آنچه این روزها مهم اســت اینکه 
چه طارمى بخواهد چه نخواهد، چه شــیوه اى 
نو برگزیده باشــد، چه بخواهد مصرانه بر همان 
اظهارنظرهاى ســابقش درخصوص اسکوچیچ 
و عملکرد او پافشــارى کند، حاال سفر او به قطر 
به تصمیم همیــن مربى کروات گــره خورده. 
مهدى شاید آن زمان که براى برکنارى دراگان 
برنامه ریزى و لحظه شــمارى مى کــرد از یاد 
برده بود که «کوه به کوه نمى رسد اما آدم به آدم 

مى رسد...»

بودن یا نبودن طارمى؛ 
مسئله این است...

مرضیه غفاریان

 به جز سپاهان در 
ملوان، استقالل 
ـایپا بازى کرده 
یکن همچنین

با نظر 
ش 

و 
 

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: باید سخت تالش کنیم تا بتوانیم 
انتظارت کادر فنى را برآورده کنیم و ذوب آهن را به جایگاه واقعى 

خود برسانیم.
محمد قریشى، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص شرایط این 

روزهاى ذوب آهن اظهار داشــت: با توجه به شــرایطى که تیم ما در 
نیم فصل دوم فصل پیش داشت، مدیریت و کادر  فنى سعى کردند اسکلت تیم 

را حفظ کنند و به خوبى این کار را انجام دادند.
وى افزود: چند مهره خوب نیز اضافه شده است، هدف ما این است که رتبه اى بهتر از 
فصل گذشته کسب کنیم؛ تاکید تارتار هم روى این موضوع بوده است، باید سخت 
تالش کنیم تا بتوانیم انتظارت کادر فنى را برآورده کنیم و ذوب آهن را به جایگاه 
واقعى خود برسانیم. قریشى در خصوص ادامه حضورش در جمع سبزپوشان دیار 
زاینده رود خاطرنشان کرد: فصل گذشته زیر نظر مهدى تارتار پیشرفت 
خیلى خوبى داشتم و از شرایط خودم راضى بودم، از کادرفنى 
هم تشکر مى کنم که به من اعتماد داشتند و پیشنهاد 
تمدید قرارداد دادند تا حضورم در ذوب آهن ادامه دار 

باشد.
مدافع گاندو ها باشــگاهش را از حرفه اى ترین باشگاه هاى 
ایران برشمرد و گفت: ذوب آهن باشگاهى است که مى شود در آن پیشرفت 
کرد، خصوصا براى جوانان فرصت ایده آلى براى درخشش وجود دارد، امیدوارم 
با درایت مدیران وضعیت باشگاه از قبل هم بهتر شود و بتوانیم ذوب آهن را به 

جایگاه اصلى  خود در لیگ برتر ایران برگردانیم.

ترین تورنمنت فوتبالىباعث تاریکى آن شود. این درست که ما به غیر 

بازیکن تیم فوتبال ذوب
انتظارت کادر فنى را برآو

خود برسانیم.
محمد قریشى، مدافع تیم فوتب
روزهاى ذوب آهن اظهار داشـ
نیم فصل دوم فصل پیش داش
را حفظ کنند و بهخوبى این ک
وى افزود: چند مهره خوب نیز
فصل گذشته کسب کنیم؛ تاک

تالش کنیم تا بتوانیم انتظارت
واقعى خود برسانیم. قریشى
زاینده رود خاطرنش
خیلى خ

مدافع
ایران برشمرد و گفت
کرد، خصوصا براى جوانا
با درایت مدیران وضعیت
جایگاه اصلىخود در لیگ

باید ذوب آهن را به جایگاه 
واقعى برسانیم

بحث پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به مهاجم ایرانى تیم آاك به سوژه رسانه هاى یونان تبدیل 
شده است.

کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملى ایران باوجود اینکه یک فصل دیگر با تیم آاك یونان قرارداد 
دارد اما در حال حاضر در لیست مازاد این تیم است. انصاریفرد به دلیل داشتن همسر یونانى 
قصد دارد به فوتبالش در این کشــور ادامه بدهد و به تیم دیگرى برود. باوجود این تاکنون 

انتقالش به یک باشگاه دیگر عملى نشده است.
این در حالى است که باشگاه پرسپولیس مجدداً سراغ این مهاجم رفته و قصد دارد خال خط 
حمله خود را با کاپیتان تیم ملى ایران پر کند؛ اما همانطور که گفته شد انصارى فرد فعًال قصد 

ندارد به ایران بازگردد.
انتشار خبر پیشنهاد پرسپولیس به انصارى فرد در ایران، بازتاب زیادى در رسانه هاى یونانى 

هم داشته است.
سایت in نوشت: «گفته مى شود پرسپولیس به طور جدى کریم انصارى فرد را مد نظر دارد 

اما او برنامه هاى دیگرى دارد و نمى خواهد به کشورش بازگردد.»
سایت gazzetta نوشت: «گزارش ها از ایران حاکى از آن است که پرسپولیس تالش هاى 
تازه اى براى کریم انصارى فرد انجام مى دهد، اما مهاجم آاك تاکنون به درخواست هاى این 

باشگاه توجهى نکرده است.»
همچنین در بخشــى از گزارش fosonline با اشــاره به این موضوع آمده است: «تالش 
پرسپولیس براى جذب انصارى فرد از روز دوشنبه آغاز شده است اما این بازیکن تا این لحظه 
پاسخگوى تماس هاى افراد تیم نیست. گفته مى شود انصارى فرد تمایلى به بازگشت 
به لیگ ایران ندارد و فعًال مى خواهد به کارش در اروپا و در تیم دیگرى در 

یونان ادامه دهد.»

اتحاد کلباء این روزها تحت هدایت فرهاد مجیدى سرمربى ســابق استقالل در حال تجدیدقوا براى 
فصل جدید لیگ امارات است.

 مجیدى دیروز از سومین خرید خارجى اش در امارات رونمایى کرد و «ایگور روسى» مدافع برزیلى به 
جمع شاگردان او اضافه شد. در همین رابطه سایت «اسپورت» امارات با معرفى 3 خرید خارجى مجیدى 

براى اتحاد کلباء از چهارمین خرید سرمربى سابق استقالل در چند روز آینده خبر داد.
 3 خرید خارجى مجیدى تا االن عبارتند از: روسى(برزیل)، بیسا(ایتالیا) و کیچ(اسلواکى) و مهدى قائدى 

ستاره ایرانى شباب االهلى دوبى چهارمین خرید خارجى تابستانى فرهاد در اتحاد کلباء خواهد شد.
اتحاد کلباء دیروز  به اتریش رفت تا اردوى تدارکاتى اش پیش از فصل خود در این کشور اروپایى برپا 

کند.

باشو شاگرد فرهاد مى شود؟
مدافع سابق تیم ملى کشورمان و استقالل عازم ترکیه مى شود تا براى سومین سال براى الخریطیات بازى 

کند.
پژمان منتظرى کاپیتان سابق تیم ملى کشورمان و استقالل در این فصل قراردادش را با الخریطیات تمدید 

کرد تا براى سومین سال براى این تیم قطرى بازى کند.
در همین رابطه نشــریه «الرایه» خبر داد باشگاه الخریطیات امروز (پنجشــنبه) عازم ترکیه است تا اردوى 

تدارکاتى پیش از فصل خود را در این کشور اروپایى برپا کند.
نشریه قطرى اعالم کرد الخریطیات با برگزارى این اردوى اروپایى قصد دارد تیم به اوج آمادگى برسد تا در 
فصل آینده بتوانند با قهرمانى در لیگ دسته اول به لیگ ستارگان صعود کنند. منتظرى سال ها در قطر لژیونر 

بود و براى تیم هاى االهلى، الشحانیه، ام صالل و الخریطیات به میدان رفته است.

سومین سال حضور منتظرى در الخریطیات

انصارى فرد-پرسپولیس، سوژه 
رسانه هاى یونان
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگاه باشید، همانا این دنیا که آرزوى آن را مى کنید و بدان روى مى آورید و 
شما را گاهى به خشم مى آورد و زمانى خشنود مى سازد، خانه ماندگار شما 
نیست و منزلى نیست که براى آن آفریده و به آن دعوت شدید، آگاه باشید 
نه دنیا براى شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه 
از جهتى شما را مى فریبد ولى از جهت دیگر شما را از بدى هایش مى ترساند، 

پس براى هشدارهایش از آنچه مغرورتان مى کند چشم پوشید.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت هدهد ارزش آفرین پیشرو سهامى خاص به شماره ثبت : 
66922 و شناسه ملى: 14009784079 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده ساعت 10 صبح مورخ سیزده مرداد 1401  در آدرس : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزي ، شهر اصفهان، محله رکن الدوله غربی ، بزرگراه شهید صیاد شیرازي ، خیابان 22 بهمن ، پالك 
11 ، ساختمان مجموعه اداره هاي غدیر , کد پســتى : 8158713192  تشکیل مى گردد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه :

- تصویب تراز و صورتهاى مالى
- انتخاب روزنامه شرکت

- انتخاب و تعیین سمت اعضاى اصلى هیات مدیره
- تعیین دارندگان حق امضا

- انتخاب بازرسان
- دیگر امور در صالحیت مجمع

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت هدهد ارزش آفرین پیشرو سهامى خاص

 به شماره ثبت 66922  و شناسه ملى 14009784079

هیات مدیره شرکت

شهردارى دولت آباد در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى اصالح بلوار کندرو شمالى بلوار دانشگاه (حدفاصل بلوار رسالت تا میدان انقالب) از طریق برگزارى آگهى مناقصه  عمومى 
اقدام نماید 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى: روز دوشنبه مورخ 1401/5/10
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/5/11

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1353778محمدحسن یارى – شهردار دولت آباد

چاپ اولچاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد: 
1ـ مناقصه عملیات لکه  گیرى و آسفالت معابر سطح شهر به شماره 2001093298000014 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: 

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/30 
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/6

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/18
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/19

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى 33641415 

آگهى مناقصه

م.الف:1353813على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر 

چاپ اولچاپ اول

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صدر ذوب رضوانشهر سهامى خاص دعوت به عمل 
مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1401/05/11 در ساعت 9 
صبح در محل تیران و کرون – جاده شهر کرد شهرك صنعتى اسفیدواجان – فاز اول نبش خیابان 

هفتم مرکزى شرکت صدر ذوب رضوانشهر برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب بازرسان، روزنامه، تصویب تراز و صورت هاى مالى منتهى به سال 1400

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده شرکت صدر ذوب رضوانشهر (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 518 و شناسه ملى 10862058537

هیأت مدیره

با استناد به مادة 8 دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل هاى حرفه اى صنعت گردشگرى 
و تبصره ذیل همین ماده باتوجه به پایان اعتبار پروانه فعالیت جامعه حرفه اى مهمانپذیران 
در تاریخ 1401/07/15 و ضرورت صدور پروانه فعالیت جدید توسط ادارة کل محترم میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى بدینوســیله به اطالع اعضاى محترم جامعه حرفه اى 
مهمانپذیران استان اصفهان مى رساند جهت حضور در هیأت مدیره و بازرسان جامعه از تاریخ 
1401/04/30 لغایت 1401/05/19 نسبت به ثبت نام جهت کاندیدا شدن به دفتر جامعه مراجعه 

نمایید. 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت 
در هیأت مدیره و بازرسان جامعه حرفه اى

 مهمانپذیران استان اصفهان

هیأت مدیره جامعه حرفه اى مهمانپذیران  استان اصفهان

بااستناد تبصره ذیل ماده 8 دســتورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشــکل هاى حرفه اى صنعت 
گردشگرى و با توجه به پایان اعتبار پروانه فعالیت جامعه حرفه اى هتلداران این استان در تاریخ 
1401/05/25 و ضرورت صدور پروانه فعالیت جدید، توسط اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان بدین وسیله به اطالع اعضاى محترم جامعه حرفه اى هتلداران استان 
اصفهان میرساند جهت حضور در هئیت مدیره و بازرســان جامعه از تاریخ 04/30/ 1401  لغایت 
1401/05/19 نسبت به ثبت نام جهت کاندید شــدن، درخواست خود را به صورت مکتوب  بر روى 

سربرگ هتل با مهر و امضا بهره بردار هتل به دفتر جامعه ارسال فرمایند.

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان
 عضویت در هیات مدیره وبازرسان جامعه حرفه اى هتلداران استان اصفهان 

هیأت مدیره جامعه حرفه اى هتلداران استان اصفهان

جلسه بررسى اعتبارات بند خ ماده 33 در محل مدیریت شعب بانک کشاورزى 
استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان، این 
جلسه صبح روز دوشــنبه بیســتم تیرماه با حضور مدیر کل مدیریت بحران و 
مدیر دفتر هماهنگى امور سرمایه گذارى و اشتغال استاندارى اصفهان، مدیران 
بانک هاى کشاورزى و پست بانک، معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى و مدیر 
امور سرمایه گذارى ســازمان جهاد کشاورزى اســتان و تنى چند از نمایندگان 
بانک هاى عامل استان، جلسه بررسى اعتبارات بند خ ماده 33 برنامه پنج ساله 
ششم توسعه کشور در محل سالن جلسات مدیریت شعب بانک کشاورزى استان 

اصفهان برگزار گردید. 
از مهم ترین مباحث مطرح شده دراین جلسه، ارائه گزارش عملکرد بانک ها در 

جذب  اعتبار بند خ ماده 33 و تصمیم گیرى براى تخصیص اعتبارات جدید بود.

طى آیینى تفاهمنامه ســرمایه 
گــذارى و همــکارى تجارى و 
بازرگانى ایران شرکت پاالیش 
نفــت اصفهان و یک شــرکت 
ســرمایه گذارى و صادر کننده 

انرژى  امضا شد.
به منظور جذب سرمایه گذارى 
در احداث و یا تکمیل طرح جامع 
زیست محیطى بهبود و بهینه سازى فرآیند شــرکت پاالیش نفت اصفهان،توسعه 
محصوالت پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین استفاده از خدمات شرکت 
هاى توانمند بین المللى در تأمین کاالهاى اساســى تفاهمنامه ســرمایه گذارى و 

همکارى تجارى و بازرگانى منعقد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره جزئیات این تفاهمنامه گفت: در سال 
تولید دانش بنیان هســتیم و خوشــبختانه قراردادى که امضا کردیم، با تفکر دانش 

بنیانى انجام دادیم.
محسن قدیرى تصریح کرد: انتظار مى رود با این تفاهمنامه فعالیت شرکت در جهت 

اجراى پروژه ها تسریع یابد.

آئین تکریم و معارفه سرپرست 
جدید جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان برگزار شد.
پیمان نامدار، معاون بهداشــت، 
درمــان و توانبخشــى جمعیت 
هالل احمر در این آئین با اشاره به 
اهداف چهار گانه جمعیت هالل 
احمر اظهار داشت: تأمین احترام 

انسان ها، کوشش براى برقرارى دوستى و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها، 
تالش براى تسکین آالم بشرى و حمایت از زندگى و سالمت انسان ها بدون در نظر 
گرفتن هیچ گونه تبعیض میان آنها این اهداف چهارگانه را تشکیل مى دهند که همه 

آنها براى کمک به انسان ها است.
وى افزود: در حوزه داروخانه ها و مراکز توانبخشــى جمعیــت هالل احمر تکالیف و 

وظایفى دارد که همکارى و تعامل دانشگاه هاى علوم پزشکى را مى طلبد. 
گفتنى اســت در این آئین محمد نوید متقى به عنوان سرپرست جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان معرفى و از على محمد هاشمى مدیرعامل سابق جمعیت هالل استان 

قدردانى شد.

برگزارى جلسه  بررسى اعتبارات بند خ ماده 33 

امضاى تفاهمنامه سرمایه گذارى 
و همکارى تجارى در شرکت پاالیش نفت  

سرپرست جدید جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان معرفى شد

روابط عمومى آبفاى استان اصفهان در دومین جشنواره ایده هاى خالق روابط عمومى 
جایزه ملى روابط عمومى خالق را به خود اختصاص داد.

جشــنواره جایزه ملّى روابط عمومى با محوریت خالقیــت در برنامه ریزى و اجراى 
برنامه هاى عملیاتى روابط عمومى و خالقیت در تولید محتواى رسانه اى برگزار شد.

دومین جشنواره ایده هاى خالق روابط عمومى با هدف آشنایى با اصول و استانداردهاى 
خالقیت و طراحى ایده هاى نــاب روابط عمومى ، فرهنگ ســازى ، تکریم و معرفى 
نخبگان و الگوهاى برتر در حوزه خالقیت هاى روابط عمومى و ارتباطات، تبیین نقش 
تکنولوژى هاى نوین ارتباطى در توسعه آموزشى در فرآیند خالقیت و نوآورى،کمک 
به تولید، تأمین و ارایه محتواهاى فاخر و با کیفیت، به اشتراك گذارى و انتقال ایده ها 
و تجربه هاى ناب و متمایز، کسب دانش و راهکارهاى عملى براى به حداکثر رساندن 

فعالیت هاى ارتباطى و روابط عمومى  در دستور کار قرار گرفت.
مراســم تقدیر از برگزیدگان دومین جشــنواره ایــده هاى خالق روابــط عمومى با 
گرامیداشت مقام شامخ پدر روابط عمومى ایران پروفسور حمید نطقى پور و با حضور 
اساتید،پیشکســوتان روابط عمومى ،رئیس انجمن روابط عمومــى ایران و مدیران و 
متخصصان روابط عمومى سازمان ها و شرکت هاى دولتى و خصوصى و با شعار جهاد 
تبیین، روابط عمومى و امید اجتماعى درتاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

برگزار شد.
الزم به یادآورى است؛ روابط عمومى شرکت آبفاى استان اصفهان نخستین واحد روابط 
عمومى در سطح شرکت هاى آب و فاضالب کشور است که با پشتوانه 55 سال سابقه 
خدمت درخشان مراحل تعالى و موفقیت را سپرى نموده و با بکارگیرى فناورى هاى 
نوین و استفاده از ایده هاى خالق و نوآورانه تالش مى کند تا افق روشنى از پیشرفت 

و سرآمدى را رقم زند.

روابط عمومى آبفاى اصفهان
 روابط عمومى خالق شد

دو دستگاه ترانسفورماتور به شبکه برق شهرضا افزوده شد.  مدیر امور برق 
شهرستان شهرضا گفت: با وجود نصب 10 دستگاه ترانسفورماتور در سال 
گذشته، امســال نیز با توجه به افزایش مصرف، براى رفع ضعف ولتاژ، دو 
دستگاه ترانسفورماتور با بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه نصب 

و راه اندازى شد.
مجتبى باقى افزود: همچنین براى بهبود مصرف مشــترکان 175 دستگاه 
کنتور هوشمند فهام، نصب و هزار و 300 دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

وى با اشاره به جذب 815 مشترك جدید در سال جارى، گفت: در حال حاضر 
89 هزار و 766 مشترك از خدمات امور برق شهرضا بهره مند مى شوند

افزوده شدن 2 دستگاه ترانسفورماتور به شبکه برق شهرضا


