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محمد قربانى، معاون وزیر محمد قربانى، معاون وزیر 
جهاد کشاورزى: جهاد کشاورزى: 

تا پایان تیرماه تا پایان تیرماه 
همه نانوایى ها همه نانوایى ها 

هوشمند هوشمند 
مى شوندمى شوند
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اصالح تابلوهاى معابر شهرى 
در مجلسى

ضرورت تأسیس اورژانس 
هسته اى در نطنز

3

اجاره بها سقف ندارد
3

رخ نمایى درختان خشکیده 
در شاهین شهر

     

چربى خون خود 
را با این گیاه 
درمان کنید

شب هاى چهار باغ با فست فود و دود!
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عالى قاپو 
خراب شود چه 

کسى جواب دنیا را 
مى دهد؟

دیس لیپیدمى یا میزان نامناسب لیپید یا چربى در خون مى تواند 
به صورت باال بودن ترى گلیسرید، باالبودن کلسترول، 
 HDL و یا کاهش ســطوح LDL باال بودن کلســترول

باشد. طبق آمار سازمان جهانى بهداشت، دیس لیپیدمى، با 
افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط است...

رئیس خانه صنعت و معدن ایــران گفت: احیاى 
دائمى زاینده رود ضرورى اســت، فرونشســت 
اصفهان را تهدید مى کند، اگر بــر اثر این پدیده 
عالى قاپو خراب شــود چه کســى جواب دنیا را 

مى دهد؟
سید عبدالوهاب سهل آبادى شــامگاه جمعه در 
نشست برخط با موضوع «افسانه استان برخوردار 
با محوریت آمار و واقعیت ها در مورد مشــکالت 
توسعه اصفهان چه مى گویند» با بیان اینکه تونل 

اول کوهرنگ متعلق...

آزادسازى آزادسازى 110110 سازه در حاشیه زاینده رود سازه در حاشیه زاینده رود
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان مى گوید بخشى از اینمدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان مى گوید بخشى از این110110 مورد ویال و سازه  مربوط به مورد ویال و سازه  مربوط به

 ارگان هاى دولتى و بخشى هم کشاورزى بوده است ارگان هاى دولتى و بخشى هم کشاورزى بوده است
3

وقتى شرایط اقتصادى، جهت تفریحات تابستانى را تغییر مى دهد

تصمیم غیرمنتظره
درحالى که از رضــا عنایتى به عنوان یکى از گزینه هــاى مربیگرى در 
استقالل به عنوان دستیار سا پینتو نام برده شده، شنیده مى شود سرمربى 
فصل گذشته هوادار که از نساجى هم پیشنهاد داشت، براى رقابت هاى 
جام جهانى از اسکوچیچ هم پیشنهاد دســتیارى دریافت کرده است تا 
جایگزین کریم باقرى در تیم ملى شود. عالوه بر آن مى گویند یک باشگاه 

اماراتى هم آفرى را براى این مربى فرستاده...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

چالش بزرگ 
پرسپولیس یا  زنگ 
خطرى براى تیم ملى؟

افزایش میانگین سنى ستاره هاى آسمان فوتبال ایران؛

اگر روش علمى درستى داشته باشیم از پس اعتیاد برمى آییم
گفتگوى اختصاصى «نصف جهان» با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان (بخش آخر)
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قریشى:قریشى:

حفظ ثبات قطعاً به سود حفظ ثبات قطعاً به سود 

جنگل هاى ایران چقدر آب ذخیره مى کنند؟ 10 روش جستجو در گوگلجهان نما تعداد مشاوران امالك در اصفهان 15 برابر شده استتکنولوژى خوراکى هایى که هرگز نباید با هم استفاده شونداستان سالمت

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه عمومى به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و بازگشایى پاکات 
مناقصه در تاریخ 1401/04/26 در ساعت 8 صبح مى باشد. همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را 
به نشانى: اصفهان، خیابان شریف غربى، امور برق منطقه سه (غرب) دبیرخانه امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

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

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122453-031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى دهقانى جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122440-031 اداره مهندسىـ  آقاى 

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

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

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

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

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

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

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

401140342001094060000001

اجراى عملیات 
انتقال نیرو و 

برقرسانى و بهینه 
سازى شبکه هاى 
توزیع و تجهیز 
پست و اصالح 

ساختار شبکه به 
صورت کلید در 

دست درمحدوده 
امور برق منطقه 

سه (غرب) 
اصفهان

1401/04/051401/04/111401/04/211401/04/221401/04/261,456,000,000

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  
مجمع عمومى عادى که  در ساعت8صبح مورخ  1401/04/16  در استان اصفهان 
- شهرستان خمینی شهر - بخش مرکزي - شهر خمینی شهر-پاسداران-بلوار 
پاسداران شرقی-بلوار شهید بهشتی-پالك 0-ساختمان ترمینال حمل ونقل-

طبقه همکف- تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه 

انتخاب مدیران،بازرسان،روزنامه ،تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى

  

آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى 
شرکت  فروزان مهرسهامى خاص  به شماره ثبت197 

و شناسه ملى 10260049784

هیأت مدیره

ى تواند
،ل،
H

، با 
ت...

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (ســهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى ذیل را از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

1ـ تأمین نیروى انســانى 2ـ بهره بردارى از پرســها 3ـ بهره بردارى از برج دانه  
بندى مواد و آســیاب فکى 4ـ تأمین لیفتراك 5ـ تأمین لودر 6ـ بســته بندى

 7ـ تخلیه واگن ها 8ـ خدمات روشنایى برق 9ـ خانه بهداشت کارگرى 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه به وب ســایت شــرکت 
فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى: www.irefco.ir-com مراجعه و جهت ارائه 
پیشنهاد قیمت تا تاریخ 1401/04/11 به دبیرخانه حراست شرکت واقع در کیلومتر 
52 جاده اصفهانـ  مبارکه اقدام نمایند. ضمنا جهت هماهنگى و رفع هرگونه ابهام 
با شــماره تلفن 52543740-031 داخلى 204 (واحد امور حقوقى) تماس حاصل 

فرمایند.

 

امور حقوقى و قراردادهاى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

آگهى مناقصه نوبت اول

2

ویترین هاى بى ارزش
3

میوه ها یکسان
قیمت ها متفاوت

ورزش ذوب آهن دفاع وسط خرید

3

ا ان ف ن ا ىاخت گفتگ

درح
است
فص
جام
جای
امار
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آب، برنامه ریزى شده 
قطع نمى شود

تا پایان تیرماه همه نانوایى ها 
هوشمند مى شوند

خبرخوان
 تسهیالت بانکى

ربا نیست
حجت االسالم غالمعلى صفایى    ایرنا |
بوشــهرى امام جمعه بوشــهر در خطبه هاى 
نماز جمعه این شهر بیان کرد: اگر چه سیستم 
تسهیالت بانکى مورد تأیید رهبر معظم انقالب 
و شوراى نگهبان است و شرایط آن از حالت ربا 
خارج است اما گرفتن این همه کارمزد از مردم 
درست نیست و باید وام ها و منابع بانکى براى 
حمایت از قشر محروم و کارآفرین به کار افتند.

قاچاق در معده 
  برترین ها |یک مســافر ایرانى در شهر 
آغرى ترکیه به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر 
شــد. «مهران.ن» یک کیلو و 126 گرم مواد 
مخدر شامل تریاك را با قورت دادن کپسول ها 
در معــده خود حمــل مى کرد. پلیــس ترکیه 
به هنگام بازرســى سرنشــینان یک اتوبوس 
مسافربرى به شــکم ورم کرده و برآمده یکى 
از مسافران شــک کرد. در عکس رادیوگرافى 
فرد مظنون مشخص شــد که او با قورت دادن 
کپسول هاى حاوى تریاك اقدام به حمل مواد 

مخدر کرده است.

گرانى
 به کنسرو هم زد 

  دیده بان ایران | محمدمیررضوى، دبیر 
سندیکاى صنایع کنســرو ایران گفت: در همه 
دنیا ماهى غذاى سالمت شــناخته شده است 
و کنسرو ماهى خوراك دانشجویان، کارگرها 
و قشر متوســط و ضعیف جامعه است که بعد 
از افزایش نرخ این محصول میــزان خرید از 
سوى این افراد حدود 20 تا 25 درصد کاهش

 پیدا کرد.

13 میلیون
 حاشیه نشین داریم

ســازمان    دیده بان ایران |رئیــس 
بهزیســتى کشــور از وجود 13 میلیــون نفر 
حاشیه نشین در سطح کشور خبر داد. على محمد 
قادرى عنوان کرد: این آمار تکان دهنده، نتیجه 
عدم توازن در توســعه و عدم اجراى طرح هاى 

تفصیلى پایدار در شهرهاست. 

 گنج در زیرزمین 
تخت جمشید؟!

  ایسنا| «کشف گنج مخفى در زیر زمین 
تخت جمشید و پنهان کارى میراث فرهنگى» 
عنوان فیلم کوتاهى اســت که در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شده، درحالى که پایگاه میراث 
جهانى تخت جمشید مطالب آن را غیرواقعى و 
توهم بدخواهان میراث فرهنگى دانسته است. 
این پایــگاه همچنین توضیــح داده که چنین 
مطالبى صرفــًا براى تشــویق و ترغیب مردم 
به گنج یابــى و تخریب آثار تاریخــى ایران از 
ســوى متوهمان و بدخواهان میراث فرهنگى 

منتشر مى شود.

مشکل «کلیله و دمنه» حل شد
سرانجام پس از فراز و فرودهایى    صبا| 
یک هفته اى بین ســاترا و دســت اندرکاران 
«شهرك کلیله و دمنه»، ساخته جدید مرضیه 
برومند، روز جمعه 3 تیرماه پخش شــد. پیش 
از این مشخص شــده بود پنج قسمت اول این 
مجموعه اجــازه پخش نــدارد و مدیر پلتفرم 
فیلم نت رأسًا و بدون مجوز مجموعه را پخش 
کرده اســت. این اتفاق تا جایى پیش رفت که 
رئیس ساترا اعالم کرد به دنبال برخورد قضایى 
با پلتفرم فیلم نت هســتند؛ با این حال، پخش 
قسمت ششم سریال نشــان داد مشکالت با 

گفتگو و تعامل طرفین حل شده است. 

حافظ منافع کجایید؟
محمد مهاجرى، فعــال اصولگرا    برترین ها |
در توییتــى از مصاحبه اخیر وزیر خارجــه ایران در 
حمایت از روس ها به شــدت انتقاد کرد. وى در این 
باره نوشــت: آقاى  امیرعبداللهیــان در مصاحبه با 
یک روزنامه کرواسى (که در ســایت وزارت خارجه 
منتشرشده)گفته:اگر قرار است همه طرف ها به  برجام 
برگردند باید به گونه اى عمل بشــود که  روسیه هم 
نفع خودش را ببرد. آقاى امیرعبداللهیان حافظ منافع 

کجاست؟ایران یا روسیه؟

اشکال سینما 
به حوزویان مربوط است  

  ایرنا|علیرضا پناهیان گفت: امروز هر اشکالى در 
سینماست، به امر تبلیغ ما حوزویان مرتبط است، هر 
کارگردانى که فیلم مى سازد باید کارى کنیم مسائل 
از حوزه بگیرد، اما ما چــه کار کردیم، اگر مى گویید 
فیلم خوب ســاخته نمى شــود، چون نتوانسته ایم با 
کارگردانان ارتباط برقرار کنیم، اگر فیلم خوبى ساخته 
نشده، نخســتین نقص آن به حوزه ربط دارد، ما باید 
برویم سراغ کارگردانان و نباید انتظار داشته باشم که 

آنها به سراغ ما بیایند.

همشهرى: برخورد قهرى کنید
  روزنامه همشهرى|فیلــم  کوتاهى این 
روزها در شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود 
کــه از تجمع تعــدادى نوجوان و کشــف حجاب و 
هنجارشکنى برخى در این جمع در بلوار چمران شیراز 
حکایت دارد... باید با ایــن جماعت مدارا کنیم یا نه؟ 
امروز برخى راحت در خیابان کشف حجاب مى کنند 
و ضابط قضایى هم فقط در موارد معدود و محدودى 
برخورد مى کند. این همان مدارا کردن در متن جامعه 
است که هیچ  فرد منصفى نمى تواند آن را انکار کند، 
اما اینکه یک تجمع ساختارشکنانه صورت گیرد، حتمًا 
نیازمند برخورد قهرى است تا از تکرار علنى بى قانونى 

و ضایع شدن گسترده حق الناس جلوگیرى شود.

بى مدیریتى یا امتحان الهى؟!  
  روزنامه جمهورى اسالمى |قصــه 
پرغصه تورم و گرانــى را در دو مقطع مطالعه کنیم. 
در دولت سابق، نشــانه غرب باورى و بى مدیریتى 
و حتى بى غیرتــى بود اما امروز همه اینها مى شــود 
امتحان الهى. به این خوانــش، انتقاد را هم مخالفت 
با خواســت خــدا مى خوانند. بــه عــالوه رفتارها 
و محاســبات غیرقانونى و غیرعادالنــه، همچون 
حقوق بازنشستگان مى شــود را هم «عادالنه سازى 

دستمزدها» مى شمارند.

مى گویند گرانى هم تقصیر 
روحانیون است 

و    خبرگزارى حوزه |حجــت االســــالم 
المسلمین ســید نصیر حســینى، امام جمعه یاسوج 
گفت:گرانى هایى که طى سال هاى اخیر رخ داده، به 
مردم فشارهاى زیادى وارد کرده است که گاهى به 
ما مى گویند گرانى ها نیز تقصیر روحانیون است . ما در 
این جایگاه نه پولى در دســترس داریم و نه اختیارى 
در عزل و نصب ها داریم و در واقع به نام ما و به کام 
دیگران است؛ متأســفانه گاه اهانت ها گریبان گیر ما 
روحانیون است. ما برکات و دستاوردهاى انقالب را 
با همه زمان هاى قبل از انقالب مقایسه مى کنیم آدم 
منصف مى بیند که طى زمان طاغوت پهلوى، قاجار، 
دوران زندیه، افشاریه، صفویه و همه اینها تا شاهان 
قبل از اسالم در همه اینها هیچ کدام ایران اسالمى به 

اندازه انقالب رشد و توسعه نداشته است.

احمدى نژاد و ماه!
  بهار| محمود احمدى نــژاد، رئیس دولت هاى 
نهم و دهم در سالگرد پیروزى اش در انتخابات سال 
1384 گفت: اگر کســانى ادعا مى کنند که به طور 
مطلق در ایران و جهان مشکلى وجود ندارد، احتماًال 

آنها در کره ماه زندگى مى کنند! 

مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور گفت: 
با همکارى مردم و تالش بى وقفه همکاران شرکت هاى 
آب و فاضالب قطعى برنامه ریزى شده آب نداریم. اتابک 
جعفرى در مورد وضعیت ذخیره سدهاى کشور گفت: 
میزان بارندگى نســبت به میانگین بلندمدت در کشور 
22 درصد کاهش یافته و ذخیره حال  حاضر ســدهاى 
کشور 26/5 میلیارد متر مکعب است که این میزان 53 
درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست.جعفرى ادامه داد: 
رعایت الگوى مدیریت مصرف با وجود افزایش جمعیت 
به ویژه در بخش خانگى ارتقا یافته اســت و در ســایر 
مصارف (غیرخانگى) هــم نیازمند بهبود رفتار مصرف 

هستیم.مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: در بحث تعرفه ها 
با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، سعى در کنترل 
الگوى مصرف شده اســت و اگر رعایت نکنند، مطابق 
جداول طراحى شده از نیم ساعت تا 5 ساعت با قطع آب 
مواجه خواهند شد، اما امیدواریم به این مرحله نرسیم و 
با همکارى مردم، مصرف مدیریت شود.جعفرى بخش 
دیگرى از ســخنان خود از تالش  شــرکت هاى آب و 
فاضالب براى کاهش هدررفت شــبکه توزیع خبر داد 
و گفت: هم اکنون حدود 20 درصد هدررفت داریم که 
این عدد بزرگى است و تالش مى کنیم به زودى به10 تا 

13درصد رسیده و مدیریت شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزى پیش بینى کرد، طرح فروش 
نان با دســتگاه هاى کارتخوان هوشمند حداکثر تا پایان 
تیرماه در کل کشــور به مرحله اجرا درآید. محمد قربانى 
گفت: بــراى اجراى طــرح توزیع نان با دســتگاه هاى 
کارتخوان در کشــور، نیاز به 83 هزار دستگاه کارتخوان 
اســت که در صورت تجهیز همه نانوایــى ها، این طرح 
عملیاتى خواهد شد. طرح هوشمندســازى یارانه آرد و 
نان پیش از این در اســتان هاى زنجان، قزوین، گیالن، 
فارس، ایالم، گلســتان، همدان، چهارمحال و بختیارى 
و سمنان اجرایى شده بود و اجراى مرحله اول این طرح 
از30 خردادماه در اســتان تهران نیز آغاز شد.بر اســاس 

این گزارش، سرعت نصب دســتگاه هاى کارتخوان در 
استان هاى زنجان، گلســتان، فارس و قزوین افزایش 
یافته و حاال با اجراى این طرح در پایتخت، خطا هاى این 
طرح مشخص و مرتفع مى شــود.با اجراى فروش نان با 
دستگاه هاى کارتخوان هوشمند، خرید نان با کارت بانکى 
فرد که به کد ملى آن شخص متصل است، انجام مى شود 
و قیمت نان با نرخ سال قبل محاسبه مى شود؛ ضمن اینکه 
هیچ تغییرى در حجم و قیمت نان خریدارى شده صورت 
نمى گیرد.جلوگیرى از گرانفروشى، قاچاق آرد و تخصیص 
آرد بر مبناى فعالیت نانوایى ها از مهمترین نقاط قوت این 

طرح عنوان شده است.

در بین بازیگران ســینما چهره هاى زیادى هستند که 
دستکم یک فیلم توقیفى دارند مثل لیال حاتمى (قاتل و 
وحشى)، امین حیایى (قاتل و وحشى)، فاطمه معتمدآریا 
(صد سال به این سال ها)، مریال زارعى (خرس و گزارش 
یک جشن)، پرویز پرستویى (خرس و صد سال به این 
سال ها)، رضا کیانیان (گزارش یک جشن و صد سال به 
این سال ها)، طناز طباطبایى (ارادتمند؛ نازنین، بهاره و 
تینا و گزارش یک جشن)، نیکى کریمى (خیابان هاى 
آرام) و اخیراً ترانه علیدوســتى، نوید محمدزاده، پیمان 
معادى (برادران لیال). در میان این اسامى تقریباً مى توان 
گفت که پرویز پرستویى و فاطمه معتمدآریا رکورددار 
هســتند و در طول دوران کارى  خود بیشــتر با توقیف 
فیلم هایشان مواجه شده اند و حاال به نظر مى رسد رضا 
عطاران را هم که در سال هاى گذشته، حضورش در یک 
فیلم فروش آن را تضمین مى کرد باید به این اســامى 

اضافه کرد.
ســال 1399 و در بحبوحه شــیوع کرونا رضا عطاران 
دو فیلم «شیشــلیک» به کارگردانى محمدحســین 
مهدویان و «روشن» را به کارگردانى روح ا... حجازى در 
سى ونهمین جشنواره فیلم فجر داشت؛ اولى یک فیلم 
کمدى و دومى یک فیلم اجتماعى، اما گویا «روشن» 
که ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقــش اول مرد را 
براى عطاران به همراه آورد وارد فهرســت توقیفى ها 

شده است.
رضا عطاران در این دو فیلم به ویژه در «روشن» نقشى 
متفاوت داشت و بایگانى شدن آنها در حالى مطرح است 
که «شیشلیک» در دولت دوازدهم پروانه نمایش گرفته 
بود. پیگیرى ها اما حاکى از این است که در جلسه هاى 
مدیران ســینمایى از چند فیلم نام برده مى شــود که 
بایگانى شده و مشــکل نمایش آنها صرفًا با حذف چند 
سکانس برطرف نمى شــود چرا که کلیت این فیلم ها 

از دید مســئوالن فعلى به دالیلى همچون تلخ بودن، 
تشبیه مشکالت کشــور به بعضى کشورهاى خاص و 
همچنین مسائل سیاسى و جغرافیایى، مسئله دار است و 

قابل نمایش نیستند.  
در این بین به جــز فیلم «برادران لیال» که ســازمان 
ســینمایى در اقدامى قابل تأمل به طور رسمى توقیف 
آن را اعــالم کرد، دربــاره باقى فیلم هــاى مجوزداِر 
منتظِر اکران یا متقاضى دریافت پروانه نمایش، صرفًا 
اطالعاتى در دست است که یا در گفتگوهاى احتمالى 
با صاحبان فیلم ها مطرح شده یا از صحبت هاى برخى 

مدیران درز کرده اســت. اما نکته جالب توجه، بعضى 
اظهارات متناقض مســئوالن سینمایى است که تأکید 
دارند سازمان سینمایى در پى توقیف و ایجاد مانع براى 
اکران فیلم ها نیست اما در عمل اجازه  اکران آنها صادر 
نمى شود، حتى آنهایى که از دولت قبل پروانه نمایش 

دارند مثل «چپ، راست» و «شیشلیک». 
از زمانى که مدیران جدید در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى و سازمان سینمایى مســتقر شدند این سئوال 
مطرح شد که آیا قفل کمد فیلم هاى توقیفى در دولت 
سیزدهم شکسته مى شود؟! در آن مقطع نام فیلم هاى 

«کاناپه» کیانوش عیارى، «صد سال به این سال ها» 
ســامان مقدم، «خیابان هاى آرام» کمــال تبریزى، 
«خرس» خســرو معصومى و «گزارش یک جشن» 
ابراهیم حاتمى کیا که از گذشته به جا مانده بودند، بیشتر 
مطرح بود،  اما نه تنها مشکل این فیلم ها حل نشد بلکه 
پروانه برخى فیلم هاى مجوزدار هم لغو شــده و بعضى 
هم که در انتظار مجوز بودند مثل «خرس» و «قصیده 
گاو ســفید» قاچاق شــدند و بدون اکران عمومى در 
کشور، سر از سایت هاى اینترنتى و کانال هاى تلگرامى 

درآوردند!  

ماجرا به «برادران لیال» ختم نشده است

فیلم سیمرغ دار رضا عطاران هم توقیف شد؟!

یکى از بزرگ تریــن توزیع کنندگان مــواد مخدر در 
شهرستان شوش که خود را مرده جا زده بود، شناسایى 

و بازداشت شد.
سجاد اسدى مهر، دادســتان عمومى و انقالب شوش 
اســتان خوزســتان گفت:  پس از تالش هاى شــبانه 
روزى مرجع قضایى و پلیس یکى از بزرگ ترین توزیع 
کنندگان مواد مخدر در شوش شناسایى و بازداشت شد.

وى افزود: متهم یکى از بزرگ تریــن توزیع کنندگان 
مواد مخدر است که اقدام به ترانزیت وسیع مواد مخدر 

از شهرســتان هاى همجوار به داخل شوش کرده و در 
سال هاى اخیر در انتقال مواد مخدر نقش زیادى داشت.
دادســتان عمومــى و انقــالب شــوش اســتان 
خوزســتان گفت: او براى فرار از قانــون و جلوگیرى 
از اجــراى محکومیــت هــا و مختومــه شــدن 
پرونده هاى اجرا نشــده با همکارى برخى از کارمندان 
دولتى در شهرســتان هــاى دیگر به ســاخت گواهى 
فوت جعلــى اقدام کــرده و قبــرى بــراى خودش 

خریده بود. 

معــاون وزیر جهاد کشــاورزى 
و رئیــس جدید ســازمان منابع 
طبیعى و آبخیزدارى با تأکید بر 
نقش مهم جنگل هــاى ایران 
در حفظ منابع آبى کشور گفت: 
بدون شــک جنگل هاى کشور 
نقش مهمى در ذخیره ســازى 
و تولید آب در کشــورمان دارند؛ 
به طــور مثــال، هر هکتــار از 
جنگل هاى زاگرس، ســاالنه 
حدود یــک هزار متــر مکعب  
آب را ذخیــره و بــه تدریج آزاد 
مــى کننــد. بنابراین بــا توجه 
به اینکه مســاحت کل جنگل 

هاى زاگرس حــدوداً 6 میلیون 
هکتار است، مى توان گفت این 
جنگل ها مجموعًا سالیانه حدود 
6 میلیارد متــر مکعب آب تولید 

مى کنند. 
عباســعلى نوبخت ادامــه داد: 
جنــگل هاى هیرکانى شــمال 
حتى بیش از جنگل هاى زاگرس 
در ذخیره سازى منابع آبى کشور 
نقش دارند، به نحــوى که هر 
هکتار از جنــگل هاى هیرکانى 
مى توانــد ســاالنه 1500 متر 
مکعب آب را در خود ذخیره و به 
تدریج آزاد کند. در چنین شرایطى 

با توجه به اینکه مساحت جنگل 
هاى هیرکانى در مجموع حدود 2 
میلیون و 400 هزار هکتار است، 
بنابرایــن جنگل هاى شــمال 
کشور مى توانند عمالً  سالیانه 3 
میلیارد و 600 میلیون متر مکعب 

آب تولید کنند. 
وى در ادامــه تأکیــد کــرد: با 
توجه به اینکه ایــران عالوه بر 
جنگل هاى هیرکانى و زاگرس، 
داراى پوشــش هــاى جنگلى 
دیگرى شامل ارسباران، ایران-

تورانى و خلیــج فارس - عمانى 
اســت، با یک بــرآورد تقریبى 
مى تــوان گفت جنــگل هاى 
کشورمان سالیانه عمًال حدود 10 
میلیارد متر مکعب آب ذخیره مى 
کنند و این یعنــى میزان ذخیره 
سازى منابع آبى در جنگل هاى 
کشور نزدیک 3/5 برابر حجم کل 
مخزن ســد کارون 3 به عنوان 
بزرگ ترین سد موجود در ایران 

است.

شاید تا چند سال پیش بسیارى از افراد و خانواده پس از مصرف کاغذ آن را 
دور مى انداختند، اما اخیراً کاغذ حکم طال را پیدا کرده است. حاال بسیارى 
از شهروندان براى جمع آورى کاغذهاى باطله رغبت نشان مى دهند. گرچه 
بیشتر این افراد خود را دوستدار محیط زیســت معرفى مى کنند، اما رواج 

خرید و فروش کاغذ باطله هم در شکل گیرى این فرهنگ بى تأثیر نبود.
بررسى ها نشان مى دهد کاغذهاى بازیافتى دیگر خریداران پر و پا قرص 
خود را دارند. به رغم اینکه تا چند سال پیش این خریداران بودند که قیمت 
کاغذ را تعیین مى کردند، اما حاال ورق برگشته و فروشندگان دست باالتر 
را دارند. البته خرید و فروش کاغذ باطله اقدامى قابل تحسین است، اما در 
طرف دیگر ماجرا وضعیت نامناسب اقتصادى گروهى از مردم را هم نمایان 
مى سازد که براى گذران معیشت چاره اى جز فروش کاالهاى مصرف شده 

و دست دوم خود ندارند.
بررسى ها نشان مى دهد برخى از خریداران حاضرند براى خرید هر بسته 
کاغذ باطله (احتمــاًال یک کیلویى) تا 25 هزار تومــان هم بپردازند. اگر 
نگاهى به سایت هاى تبلیغات آنالین بیندازید، با حجم زیادى از آگهى هاى 
خرید و فروش کاغذ باطله مواجه مى شوید. این اقدامى است که محدود 
به خانواده ها نمى شود، بلکه دانشــگاه ها، مدارس و ادارات هم که منبع 
کاغذهاى بازیافتى هستند به این کار روى آورده اند. گاهى حتى بخشى از 

بودجه کتابخانه دانشگاه ها از این راه تأمین مى شود.
فارغ التحصیالن دانشــگاهى که با هزار امید و آرزو اقــدام به صحافى 
پایان نامه خود مى کنند، گهگاه با تصاویرى مواجه مى شوند که دانشگاه ها 
این پایان نامه ها را هم به فروش گذاشته اند. چندى پیش عکسى از یک 

نیسان در محوطه دانشــگاهى منتشر شــد که کوهى از پایان نامه هاى 
کاغذى دانشجویان در آن بود. ظاهراً دانشگاه پایان نامه دانشجویان را به 

ضایعاتى فروخته بود؛ موضوعى که در اغلب دانشگاه ها رواج دارد.
بنا بر اعالم رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا، قیمت کاغذ از ابتداى سال تاکنون 
20 درصد افزایش داشت. افزایش قیمتى که همواره عامل آن را نوسانات 
ارزى، احتکار، واســطه گرى و فقدان نظارت اعالم مى شد. اما این بار از 

جنگ روسیه و اوکراین عامل اصلى گرانى کاغذ یاد مى شود!
گفتنى است، پس از جنگ روســیه و اوکراین و افزایش تورم بین المللى، 
قیمت هر تن کاغذ 300 دالر افزایش یافت. در نتیجه این مســئله روى 
قیمت کاغذ که 90 درصد از طریق واردات تأمین مى شود اثر گذاشت. این 

امر نیز بر رواج خرید و فروش کاغذ باطله بى تأثیر نیست. 

وزیر گردشگرى سوریه با بیان اینکه به دنبال ورود 100 
هزار زائر ایرانى به سوریه هســتیم، گفت: ما از زائران 
ایرانى مى خواهیم که بازدید خود از کشــور سوریه را 
گسترش دهند و نه تنها از شهر حلب و آثار باستانى آن، 
بلکه از سایر مناطق دیدنى استان هاى دیگر سوریه نیز 

بازدید کنند.

«محمد رامى مارتینى» بیان کــرد: همه خدمات را در 
مراکز مرزى و فرودگاهى به زائران ایرانى ارائه مى دهیم 
و حتى اگر زائران به صورت زمینى نیز به ســوریه سفر 

کنند، به آنها خدمات و تسهیالت ارائه مى دهیم. 
ســفرهاى زیارتى و کاروانى ایرانى ها به سوریه از سال 
1390 پس از شــروع جنگ در این کشور، متوقف شده 
بود و پس از فروکش شدن آتش جنگ و بازگشت نسبى 
امنیت به سوریه در سال 1398 تعداد محدودى از دفاتر 
زیارتى، ســفرهاى زائران را به صورت محدود و براى 
مقطعى کوتاه از سرگرفتند، اما با همه گیرى کرونا این 
سفرها دوباره متوقف شده بود که پس از پایان پاندمى 
کرونا، سفرهاى زیارتى از ایران و سایر کشورها به سوریه 

در حال رونق گرفتن است.

خرید و فروش کاغذ باطله رواج یافت

بازداشت مرد ى که خودش را کشته بود!

هدف گذارى سوریه براى  100 هزار زائر ایرانى

جنگل هاى
 ایران چقدر آب ذخیره مى کنند؟
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آتش نشانى در آتش سوزى 
صفه کم کارى کرد؟

آزادسازى 110 سازه در 
حاشیه زاینده رود

تعداد مشاوران امالك در 
اصفهان 15 برابر شده است

رئیس اتحادیـه مشـاوران امـالك اصفهان گفـت: در 
مقایسه با 30 سـال پیش که تعداد مشـاوران امالك در 
اصفهان حدود 300 واحد بود، ایـن تعداد تقریباً 15 برابر 
شده اسـت. حدود پنج هزار مشـاور امالك پروانه دار در 
اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال 93 حدود 2200 
واحد بود. رسـول جهانگیرى اظهار کرد: در دولت نهم و 
دهم، حدود هفت سـال در اصفهان صـدور پروانه براى 
مشاوران امالك متوقف شده بود، بعد از سال 1393 یعنى 
در ابتداى دولت بعد سـقف تعداد واحد صنفى براى تمام 
مشاغل برداشته شد، به طورى که صدور پروانه براى هر 

شغل با هر تعدادى امکان پذیر شد.

سرطان سینه دراصفهان 
در حال افزایش است

جراح و متخصص سـرطان سینه گفت: سـرطان سینه 
در شـهر اصفهان در حال افزایش اسـت و در دهه آینده 
با شـیوع باالى این سـرطان مواجه خواهیم شـد. دکتر 
مریم طباطبائیان در این ارتباط اظهار داشـت: سـرطان 
سـینه در 96 درصد مـوارد بـه عوامل محیطى،  سـبک 
تغذیه،  رفتارهاى فردى و روش زندگى مربوط است و در 
اصفهان 10 سال زودتر از کشـورهاى توسعه یافته بروز 
و ظهور یافته است. وى تصریح کرد: هر روز زنان جوان 

بیشترى با عالئم سرطان سینه مراجعه مى کنند.

تغییر مسیر 
خط 63 اتوبوسرانى  

معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
و حومه از تغییر مسیر حرکت خط 63 از میدان امام حسین 
(ع) تـا دانشـگاه اصفهان به دلیـل عملیـات عمرانى در 
چهارراه فلسـطین خبر داد. امیرحسـن رضـازاده اظهار 
کرد: خیابان باغ گلدسته، خیابان پاسداران، خیابان کمال 
اسماعیل و پل فردوسى مسـیر جایگزین در نظر گرفته 

شده براى خط 63 است.

به روزرسانى شبکه 
مخابراتى

در راسـتاى توسـعه ارتباطـى، عملیـات بهینـه سـازى 
زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور ارتقـاء تجهیزات در 
منطقه فودان درچه صـورت خواهد پذیرفت. به گزارش 
روابـط عمومى مخابـرات منطقـه اصفهـان، در اثر این 
عملیات کلیـه ترافیک هـاى اینترنت، موبایـل- دیتا از 
روز شـنبه مورخ 04 /04 /1401 الى روز پنجشنبه مورخ 
09 /04 /1401 جهت ارتقاء تجهیـزات در منطقه فودان 
درچه، خیابان نواب صفوى به مدت شش روز با احتمال 

قطعى و اختالل مواجه خواهند شد. 

پیگیرى اجراى 
طرح هاى تأمین آب

در سفر رییس کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى  
به شـهرهاى نطنز و بادرود موضوع اجـراى طرح هاى 
اولویت دار تامین آب شرب پیگیرى شد. همزمان با سفر 
محمدرضا رضایى کوچـى موضوع تامیـن اعتبار براى 
اجراى خط انتقال از محل تاسیسات آب بادرود تا ورودى 
شهر و همچنین اصالح خط انتقال و حفر و تجهیز 3 حلقه 

چاه جدید در نطنز مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

افزایش وجودى انبار 
فروشگاه هاى کوثر

مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى 
مشاغل شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: در راستاى 
خدمت رسانى مطلوب تر به شهروندان، افزایش موجودى 
انبارهاى فروشگاه هاى کوثر در دسـتور کار قرار گرفته 
است. امیرحسین ماه آورپور خاطرنشـان کرد: با افزایش 
موجودى این انبارها، امکان برگزارى طرح هاى تخفیفى 
ویژه مناسـبت ها توسـط بهره برداران این فروشگاه ها و 
تهیه محصوالت با قیمت مناسـب تر توسط شهروندان 

وجود دارد. 

نصف جهــان    شهردار مجلسى از تخصیص کانون 
فرهنگى بهشــت بــراى برگــزارى کالس هاى 
مهارتى و آموزشــى فنى و حرفه اى در این شــهر 

خبر داد.
سبحان نظرى همچنین به فنس کشى اطراف منبع 

ذخیره آب فضاى سبز این شهر اشاره کرد و افزود: 
نصب چراغ راهنمایى و رانندگى در چهارراه پیروزى، 
اصالح تابلوهاى معابر شهرى و اصالح سنگ فرش 
معابر، از دیگر اقدامات شهردارى مجلسى در سال 

جارى است.

اصالح تابلوهاى معابر شهرى در مجلسى

نصف جهان   فرمانــدار نطنز از کمبــود زمین براى 
واگذارى به افراد فاقد مسکن و همچنین مسکن ملى 
در بخش مرکزى و امامزاده خبــر داد و گفت: اثرات 
تخریبى معادن و از بین رفتن کوهستان ها نیز از دیگر 
مشکالت نطنز است. محمد عباس ظریفى تأسیس 

اورژانس هسته اى را از مهمترین ملزومات مورد نیاز در 
نطنزعنوان کرد و ادامه داد: بهسازى جاده هاى نطنز- 
کاشان و بادرود -کاشان و توجه به حوزه گردشگرى و 
احیاى قنوات این شهرستان از دیگر موارد ضرورى و 

اجرایى در نطنز است.

ضرورت تأسیس اورژانس هسته اى در نطنز

نصــف جهــان   هــم اکنــون اکثر ویتریــن هاى 
فروشگاه هاى پوشاك پر شــده از مانتوهایى که 

جلو باز هستند.
این موضوع در حالى است که مانتوهایى که دوخت و 
طراحى داخلى داشته و از مد روز هم تبعیت کرده اند 
و به شکل اسالمى و ایرانى دوخته شده اند به علت 
نوع طراحى وهزینه هایى که دارند بسیار گرانقیمت 

بوده و شهروندان اصفهانى ترجیح مى دهند با قیمت 
کمتر، همان مانتوهاى جلو باز را بخرند.

این موضوع تدابیرى مى طلبد که با حمایت از تولید 
ایرانى و حمایت از طراحان داخلى، سبک جدیدى 
از مانتوها براى فروش پشــت ویترین ها قرار داده 
شود تا مردم و به خصوص جوانان ترغیب به خرید 

مانتوهایى با ارزش هاى اسالمى شوند.

دریا قدرتى پورویترین هاى بى ارزش
تورم، اقتصــاد نامناســب و گرانــى، تفریح را از ســبد 
خانواده هــاى اصفهانى حذف کرده اســت. حاال تفریح 
اصفهانى ها شده فست فودخورى در چهارباغ؛ تفریح ارزانى 
که گاهى با قلیان و بســتنى هم تلفیق مى شود تا اوقات 
فراغت نه با مدرســه فوتبال، ورزش، استخر و سالن هاى 

ورزشى بلکه با غذا و دود سر و تهش به هم برسد.
حاال خانواده هاى اصفهانى لیست محدودترى از تفریح 
در اختیار دارند و غــذا خوردن جزو اصلــى ترین تفریح

 اصفهانى ها شده است. نبود مکان هایى براى وقت گذرانى 
مردم و پر شدن اوقات فراغتشان، فست فودى ها را بهترین 
گزینه بدون مانع براى گذران اوقات فراغت کرده است. 
امرى که به خاطر گرماى تابستان، زندگى شبانه اى را در 
چهارباغ شکل داده تا سکوت شب این خیابان، پر شود از 

روشنایى نئون ها و شلوغى و همهمه. 
ســاعت که از 12 شــب مى گذرد، زندگى شبانه مردم 
اصفهان هم آغاز مى شــود. گرماى روز و مشغله هاى 
کارى نمى گذارد خیلى ها در ســاعات روز به چهارباغ 
بیاینــد، براى همیــن چهارباغ این روزها شــده پاتوق 
جوان ها و خانواده هایى که شــب نشینى در این خیابان 
را ترجیح مى دهند. سفره نویى که با خشک شدن زاینده 
رود و کسب و کارهاى از رونق افتاده پهن شده و بخش 
عظیمى از اوقات فراغت و تفریح مردم اصفهان را به خود 

اختصاص داده است.
به گفته خیلى ها شب هاى چهارباغ جان مى دهد براى 
زندگى شبانه، جان مى دهد که روى صندلى هاى چوبى 
وسط پیاده روها بنشینى، فســت فود بخورى و بخشى 
از اوقات فراغتت را نه آنقــدر ارزان ولى ارزان تر از بقیه 

تفریحات طى کنى.
مقصر اصلى این رســم نو، گرانى هاى بیــش از اندازه 
در سال هاى اخیر اســت. با نگاهى به آمارها مشخص 
مى شود که تورم ســاالنه بخش تفریح و فرهنگ ایران 
در سال 96، 1/85 درصد بوده است که در سال بعد از آن 
به 1/79 درصد کاهش یافته است اما در سال 98، سهم 
تفریح و سرگرمى براى خانوارهاى روستایى رشد داشته 
و به 2/85 درصد رسیده، ولى دوباره در سال 99به 1/59 

درصد کاهش یافته است و کم کم با افزایش هزینه هاى 
خوراکى بسیار محدود شده و حتى حذف شده است.

همین ها ســلیقه مردم را براى تفریح تغییر داده است و 
تخلیه هیجانات به ســیگار و قلیان و فست فود محدود 
شده است. شــاهد این مدعا هم رســتوران ها و فست 
فودى هاى همیشــه شــلوغ چهارباغ و گارسون هایى 
هستند که با غذاهاى رنگارنگ بین میزها مى چرخند تا 
غذاهاى رنگارنگ و خوشمزه را براى مشتریان مشتاق و 
گرسنه خود سرو کنند. این قاب، براى همه ما تصویرى 
آشناست و غذا خوردن به جز کارى براى سیر شدن، یکى 
از تفریح هاى جذاب اصفهانى ها در روزهاى گره خورده با 

تورم به شمار مى آید.
براســاس نتایج یک نظرسنجى در شــبکه اجتماعى 
توییتر، غذا خورن یک تفریح همگانى در ایران محسوب 
مى شــود. از میــان 134 نفرى که به این نظرســنجى 
اینترنتى پاســخ داده اند، 45 درصد غذا خوردن را نوعى 
تفریح مى دانند که 11 درصــد از این 45 درصد خوردن 
را تنها ســرگرمى و 34درصد آنها غذا خوردن را یکى از 
تفریحات مهم دانســته اند. از کل افراد شــرکت کننده 
در این نظرســنجى، 34 درصد تفریح را بهانه اى براى 
دورهمى هاى خود دانسته اند. دورهمى هایى که یکى از 
تفریح هاى ایرانیان محسوب مى شود و پاى اصلى این 
تفریح باد زدن کباب روى منقل است. از میزان کل افراد 
شرکت کننده در این نظر سنجى نیز 20 درصد افراد، غذا 
خوردن را صرفًا وسیله اى براى رفع نیاز و پاسخگویى به 

گرسنگى دانسته اند.
در کنار این آمارهــا، راویان جدید از زندگى شــبانه در 
چهارباغ مى گویند تفریحاتشان تا حوالى دو و سه صبح به 
طول مى انجامد. زندگى جغدى که با قلیان و سیگار گره 
مى خورد و به قول خیلى هــا ارزان تر از دیگر تفریحات 

تمام مى شود و جذابیتش هم بیشتر است. 
همین باعث شده که این شــب ها، فروشنده هاى مواد 
دخانى و قلیان، فســت فودى ها و بستنى فروش ها بره 
کشانشان باشد تا جایى که حاال بیشترین سود دخانى ها، 

در این شب هاى تابستان رقم مى خورد.
آنها بدون اینکه تبلیغى داشته باشند این روزها سرشان 

شلوغ تر از همیشــه است. هر پاکت ســیگار اگر گران 
هم دربیاید به طور میانگین بین 12 تا 100 هزار تومان 
بیشتر نیست ولى دیگر تفریحات بیش از اینها برایت آب 

مى خورد.
این در حالى است که حتى باال رفتن قیمت دالر و گران 
شدن بسته هاى سیگار و تنباکو هم نتوانسته این تفریح 
را تحت الشعاع قرار دهد و سهم بزرگى از اوقات فراغت 

خانواده ها را به خود اختصاص مى دهد.
به گفته کارشناسان، کمبود تفریحات سالم و همچنین 
اماکنى براى تخلیه هیجانى جوانــان و نوجوانان باعث 
الگوبردارى آنها از رفتارهــاى برخى از افراد اطراف خود 
شده و این الگوها کم کم تبدیل به همه گیرى مى شود تا 

جایى که کنترل آن مشکل شده است. 
در عین حال بخاطــر اینکه تا همین چند ســال پیش 
دختران مــراودات اجتماعــى کمترى داشــتند کمتر 
دچار این الگوبــردارى از رفتار اطرافیان مى شــدند اما 
با رشــد تکنولوژى و حضور فعال دختران در جامعه این 
الگوبردارى رشد سریع ترى به خود گرفته است و همین 
باعث شده که بیشتر شهروندان اصفهانى شب هاى پر 

دودى را براى تفریحاتشان انتخاب کنند.
کافه دارها و فروشــنده هاى چهارباغ اما خوشــحالند. 
جریان زندگى شبانه باعث شده کاسبى آنها در روزهاى 
پساکرونا رونق بیشترى پیدا کند. به نظر آنها در بسیارى از 
کشورهاى توریستى زندگى شبانه مسئله اى عادى است 
و مردم هم به آن عادت کرده اند و اصفهان هم به عنوان 
یک شهر توریستى مى تواند از این موقعیت استفاده کند. 
اما آسیب شناسان از این موضوع چندان شاد نیستند. براى 
آنها آسیب هایى که به دنبال زندگى شبانه اتفاق مى افتد 
به چرب شدن سبیل کافه داران چهارباغ نمى ارزد؛ به این 
خاطر که این سبک جدید زندگى، سالمت اصفهانى ها را 
نشانه گرفته است.  به نظر آسیب شناسان، زندگى شبانه 
در دنیاى امروز، سبکى اجتناب ناپذیر محسوب مى شود 
اما ابتدا باید زیرســاخت هاى این نوع زندگى آماده شود 
چون تا زمانى که تفریحات سالم به واسطه تورم و گرانى 
قربانى تفریحات ارزان مى شود، نورى هم به شب هاى 

چهارباغ نمى تابد.

وقتى شرایط اقتصادى، جهت تفریحات تابستانى را تغییر مى دهد

شب هاى چهار باغ
 با فست فود و دود!

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 110 مورد 
ویال و سازه  در مسیر رودخانه و حاشیه زاینده رود آزادسازى 
شده که بخشى از آن مربوط به ارگان هاى دولتى و بخشى 

هم کشاورزى بوده است.
منصور شیشــه فروش با اشاره به آزادســازى مسیل ها در 
رودخانه هاى اصفهان اظهار داشــت: تاکنــون در بخش 
ساماندهى رودخانه ها و پیشــگیرى از سیل 215 هکتار از 
اراضى بســتر رودخانه هاى استان توســط آب منطقه اى 
آزادســازى شــده اســت. وى با بیان اینکه 761 هکتار از 
بستر رودخانه زاینده رود آزادسازى شــده است، گفت: 20 
هکتار آزادســازى رودخانه ها امسال در دســتور کار است 

و از 4 هزار کیلومتــر طول رودخانه هاى اســتان 2 هزار و 
200 کیلومتر مطالعات حریم بستر آن انجام شده که 440 
کیلومتر آن مربوط به رودخانه زاینده رود است. شیشه فروش 
با اشاره به اینکه هزار و 130 کیلومتر از مطالعات حریم بستر 
رودخانه هاى استان در دست اقدام است، افزود: 230 کیلومتر 
از رودخانه هاى استان الیروبى و ساماندهى شده که 105 
کیلومتر آن در زاینده رود است و 30 کیلومتر نیز در دست اقدام 
است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به نصب 210 تابلوى هشدار ســیل در مسیر رودخانه هاى 
استان بیان کرد: در غرب و شرق رودخانه زاینده رود به منظور 

کنترل حریم و بستر رودخانه جاده ساحلى ایجاد شده است.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان ادعاهاى مطرح شــده در فضاى مجازى مبنى بر 
حضور نیافتن نیروهاى آتش نشــانى در حادثه آتش سوزى 

درختان کوه صفه را غیرواقعى دانست.
فرهاد کاوه آهنگران گفت: این حادثه مربوط به چهارشنبه 
هفته گذشته و در بزرگراه شهید اقارب پرست بوده است. وى 
بیان کرد: نیروهاى آتش نشانى به محض اعالم این حریق ، 

پس از چهار دقیقه خود را به محل مى رسانند.
سخنگوى آتش نشانى ادامه داد: با توجه به وزش باد این آتش 
به سرعت به دیگر درختان ســرایت کرده بود که با حضور 

نیروهاى ایستگاه شماره 11 این آتش مهار و خاموش شد.

وى عنوان کرد: خودروى آتش نشــانى براى دسترسى به 
حریق باید پل اندیشــه را دور مى زد و حضــور 4 دقیقه اى 

خودروى آتش نشانى امرى طبیعى بوده است.
به گزارش ایرنا، در دو روز اخیــر فیلمى در فضاى مجازى 
منتشر شده است که در آن شهروندى با گویش و لهجه اى 
غیراصفهانى از داخل خودرویى که از خط سرعت بزرگراه 
اقارب پرست در حال عبور اســت عنوان مى کند که هرچه 
با آتش نشانى تماس مى گیریم نیروهاى این مرکز حضور 
نمى یابند. در این فیلم وزش باد و ســرایت آتش به ســایر 
درختان قابل مشاهده است و تنها یک ردیف درخت درگیر 

این آتش هستند.

نصف جهان    شهردار شاهین شهر ازآغاز پیکرتراشى 
درختان خشکیده شــهر و رخ نمایى مجسمه هاى 

چوبى در اغلب معابر این شهر خبر داد.
سعید ابریشــمى راد افزود: در پیکرتراشى درختان 
خشکیده سعى شده با در نظر گرفتن شرایط محل، 

نسبت به انتخاب طرح پیکر تراشى اقدام شود.
وى همچنین به احداث پالتــوى تخصصى تئاتر 
در شاهین شــهر اشــاره و بیان کرد: شاهین شهر 

پتانسیل خوبى درحوزه تئاتر دارد و این شهرعالوه 
بر پیشکســوتان و هنرمندان صاحبنــام  در عرصه 
نمایش، همواره در عرصه هاى ملى و استانى تئاتر 

نیز درخشیده است.
وى ادامه داد: با وجود چندین سالن نمایش، پالتوى 
تخصصى براى تئاتر در شاهین شهر احداث نشده  
بود که این مهم، به زودى در یکى از فرهنگسرا هاى 

شهر احداث خواهد شد.

رخ نمایى درختان خشکیده در شاهین شهر

نصف جهــان    این روزها در برخــى از خیابان هاى 
شمال شهر میوه فروشــى هایى که با فاصله هاى 
بســیار کم از یکدیگر قرار دارند میوه هایشان را با 

قیمت هاى مختلف عرضه مى کنند.
برچســب هاى قیمت در این میوه فروشى ها که 
فاصله آنها از هم گاهى تنها 100 متر بیشتر نیست 

تفاوت فاحشــى با یکدیگر دارد. این در حالى است 
که میوه هایى که با قیمت هاى متفاوت به فروش 

مى رسد دقیقاً همسان و مشابه هم هستند.
عدم نظارت در میوه فروشى ها باعث شده که میوه 
فروش ها با قیمت هاى دلخواه و تنها به امید سود 

بیشتر اقدام به فروش میوه هایشان کنند. 

میوه ها یکسان، قیمت ها متفاوت 

نصف جهان    روزنامه «زاینــده رود»، با اختصاص 
تیتر صفحه ســوم خود با عنوان همچنان اندر خم 
یک کوچه، ایــن بار در شــماره دوم تیرماه خود به 
بازار اجاره بها پرداخته و در گزارشى نوشته: با وجود 
بسته هاى سیاستى تعریف شده براى مسکن، سقفى 

براى اجاره بها وجود ندارد. 
این روزنامه با اشــاره به اینکــه در آخرین روزهاى 
اردیبهشت امسال، ستاد تنظیم بازار با بررسى بسته 
سیاســتى وزارت راه و شهرسازى در حوزه مسکن، 

سقف افزایش اجاره بها را تعیین کرد و قیمت ها را به 
تصویب رساند نوشــت: تأمین زیرساخت هاى الزم 
توسط دولت براى تولید مســکن و کاستن از تعداد 
مستأجران تنها راهکار براى بهبود شرایط این بازار 
اســت. در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: 
سازمان تعزیرات حکومتى یکى از مهمترین پایه هاى 
نظارتى بر عملکرد بازار در تمام سطوح هستند اما به 
نظر مى رسد در حوزه مسکن این سازمان چندان ورود 

جدى و اثرگذارى نداشته است.

اجاره بها سقف ندارد

رئیس خانه صنعت و معدن ایــران گفت: احیاى دائمى 
زاینده رود ضرورى است، فرونشست اصفهان را تهدید 
مى کند، اگر بر اثر این پدیده عالى قاپو خراب شــود چه 

کسى جواب دنیا را مى دهد؟
سید عبدالوهاب ســهل آبادى شامگاه جمعه در نشست 
برخط با موضوع «افسانه اســتان برخوردار با محوریت 
آمار و واقعیت ها در مورد مشکالت توسعه اصفهان چه 
مى گویند» بــا بیان اینکه تونــل اول کوهرنگ متعلق 
به اصفهان و کشــاورزان اصفهان اســت زیرا براى آن 

پول پرداخت کردنــد، گفت: ســهمیه رودخانه جارى 
متعلق بــه اصفهــان بــوده در مجموع یــک میلیارد 
مترمکعب سهم اصفهان اســت اما این سهم به جایى 
رســیده که اصفهان براى آب شرب مشــکل دارد ولى 
ســهم اســتان دیگر از این رودخانه بیــش از دو برابر

 شده است.
وى تصریح کرد: ســاالنه بین یک و نیم تــا 3 میلیارد 
مترمکعب آب از اصفهان به ســمت استان هاى مجاور 
خارج مى شود اما این اســتان اهل قوم گرایى نیست که 

آب را ببندد اصفهانى اهل دعوا نیست اگر بود به پیشرفت 
علمى نمى رسید.

سهل آبادى با اشــاره به لزوم احیاى دائمى زاینده رود 
تصریح کرد: مى گویند آب از خلیــج فارس به اصفهان 
منتقل شود و از اصفهان به یزد برود؛ منطقى نیست، این 
رودخانه در طول تاریخ به باتــالق گاوخونى مى ریخته 
اســت. اکنون این ها مطالبه مردم ما اســت اگر مسجد 
تاریخى و عالى قاپوى اصفهان به دلیل فرونشست خراب 

شد چه جوابى به دنیا مى دهند؟

عالى قاپو خراب شود چه کسى جواب دنیا را مى دهد؟
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان اظهار کرد: از 31 
خردادماه طرحى به صورت جدى در دستور کار پلیس 
راهور استان قرار گرفته که با همکارى دادستانى و پلیس 
اجرا خواهد شد و با خودروهایى که باعث سلب آسایش 

مردم هستند به شدت برخورد خواهیم کرد.
سرهنگ محمدرضا محمدى گفت: برخى از رانندگان 
شــب ها در خیابان هایى مثل توحیــد، مرداویج، خانه 
اصفهان، چهارباغ، محدوده رهنان و نقاط دیگر شهر 
با صداى ناهنجار اگزوز و سیستم صوتى ناهنجار، تغییر 

ارتفاع در وسیله نقلیه، سگ گردانى، کشف حجاب و 
سایر موضوعات هنجارشکنانه باعث سلب آرامش و 
آسایش مردم مى شوند که با این خوروها برخورد شدید 

خواهیم داشت.
رئیس پلیس راهور استان از توقف خودروى رانندگان 
متخلف خبر داد و افزود: دســتور قضائى براى توقف 
طوالنى خودروهاى هنجارشــکن صادر شده و هیچ 
توصیه اى از هیچ جایى بــراى ترخیص این خودروها 

نمى پذیریم.

توقیف طوالنى خودروهاى هنجارشکن در اصفهان
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واتســاپ در حال کار بر روى ویژگى "آســان تر کردن 
پیام هاى خوانده نشده" براى کاربران است. 
اگر شما از آن دسته افراد اجتماعى هستید 
که دوستان و گروه هاى زیادى در واتساپ 

دارید، این ویژگى مناسب شما خواهد بود. به 
گزارش WABetaInfo نسخه بتاى واتساپ با 

گزینه فیلتر کردن پیام هاى چت بر اساس «خوانده 
نشــده» این ویژگى را در اختیار کاربران خود قرار داده 

است.
 این ویژگى هفته گذشته براى آزمایش کنندگان بتا در 

 macOS نسخه 2.22.13.14 بتاى اندروید و دسکتاپ و
در دسترس قرار گرفت. اکنون نیز این ویژگى 
براى کاربران بتاى iOS منتشر شده است. 
حساب هاى تجارى واتساپ از ماه ژانویه 
به این ویژگى مفید دسترسى پیدا کرده اند.

به نظر مى رســد که واتســاپ اکنون در 
تالش است تا این ویژگى را در اختیار تمام 
کاربران خود قرار دهد. اسکرین شاتى که از این ویژگى 
 iOS منتشر شده اســت، کاربرد آن را در سیستم عامل
نشان مى دهد. دکمه فیلتر در کنار نوار جستجو قرار گرفته 

است. با ضربه زدن بر روى آن، برنامه به طور خودکار همه 
چت هاى خوانده نشده شما را نشان مى دهد و به راحتى 

آن ها را شناسایى مى کند.
اگر مى خواهید فیلتر را حذف کنید، با یک ضربه بر روى 
گزینه «Clear filter» همه چت هاى شما یک بار دیگر 
باز مى گردند. همچنین در صورتى که فیلتر فعال باشــد 
و از نوار جستجو اســتفاده کنید، واتساپ به راحتى فقط 
پیام هاى خوانده نشده را به عنوان نتایج جستجو به شما 
نمایش مى دهد. در خصوص زمان انتشــار رسمى این 

ویژگى هنوز اطالعاتى منتشر نشده است.

اینســتاگرام در حال آزمایش یک نســخه تمام صفحه 
جدید از فید اینســتاگرام، مانند تیک تاك است. مارك 
زاکربرگ اخیرا پیش نمایشى از این ویژگى را در استورى 
اینستاگرام خود به اشــتراك گذاشته و گفته این ویژگى 

به زودى در دسترس برخى کاربران قرار خواهد گرفت.
 این برنامه ماه گذشته آزمایش نســخه اى از فید تمام 
صفحه را آغاز کرد، اما در آن نســخه پســت هاى فید 

آزمایشى در کل صفحه برنامه قرار نمى گرفت.
در آخرین نســخه که اخیرا توســط مارك زاکربرگ به 
اشتراك گذاشته شده، فید صفحه اصلى را نشان مى دهد 

که در آن ویدئویى به صورت تمام صفحه در حال پخش 
است و مواردى مانند نظرات، کپشن ها، الیک ها 
و موارد دیگر در باال و پایین پست قرار گرفته اند. 
به نظر مى رسد در هنگام مشاهده پست ها در 
صفحه اصلى، نوار اســتورى باالى صفحه به 
مرور زمان ناپدید شده و تجربه اى تمام صفحه به 

کاربران ارائه مى دهد.بروزرسانى جدید میانبر هاى 
دسترسى به صندوق ورودى و ایجاد پست هاى جدید را 
نیز بهبود بخشیده اســت. این ویژگى اکنون در مرحله 
آزمایش قرار دارد. ایــن ویژگى به منظور درج Reels و 

محتواى پیشنهادى بیشتر در فید کاربران و تاکید بیشتر 
بر ویدئو ها نسبت به تصاویر طراحى شده است. 
زاکربرگ مى گویــد: «تصاویر هنوز بخش 
مهمى از اینستاگرام هستند و ما در حال کار 
روى راه هایى براى بهبود نحوه نمایش آن ها 

در فید تمام صفحه هستیم.»
متــا همچنیــن در حــال برنامه ریزى بــراى اصالح 
بخش هایى از فیسبوك است و محتواى «توصیه شده» 
بیشترى را به جاى پســت هاى دوستان و صفحاتى که 

آن ها دنبال مى کنند، در فید هاى کاربران قرار مى دهد. 

 S Pen پس از حذف سرى نوت، سرى اس اولترا به قلم
مجهز شده اند. قسمت جلویى گوشى گلکسى S۲۳ اولترا 
یک صفحه منحنى با قابلیت پانچ هول و حاشــیه هاى 

باریک مشکى مى باشد.
 امسال عملکرد بازار گوشى هاى هوشمند چندان خوب 
نیست. به دلیل کاهش فروش گوشى هاى هوشمند در 
سراسر جهان، تقریبًا همه برند هاى بزرگ تولید خود را 
کاهش داده اند. این امر مانع از تولید برند هاى گوشى هاى 

هوشمند نمى شود.
شرکت ها فقط تعداد گوشى هایى را که تولید مى کردند 
را کاهش خواهند داد. آن ها براى جذب خریداران، باید 
نوآورى هــا و ویژگى هاى جذابى بــه محصوالت خود 

اضافه کنند.
 Technizo چند روز پیش یک طراح معروف بــه نام

Concept جدیدتریــن رندر هــاى 

سامسونگ گلکسى اس 23 اولترا را منتشر کرد. پس از 
لغو خط تولید گوشى هاى گلکسى نوت، سرى گلکسى 
اس اولترا به تدریج تبدیل به یک "نوت" شــدند. یکى 
از ویژگى هاى متمایز ســرى نوت، قلــم S Pen آن ها 
است. پس از حذف ســرى نوت، سرى اس اولترا به این 
قلم مجهز شده است. قســمت جلویى گوشى گلکسى 
S۲۳ اولترا یک صفحه منحنى بــا قابلیت پانچ هول و 

حاشیه هاى باریک مشکى مى باشد. به دلیل حاشیه هاى 
بسیار نازك صفحه نمایش، نسبت صفحه نمایش به بدنه 
این گوشى هوشمند بسیار باال است. سبک دوربین پشتى 
این گوشى هوشمند، نسبت به سرى قبل تغییراتى داشته 
و تقریبا مشابه دوربین پشت شیائومى Mi 11 و شیائومى 
12 مى باشد. این گوشى داراى یک قاب پشتى زرد رنگ 

و قلم مشکى سطح باال مى باشد.
تصاویر منتشر شده، فقط یک نمونه اولیه از 
این گوشى هوشمند را به ما نشان 
مى دهد. گوشــى سامســونگ 
گلکسى اس 23 اولترا هنوز باید 
در مراحل اولیه باشــد. همچنین با 
توجه به انتشــار این رندر ها توسط یک شخص 
و نه به صورت رسمى، ممکن اســت در آینده شاهد 
تفاوت هایى در طراحى نهایى این گوشى هوشمند باشیم.

تلگرام ســرویس پولى جدیدى راه انــدازى کرده که 
براى نخستین بار، شامل دسترســى به خدمات انتقال 

فایل است.
 تلگرام همزمان با رشد انفجارى شمار کاربران جهانى 
خود، درصدد درآمدزایى از خدماتش برآمده است. طبق 
جدیدترین آمار، شــمار کاربران فعــال تلگرام به 700 
میلیون نفر رسیده و تلگرام در میان پنج اپلیکیشنى بوده 

که در سال 2022 بیشترین دانلود را داشته اند.
سرویس جدید "تلگرام پریمیوم" به کاربران این سرویس 
پولى، شمارى قابلیت هاى جدید فراهم مى کند و در عین 
حال، دسترسى آنها به اپلیکیشن اصلى و رایگان تلگرام 

حفظ مى شود.
کاربران تلگرام پریمیوم مى توانند فایل هایى با 
ظرفیت حداکثر چهار گیگابایت را بارگذارى و به 
اشتراك بگذارند در حالى که سقف مذکور براى 

کاربران سرویس رایگان، دو گیگابایت است. 
همه کاربران تلگرام خواه کاربر سرویس 

رایگان باشند یا پولى، مى توانند این 
اسناد حجیم را دانلود کنند.

عالوه بر ورود تلگرام به فضاى 
میزبانى فایل، مشترکان تلگرام 
پریمیــوم مى توانند رســانه و 
فایل ها را با سریع ترین سرعت 
ممکن از فضاى ذخیــره ابرى 

نامحدود خود، دانلود کنند.
کاربران تلگرام پریمیوم مى توانند تا 1000 کانال را دنبال 
کرده و حداکثر 20 فولدر چت ایجاد کنند که در هر کدام از 
آنها مى توانند تا 200 چت را قرار دهند و حساب چهارمى 
در اپلیکیشــن تلگرام اضافه کنند، 10 چت را در لیست 
اصلى پین کرده و حداکثر 10 استیکر محبوب را ذخیره 
کنند. همچنین کاربران سرویس پولى تلگرام مى توانند 

پیام هاى صوتى را به متن تبدیل کنند.
این سرویس براى کاربران iOS که جدیدترین نسخه 8.8 
این اپلیکیشن را دارند، قابل دسترس است اما هنوز براى 

کاربران اندروید عرضه نشده است.
هزینه تلگرام پریمیوم با توجه به منطقه سکونت کاربر، 
متغیر اســت اما براى کاربران آمریکا، 
4.99 دالر است. در بعضى از کشورها، 
پیام هاى اسپانســرى نمایــش داده 
مى شــوند اما این تبلیغات دیگر 
براى مشترکان ســرویس پولى 

ظاهر نخواهند شد.
با ایــن حال رشــد تلگــرام، با

 فعالیت هاى ناخوشایندى همراه 
بوده است. کارشناسان به کاربران 
هشــدار داده اند مراقب دانلودر 
بدافزارى که وانمود مى کند نصب 

کننده پلتفرم تلگرام است، باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10 روش جستجو در گوگـــــــــل
اگر به جاى وب سایت هایى 
که شــامل یــک عبارت 
خاص هستند به دنبال وب 
ســایت هاى خاص در یک 
موضوع خاص هســتید، از 
نماد "~" در جستجوى خود 

استفاده کنید.
96 درصد مــردم نمى دانند 
که نحوه درســت جستجو 
کــردن در گــوگل چگونه 
اســت، در این گزارش 10 
روش جستجوى صحیح در 
گوگل را گردآورى کرده ایم.

بیــل گیتــس مى گویــد: 
"اینترنت در حــال تبدیل 
شــدن به میــدان دهکده 

جهانى است. "
دوره اى که در آن هســتیم 
دوره اینترنت اســت. ما با 
اتصاالت پرســرعت احاطه 
شده ایم و فقط با یک کلیک 
مى توانیم به اطالعات مورد 
نیاز خود دسترسى پیدا کنیم. 
بزرگتریــن نعمت اینترنت، 
 Google موتور جستجوى
 Google .همه چیز را دارد
تقریبــًا به هر ســوالى که 
مى پرسید پاســخى دارد. با 

این حال، بــراى یافتن 
نتایــج بهتــر، باید 
بدانید کــه چگونه در 
جســتجو   Google

کنید:

تقریبــًا به هر ســوالى که 
مى پرسید پاســخى دارد. با

ننفتن ایاین حال، بــراى یا
نننتایــج بهتــر، باید 
بدانید کــه چگونه در 
ججســتجو   Googlgg e

کنید:

1ـ یا این یا آن
اگر واقعاً مطمئن نیستید که اطالعات یا نام را به درستى به خاطر سپرده اید، وقت آن است که کلمه 

درست را جستجو کنید.
 فقط چند گزینه احتمالى از آنچه مى خواهید جستجو کنید بنویسید و آن ها را با "|" نماد یا به سادگى 

"یا" جدا کنید. در نتیجه Google مناسب ترین نتیجه را به شما ارائه مى دهد.

2ـ از کلمات مترادف استفاده کنید
زبان ها بسیار غنى هستند و گاهى اوقات کلمات مترادف مى تواند کمک زیادى به جستجوى 
آنالین کند. اگر به جاى وب سایت هایى که شامل یک عبارت خاص هستند به دنبال وب 
سایت هاى خاص در یک موضوع خاص هستید، از نماد "~" در جستجوى خود استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر عبارت "غذاى سالم" را جستجو کنید، در مورد اصول غذاى سالم، دستور 
العمل هاى پخت و پز و همچنین گزینه هاى غذاى سالم نتیجه خواهید گرفت.

3ـ جستجو در یک 
وب سایت

اگر مقاله جالبى پیدا کردید و دوســت دارید 
آن را با دوســتان خود به اشتراك بگذارید، 
مسئله بسیار مناسبى اســت، شما فقط نام 
وب سایت و بخشى از اطالعات مورد نظر را 
تایپ مى کنید، مقاله اى که جستجو مى کنید 

بالفاصله ظاهر شود.

4ـ قدرت ستاره را 
دستکم نگیرید

این قابلیت هنگامى استفاده مى شود که شما کلمه 
کلیدى، عبارت یا عددى را که باید در جستجو قرار 
دهید را فراموش کرده اید، در عوض مى توانید از 
نماد قدرتمند "*" استفاده کنید. فقط به جاى کلمه 
فراموش شده ستاره را تایپ کنید و نتیجه به شما 

کمک مى کند.

5ـ از دست رفتن کلمات زیاد
اگر عبارت طوالنى اســت، اما بیشــتر قســمت هاى آن را به خاطر 
نمى آورید، سعى کنید فقط کلمات اول و آخر را بنویسید و 
در وســط "AROUND + تعداد تقریبى کلمات گمشده" را 
" .cloud (۴) I wandered AROUND" :قرار دهید. براى مثال

6ـ استفاده از چارچوب زمانى
گاهى اوقات اتفاق مى افتد که شما به فوریت به اطالعات مربوط به مدت زمان مشخصى نیاز 

دارید. 
براى انجام این کار، فقط یک بازه زمانى الزم را با سه نقطه بین آن تاریخ ها اضافه کنید. به عنوان 
مثال، شما باید در مورد اکتشافات علمى انجام شده در قرن 20، مانند نمونه اى که در باال نشان 

داده شده است، بدانید.

7ـ به دنبال عنوان یا URL بگردید
با تایپ کردن "intitle:" قبل از عبارت جستجو، بدون فاصله، کلمات کلیدى یا عنوان مقاله را 

پیدا کنید. اگر به URL نیاز دارید، از "inurl:" استفاده کنید.

8ـ یافتن وب سایت هاى مشابه
اگر با یک سایت واقعا سرگرم کننده روبرو شدید و مى خواهید سایر صفحات مشابه را هم ببینید، 

ابتدا کلمه "related" و بعد آدرس سایتى را که دوست داشتید تایپ کنید.

9ـ نوشتن عبارات کامل
چارچوب اصطالح جستجو در عالمت هاى نقل قول ساده ترین و مؤثرترین روش براى یافتن 

چیزى خاص و به ترتیب دقیق تایپ آن است.
به عنوان مثال، اگر کلمات را تایپ کنید، بدون عالمت نقل قول، موتور جستجو نتایج را نشان 
مى دهد در حالى که این کلمات به هر ترتیب در یک وب سایت نشان داده مى شوند، در مقایسه 

با ترتیب خاصى که تایپ کرده اید.
اما به محض افــزودن عالمت هاى نقل قــول، تنها نتایــج را مى توانید 
بدست آورید و ترتیب حفظ شــود. این یک روش عالى براى جستجوى 

اشعار است.

10ـ از جستجوى کلمات
 بى اهمیت خوددارى کنید

براى از بین بردن تعداد کلمات جستجو، به سادگى قبل از هر کلمه اى که 
نیازى به دیدن آن ندارید، یک نماد منفى تایپ کنید. 

به عنوان مثال، شما به دنبال سایت مربوط به کتاب هاى جالب هستید، اما 
قصد ندارید یکى از آن ها را بخرید، بنابراین مورد بعدى را مانند آنچه در 

مثال باال نشان داده شده است، بنویسید.

تلگرام به یک سرویس انتقال فایل تبدیل شد

ربران تلگرام پریمیوم مى توانند فایل هایى با
رفیت حداکثر چهار گیگابایت را بارگذارى و به 
تراك بگذارند در حالى که سقف مذکور براى 

ربران سرویس رایگان، دو گیگابایت است. 
کاربران تلگرام خواه کاربر سرویس  مه

گان باشند یا پولى، مى توانند این
نادحجیم را دانلود کنند.

به فضاى  ورود تلگرام الوه بر
زبانى فایل، مشترکان تلگرام

یمیــوم مى توانند رســانه و 
ها را با سریع ترین سرعت  ل
کن از فضاى ذخیــره ابرى 

متغیر اســت اما براى کاربران آمریکا، 
4.99 دالر است. در بعضى از کشورها، 
پیام هاى اسپانســرى نمایــش داده 
مى شــوند اما این تبلیغات دیگر 
براى مشترکان ســرویس پولى 

ظاهر نخواهند شد.
ایــن حال رشــد تلگــرام، با با
 فعالیت هاى ناخوشایندى همراه

بوده است. کارشناسان به کاربران 
هشــدار داده اند مراقب دانلودر 
بدافزارى که وانمود مى کند نصب 

کننده پلتفرم تلگرام است، باشند.

پادشاه جدید اندروید؛ گلکسى اس 23 اولترا!

اضافه کنند.
Technizo oچند روز پیش یک طراح معروف بــه نام

Concept جدیدتریــن رندر هــاى 

12 مى باشد. این گوشى
و قلم مشکىسطحبا
تصاویر من

در م
به انتشــا توجه
و نه به صورت رسمى
تفاوت هایى در طراحىن

قابلیت محتواى تمام صفحه به اینستاگرام مى آیدقابلیت جدید واتساپ؛ فیلتر پیام هاى خوانده نشده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 1519مورخه 1401/03/03 آقاى  فضل 
اله فاضل فرزند نصراله ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 323/24 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 526   اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد.تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/20 - 
1338083/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحدثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین /4/109
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 

شماره: 140160302006001311- تاریخ : 1401/02/25
 برابر راى شماره 1312 مورخ 1401/02/25 به شماره کالسه 1495 تصرفات مالکانه آقاى / خانم 
سمیه ملک به شناسنامه شماره 12490 کدملى 1142339742 صادره فرزند ماشاهللا در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 180 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 158 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب قرارداد واگذارى زمین 
معوض شهردارى به شــماره 25,04,6257 مورخ 1381/5/6 و وکالت شماره 73224 و 73225 
مورخ 1388/9/17 دفتر 46 و سند شماره 26635 مورخ 1387/1/19 دفترخانه 32 و وکالت شماره 

129106 مورخ 1388/10/19 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و 
مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 1310 مورخ 1401/02/25 به شماره کالسه 1493 تصرفات مالکانه آقاى / خانم ماشاهللا 
ملک به شناسنامه شماره 613 کدملى 1141014343 صادره فرزند نصراهللا در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 180 مترمربع پالك شــماره – فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قرارداد واگذارى زمین معوض شهردارى به شماره 
25,04,6257 مورخ 1381/5/6 و وکالت شماره 73224 و 73225 مورخ 1388/9/17 دفتر 46 و سند 
شماره 26635 مورخ 1387/1/19 دفترخانه 32 و وکالت شماره 129106 مورخ 1388/10/19 دفترخانه 
63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 1311 مورخ 1401/02/25 به شماره کالسه 1494 تصرفات مالکانه آقاى / خانم رقیه 
صالحى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 105 کدملى 1141038382 صادره فرزند قدم در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 180 مترمربع پالك شماره – فرعى از 158 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قرارداد واگذارى زمین معوض شهردارى 

به شماره 25,04,6257 مورخ 1381/5/6 و وکالت شماره 73224 و 73225 مورخ 1388/9/17 دفتر 46 
و سند شماره 26635 مورخ 1387/1/19 دفترخانه 32 و وکالت شماره 129106 مورخ 1388/10/19 
دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05 – تاریخ انتشار نوبت 
دو.م: 1401/04/20 – م الف: 1339806 – ســید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /105 /4
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 

شــماره: 140060302006008880- تاریــخ : 1400/12/22- برابر راى شــماره 1834 مورخ 
1401/03/08 به شــماره کالســه 2585 تصرفات مالکانه آقاى / خانم رضــا مجیرى اندانى به 

شناســنامه شــماره 3 کدملى 1141453071 صادره فرزند عبدالخالق در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 337,50 مترمربع پالك شماره 653 فرعى از 112 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند قطعى شماره 
44973 مورخ 1356/12/29 دفترخانه 73 خمینى شــهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشــناس و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/05 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/20 – م الف: 1340536 – سید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /4/107 

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندسى پارس فنون سهامى خاص به شماره ثبت 15590 و شناســه ملى 10260365584 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على عزیزیان بشــماره ملى1818321319 به ســمت رئیس هیات مدیره و رضا عزیزیان بشماره ملى 
1971487619 به سمت مدیر عامل و عضوهیات مدیره و محمد رضا پور بافرانى بشماره ملى 1282873245 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و وحید 
کشاورزیان بشماره ملى1112098488 به سمت عضو هیات مدیره و مهرداد قادرى بشماره ملى 1288929242 به سمت عضو هیات مدیره براى بقیه 
مدت دو سال تا تاریخ 1401/11/20 انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340197)

آگهى تغییرات
 شرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى و زیارتى تکا گشت سهامى خاص به شماره ثبت 17480 و شناسه ملى 10260384014 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1401/02/27 و نامه شماره1401/13/871 مورخ1401/02/31 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان و نامه شماره14012/123/1790 
مورخ1401/03/02 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان و نامه شماره24120110774 مورخ1401/03/10 سازمان هواپیمایى 
کشورى : مجید شریفى بشماره ملى 1292085886 و الهه فتحى بشماره ملى 1092114939 و سپیده امید فر بشماره ملى 1292186402 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . سیدشهاب الدین وحدت بشماره ملى 1286935547 بسمت بازرس اصلى و ایمان صفرزاده زفره بشماره ملى 
1282736752 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340213)

آگهى تغییرات
 شرکت پوالد تجهیز ایرسا سهامى خاص به شماره ثبت 2234 و شناسه ملى 14004766401 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه یزدیان کد ملى 1293047511 به سمت رئیس هیات مدیره آقاى مهدى صنایعیان 
کد ملى 1288182325 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره آقاى امین خدابنده کد ملى 1289187673 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء مدیر عامل و هر یک از اعضاء هیات مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1340203)
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پزشــکان معتقدند هرچه در طول روز کمتر بنشینید یا 
دراز بکشید، شانس شما براى داشــتن یک زندگى سالم 

بیشتر خواهد بود.
مارك وایتلى، مشاور برجسته جراح ورید در انگلیس گفت: 
زندگى بى تحرك مى تواند به ســالمت رگ هاى پا آسیب 
برساند، زیرا نشســتن طوالنى مدت تحرك ماهیچه هاى 
پا را کاهش مى دهد این امر باعث مى شــود در این ناحیه 
جریان خون کاهش یابد و در نتیجه به رگ هاى پا آســیب 
برســد. وایتلى گفت: وقتى جریان خون در عروق پا کندتر 

مى شود، محیط این عروق 

اسیدى تر مى شــود و مى تواند به راحتى ایجاد لخته کند. 
افزایش اسیدیته در رگ ها همچنین مى تواند باعث التهاب 

و درد در ساق پا شود.
او افزود: عفونت ها ممکن اســت باعــث ایجاد لک هاى 
قرمــز و خــارش شــوند در این ناحیه شــود کــه به آن 
اگزماى وریدى مى گویند، اگر پوســت قهوه اى شــود به 
معنــاى عارضــه هموســیدرین اســت امــا زمانى که 
بافت ســفت مى شــود بــه معنــاى اســکلرودرمى لب

 اســت. وایتلى ادامه داد: تنبلــى گاهى منجر 
به بیمارى مى شــود. لخته شــدن خون در 

ورید هاى پا، شامل احساسى شبیه گرفتگى یا 
گرما در ناحیه آسیب دیده است.

ترومبوز ورید عمقى پا ها در صورت عدم درمان 
مى تواند منجــر به عــوارض جدى ترى 

ماننــد آمبولى ریه، مى شــود که در آن 
لخته خون در ورید حرکت مى کند تا در 

ریه ها ساکن شود.وایتلى توصیه کرد که از نشستن 
طوالنى مدت حتى در حین کار خوددارى کنید و 
با تمرین هایى مانند تمرین هاى کششى، جریان 

خون در پا را فعال کنید.

دیس لیپیدمى یا میزان نامناسب لیپید یا چربى در خون مى تواند به صورت باال بودن 
ترى گلیسرید، باالبودن کلسترول، باال بودن کلسترول LDL و یا کاهش سطوح 
HDL باشد. طبق آمار سازمان جهانى بهداشت، دیس لیپیدمى، با افزایش خطر 

ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط است.
بیمارى هاى قلبى عروقى، عامل اصلى مرگ ومیر در سراســر جهان است و 
تخمین زده مى شود که دیس لیپیدمى یا میزان نامناسب چربى خون، مسئول 
بیش از چهار میلیون مرگ در سال است. باال بودن چربى خون مى تواند باعث 

ایجاد پالك در عروق خونى و ایجاد سختى عروق یا تصلب شرایین شود.
امروزه از دارو هاى موثرى براى درمان این مشــکل اســتفاده مى شود که 
مى تواند میزان ترى گلیسیرید و کلسترول خون را به میزان قابل توجهى 
کاهش دهد؛ ولى با این حال عوارض جانبى متعدد و هزینه ها باعث شده 
اســت که این دارو هاى شیمیایى، همیشــه بهترین انتخاب براى افراد 
نباشند. به همین دلیل پژوهشگران به دنبال ترکیبات جدیدى براى حل 

این مشکل هستند.
گیاه شنبلیله؛ یک گیاه دارویى است که در بسیارى از کشور ها به صورت 
خشک، برگ تازه، ادویه استفاده مى شود. شــنبلیله مى تواند به عنوان 
درمان کمکى براى بیماران مبتال به دیابت نوع دو اســتفاده شود. در 
گذشته در یک مطالعه متاآنالیز، تاثیر شنبلیله را در چربى خون بیماران 
مبتال به دیابت نوع دو بررسى شده است. بر همین اساس پژوهشگران 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، با انجام یک مطالعه متا آنالیز، مقاالت 
منتشر شده درباره تاثیر شنبلیله را در چربى خون افراد سالم، بیماران مبتال 

به دیابت نوع دو و بیماران داراى چربى خون باال بررسى کردند.
براى انجام این مطالعه، مقاالت منتشر شده در پایگاه هاى داده بین المللى 
از ژانویه 2000 تا دسامبر 2019 جســتجو شد و پس از بررسى مقاالت 
استخراج شده، در نهایت 15 مقاله مورد بررســى قرار گرفت.از بین 15 
مقاله بررسى شــده، یازده مقاله کارآزمایى بالینى همراه با گروه کنترل و 
چهار مقاله بدون گروه کنترل بودند. بررسى هاى این مطالعه فرا تحلیل 
نشــان داد که در کارآزمایى هاى بالینى همراه با گــروه کنترل، مصرف 
شنبلیله منجر به کاهش قابل توجه میزان ترى گلیسیرید، کلسترول تام و 
کلسترول بد یا LDL شده است. اما در مطالعات بدون گروه کنترل، این گونه 
نبود. این بررسى ها نشان داد که مصرف شــنبلیله هم در مطالعات با گروه 

کنترل و هم در مطالعات بدون گروه کنترل، تاثیر مثبت و معنادارى بر افزایش 
کلسترول خوب یا HDL دارد. با این حال ناهمگونى بین داده ها در این مطالعات 

وجود داشت.
تفاوت ان مطالعات در افــراد شــرکت کننده در مطالعه (افراد ســالم، بیماران 

مبتال به دیابت نوع 2، بیمــاران مبتال به اختالالت چربى خــون)، تفاوت در دوز 
مصرفى شنبلیله، اشــکال مختلف مصرف شــنبلیله (عصاره دانه/ پودر دانه/ پودر 

برگ) بود. همچنین به نظر مى رســد نوع آماده سازى محلول شــنبلیله، و تفاوت در 
مدت زمان پیگیرى (از چند ســاعت تا چند هفتــه) مهمترین عوامل تغییــر در نتایج 

مطالعه باشند.
با توجه به این نتایج این مطالعه فراتحلیل، مى توان نتیجه گرفت که مصرف شنبلیله در کاهش 

ترى گلیسیرید، کاهش کلســترول تام و کاهش کلســترول بد یا LDL و همچنین در افزایش 
کلسترول خوب یا HDL موثر است.

پژوهشگران این مطالعه مى گویند که شنبلیله مى تواند به طور موثر به عنوان کاهنده چربى خون مخصوصًا 
براى بیماران مبتال به دیابت نوع دو استفاده شود. با این حال، این  محققان معتقدند که مطالعات با کیفیت باالى 

بیشترى براى اثبات اثربخشى بالینى این گیاه مورد نیاز است. در انجام این تحقیق کیان حشمت، ندا مشایخى 
اصل، عاطفه عامرى زاده، زهرا تیمورى جروکانى و معصومه صادقى؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با 

یکدیگر مشارکت داشتند.

چربى خون خود را با این گیاه 
خوراکى هایى که هرگز نباید با هم استفاده شونددرمان کنید

برخى از افراد 
بر این باورند که چــون میوه ها خواص 

بسیارى دارند، بنابراین مصرف آن ها با هم مى تواند خواص 
را چند برابر کند، اما این روش کامال غلط است و خوردن بعضى از میوه ها 

با هم مناسب نیست.
یک کاسه ساالد میوه و ســبزیجات، بدون شــک یکى از بهترین وعده هاى غذایى است 

که مى خواهید از آن لذت ببرید؛ بنابراین به ســمت یخچال و فریزر خود مى روید، تمام میوه ها 
و سبزیجات ســالم را که وجود دارند، بیرون مى آورید، آن ها را خرد مى کنید، یک لیمو ترش روى آن 

مى چالنید، مقدارى نمک اضافه مى کنید و مقدارى گشــنیز روى آن مى پاشید تمام و فکر مى کنید که 
سالم ترین غذاى ممکن است، اما صبر کنید، آیا واقعا این راه صحیح براى درست کردن ساالد است. قبل از 
درست کردن یک کاسه میوه یا یک ساالد، باید ترکیب آن ها مانند میوه هاى اسیدى، شیرین یا خنثى را دسته 
بندى کنید. هرگز نباید، میوه ها و سبزى ها را واقعا با یکدیگر مخلوط کنید حتى هنگامى که بعضى میوه ها 
را با یکدیگر ترکیب مى کنید، باید از ویژگى هاى اساسى آن ها آگاه باشید. شما فقط در صورتى مى توانید 
دو میوه شیرین مختلف را با هم بخورید که شامل هیچ اسیدى نباشند به عنوان مثال، هندوانه، سیب 

و آلو را مى توان با هم خورد. گریپ فروت، لیمو، پرتقال، زغال اخته، انگور، کیوى و به طور کلى 
مرکبات حاوى اسید هستند بنابراین نباید به طور تصادفى با هر میوه دیگرى ترکیب شوند. 

تمشک، انبه، سیب و توت فرنگى نیمه اسیدى هستند. آووکادو، بادام، بادام زمینى، 
گردو و نارگیل خنثى هستند بنابراین مى توان آن ها را با هم خورد براى 

درك بهتر، در این جا یک لیســت از ترکیبات میوه آمده 
است که شما باید از آن اجتناب کنید.

1. موز + پودینگ:
بدن شما ممکن است براى هضم این ترکیب مشکل پیدا کند این ترکیب باعث سنگین 
شدن معده در بزرگساالن، کند شدن ذهن و تولید سموم مى شود بنابراین، ممکن است 

براى مدتى احساس سرگیجه بکنید، در مورد نوزادان ممکن است کشنده باشد.

2. پرتقال + هویج:
اگر چه که این ترکیبى بســیار محبوب در آب میوه ها 
است، مصرف هر دو در یک زمان باعث سوزش معده، 
رفالکس صفراوى بیش از حد و حتى آسیب سیستم 
کلیه مى شود، که منشــاء بیمارى هاى جدى تر است. 
مهم تر از همه، اگر شما از مسائل گوارشى رنج مى برید، 
این ترکیب مى تواند آن را بد تر کند؛ مشکالت کلیوى 

نیز مى تواند در میان عوارض جانبى این ترکیب باشد.

3. موز + گواوا:
این ترکیب باعث ایجاد گاز و کم شدن ph خون مى شود و به همین ترتیب شما احساس 

سردرد و درد معده خواهید کرد.تهوع و ســنگینى، 

7. سبزیجات + میوه ها:
هم میوه و هم سبزى سالم هستند، اما این بدان معنى نیست که شما مى توانید همه آن ها را هم 
زمان بخورید. از آن جا که میوه ها حاوى قند بیشــترى هستند سبزیجات به سختى قابل هضم 
مى شوند. آن ها در معده باقى مى مانند در حالى که میوه ها را جذب مى کند و سموم بیشترى 

تولید مى کند، باعث درد معده، گاز، عفونت، اسهال و حتى سر درد مى شوند؛ هم چنین 
میوه ها داراى اسید بیشترى هستند بنابراین به معناى واقعى تقسیم و ارزش غذایى 

سبزیجات را کاهش مى دهد؛ حداقل، شما باید اسید را از شیرینى جدا کنید.
از ساالد میوه استاندارد اجتناب کنید، زیرا اساسا هضم مخلوط خربزه، سیب، آناناس، 
موز، توت فرنگى کند است. در عوض، مى توانید، سمت یک کاسه توت فرنگى که 

شامل زغال اخته و تمشک باشد بروید.
به یاد داشــته باشــید که وعده غذایى ساده تر، آســان تر هضم مى شود. 

وعده هاى غذایى که عناصر کمى دارند به بدن 
اجازه مى دهند که غذا هاى مناسب را هضم 

کند و همه مواد مغــذى موجود را 
جذب کند؛ در صورت شک و 

تردید، مى توانید با متخصص 
تغذیه مشورت کنید.

6. شیر + پرتقال:
مشکل شیر، آب پرتقال و غالت با هم این 
است که بدن شما قادر به هضم آن ها با هم 
نیست، حتى براى کودکان نیز مضر تر است. 
پرتقال باعث مى شود که معده شما قادر به 

هضم نشاسته موجود در غالت نباشد.

4. آناناس + شیر:
هنگامى که شیر و آناناس را با هم مصرف کنید، ممکن 
اســت عوارض جانبى خــاص مانند تهــوع، عفونت، 
اسهال، سر درد و حتى درد معده را تجربه کنید. ترکیب 
برمالئین و اســید الکتیک ممکن اســت در یک زمان 

مناسب نباشد.

5. لیمو + عنبه هندى:
این دو زمانى که با هم مصرف شوند. در بدن شما کم خونى ایجاد مى کنند. هم چنین مشکالتى 
براى هموگلوبین (پروتئین خون) ایجاد مى کند و به همین دلیل است که شما هرگز نباید آن را به 

فرزندان خود بدهید.

 لیســت از ترکیبات میوه آمده 
د از آن اجتناب کنید.
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و

اینین ترکیب باعث ایجاد گاز و کم
و ســنگینى، معدتهوعوع سردرد و درد

درست کردن یک کاسه میوه یا
بندى کنید. هرگز نباید، میوه ه
ترکیب مى کنید، را با یکدیگر
دو میوه شیرین مختلف را با
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ککند و همه مواد مغــذى موجود را
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غذیه مشوررت کنید.
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د کن ا خ کا
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گفته مى شود که صبحانه مهم ترین وعده غذایى در روز است، اما محققان اکنون بر این باورند که خوردن این وعده در اثرات منفى نشستن طوالنى مدت بر روى بدن
صبح زود مى تواند به داشتن عمر طوالنى تر کمک کند.

خوردن  صبحانه قبل از ساعت 7 صبح مى تواند طول عمر را افزایش دهد، اما تحقیقات نشان مى دهد که صبحانه  
خوردن ساعت 10 صبح به بعد مى تواند موجب مرگ زودهنگام شود.

تحقیقات قبلى نشان داده است که غذا خوردن در اواخر شب ساعت داخلى بدن را مختل مى کند و خطر ابتال 
به دیابت نوع 2 و بیمارى قلبى را افزایش مى دهد. اما مطالعات کمى به این موضوع پرداخته اند که آیا زمان 

خوردن صبحانه تأثیر مشابهى دارد یا خیر.
محققان دانشگاه نیویورك سیتى بیش از 34000 آمریکایى باالى 40 سال را براى چندین دهه تحت نظر گرفتند.
اوطلبان زمان خوردن غذا را ثبت کردند و دانشمندان این زمان را با میزان مرگ و میر در طول مطالعه مطابقت 
دادند. نتایج نشان داد کسانى که بین ســاعت 6 تا 7 صبح صبحانه مى خورند، شش درصد کمتر از افرادى که به 
طور منظم ســاعت 8 صبح صبحانه مى خورند، در معرض خطر مرگ زودرس ناشى از بیمارى هاى مهمى مانند 
بیمارى قلبى یا سرطان هستند. همچنین خطر مرگ زودهنگام در این افراد در مقایسه با کسانى که اولین وعده 
غذایى شان را ساعت 10 صبح مى خورند، 12 درصد کمتر است. محققان معتقدند نخوردن صبحانه یا دیرهنگام 
خوردن آن، «ساعت غذا» بدن - برنامه ریزى داخلى بدن که ترشح هورمون هاى مرتبط با تغذیه مانند انسولین را 

کنترل مى کند - را مختل مى کند.

چه ساعتى باید صبحانه خورد؟

تنفر از تلفن لزوما به 
این معنا نیست که شما 

دچار اضطراب تلفنى شده اید، 
هرچند این دو حالت روحى مى توانند 

به یکدیگر مرتبط باشند...
 با توجه به مشــغله فراوان در زندگى امروزى و به خصوص شــیوع 
پاندمى کرونا، حفظ ارتباط با عزیزانمان بدون مالقات حضورى آنها 
اهمیت بیشترى از گذشته یافته است. اما براى برخى از افراد برقرارى 
ارتباط بدین صورت و از طریق مکالمه تلفنى تجربه اى اســترس زا 

محسوب مى شود!
اضطراب تلفنى یا "فوبیاى تماس تلفنى" تحت عنوان ترس و اجتناب 
از مکالمات تلفنى تعریف مى شود و میان افرادى که مبتال به اختالل 

اضطراب اجتماعى هستند مشکلى رایج به شمار مى رود.
البته تنفر از تلفن لزوما به این معنا نیست که شما دچار اضطراب تلفنى 
شــده اید، هرچند این دو حالت روحى مى توانند به یکدیگر مرتبط 
باشــند. عالوه بر پرهیز از برقرارى تماس هاى تلفنــى، گاها دیده 
مى شود که افراد درگیر با فوبیاى تماس از زنگ خوردن گوشى همراه 

خود نیز آشفته شده و استرسى فزاینده را تجربه مى کنند.

شمارى از مهم ترین عالئم احساسى اضطراب 
تلفنى عبارت اند از: به تاخیر انداختن و یا اجتناب 
کامل از برقرارى تماس به علت تشــدید اضطراب، 
احساس عصبى شدن و یا استرس غیر عادى قبل، حین و یا حتى بعد 
از اتمام تماس، وضعیت روانى ناپایدار توام با استرس فراوان پس از 
شنیدن صداى زنگ تلفن، وسواس و نگرانى در مورد آنچه که گفته 
مى شود. عالئم فیزیکى هم معموال شــامل حالت تهوع، افزایش 

ضربان قلب، تنگى نفس، سرگیجه و تنش عضالنى هستند.
اگر شما نیز با چنین احساساتى رو به رو هســتید، بهتر است بدانید 
که تنها نیستید. یک نظرسنجى معتبر در ســال 2019 از کارکنان 
ادارات بریتانیا نشان داد که 76 درصد از نسل هزاره به دنبال شنیدن 
صداى زنگ تلفن همراه خود دچار تشویش فکرى و اضطراب روانى 

مى شوند.
به همین دلیل حدود 61 درصد از اعضاى نسل هزاره به طور کامل 
از برقرارى تماس و یا جوابگویى به تمــاس هاى ورودى خوددارى 
مى کنند. در مقابل مشــخص شــده که 40 درصد از بیبى بومرها 
(متولدین حد فاصل سال هاى 1946 تا 1964) نیز با همین مشکل 
دســت و پنجه نرم مى کنند. در این میان 42 از بیبى بومرها درست 

مانند جمعیت 61 درصدى نســل هزاره، عالقه اى به پاسخ دهى به 
تماس هاى تلفن همراه خود ندارند.

ریشه هاى اجتناب از تماس تلفنى و راهکارها
به گفته محققان صحبت کردن با تلفن در غیاب تمامى نشانه هاى 
اجتماعى از جمله حرکات، زبان بدن و تماس چشــمى، براى تعداد 
زیادى از مردم به ویژه مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعى بسیار 
دلهره آور خواهد بود. علت این موضوع ممکن است به محدودیت فرد 
به صداى خود وابسته باشد. در واقع هر یک از ما در برقرارى ارتباط 
به صورت حضورى و با استفاده از نشانه هاى مذکور، به درك بهترى 
نسبت به صداى خود دست مى یابیم و مى توانیم کلماتمان را با آگاهى 

بیشترى انتخاب کنیم.
با استناد به مقاله اى که از طریق The Conversation شبکه اى از 
رسانه هاى غیر انتفاعى انتشار اخبار در اختیار عالقه مندان قرار گرفته 
است، افراد با سطوح باالترى از اضطراب روزانه اغلب ارسال پیامک 
را به تماس تلفنى ترجیح مى دهند زیــرا این انتخاب به آنها فرصت 
مى دهد تا در مورد متن پیام خود فکر کنند و فضایى غیر رسمى تر در 

دست داشته باشند.

از طرفى دیگر پژوهش منتشر شده توسط مجله روانشناسى و رفتار 
سایبرى، تلفن هراســى را به ترس از این که افراد دیگر در مورد ما 
چه فکرى مى کنند هم نســبت داده اســت. براى این افراد با حذف 
واکنش هاى فورى شخص پشت تلفن از مسیر ارسال پیام هاى متنى، 
راهى به سوى آرامش بیشتر و برقرارى ارتباط اجتماعى بدون ترس 

از عدم تایید باز خواهد شد.
همچنین در حالتى که فرد با شنیدن صداى زنگ تلفن دچار استرس 
مى شود، بهتر است از صداهاى مالیم و آرامش بخش با درجه پایین 
استفاده شود. چنین تمریناتى به مرور زمان عالئم احساسى و فیزیکى 
تلفن هراسى را کمرنگ خواهند کرد و به فرد در راستاى کنترل بهتر 

افکار خود کمک مى کنند.
یکى دیگر از دالیلى که گاهى اوقات تلفن هراسى را تشدید مى کند، 
احساس ناخوشایند فرد از در معرض توجه دیگرى قرار گرفتن است. 
در مکالمات رو در رو عوامل محیطى زیادى وجود دارند که به حواس 

پرتى منجر مى شوند.
براى مثال اگر شخص احساس فشــار کند، مى تواند نگاهش را به 
جهت دیگرى برگرداند، تلفن همراه خود را چــک کند و یا در مورد 
یکى از نشانه هاى پویاى محیط صحبت کند. مجموعه این ها باعث 

مى شــود که روند تعامل عادى تر به نظر برسد و مکالمه به صورت 
طبیعى جریان یابد. این در حالى است که طى تماس هاى تلفنى هیچ 
حواس پرتى محیطى خاصى وجود ندارد. بنابراین مى توان احساس 
کرد که تمرکز اصلى فرد پاسخ دهنده و تماس گیرنده بر واکنش فورى 

به سواالت است.
شاید کمى عجیب باشد اما یکى از موثرترین روش ها براى غلبه بر 
اضطراب تلفنى، قرار گیرى در معرض تماس هاى تلفنى بیشتر است! 
هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، کمتر طاقت فرسا به نظر مى رسد. 
همچنین این احتمال وجود دارد که در بســیارى از موارد اضطراب 
احساس شده با فقدان تجربه کافى در ارتباط باشد. در واقع اعتماد به 

نفس ضرورى در این زمینه با تمرین دائمى به دست مى آید.
شما مى توانید این فرآیند را با تهیه یک فهرست از افرادى انجام دهید 
که باید با آنها صحبت تلفنى داشته باشید، مانند دوستان یا همکاران. 
سپس در هر مورد عواملى که سبب افزایش اضطرابتان مى شوند را 
یادداشت کرده و آنها را مرور کنید. براى مثال این عوامل مى توانند 
ترس از اشتباه و یا احســاس مورد قضاوت واقع شدن باشند. پس از 
اتمام تماس، با تایید موفقیت خود به خودتان کمک مى کنید تا براى 

تماس بعدى انگیزه الزم را داشته باشید.

جریان خون کاهش یابد و در نتیجه به رگ هاى پا آســیب
برســد. وایتلى گفت: وقتى جریان خون در عروق پا کندتر

قققققروق مى شود، محیط این ع

بافت ســفت مى شــود بــه معنــاى اســکلرودرمى لب
رنجر وایتلى ادامه داد: تنبلــى گاهى م و اســت.

ببببببببه بیمارى مى شــود. لخته شــدن خون در

طوالنى مدت حتى در
با تمرین هایى مانند تمر
خون در پا را فعال کنی

 حین کار خوددارى کنید و 
شکششى، جریان  مرین هاى 

نید.

مرگزودرس ناشىاز بیمارى هاى مهمى مانند  8طور منظم ســاعتت 8 صبح صبحانه مى خورند، در معرضخطر
بیمارى قلبى یا سرطان هستند. همچنین خطر مرگ زودهنگام در این افراد در مقایسه با کسانى که اولین وعده 
2 صبح مى خورند، 12 درصد کمتر است. محققان معتقدند نخوردن صبحانه یا دیرهنگام  غذایى شان را ساعتت 10
خوردن آن، «ساعتت غذا» بدن - برنامه ریزى داخلى بدن که ترشح هورمون هاى مرتبط با تغذیه مانند انسولین را 

مختل مى کند. کنترل مى کند - را

تنفر از تلفن لزوما به 
این معنا نیست که شما 

دچار اضطراب تلفنى شده اید،
هرچند این دو حالت روحى مى توانند 

به یکدیگر مرتبط باشند...
مشــغله فراوان در زندگى امروزى و بهخصوص شــیوع توجه به  با
آ

شمارى از مهم ترین عالئم احساسى اضطراب
انداختنو یا اجتناب اند از: به تاخیر تلفنى عبارت
اضطراب، علت تشــدید برقرارىتماس به کامل از
احساس عصبى شدن و یا استرس غیر عادى قبل، حین و یا حتى بعد
از اتمام تماس، وضعیت روانى ناپایدار توام با استرس فراوان پس از
شنیدن صداى زنگ تلفن، وسواس و نگرانى در مورد آنچه که گفته

1مانند جمعیت 61 درصدى نســل هزاره، عالقه اى به پاسخ دهى به 
تماس هاى تلفن همراه خود ندارند.

ریشه هاى اجتناباز تماستلفنى وراهکارها
به گفته محققان صحبت کردن با تلفن در غیاب تمامى نشانه هاى 
اجتماعى از جمله حرکات، زبان بدن و تماس چشــمى، براى تعداد 

از طرفى دیگر پژوهش منتشر شده توسط مجله روانشناسى و رفتار 
مورد ما  دیگر در ترساز این که افراد سایبرى، تلفن هراســى را به
حذف  چه فکرىمى کنند هم نســبت داده اســت. براىاینافراد با
واکنش هاى فورى شخص پشت تلفن از مسیر ارسال پیام هاى متنى، 
راهى به سوى آرامش بیشتر و برقرارى ارتباط اجتماعى بدون ترس 

از عدم تایید باز خواهد شد.

مى شــود که روند تعامل عادى تر به نظر برسد و مکالمه به صورت
طبیعى جریان یابد. این در حالى است که طى تماس هاى تلفنى هیچ
حواس پرتى محیطىخاصى وجود ندارد. بنابراین مى توان احساس
کرد که تمرکز اصلى فرد پاسخ دهنده و تماس گیرنده بر واکنش فورى

به سواالت است.
از موثرترین روش ها براىغلبه بر شاید کمى عجیب باشد اما یکى

درباره استرس تلفنى؛ چرا بسیارى از ما به آن دچار هستیم؟
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امروز بخــش دوم گفتگوى «نصــف جهان» با ســرهنگ مجید 
طاهرى زاده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان را 
پیش رو دارید. در بخش اول این مصاحبه که دیروز منتشر شد، سرهنگ 
طاهرى زاده به نسل جدید معتادانى اشاره کرد که از مواد مخدر جدید 
استفاده مى کنند و مانند نســل پیش از خود، سعى در مخفى کردن 
مصرفشان هم ندارند. به گفته او، بزرگ ترین چالش پلیس مواد مخدر، 
اضافه شدن این نسل به چرخه اعتیاد است. تأکید رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان اصفهان در اینکه باید به اصل پیشگیرى از اعتیاد 
در جامعه پرداخت چشمگیر بود. او در این گفتگو مشخصاً به ماده مخدر 
«گل» اشاره کرد و اینکه قاچاقچیان به هدف رسیدن به تعداد مصرف 
کننده بیشتر، در ترکیب این ماده دستکارى کرده اند و به دلیل همین به 
روز شدن رفتار توزیع کنندگان است که باید به اصل پیشگیرى توجه 
کرد. سرهنگ طاهرى زاده که به گفته خودش 20 سال است لباس 
مبارزه با مواد مخدر را به تن کرده، از مجموع اقدامات انجام شده در این 
مســیر دفاع کرده و در بخش دوم گفتگوى خود با «نصف جهان» از 
اعتیاد به عنوان یک بیمارى چند بُعدى نام مى برد که مبارزه با آن تنها 
وظیفه یک یا دو سازمان نیست و باز هم تأکید او بر این است که اصل 

پیشگیرى بر همه چیز مقدم است. 

ما منکر کارهاى انجام شده نیستیم، اما معتقدم 
اثربخش بودن فعالیت هاى شما باید بررسى 
شود چون تا این کار صورت نگیرد مردم فکر مى 
کنند کارى انجام نشده و شما همچنان از فعالیت 

هاى انجام شده دفاع مى کنید.
این را بگویم که این موضوع، فقط مشــکل ما نیســت؛ چون بحث 
بررسى میزان اثربخشــى اقدامات فرهنگى، مشکل دیرینه جهانى 
است. کشورهاى دیگر هم چنین مشکلى دارند، چون نتایج اقدامات 
فرهنگى اساســاً دیربازده اســت. با وجود اینکه همه شعار مى دهند 
پیشــگیرى بهتر از درمان اســت، اما چون نتایج مربوط به اقدامات 
حوزه هاى درمانى و مقابله قابل مشاهده و سنجش است، دستگاه ها 

به این حوزه ها بیشتر توجه مى کنند.
پس شما قبول دارید که با برخوردهاى قهرى و 
دستگیرى معتادان و بعد از مدتى رها کردن آنها 
نمى توان چرخه مصرف و توزیع مواد مخدر را 

کنترل کرد.
بله دقیقاً. (آه مى کشد) اعتیاد یک بیمارى همه بعدى است و باید همه 
بعدى با آن برخورد شود. وظیفه یک سازمان یا دو سازمان نیست. اى 
کاش اینطور بود که پلیس معتاد را مى گرفــت، بعد تحویل مى داد 
و ماجرا تمام مى شد اما اینطور نیســت. اگر اینطور بود یک معتاد ده 
بار که نه همان یک بار درمان مى شد و تعداد معتادان کشور به صفر 
مى رسید. بله، یک ستاد مواد مخدر داریم که اغلب دستگاه ها و نهادها 
در آن عضو هستند و وظیفه دارند در سه حوزه عرضه مواد مخدر و در سه 
بعد پلیس، درمان و پیشگیرى فعالیت کنند و در این سه حوزه سازمان 
هایى که مرتبط هستند وظیفه دارند که این سه بعد را باهم هماهنگ 

کنند. به این ترتیب است که مى توانیم اعتیاد را کنترل کنیم.
اکنون هم زحمت بسیار کشیده شده اما چون 
اعتیاد بیمارى سختى است و روش هاى درمانى 
مختلف را مى طلبد بنابراین الك پشــتى عمل 
شده است. پس بهتر نیست به جاى حرکت الك 
پشتى در امر درمان سریع تر عمل کنیم تا وضع 

بدتر از این نشود؟
آفرین همین صحیح است. متأسفانه ما در حوزه پیشگیرى از اعتیاد به 
شدت عقبیم و فعالیت هاى پیشگیرانه ما باید بیش از اینها باشد و به 
نسل پایه برگردد و از کودکستان و مهدهاى کودك شروع شود نه به 
شکل بروشور و برنامه هایى که فایده ندارد، بلکه با روش هاى جدید.

یکى از این روش ها، کنگره 60  است که به منظور رهایى معتادینی 
که همواره خواســتار رهایى از اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی براي 

درمان خود پیدا نکرده اند تشــکیل شده 
است. این روش ابداعى ما در ایران بوده 
اســت. ما باید دو گام برداریم؛ یکى در 
رابطه با خانواده که نمى شودآن را نادیده 
گرفت و بهترین نهادى است که مى تواند 
مؤثر عمل کند و بــا دادن حال خوب به 
فرزندانشان مؤثر باشــد و دوم شناخت 
فرزندان و توجه به رفتارهاى آنها در اولین 

دوره هاى مصرف او.
ولــى فکر نمــى کنید 
وقتى پــدر و مادرها هم 
آگاهى نداشــته باشند 
نمــى تواننــد در این 
عمل  موفق  پیشگیرى 
کنند؟وقتى یک قرص 
کوچک در جیب فرزند 
من هســت من از کجا 
متوجه شــوم که این 
قرص سردرد هست یا 
ماده مخدر است یا چیز 

دیگرى ؟
مگر ما نســبت به کرونا آگاه بودیم؟ چرا پس همه مــا در این رابطه 
پیشگیرى کردیم و کسب اطالعات کردیم؟ احساس نیاز باعث شد 
که ما به این سمت برویم. پس چرا در رابطه با اعتیاد احساس نیاز نمى 
کنیم؟ در حال حاضر ما مى توانیم توسط دستگاه هاى ذیربط، ان اى ها 
و خانواده به ستیز با مصرف مواد مخدر و فعالیت هاى پیشگیرانه برویم. 
یعنى فکر مى کنیــد ان اى هــا در این زمینه 

مى توانند کمک کننده باشند؟

چرا که نه. یکــى از روش هاى درمانى ان جــى او ها و فعالیت هاى 
داوطلبانه است که فرد با پاى خودش به این مکان ها مى رود و خانواده 
درمانى و معنویت درمانى مى کند. ان اى ها به این خاطر که روشــى 

براى پیگیرى درمان دارند روش عالى محسوب مى شوند.
ولى قبًال نیروى انتظامــى موافق ان اى ها و ان 
جى اوهاى ترك اعتیاد نبــود و زیاد این مراکز 
غیر رسمى را در ترك اعتیاد مؤثر نمى دانست و 

بیشتر روى همان کمپ ها زوم کرده بود. 
نه، چنین چیزى نبوده است. ما همواره از روش هاى داوطلبانه استقبال 
کرده ایم و همانطور که قبًال اشاره کردم، کنگره 60 که یکى از ابداعات 
ایرانیان در ترك اعتیاد است را بنیانگذارى کرده ایم و بیشتر از 15 سال 
است که این مرکز در ایران فعال است و یک روش جامع متادون درمانى 
محسوب مى شود و موفق عمل کرده اند و همه بیمارانى که تمایل به 
ترك داشــته اند را درمان کرده اند. اما مشــکل ما این است که همه 
معتادان تمایل به ترك ندارند. اعتیاد یک بیمارى است که اگر تمایل 
فرد باشد مى توانیم از پس آن برآییم. براى همین ما اینها را دستگیر 

مى کنیم و تحویل این مراکز مى دهیم تا انگیزه درمان ایجاد شود .
چه تعداد معتاد بعــد از اینکه به کمپ یا مراکز 

درمان اعتیاد مى رود برگشت به اعتیاد دارند؟
نُرم جهانى روش هاى درمانى این اســت که 20 درصد از معتادان در 
این مراکز درمان شوند. در کشور ما تا 80 درصد هم هستند البته این 
آمار کسانى است که تمایل به اعتیاد و ترك اعتیاد دارند و براى درمان با 
پاى خودشان آمده اند و درمان را پذیرفته اند. ماندگارى در درمان اصل 
است. در دنیا بحث بر سر این است که این ماندگارى در درمان آیا باید 
با سالم بودن مطلق یعنى با پرهیزمدارى مطلق همراه باشد یا با کاهش 
آسیب که غالب نگاه ها به سمت کاهش آسیب رفته است. در واقع گفته 
نمى شود افراد، تحت پوشش خدمات درمانى اعتیاد قرار بگیرند و اگر 
تا دیروز روزانه چهارگرم هروئین مصرف مى کرد حاال این را در مدتى 
کوتاه به صفر برساند؛ بلکه گفته مى شود این ترك مواد باید تدریجى 
اتفاق بیفتد و اگر چهار گرم امروز به دو گرم در سال بعد رسید همین 
کاهش از عوارض مواد بر بدن فرد مى کاهد. کاهش آسیب هاى ناشى 
از مصرف موادمخدر اولویت دارد. البته در حوزه درمان، مسائل ریزترى 
هم موردتوجه است مثل باالبردن پوشش درمان، ارائه خدمات روان 
درمانى به جاى تکیه بر داروهاى مرسوم براى ترك و تولید داروهاى 
جدید.درحوزه پیشگیرى هم، سطح بندى 
جامعه و باالبردن هرچه بیشــتر آگاهى 
افراد و خانواده ها در اولویــت قرار دارد. 
اکنون دیگر دولت ها در بخش پیشگیرى 
و درمان اعتیاد خودشان را مستقیماً درگیر 
نمى کنند؛ بلکه، کارها را به سازمان هاى 
مردم نهاد و بخش خصوصى مى سپارند. 
یک موضوع را به شما بگویم؛ معتادانى که 
خودخواسته مراجعه مى کنند یا خودشان 
به این نتیجه رسیده اند که ترك کنند تا 
80 درصد بازگشت ندارند. اما مشکل ما 
این اســت که امروز با معتادانى سر و کار 
داریم که اصًال قبول ندارند معتاد هستند؛ 
جوان هایى که دیگر قیافه هایشان ژولیده 

و ژنده نیست. 
پس معتادان در حال خوش تیپ 
شدن هســتند و عالوه بر پایین 
آمدن ســن اعتیاد در کشورمان 
موضوع قابل لمس دیگر این است 
که دیگر ما معتاد تابلو نداریم و با 
این حساب معتاد بودن این افراد 

به ذهن هم خطور نمى کند. 
بله، متأســفانه این اتفاق افتاده و در حال زیاد شدن است و اگر کسى 
متخصص نباشد نمى تواند از روى قیافه افراد پى به اعتیادشان ببرد. 
مواد مخدر جدید به این شکل عمل مى کنند که از درون روى مغز اثر 
مى گذارند و ما مى بینیم که یک معتاد به مواد مخدرى مانند تریاك، 
عوارض اعتیادش دیرتر خودش را نشان مى دهد اما کسانى که مواد 
صنعتى مصرف مى کنند بعد از 4 یا 5 ســال به شدت دچار عوارض 

مصرف مى شــوند و با تغییر الگوى مصرف عوارض اعتیاد زود عمل 
مى کند.

در اذهان جا افتاده ســتادمبارزه  با مواد مخدر 
و بقیه دستگاه ها ترجیح مى دهند که معتادان 
کمتر جلوى چشم باشند و براى معتادان متجاهر 
هیچ درمان خاصى انجام نمى شود. این درست 

است؟
این جمله مغلطه اســت چرا که طبق ماده 15 قانــون جامع مبارزه با 
مواد مخدر، معتادى که خــودش مراجعه مى کند از چرخه جرم خارج 
مى شود. طبق ماده 16 همین قانون معتادى که مراجعه نمى کند حکم 
معتاد متجاهر دارد و وظیفه پلیس هست که او را جلب کند و به کمپ 
ماده 16 که کمپ اجبارى است بفرستد. مسئوالن کمپ هم بر اساس 
میزان مصرف و بیمارى فرد، ممکن است تا 6 ماه هم او را نگه دارند اما 
حرف من این است به جاى برخورد با معتاد باید با سیستم اعتیاد برخورد 
کرد، این برخورد باید خیلى هم قوى و جدى باشد. در قوانین کشور گفته 
شده اگر معتاد به سیستم درمان مراجعه کند، دیگر معتاد نیست؛ بلکه، 

بیمار است، اما اگر مراجعه نکند تحت شرایطى مجرم است که به نظر 
من این طرز نگاه هم باید اصالح شود. 

برخى از مردم اعتقاد دارند که معتاد حق زندگى 
ندارد و او را به عنوان بیمار نمى شناسند، پلیس 
مى گوید معتاد متجاهر نباید جلوى چشم باشد 
و باید دستگیر شود، معتاد مى گوید نشئگى به 
تحقیرشدن مى ارزد و قاچاقچى مى گوید بازار 
همینطور آشفته باشد بهتر است.مى دانم شما 
یکى از مخالفان برخوردهاى فیزیکى با معتادان 
هستید، چون معتقدید باید با اعتیاد مقابله کرد 
نه با معتاد، اما کمتر کســى با نظر شما موافق 
است و هنوز پلیس و البته ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر پیگیر برخورد بــا معتادان و از بین بردن

 ســکونتگاه هاى غیرمجاز هستند. شاهد این 
مدعا هم برخى کمپ ها هســتند که در آنها با 
معتادان به شــکل قهرى برخورد مى شود نه 
به عنوان یک فرد بیمار. در این باره چه نظرى 

دارید؟
من معتقدم پلیس مبارزه با مواد مخدر باید وجود داشــته باشد چون 
مقابله با عرضه یکى از موضوعات مهم در حوزه اعتیاد است. درمان 
اعتیاد درمان سختى است و اینطور نیست که ما به طور قطعى بگوییم 
فرد درمان شــده تحویل دهیم. انسان یک موجود پیچیده است. این 
بیمارى هم پیچیدگــى عجیب و غریب دارد و وقتــى فرد معتاد مى 
شود، تمام ارکان زندگیش از هم گسیخته اســت و خرابى هایى که 
ایجاد کرده را نمى تواند یک شــبه و در عرض زمانى کم درمان کرد. 
از سوى دیگر هم بى انصافى است بگوییم همه کمپ هایى که دولت 
ایجاد کرده به این شکل است. اما به هر حال برخى از کمپ ها که به 
شکل غیر مجاز هستند ممکن است به این ترتیب عمل کنند. بهترین 
روش هاى درمانى هم صددر صدى نیست. اعتیاد بیمارى بسیار عود 
کننده اى است. قاچاقچیان هم به هر حال به فکر خودشان و به دنبال 
تقاضا هستند. بنابراین قاچاقچى وقتى مى بیند یک ماده مخدر دیگر 
خواهان ندارد به دنبال ماده دیگرى مى رود. همانطور که پیش تر هم 
گفتم، ما هر چقدر هم جریمه بگذاریم و اعدام قاچاقچیان وجود داشته 
باشد باز هم در این بازار اینقدر جذابیت و تقاضا وجود دارد که همچنان 
معتاد وجود خواهد داشت؛ بنابراین، همانطور که گفتم بهترین کار این 
است که به سمت پیشگیرى برویم. در این زمینه هم کارهاى خوبى 
در اصفهان انجام شده و مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر به شدت 

انجام مى شود. 
در برنامه هاى پیشگیرى از اعتیاد، بیشتر روى 

زنان تمرکز مى کنید یا مردان؟
فرقى نمى کند، به هر دو بخش توجه داریم.

اما قبول دارید که اعتیاد در زنان در حال گسترش 
است و نیاز به توجه ویژه دارد. 

معتقدم اعتیاد در زنان آثار و تبعات مخرب ترى نسبت به اعتیاد مردان 
دارد و آسیب هاى ناشى از آن قابل مقایسه با مردان نیست. 

نکته اینجاست که با اینکه تعداد زنان معتاد زیاد 

است اما به نسبت مردان تعداد کمى از آنها جذب 
مراکز خدماتى مى شوند؟

بله درست است. البته این نه تنها در مورد زنان بلکه در مورد مردان معتاد 
هم صدق مى کند و به این علت که آمار زنان معتاد کمتر از مردان است 
تصور مى شود که آنها کمتر مراجعه مى کنند. ولى به هر حال وظیفه 
همه ما  این است که فرهنگسازى کنیم و شرایطى را ایجاد کنیم که فرد 
معتاد به جاى اینکه نابودتر شود و در این منجالب به آسیب هاى بدترى 
دچار شود، بدون نگرانى از پلیس و قانون بیاید براى درمان. هماهنگ 
با این موضوع باید خانواده معتادان هم آموزش ببینند. گاهى خانواده 
حتى حاضر به مردن فرد معتاد هم هست اما با مشاوره مى تواند بپذیرد 
که فرد معتاد مى تواند به زندگى عادى برگردد. با روش هایى که اکنون 
در رابطه با مبارزه با مواد مخدر وجود دارد خیلى از معتادان برگشته اند و 
هفت هشت هزار نفرى طى ده سال گذشته درمان شده اند و خیلى ها 

خودشان را از اعتیاد پس مى گیرند.
میزان مراجعه معتادان پــر خطر به این مراکز 

چقدر است؟

تقریبًا 50ـ  50 است؛ یعنى نیمى از آنها مى آیند. گرچه این آمار، آمار 
مطلوبى نیست اما بد هم نیست. البته این را هم بگویم که این معتادان 
به ندرت درمان مى شوند و شاید آمار پاك شدن آنها به یک درصد هم 
نرسد، اما ما به دنبال بهبود آنها نیستیم؛ بلکه، همین که مشکالت آنها 
رفع شود و از نظر بهداشتى براى جامعه خطرى نداشته باشند برایمان 

کافى است و آن را هم موفقیت مى دانیم.
پس شانس بهبود معتادان با شدت اعتیاد زیاد 

هم صفر نیست و نباید ناامید شویم.
اگر روش علمى درستى داشته باشیم از پس اعتیاد برمى آییم و بسیارى 
از معتادان به زندگى برخواهند گشت.حتى در رابطه با معتادان پرخطر، 
آنهایى که زیر پل ها، خرابه ها و پاتوق ها جمع مى شــوند و امیدى به 
بهبودشان نیست اگر در سیســتم درمان با آنها خوب کار شود ترك 
مى کنند و این برد اســت. تعداد این معتادان که به معتاد بهبودیافته 
مشهورند، کم نیست. االن خیلى از این بهبودیافته ها در نوبت گرفتن 
تسهیالت هستند. ما معتقدیم این حمایت ها مى تواند به بهبود کامل 
معتادان منجر شــود. وقتى این گونه با معتاد رفتار شود او مى بیند اگر 
در گذشــته همه به او توهین مى کردند و او را از خود مى راندند حاال 
که به ســمت ترك رفته همه به او احترام مى گذارند و او را مى پذیرند 

و حاضرند به او خدمات هــم بدهند. این 
احتمال وجود دارد که به ســمت ترك و 
بهبود کامل برود و به داشتن یک زندگى 
جدید فکر کند. بسیارى از خانواده هایى که 
یک روزى مى خواستند عضو معتاد خانواده 
بمیرد و دیگر نباشــد با استفاده از مشاوره 
هایى که بــه آنها دادیم توانســتند عضو 
معتاد خانواده را بهبود ببخشند و کمکش 
کنند که به زندگى برگردد. بنابراین ما هم 
معتقدیم اگر حل مســئله فقط به شکل 
جمع آورى معتادان و آســیب ها از سطح 
شهر باشد و حوزه پیشگیرى مغفول بماند 
کنترل آســیب هاى اجتماعى کامًال ابتر 
خواهدبود. لذا قرارگاهى که تشکیل شده 
به یک وحدت کالم رســیده مبنى بر این 
که پیشگیرى باید در کنار درمان مدنظر 
باشد. البته بازهم تکرار مى کنم اگر همه 
نهادهاى ذیربط ورود جــدى نکنند و از 
پیشگیرى غافل شویم کارهایمان خیلى 
نتیجه نخواهدداشت اما همانطور که گفتم 

اگر تقاضا را کاهش دهیم و سودرسانى را از بین ببریم و مجرم بعد از دو 
دو تا چهار تا متوجه شود که رفتارش سودى ندارد دست به جرم نمى زند.
و این تقاضا بخاطر ترانزیــت بودن اصفهان 

است؟یا بخاطر نوع فرهنگ این شهر؟
اینکه اصفهان در مسیر قاچاق هســت امرى است که فرقى از لحاظ 
مصرف به وجود نیاورده و حتى کمتر از شهرهاى دیگر مصرف کننده 
مواد مخدر داریم. با اینکه ما چهارراه مواصالتى و در مسیر قاچاق مواد 
مخدر هستیم از لحاظ میزان شیوع، استان بیست و سوم هستیم و جزو 

آخرین استان هاى کشور به شــمار مى رویم. علت آن هم فرهنگ            
غنى اصفهان و خانواده ها، همسایه،کاسب محل و غیره هستند که 
همه در فرهنگ کنترل نقش داشته و بچه هاى اصفهانى یک دست 

بزرگ شده اند. 
در ماه هاى اخیر میزان کشــفیات مواد مخدر 
در اصفهان افزایش داشته است. آیا افزایش 
کشفیات دلیل واردات بیشــتر مواد مخدر به 

اصفهان نیست؟
درصدى از این موضوع وجود دارد اما دلیل دیگر این است که پلیس 
هوشمندتر عمل مى کند. ایران رتبه اول کشفیات مواد مخدر در جهان 

را دارد و یک درصد هم مربوط به افزایش توزیع است.
سردار اســماعیل احمدى مقدم حدود ده سال 
پیش که مواد صنعتى جدید آمده بود، گفته بودند 
که فقط 2 درصد مصرف کنندگان، مواد صنعتى 
مخدر را مصرف مى کننــد و بقیه مصرف مواد 
شامل دیگر مواد مخدر مى شود. گویا امروز بعد 
از ده سال ما با وزنه سنگینى از معتادان مبتال به 
مواد مخدر صنعتى روبه رو شده ایم و آمارها جا 

به جا شده است.
درست اســت که مصرف مواد صنعتى زیاد شــده اما هنوز که هنوز 
است مواد سنتى ما میزان مصرفش باالست و در زمینه مواد صنعتى 
مى توانیم بگوییم که درصد شیوع و وابستگیشان باالست. بیشتر از 
80 درصد کشفیات پلیس تریاك است و این خودش نشان مى دهد 
که هنوز مواد مخدر سنتى، امپراطورى مى کنند اما  از لحاظ ساختار 
فیزیکى، مطالبه اجتماعى براى مواد صنعتى بیشتر است. یکى دیگر از 
مشکل اصلى ما  این است که مصرف کننده هاى ما همه چیز مصرف 
مى کنند و همین قدرت تخریب را سنگین کرده و بسیار باال مى برد 
تا جایى که معتادان متجاهر امروز هر چه به دستشــان بیاید مصرف

 مى کنند و میزان مرگ ها از طریق اوردوز زیاد شده است.
این موضوع بخاطر عدم کشــت خشــخاش 
در افغانســتان و گران شدن تریاك نیست که 
معتادان ترجیح مى دهند مواد دیگر را مصرف 

کنند؟ 
صحبتش هست اما هنوز اثرش را ندیده ایم. اما اگر نکاشتن خشخاش 
در افغانستان باعث افزایش قیمت تریاك شود و معتادان به سمت مواد 
صنعتى بروند وظیفه ما سنگین مى شــود. به این خاطر که معتادان 
مجبورند به موادى مثل شیشــه و مواد مخدر صنعتى دیگر تن داده 
و تغییر الگوى مصرف بدهند و مى دانیم قدرت مصرف تخریب مواد 
صنعتى قابل مقایسه با مواد ســنتى نیست؛ بنابراین با کاهش کشت 
خشخاش و تریاك ما شرایط جدیدى پیش رو خواهیم داشت که در 
حال رصد و پیش بینى اتفاقات هستیم و امیدواریم علیه این موضوع 

اتفاقاتى را رقم بزنیم.
روند شیوع شیشه در اصفهان به چه شکل است؟

شیشه یک جهش سنگین در دهه 80 داشت. در واقع شیوع پر قدرتى 
داشــت به این علت که جامعه در موردش بى اطالع بود. در آن زمان 
معتادان به سمتش یورش بردند و اولین ماده اى بود که به این شکل 
وارد کشور شده بود. فریب جدیدى بود و اطالعات غلطى در مورد آن 
داده شد. اینکه از افسردگى جلوگیرى مى کند و خطر هرویین را ندارد 
ولى چون قدرت تخریب بســیار باالیى داشت کم کم از رده مصرف 
خارج شد و اکنون حجم کمترى از مصرف کنندگان این ماده را داریم به 
این خاطر که مجازات هاى سنگینى برابر با هرویین براى آن گذاشته 
شد اما به این علت که معتادان به آن وابسته شدند و سوددهى زیادى 
داشــت، قاچاقچیان دست از سر آن برنداشــتند و مهم این است که 

اذهان آگاه شوند. 
آیا ما در مقابل اســامى با تبلیغات زیبا آمادگى 

الزم را داریم؟
اگر ده هزار مورد مواد جدید دیگر هم به ایران برسد باید جامعه در مورد 
آن آگاه باشد. اینکه قارچ مصرف شود یا گل یا دستمال فرقى نمى کند. 
قاچاقچیان از حاال در این فکر هستند که 
اگر تریاك نیامد مصرف کننده را چطور 
نگه دارند. آنها به فکر خودشانند و ما هم 
باید به فکر پیشگیرى باشیم. چرا جامعه 

من باید منتظر اسم جدید باشد؟
و ایــن پیشــگیرى روى دوش 
چه کســى اســت؟ روى دوش 
شهردارى، بهزیستى یا پلیس؟ 
این پیشگیرى به عهده کیست؟

خیلى روشن است که پیشگیرى در دست 
کسانى است که وظیفه آنها فرهنگسازى 
اســت. نمى شــود گفت که فقط دست 
آموزش و پرورش، ارشــاد یا بهزیستى 
اســت. من باید از خانه خودمم شــروع 
کنم. هنوز که هنوز اســت پدر و مادرها 
بزرگ ترین رســانه هاى آگاهى دهنده 
هســتند. ما باید به خودمان فکر کنیم. 
ما باید در قبال پیشــگیرى از مواد مخدر 

احساس نیاز کنیم. 
ولى به نظر مى رسد که مردم ما 
هنوز این احســاس نیاز را باور 

نکرده اند.
مردم که هیچ، هنرمند و سلبریتى و مســئول و وزیر و وکیل هم باور 

نکرده اند. 
و قوانیــن چطــور؟ آیــا نیــاز هســت که 

سختگیرانه تر شود؟
االن دنیا به قوانین ما ایراد مى گیرد که چرا اینقدر ســنگین است اما 

مسلماً ما نیازمند به روز رسانى قوانین هستیم.

گفتگوى اختصاصى «نصف جهان» با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان (بخش آخر)

اگر روش علمى درستى داشته باشیم از پس اعتیاد برمى آییم

مشکل ما این است که 
امروز با معتادانى سر و 
کار داریم که اصالً قبول 
ندارند معتاد هستند؛ 
جوان هایى که دیگر 

قیافه هایشان ژولیده و 
ژنده نیست

دریا قدرتى پور

اگر کسى متخصص 
نباشد نمى تواند از 

روى قیافه افراد پى به 
اعتیادشان ببرد. مواد 

مخدر جدید به این 
شکل عمل مى کنند که 
از درون روى مغز اثر 

مى گذارند
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درحالى که از رضــا عنایتى به عنوان یکــى از گزینه هاى 
مربیگرى در استقالل به عنوان دســتیار سا پینتو نام برده 
شده، شنیده مى شود ســرمربى فصل گذشته هوادار که از 
نساجى هم پیشنهاد داشــت، براى رقابت هاى جام جهانى 
از اسکوچیچ هم پیشنهاد دســتیارى دریافت کرده است 
تا جایگزین کریــم باقرى در تیم ملى شــود. عالوه بر آن 
مى گویند یک باشگاه اماراتى هم آفرى را براى این مربى 
فرســتاده، ضمن اینکه مس کرمان هــم در صورت قطع 
همکارى با حســین خانى بى تمایل نیست با عنایتى وارد 
مذاکره شــود. نزدیکان وى مى گویند عالقه مند اســت 
همچنان سرمربى بماند؛ با این حال، دستیار شدن در تیم 
ملى یا حتى استقالل پیشنهاد وسوسه کننده اى است و باید 

دید او درنهایت چه تصمیمى خواهد گرفت.

باشگاه ذوب آهن که بر اساس فهرســت مهدى تارتار به 
دنبال جذب بازیکنان موردنظر اســت، با یک مدافع لیگ 
یکى به توافق رسید تا جانشین امیر شبانى بازیکن جدا شده 
این تیم مشخص شــود. آرمان اکوان مدافع 28 ساله تیم 
آرمان گهر، مدافع وسطى است که پس از مذاکره با ذوبى ها 
توسط این تیم جذب شده و فصل آینده پیراهن سبزپوشان 
اصفهانى را برتــن خواهد کرد. ذوب آهــن پیش از این با 
شهرام ساالرى قرارداد امضا کرد و در ادامه خرید بازیکنان 

لیگ برترى را در دستور کار خواهد داشت.

وب سایت zonatecnicafutsal نوشت: «طیبى بنفیکا را 
ترك مى کند و پالما باید مقصد او باشد. او در سن 33 سالگى 
و پس از 46 گل با قرمزپوشان، همچنان در لیگ قهرمانان 
فوتسال اروپا به درخشش خود ادامه خواهد داد چرا که پالما 
با حضور در فینال لیگ اســپانیا جواز حضور در فینال لیگ 
اسپانیا را کسب کرد.» به نوشته این سایت پرتغالى «دیگو 
نونس» برزیلى که در تیم پالما حضور دارد، به بنفیکا نزدیک 
شده است و به جاى طیبى راهى پرتغال مى شود. پالما پیش 
از این مسلم اوالدقباد دیگر بازیکن تیم ملى ایران را جذب 
کرده بود و در صورت جذب طیبى، دو ملى پوش کشورمان 
در این تیم اسپانیایى که اخیراً سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را 

هم کسب کرده است، حضور خواهند داشت.

آندره آ استراماچونى، سرمربى اسبق استقالل روى نیمکت 
الغرافه قطر در نقل و انتقاالت تابســتانى یاسین براهیمى 
الجزایرى ستاره الریان را شکار کرد تا جاشین سعید عزت 
اللهى هافبک ملى پوش کشورمان در ترکیب الغرافه شود. 
در همین رابطه بعد از جدایى یاسین براهیمى به عنوان ستاره 
الریان، هواداران این تیم دو گزینه براى پر کردن جاى خالى 
ستاره الجزایرى در تیم پیشــنهاد دادند. نام مهدى قائدى 
ستاره ایرانى شباب االهلى به عنوان یکى از دو گزینه براى 
پر کردن جاى خالى براهیمى در ترکیب الریان از ســوى 

هواداران این تیم پیشنهاد شد.

تصمیم غیرمنتظره

 ذوب آهن دفاع وسط خرید

ستاره ایرانى بنفیکا در پالما؟

باشوى آبى ها
 به قطر مى رود؟ 

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

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

تقدیم نمایند.
راى شماره 6626 مورخه 1400/12/15 آقاى حســینعلى  پور نمازیان فرزند مهدیقلى در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 102/54 مترمربع قســمتى از پالك شماره 0  فرعى از 6 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05 - 1331482/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/226

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 2027010660- تاریخ: 1401/3/31 - چون تحدید حدود ششدانگ یکباب یک 
قطعه زمین با بناى احداثى شماره پالك ثبتى 3594 فرعى 11548 از اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق راى شماره 11743 مورخ 1400/09/24 به نام مجید ملکوتى خواه 
فرزند رضا صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان ششدانگ 
صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پــالك 11548 اصلى واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان قانونى نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضاى نامبرده متقاضى تحدید حدود ملک مرقوم روز دوشنبه تاریخ 1401/05/03 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى اقدام 
و گواهى طرح دعوى خود را به این منطقه ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت و 
یا نماینده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1401/04/05 - م الف: 1339842- رئیس 

ثبت منطقه شرق اصفهان – مهدى صادقى /3/333 

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

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

تقدیم نمایند.
آراى شــماره 1512 و 1513 و 1514 مورخــه 1401/03/03 آقاى عبدالحســین قربعلى 

نجف آبادى فرزند عباس نســبت به  دو دانگ مشــاع و خانم فاطمه قربعلى نجف آبادى  
فرزند عبدالحسین نســبت به دو دانگ مشاع و آقاى حســین قادرى فر فرزند عبدالحسین 
نســبت به دو دانگ مشــاع از شششــدانگ یکبابخانه  بــه مســاحت 115/98 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 4  فرعى از 864  اصلى واقع در قطعه3 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/4/5 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/4/20 - 1339764/ م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد ازطرف آفرین 

میرعباسى /4/100
 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شــماره: 140060302006008397- تاریخ : 1400/12/08- برابر راى شــماره 8397 
مورخ 1400/12/08 به شماره کالسه 1540 تصرفات مالکانه آقاى / خانم علیرضا حاجى 
کرمى خوزانى به شناسنامه شــماره 2955 کدملى 1141232243 صادره فرزند براتعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/70 مترمربع پالك شماره 1361 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 
مى نماید. به موجب سند شماره 203765 مورخ 1389/12/25 دفتر 73 و مالحظه نقشه و 
گزارش کارشناس و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1340293 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  امیرحسین حسن 

زاده  /4/103

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نمایند. آراء شــماره 492 و  493مورخه 1401/01/27 آقاى مهدى قاســمى فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مرضیه رستمى نجف آبادى فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 109/39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 307   
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/20 
- 1340254/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحدثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین /4/111 
آگهى تغییرات

 شرکت دقیق سازان هوشمند اسپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 66954 و شناسه ملى 14009789755 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1340205)

01

مرضیه غفاریان
افزایش میانگین ســنى بازیکنان پرســپولیس 
نکته اى است که از آن به عنوان چالش بزرگ این 
تیم در لیگ بیست و دوم یاد مى شود. سرخپوشان 
اگرچه عملکرد موفقى در کسب ستاره هاى نامى 
داشته اند اما «ســن» فاکتور مهمى بوده که آنها 
در کوالك نقل و انتقاالتى خود برایش پشــیزى 
ارزش قائل نشده اند. ســایر مدعیان لیگ هم در 
این زمینه اگرچه نسبت به پرسپولیس بهتر عمل 
کرده اند اما کافى است یک نظر به لیست ورودى 
و خروجى این تیم ها بیاندازید تا متوجه شوید حفظ 
سرمایه هاى جوان جایى در برنامه هیچیک از این 

تیم ها ندارد.
این موضوع خیلى هم عجیب نیســت چه اینکه 
جوانگرایى در فوتبال نتیجه گرا محلى از اعراب 
ندارد. باشــگاه هاى بزرگ ما براى عقب نماندن 
از کورس قهرمانى حاضر نیستند ریسک اضافه 
کردن اســتعدادهاى جوان به ترکیب تیمشان را 
به جان بخرند و تیم هاى پایین تر هم براى فرار 
از خطر سقوط از لیگ برتر از اعتمادکردن به این 

سرمایه هاى فوتبال کشور واهمه دارند. 
نتیجه آن هم چیزى نیســت جز سوختن و هدر 
رفتن عمر این فوتبالیســت هاى کم سن و سال 

پشت دیوارهاى انتظار براى راهیابى به میدانى که 
بتوانند توانایى هــا و قابلیت هاى خود را در آن به 
نمایش بگذارند. البته گفتنى است برخى از آنها که 
خوش اقبال ترند توسط مربیان ریسک پذیر لیگ 
به خدمت گرفته و کشف مى شوند اما تعداد آنها 
به زحمت به انگشــتان یک دست مى رسد. طنز 
تلخ ماجرا هم آنجاســت که عمر درخشش نیمى 
از این استعدادهاى مکشوفه به یک فصل هم قد 
نمى دهد. چه اینکه اکثر آنها راهنمایان خوبى براى 
پیمودن ادامه راه ندارند و با تصمیمات شتابزده اى 
که براى آینده فوتبالى خود مى گیرند فوتبالشان را 

به ورطه نابودى سوق مى دهند. 
همه اینها باعث شــده طى ســال هاى متمادى 
تیم هاى باشگاهى لیگ برتر متکى به چند مهره 
باشند. بدتر از همه اینکه خأل حضور هریک از آنها 
مى تواند یک تیم را وارد بحران کند. عمق فاجعه 
اما خطرى است که بابت این مسئله سرنوشت تیم 

ملى ایران را تهدید مى کند.  
البته این زنگ خطر سال هاست براى تیم ملى به 
صدا در آمده اما گوشــى شنوایى براى  آن نبوده و 
نیست. آخرین فهرست بازیکنان دعوت شده به 
تیم ملى را از نظر میانگین ســنى بررســى کنید 
شاید ارتعاش صداى این زنگ را به وضوح حس 

کنید: امیرحسین حسین زاده، وینگر جوان آبى ها 
در لیگ بیست و یکم با 21 سال سن جوان ترین 
و امید ابراهیمى 34 ساله هم مسن ترین شاگردان 

اسکوچیچ در آخرین اردوى ملى پوشان بودند. به 
آنها اضافه کنید سن و سال ستاره هاى تیم دراگان 
را که اکثر آنها نسل باقیمانده از هفت هشت سال 

پیش هستند و هیچ بعید نیست جام جهانى پیش 
رو آخرین فرصت براى حضور این بازیکنان 27 

االى 29 ساله تیم ملى در این رقابت ها باشد.

افزایش میانگین سنى ستاره هاى آسمان فوتبال ایران؛

چالش بزرگ پرسپولیس یا زنگ خطرى براى تیم ملى؟

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با اعتقاد به اینکه حفظ ثبات قطعًا در لیگ بیست 
و دوم به ســود این تیم خواهد بود گفت: ذوب آهن قطعًا فصل خوبى خواهد 

داشت.
محمد قریشى درباره تمدید قراردادش با باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: باید از 
مهدى تارتار بابت اینکه دوباره به من اعتماد کرد تشکر کنم و امیدوارم جواب 
اعتماد این مربى را بدهم. این باعث افتخار است که در تیمى قدیمى و ریشه دار 

حضور دارم و همه ما در کنار هم تالش مى کنیم تا فصل خوبى را رقم بزنیم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه این گفتگو خاطر نشــان کرد: من براى 
فصل بعد و تصمیمى که قرار بود بگیرم با چند نفر صحبت کردم و در نهایت 
تصمیم به ماندن گرفتم. کار کردن با مهدى تارتار براى من لذتبخش است و 

خوشحالم که قرار است دوباره در ذوب آهن بازى کنم. 
وى در پاســخ به اینکه آیا آنها مى توانند بهتر از فصل گذشته نتیجه بگیرند، 
تصریح کرد: ما در فصل گذشته تغییرات زیاد و گسترده اى داشتیم و 80 تا 90 
درصد بازیکنان تغییر کردند. از طرفى کادر فنى و مدیریت هم عوض شــده 
بودند، ولى حاال براساس سیاست  هاى کادر فنى، شاکله اصلى تیم حفظ خواهد 
شد و حفظ ثبات قطعًا به سود ذوب آهن خواهد بود. تیم ما قطعًا فصل خوبى 

خواهد داشت.

خرید جدید ســپاهان یکى از دالیلش براى انتخاب این تیم را تجربه یک چالش 
جدید فوتبالى عنوان کرد.

میالد زکى پور در خصوص پیوستنش به سپاهان اظهار داشت: بعد از فصل خوب 
و البته سختى که با گل گهر داشتم چند پیشنهاد به دستم رسید و با بررسى جوانب 
تصمیم گرفتم به تیم خوب و بزرگ سپاهان بیایم. سپاهان یک مجموعه حرفه اى و 
با ساختار خوبى است که شرایط مناسبى براى بازیکن فراهم مى کند و وقتى پیشنهاد 
این تیم به دستم رسید به نظرم رسید یک چالش جدید و جدى براى فوتبال من است 

و براى همین تصمیم گرفتم به سپاهان بیایم.
وى در مورد جدایى از گل گهر عنوان کرد: من دو فصل خیلى خوب در گل گهر 

داشتم و این تیم در پیشــرفت فوتبالى من تاثیر بسزایى داشت و براى این 
مجموعه آرزوى موفقیت مى کنم. ما فصل سختى در گل گهر داشتیم 

و خدا را شکر توانستیم فصل را در یک رتبه خوب به پایان برسانیم.
کــرد: وى در مورد رقابت با امید نورافکن در پست دفاع چپ خاطرنشان 

هــم من هیچ وقــت از رقابت فــرارى نبــودم و همیشــه در تیم هایم 
پستى هاى خوبى داشتم. امید هم دوست خوب من است و در استقالل هم کنار هم 
بودیم. من همه تالشم را براى موفقیت سپاهان مى کنم و نگران این مسائل نیستم 

و کادرفنى تصمیم مى گیرد هر بازیکنى در چه پستى بازى کند.
مدافع سپاهان در مورد پیشنهادش از پرسپولیس گفت: من در حال حاضر بازیکن 

سپاهان هســتم و تمرکزم روى این تیم اســت و اینکه در نقل و انتقاالت از چه 
تیم هایى پیشنهاد داشتم مربوط به گذشته است. امیدوارم با سپاهان فصل خوبى 

داشته باشم.
 

م را تجربه یک چالش 

شت: بعد از فصل خوب 
سید و با بررسى جوانب 
ک مجموعه حرفه اى و

مى کند و وقتى پیشنهاد 
ى براى فوتبال من است 

ررررررررررررهرگهر ى خوب در گل 
نننننننننننناین شت و براى 
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نقلو انتقاالت از چه 
با سپاهان فصل خوبى 

زکى پور:
سپاهان یک چالش جدید براى فوتبال من است

قریشى:
حفظ ثبات

 قطعاً به سود ذوب آهن خواهد بود

ژوزه مورایس دستیار سابق مورینیو به صورت رسمى سکان هدایت سپاهان را 
برعهده گرفت تا جانشین محرم نویدکیا شود. 

 در همین رابطه سایت پرتغالى «noticiasaominuto» از نقش ریکاردو سا 
پینتو، سرمربى جدید استقالل در انتخاب شدن مورایس روى نیمکت سپاهان 
پرداخت و نوشت: ریکاردو ساپینتو پیشنهاد سپاهان را براى مربیگرى رد کرد و 

این امر باعث شد تا مسئوالن باشگاه ایرانى به سوى مورایس سوق داده شوند. 
ژوزه مورایس بعد از دوران مربیگرى پرفراز و نشیب خود این بار ایران را براى 
ماجراجویى جدیدش انتخاب کرد. پاسخ منفى سا پینتو به سپاهان را مى توان 
دلیل اصلى انتقال مورایس به ایران دانســت. قرارداد این سرمربى پرتغالى با 

طالیى پوشان اصفهان 3 ساله است.

سا پینتو، مورایس را سپاهانى کرد

الخریطیات قرارداد 
مدافــع ایرانــى 38 
ســاله خود را تمدید 
کــرد و بــه نظــر 
مى رســد که پژمان 
منتظرى مى خواهد 
لقــب ماندگارترین 
بازیکن ایرانى را در 
فوتبال قطر به خود 

اختصاص دهد.
منتظــرى بعــد از 
بازگشت کوتاهى که به استقالل داشت دوباره در سال 2019 به فوتبال قطر 
برگشــت و این بارپیراهن الخریطیات را برتن کرد و تاکنون در این تیم بازى 
مى کند.باوجود آنکــه الخریطیات به لیگ پایین تر ســقوط کرد اما منتظرى 

همچنان قصد جدایى از این تیم را ندارد.
روزنامه الشرق قطر اعالم کرد که باشگاه الخریطیات قرارداد منتظرى 38 ساله 
را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد و به این ترتیب او فصل بعد هم در این تیم 

قطرى بازى خواهد کرد.
الخریطیات در تالش است که در  لیگ دسته دوم فوتبال قطر عملکرد خوبى از 

خود نشان دهد و با منتظرى به لیگ ستارگان برگردد. 
منتظرى سابقه حضور در تیم هاى االهلى و ام صالل را هم در کارنامه دارد و 

الخرطیات سومین تیم او در لیگ قطر به شمار مى آید.

منتظرى، ماندگارترین ایرانى 
در فوتبال قطر
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درنگ خواهید کرد. بدانید، که مرگ از نزدیک به گوشــه چشــم در شما 
مى نگرد و چنانکه پنــدارى، در چنگال هــاى آن گرفتار آمده ایــد، ناخن در 
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میز ارتباطات مردمى ویژه ســفر رییــس جمهور با حضور 
نماینده ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى، مدیرکل 
بازرسى و پاسخگویى به شکایات، مدیر کل تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان و مدیــر درمان تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان، از روز چهارشنبه 25 خرداد به مدت دو روز در اداره 
کل تامین اجتماعى استان اصفهان واقع در خیابان عباس 

آباد برپا شد.
به گزارش روابط عمومى و امــور فرهنگى اداره کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان، در این رویداد که همزمان با بیست 
و پنجمین سفراســتانى رئیس جمهور به استان اصفهان 
برگزار گردیــد، مراجعه کنندگان رو دررو با مدیران ارشــد 
سازمان مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند و براى برون 
رفت از چالش هاى مبتال به شرکاى اجتماعى سازمان،  چاره 

اندیشى شد.
زین العابدین امیراحمدى نماینده ویژه مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعى در حاشــیه این رویداد به خاستگاه تامین 
اجتماعى در تحقق عدالت و امنیت اشاره کرد و گفت: یکى 
از اولویت هاى دولت و سازمان تامین اجتماعى، تالش براى 
رسیدن به عدالت اجتماعى و اقتصادى است و براى دستیابى 
به این مهم، از تمام ظرفیت هاى موجود بهره خواهیم گرفت.

امیر احمدى به شکایات سازمان تامین اجتماعى به پوشش 
55 درصدى جمعیت کشــور از خدمــات و حمایت هاى 
قانونى تامین اجتماعى اشــاره کرد و گفت: خدمت رسانى 
و جلب رضایت بیمه شدگان و شرکاى اجتماعى سازمان، 

از مهم ترین برنامه ها و سیاست هاى کارى سازمان است.
وى در ادامه از اعطاى محدود تسهیالت ده میلیون تومانى  
براى بازنشستگان همزمان با ســفر رئیس دولت به استان 
اصفهان خبر داد و گفت: عالوه بر تســهیالت بانکى براى 
بیمه شــدگان دچار بیمارى هاى صعب العالج و سرطان، 

مبالغى در قالب حمایت درمان اعطا مى شود.
پوشش 67درصد جمعیت استان 

حاج کاظمى مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان هم در 
سخنانى با اشاره به سفر استانى  دولت به اصفهان وبرپایى 
میزارتباطات مردمى در ایــن اداره کل گفت: تالش براى 
برقرارى تعادل بین مصارف و درآمدهاى ســازمان تامین 
اجتماعى از مهمترین چالش هاى پیش روى سازمان تامین 

اجتماعى است.
وى به اجراى تعهدات در قبال بیمه شدگان و بازنشستگان 
اشاره کرد و افزود: این در حالى است که ورودى بیمه شدگان 
و حجم نقدینگى براى پوشش تعهدات قانونى، با مشکالتى 

مواجه گردیده که درآمدهاى پایدارجهت تضمین تعهدات را 
مى طلبد. مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان به طلب 
500 هزار میلیارد تومانى سازمان از دولت و طلب 15 هزار 
میلیارد ریالى سازمان از کارفرمایان بزرگ برخى شرکت ها 

خبر داد و گفت: بدهى کارفرمایان به این ســازمان موجب 
اختالل در تعادل ورودى و خروجى منابع و مصارف شــده 
است. وى از شرکت هاى کاشــى اصفهان، کاشى نیلو و... 
بعنوان شرکت هاى داراى بدهى انباشته حق بیمه کارکنان 

خود به سازمان نام برد .
حاج کاظمى جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعى در استان 
را 67٪ اعالم نموده و گفت: بیمه شدگان و مستمرى بگیران 
از طریق 44 شعبه و 16 کارگزارى خدمات خود را در استان 

اصفهان دریافت میکنند.
وى افزود: مشکالت مربوط به اجراى قانون بازنشستگى در 
مشاغل سخت و زیان آور از بیشترین درخواست هاى بیمه 
شدگان مى باشد که قانون مشاغل سخت و زیان آور هزینه 

گزافى را بر سازمان تحمیل کرده است.
مدیرکل تامین اجتماعى اســتان اصفهــان همچنین از 
حسابرسى دفاتر بیمه اى به مدت یکسال خبر داد و گفت: 
مالك سازمان براى رســیدگى پرونده هاى کارفرمایان، 

یکسال قبل یعنى سال 1400 مى باشد.
اختصاص 25هزار میلیــارد تومان براى 

درمان بیمه شدگان 
محمد رجالى، مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان 
در حاشیه برگزارى میز ارتباطات مردمى ویژه سفر ریاست 
جمهور به اســتان اصفهان به ارایه خدمات درمانى به بیمه 
شدگان در قالب درمان مستقیم در مراکز ملکى و درمان غیر 
مستقیم در مراکز غیر ملکى و از طریق خرید خدمات نام برد .

رجالى افــزود: هم اکنون در اســتان اصفهــان، خدمات 
درمان مستقیم از طریق 3 بیمارستان بزرگ و 27درمانگاه 
تخصصى و خدمات درمان غیر مستقیم از طریق قرارداد با 
2هزار و 400 مرکز درمانى در سراسر استان میسر گردیده 
است. وى از وجود 800 تخت بسترى در مراکز ملکى خبر 
داد و گفت: توسعه کمى و کیفى خدمات درمانى و تسهیل 

خدمات از اولویت هاى سازمان در بخش درمان بوده است.
وى از افتتاح درمانگاه دولت آباد تا پایان سال  جارى خبر داد 
و گفت: امیدواریم بزودى مشکالت صدور پروانه بزرگترین 
بیمارستان ملکى تامین اجتماعى مرتفع گردد و بزودى شاهد 

عملیات ساختمانى وارائه خدمات به بیمه شدگان باشیم.
وى همچنین به افتتاح مرکز جراحى قلب بیمارستان دکتر 
شــریعتى در آینده نزدیک خبر داد و گفت: کلیه تجهیزات 

جهت افتتاح و راه اندازى این مرکز خریدارى گردیده است.
مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان در ادامه از فعالیت 
شوراى علمى تخصصى پرونده هاى بیمارستانى و بررسى 
نسخ بیماران در کمیته بررسى نسخ مدیریت درمان خبر داد 
و افزود: تیم هاى کارشناســى و ارزیابى در بیمارستان ها و 
مراکز درمانى استان، روند خدمات درمانى را در مراکز ملکى 

بعهده دارند.

همزمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان و به جهت پاسخگویى به مشکالت مراجعین؛

برپایى میز ارتباطات مردمى در اداره کل تأمین اجتماعى استان 

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد 
مناقصــه عمومــى عملیات آســفالت معابــر روســتاهاى کجان ، 
حسین آباد عاشق شهرستان نایین  به شماره اســناد  1400/2/581  و 
شــماره مناقصه  2001005175000013  را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگــزارى مناقصه از 
دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به 
آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/05 مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ســاعت 16 روز  یکشــنبه تاریخ 1401/04/05  لغایت   ساعت 16 روز 
 پنج شنبه  1401/04/09

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  دوشنبه  1401/04/20 
مهلت زمانى ارائه اصــل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  دوشــنبه  

1401/04/20
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  سه شنبه  تاریخ  1401/04/21
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى 
زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان  و تلفن : 

03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: شــرکت فــوالد مبارکــه با صرف 
هزینه هاى سنگین و اقدامات و فعالیت هاى گسترده  
در زمینه کاهش مصــرف آب اقدامات خوبى انجام 

داده است.
محمود چیتیان افزود:  شرکت فوالد مبارکه با صرف 
هزینه هاى سنگین و اقدامات و فعالیت هاى گسترده  
در زمینه کاهش مصرف آب، اقــدام به بازچرخانى 
و مدیریت کاهش مصرف آب کــرده و جمع آورى، 
انتقال و تصفیه فاضالب در راســتاى جایگزینى آن 

با بخشــى از آب خام مصرفى از اقدامات دیگر این 
صنعت بوده است.

وى در ارتباط بــا میزان برداشــت صنایع از حوضه 
زاینده رود اظهار کرد: میزان برداشــت کلیه صنایع 
مهم استان اصفهان در حوضه زاینده رود سالیانه 61 
میلیون مترمکعب اســت که از این میزان، حدود 40 
میلیون مترمکعب برداشت از آب هاى سطحى، حدود 
10 میلیون مترمکعب برداشت از آب هاى زیرزمینى 
و حدود 11 میلیون مترمکعب مربوط به برداشــت از 

پساب هاست.

این مقام مسئول افزود: طبق مصوبات شوراى عالى 
آب مقرر است مصرف صنایع استان از آب رودخانه 
زاینده رود کاهش یافته و با پســاب جایگزین شود؛ 
در این راستا شــرکت آب منطقه اى اصفهان ضمن 
پیگیرى هاى مستمر از صنایع در این زمینه اقدام به 
کاهش آب تحویلى به آن ها کرده است؛ به طورى که 
میزان مصرف آب سطحى صنایع مهم استان از 90 
میلیون مترمکعب در دهه 70 بــه حدود 40 میلیون 

مترمکعب در حال حاضر رسیده است.
چیتیان خاطرنشــان کرد: در این بین شرکت فوالد 

مبارکه نیز با صرف هزینه هاى ســنگین اقدامات و 
فعالیت هاى گســترده در زمینه کاهش مصرف آب، 
اقدام به بازچرخانــى و مدیریت کاهش مصرف آب 
کرده اســت؛ همچنین جمع آورى، انتقال و تصفیه 
فاضالب در راســتاى جایگزینى آن با بخشى از آب 

خام مصرفى از اقدامات دیگر این صنعت بوده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان در تشریح برداشــت هاى فوالد مبارکه در 
سال هاى گذشته گفت: مجموع برداشت هاى فوالد 
مبارکه به طــور میانگین 19 میلیــون مترمکعب در 

ســال بوده که از این میزان، 7.5 میلیون مترمکعب 
از رودخانــه، 7 میلیون مترمکعب از خط شــرب، 2 
میلیون مترمکعب از پساب و 2/5 میلیون مترمکعب از 

آب هاى زیرزمینى برداشت شده است.
چیتیان یادآور شــد: میزان برداشــت فوالد مبارکه 
از زاینــده رود در ســال 98 معــادل 10/3 میلیون 
مترمکعــب و در ســال 1400 برابــر 7/5 میلیون 
مترمکعب بوده اســت؛ البته الزم به ذکر اســت که 
برداشت آب زیرزمینى و پساب طى این 3 سال مشابه 

بوده است.

فعالیت هاى فوالد مبارکه  در 
کاهش مصرف آب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/4/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/4/21

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 309  )

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/04/05

چاپ اولچاپ اول

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

401– 2- 156
تهیه،ساخت، بارگیرى، حمل، باراندازى،  نصب کلیه 
قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنى دو طرف نما 

جهت منطقه فوالدشهر 
جارى 
1,358,000,000ذوب آهن

خرید تجهیزات و نصب سامانه حذف بو جهت 157 -2 –401
ایستگاه پمپاژ فاضالب زیبا شهر مبارکه

جارى 
2,234,000,000فوالد

200 متر از خطوط لوله 24 و 18 اینــچ انتقال نفت خام و 
فرآورده هاى نفتى اصفهان- رى در محدوده کیلومتر 84 

مقاوم سازى و تعمیق شد.
رئیس واحد تعمیرات خطوط لوله شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان گفت: در پایش مسیر 
خطوط لوله انتقال نفت، به دلیل آسیب پذیرى خطوط لوله 
24 و 18 اینچ در محدوده کیلومتــر 200+84 و باال بودن 

خطوط در تقاطع آبنما ها با هماهنگى مسئولین ذیربط منطقه 
و همکارى واحد ترابرى پروژه تعمیق این خطوط به طول 

200 و عمق یک متر اجرا شد.
غالمرضا گودرزى با اشــاره به در نظر گرفتن شرایط بهره 
بردارى بر اساس میزان فشار درون خط نیز در هنگام تعمیق 
خط از دیگر موارد مهم در انجام این عملیات به شمار مى آید 
افزود: اجراى این کار با سه دستگاه سنگین شامل دو دستگاه 

بیل مکانیکى و یک دستگاه لودر با 600 دستگاه ساعت و 
بیش از 2 هزار نفرساعت طى مدت 20 روز انجام شد.

رئیس تعمیرات خطوط لوله منطقه گفت: از مزیت هاى این 
کار ایمن نمودن خط از نظر عمق و احتمال برخورد ماشین 
آالت با لوله و همچنین نیاز نداشتن به ساخت آبنما در محل 
تالقى آبرو با لوله و هزینه کرد مربوط به ساخت و نگهدارى 

آن است.

مقاوم سازى خطوط لوله انتقال مواد نفتى 

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان مى گوید: براى تامین آب شرب پایدار روستاهاى داراى 
تنش آبى به 4300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حسین اکبریان در نشست انسجام بخشــى مدیران صنعت آب و برق استان اصفهان با 
اشاره به این که از مجموع 1302 روستاى استان، در حدود 700 روستا داراى تنش آبى 
هستند گفت: با همکارى قرارگاه امام حســن مجتبى(ع) و با اعتبار 150 میلیارد تومان 
عملیات آبرسانى به 65 روستاى شهرستان هاى نایین، سمیرم و فریدونشهر اجرا مى شود.

وى همچنین به موضوع بازسازى شــبکه هاى فرسوده فاضالب کالنشهر اصفهان با 
استفاده از فاینانس خارجى اشاره کرد و ادامه این عملیات را مستلزم تسریع در پرداخت 

اقساط دولت و تامین اعتبار مورد نیاز دانست.
اکبریان در پایان خواســتار اتخاذ تدابیرى از ســوى وزارت نیرو براى پرداخت بدهى 
نیروهاى مسلح به شرکت هاى آبفا و همچنین تکمیل سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 

بزرگ شد.
این نشست چهارشنبه 25 خردادماه با حضور احمد حیدرى معاون حقوقى، پشتیبانى و 

امور مجلس وزارت نیرو و هیئت ویژه بازرسى وزارتخانه برگزار شد.

درخواست هاى مدیرعامل آبفاى استان اصفهان از دولت 


