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در زمان
 آلودگى هوا 

غذاهاى سرخ شده
 مصرف نکنید

 مسئوالن غیرپاسخگو را معرفى کنید
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چرا در کالنشهر 
اصفهان باران 

نبارید؟

یک کارشــناس ارشــد تغذیه در 
همدان بابیــان اینکه آلودگى هوا 
التهاب بیشــترى براى بیماران 
قلبى و تنفســى ایجــاد مى کند، 

افزود: در زمان آلودگى...

معاون اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه سامانه موســمى داراى رطوبت باالیى است و 
در مناطق کوهســتانى بارش هاى خوبى دارد، دالیل 
نباریدن باران هاى موسمى در اصفهان را توضیح داد.

نوید حاجى بابایى با اشاره به اینکه فصل بارشى استان 
اصفهان، تابستان نیست، اظهار داشــت: اگر سابقه 
دیرینه بارش هاى اســتان را بررســى کنید متوسط 
بارندگى ها طى 40 سال گذشــته در این فصل 2 تا 3 

میلیمتر بوده است.
وى خاطرنشان کرد: هر منطقه اى که به لحاظ آب و 
هوایى مناسب باشد، مانند ارتفاعات و مناطقى که تیپ 

کوهستانى دارند...

سفره هاى زیرزمینى یک شبه پر نمى شودسفره هاى زیرزمینى یک شبه پر نمى شود
سیل هم به داد اصفهان نرسیدسیل هم به داد اصفهان نرسید

3

درخواست معاون سیاسى امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان از خبرنگاران استان:

چرخابى:

مورایس فردى منضبط و بادانش است
پیشکسوت فوتبال اصفهان با برشمردن چند نکته اساسى که سرمربى 
جدید ســپاهان باید به آنها توجه داشته باشــد تأکید کرد: قطعًا این 
مربى، فردى منضبط و بادانش است و مى توان به باشگاه سپاهان 
براى این انتخاب نمره قبولى داد.حسین چرخابى درباره وضعیت 

تیم فوتبال سپاهان براى حضور ...
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

توپ، 
تور، پول

داستان قراردادهاى
 نجومى در والیبال

سفرهاى اقساطى هم
 از سبد خانواده ها حذف مى شود
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همه چیز براى وریا همه چیز براى وریا 
حیثیتى شد!

ثبت جهانى واکسن برکت به کجا رسید؟ ایران، رتبه اول گوشى هاى آلوده!جهان نما واحدهاى تولید سنگدانه در اصفهان مجوز ندارندتکنولوژى 17 خاصیت درمانى نبات که باورتان نمى شوداستان سالمت

بدین وسیله از صاحبان ســهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان 
شیر (سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به عمل مى آید که در جلسه روز چهارشنبه مورخ 
1401/05/26 راس ساعت 9 صبح در محل قانونى شرکت به آدرس: اصفهان، جاده آبشار، به طرف زیار، 

کیلومتر 23 شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و حســابرس قانونى در خصوص عملکرد ســال مالى منتهى به 
1400/12/29

2- بررسى و تصویب صورت هاى مالى شرکت براى سال مالى منتهى به 1400/12/29 حساب سود و 
زیان و تصمیم در باب اتخاذ تقسیم سود سال 1400

3- تعیین پاداش سالیانه اعضاى هیئت مدیره جهت سال 1400
4- تعیین حق حضور اعضاى غیر موظف هیئت مدیره براى سال 1401

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار رسمى شرکت
6- سایر مواردى که تصمیم گیرى راجع به آن در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده باشد

هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 به شماره  4010/1011

 (شماره 2001001188000025 در سامانه ستاد)
شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزي در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافــت و تحویل اســناد مناقصه: کلیــه مراحل برگــزاري مناقصه از دریافــت و تحویل 
اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)" به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري 

روزهاي کاري با شماره:031-36270820)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 11 /1401/05 تا ساعت 16:00 روز 

پنج شنبه مورخ 1401/05/20 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 در" سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت(ستاد)" بارگذاري و نسخه 
فیزیکی(شامل ضمانتنامه و یک حلقه CD اسناد) نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ 

باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ  1401/06/01- سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا " می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان
م.الف :  1359209

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

4010/1011
خرید یراق االت خط  
400 کیلوولت دو مداره 

سپاهان- جی
1,815,000,000

پیشنهاددهنده بایستی تولید کننده داخلی یراق آالت موضوع مناقصه باشد
ارائه گواهی تایپ تست جهت حداقل یک تیپ از آرایش زنجیره یراق آالت کششی 
 A CSR -CURLEW \GS و یک تیپ از آرایش زنجیره یراق آالت آویزي هادي
 OPGW & ۱۲mm 8# 7 و    AWو زنجیره یراق آالت سیم هاي محافظ هوایی

موضوع مناقصه که از آزمایشگاههاي مرجع(داراي تاییدیهILAC)  و یا معتبر مورد تایید 
شرکت توانیر، که مطابق با آخرین ویرایش استانداردهاي IEC61284 وIEC61854 و 

IEC61897اخذ گردیده باشد.

تشکیل میزتشکیل میز
خدمت  ویژه خدمت  ویژه 
هیئت مذهبىهیئت مذهبى

در منطقهدر منطقه
1010 اصفهان اصفهان

آ نوبت اولنوبت اول
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ثبت جهانى واکسن برکت
 به کجا رسید؟

آزادى 851 زندانى
 با حمایت محسن چاوشى

خبرخوان
صف هواداران عادل

  برترین ها | جشــن امضــاى کتــاب 
جدید عادل فردوســى پور به نام «مارادونا» در 
نشرچشمه کرج برگزار شد. در این جشن هواداران 
فردوسى پور براى خریدن کتاب جدیدش صف 

کشیدند و او کتاب را براى آنها امضا کرد.

سارق بى رحم
رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهى    ایرنا|
پایتخت از دستگیرى مردى که از منزل خواهرش 
ســه میلیارد ریال طال و اموال با ارزش ســرقت 
کرده بود، خبر داد. سرهنگ سید قاسم موسوى 
فر اظهارکرد: سارق با استفاده از پنجره وارد منزل 
مالباخته شده و از طریق پنجره کلیه اموال سرقتى 
را انتقال داده است. هنگامى که مالباخته با سارق 
روبرو شد، شاکى اظهار کرد سارق برادر همسرش 
مى باشد و در واقع سارق از منزل خواهرش سرقت 

کرده است.

سلبریتى ها پاك کردند!
  کافه سینما |پنج شنبه مراسم تبلیغاتى 
یک محصــول دارویى در تهران برگزار شــد و 
تعدادى از سلبریتى ها و بالگرها هم در این مراسم 
حضور پیدا کردند. اما سازندگان اصلى این داروى 
آمریکایى اعــالم کرده اند که هــر کس ادعاى 
نمایندگــى در ایــران را دارد؛ دروغ مى گوید، یا 
محصول مضــر- بى اثر عرضــه مى کند. گفته 
مى شود پس از این اتفاق، سلبریتى ها تصاویر و 

ویدیوها را پاك کرده اند. 

کار عجیب صاحب سگ
حوالى ســاعت 1:29 دقیقــه بامداد    مهر |
شنبه، گزارشى مبنى بر حال نامساعد یک شهروند 
به اورژانس تهران اعالم شد. تکنسین ها  به محض 
ورود به منزل بیمار نیروهاى این مرکز با سه قالده 
سگ مواجه مى شوند که براى جلوگیرى از اخالل 
در روند معاینات از همراه بیمــار تقاضاى کنترل 
سگ ها را مى کنند. هنگام خدمت رسانى در منزل 
بیمار ناگهان همراه بیمار با نیروهاى این مرکز جدال 
لفظى پیدا مى کند، که در این هنگام درب خروجى 
منزل را قفل مى کند و ناگهان سگ ها را به سمت 
تکنسین ها تشویق به حمله مى کند. در نهایت بعد 
از آسیب به نیروهاى اورژانس تهران، آنها موفق به 

فرار از معرکه مى شوند.

حراج استودیوى «خندوانه»!
خداحافظى  احساســى رامبد    برترین ها |
جوان با «جناب خان» ظاهراً چندان هم نمایشى 
نبوده و به نظر مى رســد «پایــان خندوانه» فرا 
رسیده است. این موضوع زمانى جدى تر به نظر 
مى رسد که شنیده ها حاکى از به مزایده گذاشتن 

استودیوى ضبط «خندوانه» است. 

ادعاى بزرگ محسن یگانه
  برترینها |   محســن یگانه معتقد است که 
اســتاندارد جدیدى را در حوزه برگزارى کنسرت 
در ایران وارد کرده اســت. این خواننده در آخرین 
کنسرتش در تهران رو به حضار گفت: «کنسرت 
ما 100 در صد زنده است و پس از تمرینات فشرده، 
به این ســطح از کیفیت صدا رسیده ایم. مى دانم 
ادعاى بزرگى است ولى همه تالش ما این است 
که اســتاندارد جدیدى در کنســرت هاى ایرانى 

تعریف کنیم.»

450 شهر، سیل خیز است
  رکنا |   معاون آبخیزدارى ســازمان منابع 
طبیعى کشور گفت: 450 شهر و 8650 روستا و 
آبادى در کشــور در معرض تهدید سیل هستند. 
پرویــز گرشاســبى  اظهارکــرد: همچنین 40 
میلیون هکتار از عرصه هاى طبیعى کشور داراى 

کانون هاى جمعیتى هستند.

ما َمد مى کنیم، دشمن جزر
  انتخاب | سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى اظهار کرد: 
اینکه دشمن از خطوط مقدم خود که در اعماق ذهن و 
جغرافیاى بشرى ایجاد کرده بود در حال عقب نشینى 
است، یک حقیقت اســت. باید باور کنیم که بین ما و 
دشمنان ما یک حالت جزر و مد است. هر گاه که ما مد 
مى کنیم، دشمن به حالت جزر عقب نشینى مى کند. این 
مسئله دائمى و همیشــگى بوده و در همه عرصه هاى 

انقالب جارى است.

حکم ویژه براى داماد؟ 
رئیس مرکز اطالع رســانى و روابط    برترین ها|
عمومى وزارت آمــوزش و پرورش گفــت: گزارش 
انتصاب داماد وزیر آموزش و پرورش در صندوق ذخیره 
فرهنگیان کذب اســت. مصطفى بابایــى در صفحه 
شخصى خود در توییتر نوشت: شایسته ساالرى در دولت 
مردمى از اصول اساسى اســت. گزارش یک روزنامه، 
مبنى بر انتصاب داماد وزیر آموزش و پرورش در صندوق 

ذخیره فرهنگیان از اساس کذب است. 

درآمد نجومى عربستان
  انتخاب | صادرات نفت عربســتان در ماه ِمى 
2022 به حــدود 116 میلیارد ریال ســعودى (معادل 
30/87 میلیــارد دالر) رســید. ارزش کل صــادرات 
عربستان نیز در ماه ِمى ســال 2022 به 144 میلیارد 
ریال سعودى رسید که در مقایسه با 79 میلیارد ریال در 
ماه ِمى 2021، 65 میلیارد ریال افزایش یافته است. این 
گزارش حاکى از آن است که ارزش صادرات غیرنفتى 
(با احتســاب صادرات مجدد) در ماه ِمى 2022 بالغ بر 
28 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 22 میلیارد ریال 
در مدت مشابه سال گذشــته، 6 میلیارد ریال افزایش 

داشته است.

باور نکردنى
سه شنبه هشتم آذر 1397، سفارت    خبرآنالین |
انگلیس در تهران به اشغال دانشجویان دانشگاه هاى 
تهران در آمد؛ اقدامى که ایران را مجبور به عذرخواهى 
و پرداخت غرامت 27 میلیارد تومانى کرد. قطع روابط 
دیپلماتیک میــان تهران و لندن و حمله به ســفارت 
انگلیس با واکنش هاى متعدد داخلى همراه بود. حاال 
تصویرى از لحظه ورود تسخیر کنندگان منتشر شده که 
در بین آنها چهره على فروغى، مدیر فعلى شبکه سوم 

سیما هم به چشم مى خورد.

افزایش چراغ خاموش
 نرخ سود  

درحالى که طبق مصوبه شوراى پول    تسنیم|
و اعتبار نرخ سود سپرده هاى بانکى باید 18درصد باشد، 
به تازگى برخى بانک ها از جمله تعدادى از بانک هاى 
دولتى اقــدام به افزایــش این نرخ و پرداخت ســود 
20درصدى به سپرده هاى بانکى کرده اند.  شعب یکى 
از بانک هاى دولتى به تمام مبالغ سپرده گذارى شده نرخ 
سود 20 درصد پرداخت مى  کند اما در شعب برخى دیگر 
از بانک ها نرخ سود پرداختى به سپرده هاى باالى 100 
میلیون تومان 20 درصد است و زیر 100 میلیون همان 

18 درصد قبلى!

این هم تقویم طالبان 
  ایسنا| طالبان تعطیلى روز عاشــورا را از تقویم 
رسمى کشور حذف کرده و در مقابل چندین مناسبت 
مربوط به خود را جایگزین کرده است. روز همبستگى 
زنان و روز جهانى منع خشونت علیه زنان نیز از تقویم 
رسمى افغانستان حذف شده اند. در این تغییرات تازه، 
طالبان دستکم 15 مناســبت مربوط به خود از جمله 
روز انتخاب مالهبت ا... آخوندزاده به عنوان رهبر این 
گروه را در تقویم رســمى اضافه کرده است. بر اساس 
این سند، طالبان تنها روزهاى اســتقالل افغانستان، 
شکست جماهیر شوروى ســابق و شکست آمریکا و 
ناتو از گروه طالبان را روزهاى تعطیلى عمومى تعیین 

کرده است.

مسئول کارآزمایى بالینى واکســن برکت در پاسخ به 
این سئوال که ثبت جهانى واکسن برکت به کجا رسید، 
توضیح مى دهد: ثبت جهانى واکســن مراحل زیادى 
دارد. برکت اسفند ســال 1400 در فرآیند ثبت جهانى 
قرار گرفت. براى ثبت باید مقاالتش چاپ مى شد که تا 
االن 2 مقاله در مجالت معتبر بین المللى منتشر شده و 
بقیه هم در دست انتشار است. غیر از آن، همه مدارك 
الزم تحویل سازمان جهانى بهداشت شده و آنها مشغول 
بررسى هستند تا این واکسن تأییدیه مرجع بین المللى 
را هم داشته باشد. قاعدتًا تأییدیه این سازمان را خواهد 
گرفت. چون همه مراحل را ســپرى کرده و انجام داده 

است؛ هم مقاالتش هســت و هم واکســنى است با 
ویروس  ضعیف شده که اثربخشى الزم را دارد.

مینو محرز مى گوید: خیلى از مــردم فکر مى کنند که 
واکســن برکت را از چین آوردند و در ایران ُپر کرده اند. 
چرا چنین فکرى باید کرد؟ ما  50 ســال پیش بهترین 
واکسن ســاز منطقه بودیم. مؤسســه واکسن رازى در 
دنیا معروف بود. من فکر مى کنــم بى اعتمادى مردم 
از ناآگاهى ایجاد مى شــود. همچنیــن تبلیغات افراد و 
گروه هاى ضد واکســن در فضاى مجازى باعث این 
بى اعتمادى شــده و موجب شــده که خودمان را باور 

نداشته باشیم. 

مدیرعامل ستاد مردمى رســیدگى به امور دیه و کمک 
به زندانیان نیازمند گفت: در دو ســال اخیر تعداد 851 
زندانى غیربزهکار تحت حمایت ستاد دیه کشور با رقم 
اهدایى هفت میلیارد و 450 میلیون تومانى عالقه مندان 
و دنبال کنندگان صفحه اجتماعى محســن چاوشى از 
بند حبس رهایى یافته اند. على شــمس افزود: با کمک 
مخاطبان صفحه اینستاگرام آقاى چاوشى در سال جارى 
در 19 مرحله و با معرفى مددجویــان نیازمندى از 18 
اســتان، زمینه آزادى 281 بدهکار مالى یا محکوم به 
پرداخت دیات حوادث کارگاهى و ســوانح رانندگى از 
بند فراهم شده است که سهم دوستداران و حامیان این 

هنرمند در آزادى محکومان جرایم غیرعمد رقمى معادل 
2 میلیارد و 50 میلیون تومان بود. او اظهار کرد: 8 مرداد 
و در زادروز تولد این هنرمند فرهیخته به مانند سال هاى 
قبل، وى هدیه سالروز میالد خود را در قالب طرحى در 
جهت آزادى 43 زندانى خرمشــهرى مطرح کرد که با 
این فراخوان اعالم شده هواداران وى در مدت کوتاهى 
با واریز مبلغــى معادل 200 میلیون تومان به حســاب 
ستاد مردمى دیه استان خوزســتان، زمینه آزادى همه 
محبوسان معرفى شده  را فراهم کردند تا به این مناسبت، 
بســیارى از مردان عائله مند و سرپرســتان خانواده در 

زادگاه محسن چاوشى از بند رهایى یابند.

الدن ایرانمنش
طى ســال هاى اخیر شــاهد رونق فروش اقساطى 
همه چیز بودیم اال ســفر. اما وابســتگى ســودآور

 بنــگاه هــاى اقتصــادى به فــروش اقســاطى 
محصوالتشان با بهره هاى چشمگیر و وسوسه کننده 
که به صورت اپیدمى درآمده بود، حاال دامنگیر صنعت 

گردشگرى هم شده است. 
فروش اقساطى سفر، هم ســودآورى بیشترى دارد و 
هم خریدار را کمتر متوجه افزایش قیمت ها مى کند.

در شرایطى که کرونا مزید بر علت مشکالت و اوضاع 
اقتصادى شده، شرایط ســفر و گردشگرى، شرایط 
مناسبى نیست و سفر از ســفره مردم در حال برچیده 
شدن اســت. در حال حاضر تور کیش متوسط براى 
دو نفر، حدوداً ده میلیون تومان هزینه دارد و با در نظر 
گرفتن اینکه افراد باید در طول سفر نیز هزینه هایى را 
متقبل شوند، مردم عادى هر چه کمتر سفر را در برنامه 
خود قرار مى دهند. در این شرایط خرید تور اقساطى 
رونق گرفته و دیگر محدود به تورهاى خارجى نیست 
و افراد زیادى سفر داخلى و خارجى خود را به صورت 

اقساطى انجام مى دهند. 
آمار فروش تورهاى اقساطى در مقایسه با کل تورهاى 
خریدارى شــده توسط مســافران، چیزى کمتر از 5 
درصد اســت که 70 تا 80 درصد مربوط به تورهاى 
خارجى و 20 تا 30 درصد مربــوط به تورهاى داخلى 

است. 
با اینکه خرید اقساطى یکى از روش هاى مرسوم خرید 
در ایران و همه جاى دنیاســت، ولى باز هم نمى توان 
خرید اقساطى خدمات مسافرتى را راه حل دائمى براى 
نجات گردشگرى ایران دانست. با توجه به باال رفتن 
قیمت دالر و فشارهاى اقتصادى همه جانبه بر مردم، 
یکى از اولین موارد قابل حذف از زندگى مردم ســفر 

است. اگر چرخ گردشــگرى حتى به صورت کج دار و 
مریز نیز بچرخد باز هم جاى شکر دارد، ولى اگر شرایط 
و فشارهاى وارده به مردم و فعالین حوزه گردشگرى 
بیشتر شود یا ادامه پیدا کند و متولیان امر در باالى هرم 
گردشگرى به فکر تصحیح زنجیره نباشند، صدمات و 
خسارات جبران ناپذیرى هم به اقتصاد کشور و هم به 

روح و روان مردم ایران وارد خواهد شد.
اشکان ســازش از کارشناســان صنعت گردشگرى 
معتقد است: قشــر ثروتمند جامعه همچنان به سفر 
خواهد رفت اما در مجموع به دلیل کاهش ارزش پول 

ملى، تا حدود زیادى با کاهش سفرهاى خارجى مواجه 
خواهیم بود ضمن اینکه طبقه متوسط در این شرایط 

تمایلى به سفرخارجى ندارد.
او تأکید مى کند: کســانى که سال گذشــته با 20 تا 
30 میلیون تومان به اروپا مى رفتند امســال به دنبال 
سفرهایى با نرخ ارزان تر هستند. پس این فرضیه هم 
وجود دارد که افراد مقاصد گردشــگرى خود را تغییر 
داده و به مکان هایى مى روند که به لحاظ اقتصادى 

به صرفه تر است.
او تأکید مى کند: معموًال در فضاهایى که گردشگرى 

کم رونق تر است، سفرهاى ارزان بیشترى براى افراد 
سالمند و ناتوان فراهم مى شــود که البته ما هنوز به 
این مرحله نرســیده ایم. صنعت گردشگرى در ایران 
ســنتى، محدود و پراکنده اســت و نتوانسته ایم زیر

ســاخت هایى را به منظور افزایش سهم سفر فراهم 
کنیم. به همیــن علت مراکز اقامتــى محدود بوده و 
ممکن است گران هم باشد. حتى سیستم حمل ونقل 
ما اعم از قطار، هواپیما و اتوبوس و سیســتم جاده اى 
هم به دلیل ترافیــک هزینه هایى را بــه ما تحمیل

 مى کند.

سفرهاى اقساطى هم
 از سبد خانواده ها حذف مى شود

 رئیس کل دادگســترى اســتان 
هرمزگان از کشــف یک مزرعه 
غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال 
با بیش از 6 هزار دستگاه ماینر در 
جزیره قشــم خبــر داد. مجتبى 
قهرمانى اظهار داشت: این مزرعه 
به صورت غیرقانونــى در یکى از 
نواحى صنعتى جزیره قشم ایجاد 
شده بود که از طریق هشت دستگاه 
ترانسفورماتور به ظرفیت 63 هزار 

کیلوولت آمپر تغذیه مى شد.
وى گفت: این مزرعه در هنگام روشــن بودن همه دســتگاه ها به میزان 45 مگاوات برق مصرف مى کرد 
که در نوع خود حجم بسیار زیادى اســت و بنابر اعالم کارشناســان اداره برق پس از شناسایى و حذف این 
دستگاه هاى ماینر غیرمجاز از شــبکه، شاهد کاهش مصرف برق نســبت به مدت مشابه روز قبل در سطح 

شهرستان قشم بوده ایم.
رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان افزود: به دستور دادستان عمومى و انقالب جزیره قشم، مأموران نیروى 
انتظامى ضمن پلمب این مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، نسبت به توقیف ماینرهاى کشف شده نیز 

اقدام کرده اند.
قهرمانى ادامه داد: همچنین در لحظه قطع و پلمب که بخش زیادى از دســتگاه ها خاموش شده بودند، این 
دستگاه ها سه مگاوات مصرف داشتند که پس از قطع همان سه مگاوات در کنتور خروجى نیروگاه مشاهده شد.

یکى از بازیگران «مستوران» درباره حذف 
ناگهانى حمیدرضا آذرنگ از این سریال گفت: 
سازندگان این سریال بخاطر مسئله دستمزد 
و هزینه نهایى پروژه قصــه را  تغییر دادند و 

نقش این بازیگر را از داستان حذف کردند.
حمیدرضا آذرنگ در این سریال نقش «لیث» 
را بازى مى کرد و یک عطار امین در شــهر 
مســتوران بود. این بازیگر پس از آنکه لیث 
بدون هیچ گونه مقدمــه و پیش زمینه اى از 
داستان حذف شد، در پســتى اینستاگرامى 

نوشت: «بدرود لیث غریب.» 
براى مخاطبان سریال این سئوال پیش آمد 
که چرا قصه اى که با «لیث» شروع شده بود 

با این شخصیت ادامه پیدا نکرد و او در میانه راه کنار گذشته شد.
یکى از بازیگران این سریال مسائل مالى را دلیل حذف ناگهانى آذرنگ عنوان کرد و گفت: سازندگان سریال چون 
دیدند هزینه کار دارد سنگین تمام مى شود؛ قصه را تغییر دادند و حمیدرضا آذرنگ را حذف کردند. آنها توانایى 
پرداخت دستمزد این بازیگر را نداشتند و ترجیح دادند او در ادامه قصه نباشد. شاید اتفاقات دیگرى هم افتاده که 

من خبر ندارم. ولى من شنیدم که دستمزدشان سنگین بوده است. 

خورشید کیایى
 آخرین آمار منتشرشده از سوى مراجع قانونى حاکى از آن است که بیش 
از 30 درصد مردم کشورمان اختالالت روانى دارند و اینها همه در حالى 

است که نمودار بیمارى هاى روانى رو به باالست. 
این آمار تنها شــامل جمع کوچکى از افرادى مى شود که بیمارى شان 
مشخص شده است و در زمینه افسردگى خفیفى که از جمله اختالالت 
شایعى است که بســیارى از افراد جامعه را درگیر خودش کرده است،
 نمى شود؛ بیمارى خاموشى که نه آمار مشــخصى دارد و نه به شکل 

درستى از آن یاد مى شود.
وجود خأل آمارى و مطالعاتى در زمینه بیماران روانى و همچنین کمبود 
متخصص ها پدیده اى را ایجاد کرده که به نام روانشناسان زرد از آن یاد 
مى شود. کسانى که در فضاى مجازى هزاران فالوور دارند و براى خود 
دفتر و دســتکى مجازى راه انداخته اند تا از قبل حرف هایى که گاهى 

مبناى درستى هم ندارد فرهنگى غیر متعارف را رواج دهند.

به گفته کارشناسان دلیل این موضوع این است که هنوز ما فرهنگ غنى 
و درستى در زمینه روانشناسى نداریم و بى توجهى وزارت بهداشت نسبت 
به پیمایش دقیق وضعیت سالمت روان جامعه نیز از جمله ضعف هایى 

است که به این مسئله شکل جدى ترى داده است.
استاد گروه روان شناسى تربیتى دانشگاه عالمه طباطبایى تهران در این 
رابطه معتقد است: مسائلى همچون وضعیت اقتصادى و تورم و گرانى 
و تغییر قیمت کاالها و خدمات مــورد نیاز مردم همگى علت اضطراب 
فزاینده اى هســتند که در دوران اخیر مردم را درگیر خود کرده است. 
به گفته فریبرز درتاج، اگر با رویکرد علمى نیز گریزى به این مســئله 
داشته باشــیم مى بینیم که درگیرى مردم در فضاى رسانه هاى نوین 
ارتباطى عامل فزاینده اضطراب اســت،  زیرا رسانه هاى نوین ارتباطى 
که اطالعات کذب زیادى درون خود پرورش مى دهند به معضل روانى 

جامعه دامن مى زنند.
رئیس انجمن روانشناســى تربیتى ایران نســبت به کمبود نیروهاى 

متخصص حوزه روان نسبت به اســتاندارد جهانى ابراز نگرانى کرد و 
افزود: بر اساس اســتانداردهاى جهانى، به ازاى هر 50خانوار باید یک 
روانشناس در کشور خدمات روانشناسى ارائه کند. طبق تخمین مرکز 
آمار ایران در حال حاضر جمعیت ایران از مــرز 83 میلیون نفر با حدود 
25 میلیون و 600 هزار  خانوار گذشته اســت و این یعنى به 512 هزار 
روانشناس و مشاور نیاز داریم، این درحالى است که هم  اکنون  تنها بیش 

از 6 هزار روانشناس و مشاور در کشور پروانه فعالیت دارند. 
مردم باید بدانند که دریافت هر نوع مشاور روانشناختى نیازمند مواجهه 
حضورى با روانشناس است، چرا که اغلب مداخالت روانشناسى نیازمند 
رؤیت بیمار و کشف حاالت درونى مراجع است و به هیچ عنوان نمى توان 
از طریق فضاى مجازى و تلفن به این مهم دست یافت. همچنین باتوجه 
به سوء استفاده هاى زیادى که در این حیطه شده است، مردم باید به این 
درجه از آگاهى رسیده باشند که از کسانى خدمات روانشناسى دریافت 

کنند که مجوز آنها در معرض دید و مکان آنها مشخص باشد.

«روانشناسان زرد»، پدیده جدید فضاى مجازى  

 چرا حمیدرضا آذرنگ
 از «مستوران» حذف شد؟  

کشف مزرعه بزرگ رمزارز  
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واحدهاى تولید سنگدانه
 در اصفهان مجوز ندارند

اختصاص برنج و شکر
 به  هیئت هاى مذهبى  اصفهان 

شناسایى پیکر
 3 شهید دفاع مقدس 

مسـئول مرکـز ایثارگـران سـپاه حضـرت صاحـب 
الزمان(عج) اسـتان اصفهان از شناسایى پیکر مطهر 
سـه شـهید دفاع مقدس اصفهانى خبر داد. سرهنگ 
پاسـدار سـیدمهدى طباطبایـى گفت:  هویـت پیکر 
مطهر این شـهدا که همگى از شـهداى هشت سال 
دفاع مقدس بوده اند از طریق پالك هویت و آزمایش 
DNA احـراز شـد و پیکرهـاى مطهـر در روزهـاى 

آینـده جهت انجام مراسـم تشـییع و خاکسـپارى به 
خانواده هایشـان تحویل داده خواهد شـد. وى گفت: 
ایـن شـهدا متعلـق بـه شهرسـتان هاى نجـف آباد، 
خمینى شهر و سمیرم هستند. سن این شهدا 17، 20 

و 22 سال است.

مشارکت 130 موکب از 
اصفهان 

تاکنون 130 موکب از استان اصفهان براى خدمت به 
زائران اربعین ثبت نام کرده و در این مراسم مشارکت 
مى کنند. جعفر عسگرى  رئیس ستاد توسعه و بازسازى 
عتبات عالیات اسـتان گفت: از این تعـداد 76 موکب 
در کربال، 19 موکب در مسـیر نجف به کربال، هفت 
موکب در نجف، دو موکـب در کاظمین، یک موکب 
در سـامرا، 9 موکب در مهران، 3 موکب در شـلمچه، 
یک موکب در چذابـه، یک موکـب در میرجاوه، یک 
موکب در اصفهان و یک موکب در شوش خوزستان 

مستقر مى شوند. 

بناهاى تاریخى خسارت ندید
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از پایش بناهاى تاریخى و جاذبه هاى 
گردشـگرى مناطق مختلف اسـتان در طى سـه روز 
گذشته و وارد نشدن خسـارتى به این اماکن تاریخى 
بر اثر بارندگى و وقوع سـیل خبـر داد. علیرضا ایزدى 
گفت: طى سه روز شاهد بارش هاى موسمى و فصلى 
در برخى مناطق استان از جمله خوروبیابانک، کاشان، 
شهرستان هاى محور غرب اسـتان به ویژه چادگان و 
سـمیرم در محور تاریخى و گردشگرى جنوب استان 

بودیم.

کشف 22 قبضه اسلحه 
غیرمجاز در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان ازکشف 22 قبضه 
اسلحه جنگى و شکارى غیر مجاز طى اجراى طرح ارتقاء 
امنیت اجتماعى و مبارزه با قاچاق سـالح و مهمات غیر 
مجاز در این شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین بساطى 
اظهار داشت: طرح جمع آورى سالح و مهمات غیرمجاز 
در سطح شهرستان اصفهان به مرحله اجرا گذاشته شد 
و ماموران در اجراى این طرح موفق به کشـف تعداد 6 
قبضه سالح جنگى و 16 قبضه اسلحه شکارى غیرمجاز 

شدند. در این طرح 18 متهم دستگیر شدند.

جلسه با رئیس دادگسترى فریدن
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، نطنـزى مدیر نمایندگى بنیاد تعـاون زندانیان 
اصفهان به همراه حسـنى رئیس زنـدان داران و دیلمى 
مسـئول اشـتغال اداره کل زندانهاى اصفهـان با رئیس 
دادگسـترى و دادسـتان شهرسـتان فریـدن مالقات و 
پیرامون وضعیت اشتغال این شهرستان گفت و گو کردند.

صدور نخستین پروانه 
الکترونیکى 

 سیدسـلمان قاضى عسـگر مدیر منطقه 9 شـهردارى 
اصفهان با اشاره به صدور نخستین پروانه الکترونیکى 
سـاختمان منطقه 9 شـهردارى در سامانه «سـرا 10» 
اضافه کرد: یکـى از شـهروندان منطقـه با اسـتفاده از 
سیسـتم «سـرا 10» اقدام به ثبـت درخواسـت پروانه 
سـاختمانى کرد و پس از تکمیل اطالعات در سامانه و 
طى مراحل یاد شده، پروانه ساختمانى براى آن ساختمان 
بـه صـورت غیرحضـورى و در کمترین زمـان ممکن 

صادر شد.

دریا قدرتى پور
گرچه آسمان شهر اصفهان این روزها برخالف دیگر نقاط 
کشور، ناخن خشکى کرد و هیچ بارانى در این کالنشهر 
نبارید اما آمدن سیل در این چند روز اخیر براى سفره هاى 
آب زیرزمینى حکم کیمیایى را داشت که البته کافى نبود. 
18 شهرستان استان اصفهان لبریز از آب شد اما خسارات 
وارد شده به آنها بیش از آبگیرى و تغذیه سفره هایى بود 
که مدت ها آب را به چشم ندیده بودند؛ بالغ بر 900 میلیارد 
تومان خسارت در پى فعالیت سامانه بارشى چند روز اخیر 

به استان اصفهان وارد شد.
این خسارت ها نگذاشتند طعم شیرین باران هاى موسمى 
تأثیرى در کند شــدن فرایند فرونشست اصفهان داشته 
باشد، چراکه سرعت بارش بیشتر از قدرت جذب آب در 
زمین بود و بیشتر به صورت سیالب و روان آب جارى شد. 
در این میان طــرح هاى آبخیزدارى هــم چندان قوى 
نبود که بتواند با ایجاد بســتر مناســب شــرایط تغذیه

 آبخوان ها را فراهم کند و  به نوعى شــاید خوش اقبال 
بودیم که شاهد باران هاى موســمى در مناطق پایگاه 
هشتم شکارى، حبیب آباد و دولت آباد اصفهان نبودیم، 
زیر میزان فرونشست در این مناطق زیاد بود و با نفوذ آب 
به منازل، ممکن بود خسارات جبران ناپذیرى ایجاد شود.

مدیر مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان لفظ «کافى 
نبود» را دربــاره تأثیر بارش هاى اخیر بر اضافه شــدن 
حجم آب هاى زیرزمینى و کاهش فرونشســت به کار 
مى برد. منصور شیشــه فروش به «نصف جهان» مى 

گوید: «فرونشســت به تدریج ایجاد شده، طى 20 سال 
برداشت هاى بى رویه؛ بنابراین یک شبه نمى شود این 

سفره ها و آبخوان ها را پر کرد.» 
منصور شیشه فروش، راه حل نجات یافتن این سفره ها را 
بارش هاى بیشتر و تکمیل طرح هاى آبخیزدارى مى داند 
و معتقد است اگر طرح هاى آبخیزدارى به شکل درستى 
به سرانجام برسد مى توانیم در هدایت آب و جمع آورى 
ســیالب و روان آب هایى که ناشى از بارندگى به سمت 

آبخوان هاست به موفقیت برسیم.
وى این مســئله را نیازمند 500 میلیارد تومان اعتبار از 
طرف ســازمان منابع طبیعى مى داند تا بتوان در تکمیل 
طرح هاى آبخیزدارى و تغذیه سفره ها و قنوات و چاه ها 

موفق عمل کرد. 
اما تا زمانى که این طرح ها به ســرانجام نرســد، ضرر

 باران هاى موسمى بیشتر از منفعت آن خواهد بود و نمى 
توانیم به جمع آورى سیالب ها که بهترین فرصت براى 
تغذیه ســفره هاى آب زیرزمینى حوزه زاینده رود است 

امیدوار باشیم.
منصور شیشــه فروش یکى از رسانه اى ترین مسئوالن 
استاندارى اســت که پیش از این هم به صراحت در این 
رابطه سخن گفته و حاال با تأکیدى دوباره اعالم مى کند 
که سرنخ حل این ماجرا در دست سازمان منابع طبیعى و 

وزارت نیرو است. 
به نظر او فرونشستى که طى 20 سال به صورت تدریجى و 
با برداشت هاى بى رویه آب از زاینده رود ایجاد شده است 

را نمى توان یک شبه و با وقوع یک یا چند سیل حل کرد و 
نیاز است که وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعى در جهت 
تأمین آب و احیاى تاالب و اجراى طرح هاى آبخیزدارى 

کمک هاى الزم را بکنند. 
20 سال اســت که اصفهان درگیر فقدان نگاه آمایشى 
در بحث هاى توســعه، بى توجهى به مدیریت جامع در 
مطالعات، نبود یکپارچگــى در عمل، نبود قوانین مرتبط 
بویژه در بخش کاربرى اراضى و کمبود اعتبار اســت و 
بدیهى است در چنین شرایطى که ته مانده آب اصفهان 
هم در حال تمام شــدن است باید به ســمت طراحى و 
اجراى طرح ها و پروژه هایى برود که حاصل آن کمبود و 
هدررفت آب نباشد. اما احیاى طرح هاى آبخیزدارى در 
اصفهان مثل بى صدا بودن یک دســت است و نمى شود 
انتظار داشت که یک سازمان یا یک گروه از کارشناسان 
آن را دغدغه خود قرار دهند و دیگران بى توجه به آن فقط 
به بهره بردارى و بهره کشى از زاینده رود فکر کنند، براى 
همین است که به نظر مى رسد وزارت نیرو به عنوان نهادى 
که در طول سال هاى گذشته همواره مجوز بهره بردارى 
از منابع آب را صادر کرده و با تمرکز بر سدسازى، نظارت 
کمرنگى بر بهره بــردارى از آب هاى محــدود و منابع 
آسیب پذیر آب اصفهان داشته اســت باید جدى تر وارد 
عرصه شود و به این باور برســد که اگر بخاطر مدیریت 
نادرست، آبى در اصفهان باقى  نماند چند استان دیگر هم 
در خطر قرار مى گیرند و کل کشور به واسطه خشک شدن 

گاوخونى ممکن است با مشکالت جدى روبه رو شود.

سیل هم به داد اصفهان نرسید

سفره هاى زیرزمینى یک شبه
 پر نمى شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان گفت: 3194 تن 
سهمیه برنج براى هیات هاى مذهبى استان در ماه هاى 
محرم و صفر به منظور اطعام عزاداران حســینى به نرخ 

تنظیم بازار اختصاص داده شد.
محسن ضیایى افزود: 2 نوع برنج شــامل 444 تن برنج 
هندى و 2 هزار و 750 تن برنج تایلنــدى به نرخ تنظیم 
بازار براى اطعام عزاداران در هیات مذهبى استان در ماه 
محرم و صفر در نظر گرفته شده است. وى ادامه داد: این 
سهمیه برنج  با توجه به نیاز هر شهرستان و براساس تقاضا 
و تشخیص دســتگاه هاى مرتبط به صورت شهرستانى 

تخصیص داده مى شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهــان با بیان اینکه 
اقالمى مانند برنج و شکر به هیات هایى که مجوز از سازمان 
تبلیغات اسالمى داشته باشند عرضه مى شود اظهار داشت: 
هیات هاى مذهبى متقاضى برنج به نرخ تنظیم بازار ابتدا 
باید براى دریافت معرفى نامه به سازمان تبلیغات استان 
مراجعه کنند و براى دریافت برنج به اداره کل غله و خدمات 

بازرگانى استان مراجعه کنند.
وى خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 1900 تن شــکر 
ســفید هم براى توزیع بین هیات هاى مذهبى اســتان 
اصفهان ویــژه ماه هاى محــرم و صفــر در نظر گرفته

 شده است.

مدیرکل اســتاندارد اصفهان گفــت: باالترین میزان 
استانداردسازى در میان کارگاه ها و واحدهاى تولیدى 
مصالح ساختمانى در اســتان مربوط به سیمان و انواع 
کاشــى به ترتیب با 100 و 91/7 درصد است.محمود 
فرمانى افزود: از هشــت مجموعه تولید سیمان فعال 
و زیر پوشش اداره کل اســتاندارد استان اصفهان همه 
آنها معادل 100 درصد داراى پروانه اســتاندارد هستند 
و از 12 واحد تولید انواع کاشــى نیــز 11 واحد معادل 
91/7درصد پروانه استاندارد دارند.فرمانى از مهمترین 
دالیل پایین بودن میزان استانداردسازى در واحدهاى 
تولید تیرچه خرپایى را نوع تولید و مصرف آن دانســت 

و اظهار داشــت: براى تولید این محصول به تاسیسات 
و تجهیزات پیچیده اى نیاز نیســت و بطور مستقیم از 
محل تولید به مصرف منتقل مى شــود.وى ادامه داد: 
بسیارى از واحدهاى تولید سنگدانه نیز در شرق و شمال 
شرق اصفهان مستقر هستند که مجوز تولید ندارند و ما
 نمى توانیم بــه آنها پروانه اســتاندارد بدهیم.مدیرکل 
استاندارد اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: در سال 
گذشــته و چهار ماه نخســت امســال 238 اخطار به 
واحدهاى تولید مصالح ســاختمانى در اســتان صادر و 
14 واحد پلمب و براى 65 فقره پرونده در زمینه مصالح 

ساختمانى غیر استاندارد در این مدت اعالم جرم شد.

شناسنامه اى که دزدیده شده

  آب را گل نکنیم 

تعطیلى چهارشنبه بازار بهارستان

بهره بردارى کم از موقعیت بکر و گردشگرى تیران

 نصف جهان   اگر این روزها از خیابان آیت ا... خادمى 
گذر کرده باشــید، یک اتفاق عجیب را خواهید دید؛ 
اینکه سردیس آیت ا... خادمى و تندیس وى وجود 
دارد اما قطعه برنزى مربوط به شناسنامه این مجسمه 

جایش خالى است. 
ماجراى دزدیده شدن مجسمه ها خیلى وقت است که 
مردم اصفهان را آزرده خاطر کرده و این بار دزدان به 

شناسنامه این تندیس هم رحم نکرده اند. 
چند وقت پیش هم بخشى از مجسمه تقدیس تناولى 
که یکى از تندیس هاى مهم به شــمار مى رفت از 
میدان امام حسین (ع) دزدیده شد که همچنان هم 

خبرى از بازداشت سارق این اثر نفیس نیست.
این موضوع نشان مى دهد که با اینکه حضور مجسمه 

در فضاى شهرى بسیار اهمیت دارد و گرچه کارهاى 
خوبى در این زمینه انجام شده اما هنوز در شهرهایمان 
فرهنگ مناســب براى عدم تخریب و وارد شــدن 

آسیب به آنها نهادینه نشده است.
حضور هنر و مجسمه در ســطح شهر، سبب ارتقاى 
دید بصــرى جامعه و تلطیف روحیــه عموم جامعه 
مى شود. این دست آثار حتى در حوزه فرهنگسازى 
و امور تربیتى و اخالقى نیز نقــش ایفا مى کنند اما 
متاســفانه جامعه ما از این نظر فقیر است و مجسمه 
هنوز حتى براى عموم مردم، خوب توجیه نشده است 
و به نظر مى رسد که ما نیازمند تدابیر امنیتى بیشترى 
در زمینه حفظ مجســمه ها و تندیس هاى شــهر 

هستیم. 

 نصف جهان   روزنامه اصفهان امروز در شماره دهم 
مردادماه در ســرمقاله خود با عنوان «تجربه سیل و 
تنش در آب آشامیدنى اصفهان» به پدیده مونسون 
و ارتباط آن با بارش هاى اصفهان پرداخته اســت و 
گفته: «مونسون آمد و اصفهان بارش ویژه اى دشت 
نکرد. گذشته از خسارت هاى جانى و مالى به وجود 
آمده بر اثر سیل در برخى اســتان ها، نباید فراموش 
کرد که بارش هاى اخیر، خاك تفتیده کشــور ما را 
رنگ زندگى بخشید. ســال ها بود چنیْن باران هایى 
آن هم در فصل تابستان در کشــور ثبت نشده بود. 
در بسیارى ایستگاه هاى هواشناســى، در این چند 
روز معادل یک ســال نرمال بارش ثبت شده است. 
این شــرایط مى تواند اندکى امیدوارى حیات را به 
دشت هاى خشک، منابع آب زیرزمینى و پهنه هاى 
آبى کشــور بازگرداند. به همین دلیل در کنار آنکه 
به دلیل بى تدبیرى، داغــدار ازبین رفتن هم میهنان 
هستیم، به این نکته هم توجه داریم که این بارش ها 

که نعمت بى حساب الهى هســتند و سهل و گشاده 
دستانه به آســمان و زمین ایران هدیه شدند؛ لذا از 
همین زمان و با تجربه چندین باره مواجه شــدن با 
شــرایط خاص، باید ظرف چند ماه تمهیدات الزم 
براى روبرو شدن با موارد مشــابه را داشته باشیم و 
همچنین از نظر آبخیزدارى و مدیریت رواناب ها به 
صورتى عمل کنیم که این منابع پیش بینى نشــده 
به بهترین شــکل ذخیره و به صورت بهینه مصرف 
شوند.» در بخش دیگر از این سرمقاله آمده: «در این 
سال ها بارها بر لزوم راه اندازى اضطرارى سامانه دوم 
آب رسانى اصفهان تاکید شده و به وجودآمدن شرایط 
خاص مانند بارش هاى اخیــر این بحث را داغ کرده 
است. به نظر مى رسد این بار بدون ازدست دادن زمان 
باید براى این موضوع مهم چاره کــرد. با این اقدام 
تکرار بارش هاى مشــابه حداقل در زمینه آب شرب 
نگرانى ایجاد نمى کند و از حضور این نعمت استقبال 

خواهیم کرد.»   

 نصــف جهــان   شــهردار بهارســتان از تعطیلــى 
«چهارشنبه بازار» بهارستان خبر داد.

محمد شبانى افزود: با توجه به درخواست هاى متعدد 
شــهروندان مبنى بر راه اندازى مجدد بازار روز، به 
زودى مکانى جدید براى این بازار جانمایى مى کنیم.
وى اتمام قرارداد پیمانــکار مربوطه و آغاز عملیات 
ساخت بیمارستان شهر بهارستان در زمین چهارشنبه 

بازار فعلى را، عمده دلیل تعطیلى این بازار عنوان کرد.
 وى در بخش دیگرى از ســخنانش به بهسازى و 
ساماندهى ضلع شرقى بلوار ولیعصر(عج) بهارستان 
اشاره کرد و بیان داشــت: عملیات ساماندهى ضلع 
شــرقى بلوار ولیعصر (عج) به طول 150 مترمربع با 
مصوبه شوراى ترافیک آغاز شده و تا پایان ماه جارى، 

پیاده روسازى آن  به اتمام مى رسد.

 نصف جهان   فرماندار تیران و کرون گفت: با توجه به 
اینکه 11 درصد از ترددهاى جاده  اى استان اصفهان 
از تیران انجام مى شــود و ایــن منطقه محل عبور 
بسیارى از مسافران و گردشــگران در ایام تعطیل 
است، ولى متاسفانه کمترین بهره از این شرایط براى 

رشد اقتصادى و اشتغالزایى صورت گرفته است.
على محمدى  کیا با اشاره به آثار تاریخى بسیار این 
شهرســتان همچون حمام تاریخى، قلعه قمیشلو، 
کوچه باغ هــاى تاریخى و طبیعت زیبــا و بکر این 

منطقه گفت: تاکنون 3 خانه تاریخى مجوز بومگردى 
گرفته اند و 10 متقاضى دیگر نیز بــراى راه اندازى 
چنین مراکزى در حــال انجام فعالیت هاى معمارى 

و عمرانى هستند.
وى اظهار کــرد: بیــش از ظرفیت فعلــى امکان 
بهره بردارى از ظرفیت هاى گردشــگرى در تیران 
وجود دارد که اجراى رویدادهــاى فرهنگى عالوه 
بر تقویت نشــاط اجتماعى، به توسعه این بخش نیز 

کمک مى کند.

مزاحمت درختان براى عابران 
مریم محسنى

برخى از درختان معابر شهر به خصوص در مسیرهاى 
دوچرخه، مزاحمت هاى زیادى را براى دوچرخه سواران 
ایجاد کرده است. نمونه این مزاحمت ها در مسیر تعبیه 
شده براى دوچرخه سواران در خیابان امام خمینى(ره) 
است که به دلیل هرس نشدن و ارتفاع شاخه هایى که 
بخشى از مسیر را گرفته اند مشکالتى را ایجاد مى کنند.
نگهدارى از فضاى ســبز یکى از الزاماتى اســت که 
مدیریت شــهر باید به آن توجه کند امــا این موضوع 
توجیهى براى هرس نکــردن درختانى که مزاحمت 

ایجاد مى کنند نیست.
این در ختان گاهى مزاحمت هاى بسیارى را براى مردم 
و عابرین و دوچرخه سواران ایجاد مى کند که الزم است 
نســبت به هرس و نگهدارى بهتر و مناسب تر از این 

درختان اقدامات الزم صورت بگیرد.

به گفته کارشناسان، طراحى کاشــت و در عین حال 
گونه هاى انتخابى، نسبت به یک خیابان و بلوار از طرف 
شهردارى باید رعایت شود در حالى که این اتفاق نیفتاده 
و در برخى مکان ها مشاهده مى شــود که درختان با 
یکدیگر فاصله چندانى ندرانــد و دقیقاً جلو درب مغازه 
اى کاشته شده که براى منازل و مغازه ها ایجاد مزاحمت 
مى کند. در عین حال ارتفاع درخت از زمین باید حداقل 
دو متر باشــد تا براى عابران ایجاد مزاحمت نکند و از 
طرفى نیازمند هرس دائمى نباشد اما متاسفانه برخى از 
درختان کنار پیاده روها و بلوارها رشد زیادى دارند و براى 

عابران مشکالتى را ایجاد مى کنند.
در این حالت درختان باید بــه صورت یک در میان و با 
فاصله کاشته شود و خدمات شهرى نیز در هرس کردن 
آن ها در زمان مقرر اقدام کند تا چهره شهر زیبا بماند و 

خطرى هم براى عابران نداشته باشد.

نگاه روز

معاون اداره کل هواشناسى استان اصفهان با بیان اینکه 
سامانه موسمى داراى رطوبت باالیى است و در مناطق 
کوهســتانى بارش هاى خوبى دارد، دالیــل نباریدن 

باران هاى موسمى در اصفهان را توضیح داد.
نوید حاجى بابایى با اشاره به اینکه فصل بارشى استان 
اصفهان، تابستان نیست، اظهار داشت: اگر سابقه دیرینه 
بارش هاى استان را بررسى کنید متوسط بارندگى ها طى 
40 سال گذشته در این فصل 2 تا 3 میلیمتر بوده است.

وى خاطرنشــان کرد: هر منطقه اى که به لحاظ آب و 
هوایى مناسب باشد، مانند ارتفاعات و مناطقى که تیپ 
کوهستانى دارند و نیز مجاورت و حاشیه رودخانه هاى 
فصلى به طور عمده شرایط بارش هاى رگبارى نامساعد 

موسمى را دارد.
وى ابراز داشت: مناطق غرب و جنوب استان اصفهان 
که همجوار با استان هاى کوهستانى مانند چهارمحال 
و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد چهارمحال هستند 
در پى فعالیت سامانه مونسونى اقیانوس هند بارش هاى 
خوبى دریافت کردند برغم اینکه بارش ها خساراتى نیز 

بر جا گذاشت. 
معاون اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: طبق 

پیش بینى ها انتظار داشتیم روز جمعه نیمه جنوبى شهر 
اصفهان بارش رگبارى مســاعدى را بــراى لحظاتى 
دریافت کند مانند بارش چند ماه پیش که در سیتى سنتر 
سپاهان شهر و بهارستان شاهد بودیم؛ احتمال رگبار در 
این مناطق با فعالیت سامانه اخیر وجود داشت اما اینکه 

سیالبى در خود کالنشهر اصفهان شکل گیرد، نه.
حاجى بابایى افزود: ،ماهیت جنوبى بودن این ســامانه 
پس از مدتى از دست رفت و ضعیف شد و ماهیت غربى 
بودن آن تقویت شد و با توجه به تقویت ماهیت غربى 
بودن این سامانه بارش ها  بیشتر در چادگان، و مناطق 
همجوار اســتان اصفهان با چهارمحــال و بختیارى 

گزارش شده است.
وى اضافه کرد: سامانه ماهیت بارشى جنوبى را از دست 
داد و در حقیقت الگوهاى سینوپتیکى هواشناسى تغییر 
یافت و بارش هایى که براى جنوب شهر اصفهان انتظار 
مى رفت، نبارید. با وجود این اگر در آمارهاى بارشــى 
کالنشهر اصفهان یا شهرهاى دیگر دقت کنید بارش ها 
در مناطقى خوب است که شرایط اقلیمى مناسب است و 
از این رو داخل شهرها بارش ها ضعیف است اما اطراف 

مناطق شهرى شدت بارش هاى رگبارى خوب است.

حاجى بابایى خاطرنشــان کرد: از این رو این مســئله 
که وجود صنایع آالینده اطراف اصفهــان بر نباریدن 
باران هاى اخیر در این کالنشــهر مؤثر بــوده، نیاز به 
بررسى دارد و بدون آنکه بررسى شود نمى توان مطلب 

را تأیید کرد.
وى ابراز داشــت: دســتکم این مطلب بــا الگوهاى 
هواشناســى همخوانى ندارد و از این رو نیار به بررسى 
بیشــتر دارد؛ من نه رد مى کنم نه تأییــد اما به لحاظ 
الگوهاى جوى نیز در شــهرهاى بزرگ و کالنشهرها 
نیز شــرایط توپوگرافى اجازه نمى دهد که بارش هاى 

سنگینى اتفاق افتد مگر مناطقى خاص.
وى ادامه داد: مناطقــى مانند روســتاى ُرزوه از توابع 
چادگان یا بن و سامان اســتان چهارمحال و بختیارى 
به دلیل کوهســتانى بودن، رطوبت بــه خوبى صعود 
مى کند و بارش هاى مطلوبــى دریافت مى کنند اما در 
کالنشهر اصفهان به دلیل شــرایط توپوگرافى صعود 
هوا خیلى میسر نیســت در حالى که رطوبت باالست و 
در این شرایط نمى توان انتظار بارش در این شهرستان 
در این فصل داشت، حتى در آمار چهل ساله نیز چنین 

نبوده است.

چرا در کالنشهر اصفهان باران نبارید؟
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قابلیت اندازه گیرى سرعت ضربان قلب اپل واچ، جان 
صاحبش که تومور قلبى داشت را نجات داد.

ســاعت هاى هوشــمند این روز ها بــا قابلیت هاى 
کاربردى زیادى عرضه مى شــوند که یکى از آن ها 
درخواســت کمک در زمان اضطرار است. به عنوان 
مثال، اگر کاربر بى هوش شــود و به زمین بخورد، 

ساعت هوشمند او با اورژانس تماس خواهد گرفت.
 این ساعت هاى هوشمند از جمله اپل واچ مى توانند 

اندازه گیرى کنند که قلب دارنده ساعت خیلى 
سریع، خیلى کند یا به صورت غیر عادى در 
حال تپش است. به تازگى گزارش شده که 

اپل زندگى یک زن مبتال به تومور قلبى را 
نجات داده و او را به موقع راهى اتاق عمل 

کرده است.
صاحب 67 ساله این اپل واچ، چندین هشدار از سوى 
ســاعت هوشــمند خود مبنى بر اینکه قلبش دچار 
فیبریالســیون دهلیزى (AFib) شده است، دریافت 
کرد. او پس از دریافت این هشدار متوجه یک تومور 
میگزوم در قلب خود مى شود که مى توانسته منجر به 

مرگ وى شود.
سپتامبر امسال شاهد معرفى سه مدل اپل واچ جدید 
هستیم که همگى داراى صفحه نمایش بزرگتر از اپل 
واچ سرى 7 هستند. ویژگى هاى مربوط به سالمت 
در ســرى اپل واچ 8 مى تواند شــامل حسگر دماى 
بدن، بهبود نظارت بر ضربان قلب نامنظم و ردیابى 
الگو هاى خواب باشــد. عالوه بر اپل واچ 8 پرو و اپل 
واچ 8، اپل واچ جدید SE نیز مى تواند معرفى شود که 
بسیارى از بهترین ویژگى هاى اپل واچ را با 

قیمت پایین ترى ارائه مى دهد.

رئیس شرکت سامسونگ مى گوید در سال گذشته 
نزدیک به 10 میلیون دســتگاه تاشــو خریدارى 

شده است.
بازار گوشى هاى تاشــو به آرامى پیش مى رود، اما 
قطعا در آینــده به بازار مهمى تبدیل خواهد شــد 
و این موضوع در حجم فروش این گوشــى ها به 

وضوح مشخص است.
 پســت وبالگ TM Roh، رئیس سامســونگ 
موبایل نشــان مى دهد که صنعت گوشــى هاى 
هوشمند تاشو در ســال 2021 تقریبا 10 میلیون 
ارسال محموله داشته است. این رقم نسبت به سال 

2020، 300 ٪ افزایش یافته است.
رئیس سامســونگ موبایل معتقد است با توجه به 
اینکه استفاده گوشى هاى تاشو در حال گسترش و 
همه گیرى است، این روند در سال هاى آینده هم 
رو به پیشــرفت خواهد بود. پیش از این گزارشى 
منتشر شــده بود که مجموعًا 7.1 میلیون فروش 

گوشى تاشو را براى سال 2021 تخمین مى زد.
Roh ادامه مى دهــد که 70 درصــد از کاربران 

گوشى سامســونگ تاشو سامســونگ درسال 
گذشــته، گوشــى زد فلیپ 3 را انتخاب کردند و 

این گوشى، محبوب ترین تلفن تاشو سامسونگ 
محسوب مى شود. 

از ســوى دیگر، زد فولد 3 بــراى کاربرانى که به 
انجام چند کار به صورت همزمان با گوشى خود و 
همینطور صفحه نمایش بزرگ نیاز دارند، مى تواند 

بهترین انتخاب باشد.
با نگاهــى بــه آینــده، Roh معتقد اســت که 
سامسونگ در گوشــى هاى تاشوى آینده اش که 

قرار اســت در رویداد 
 Galaxy بعــدى 
در   Unpacked

10 آگوست رونمایى 
شــوند، در تمامــى 
جزئیات پیشرفت هایى 

را داشته است.

قابلیت ساعت هوشمند
 جان بیمار مبتال به تومور را نجات داد

استقبال کاربران از گوشى هاى تاشو در سال 2021

سرعت و بدون مرز بودن، ویژگى هاى اصلى فضاى مجازى هستند و آنچه این دو 
ویژگى را به خوبى تغذیه مى کند استفاده از اصطالحات مختصر است.

فضاى مجازى مانند یک دنیاى موازى در حال پیشرفت است و بخشى جدایى ناپذیر 
از زندگى هر یک از ما افراد واقعى است، اما زبان و فرهنگ خاص خود را دارد؛ زبان 

رایج در شبکه هاى مجازى مانند خود این دنیا پرسرعت و مختصر است.
این اختصارات گاهى براى ما ناآشنا به نظر مى آیند، اما شاید جالب باشد بدانید که 
چه در زبان انگلیسى و چه در زبان هاى دیگرى مثل عربى این روش کوتاه سازى 
رایج است. مثال در عربى لفظ «ِهَســه» به معناى االن به کار مى رود و بین اقوام 
دیگرى مانند لُرها هم رایج است که در اصل هالساعه، در این زمان، بوده و به این 

شکل درآمده است.
در اینجا با برخى از مهمترین این اصطالحات مختصر آشنا شوید:

SLM: این حروف به معناى ســالم هستند و بیشتر بین ســاکنان خاورمیانه و 
مسلمانان رواج دارد.

DM: دایرکت مسیج به معناى پیام مستقیم است. این عبارت به پیام ارسال شده 
بین دو کاربر اشاره دارد و بیشتر در توییتر و اینستاگرام استفاده مى شود.

PM: پرایوت مسیج به معناى پیام خصوصى اصطالحى عمومى تر براى ارتباطات 
یک به یک است که براى عموم قابل مشاهده نیست و شامل DM نیز مى شود.

PV: پیج ویو به تعداد بازدید هایى اشاره دارد که از محتواى صفحه یا سایت شما 
صورت مى گیرد.

URL:به آدرس وب صفحه شما اشــاره دارد که با کمک آن شناسایى و قابل 
دستیابى هستید.

DIY: دو ایت یورســلف به کار یا راهکارى اشــاره دارد که خود شما از عهده آن 
برمى آیید و معموال در مورد ترفند ها و ایده هاى خالقانه کاربرد دارد.

TBT: به عکس یا مطلبى اشاره دارد که در مورد گذشته است و به شکل یادآورى 
یک خاطره بازنشر مى شود. FBF هم مشابه همین اصطالح است.

OMG: او ماى گاد یا واى خداى من در زمان تعجب و شگفتى استفاده مى شود.
LOL: غش کردن از خنده است و معموال در یک موضوع نشاط انگیز و خنده دار 

کاربرد دارد.
HBD: هپى برثدى اصطالحى اســت که براى اعالم و تبریک تولد شــما و 
عزیزانتان به کار مى رود و یکى از هشــتگ هاى بســیار رایج و همیشگى فضاى 

مجازى است.
جالب اینکه این اختصارات را مى توان به صورت هشتگ، یا نشان #، استفاده کرد 
تا برچسبى براى دسته بندى و به اشتراك گذارى پست ها و نظرات شما باشد. این 
کاربرد در سطح جهانى و فراتر از حلقه دوستان و همزبان هاى شما به کار مى رود و 

همین دنیاى مجازى را جذاب مى کند.

 شاید براى تمامى شــما نیز پیش آمده باشد که در فضاى باز و یا 
مکانى بخواهید موزیک خود را با صدایى بســیار باال اجرا کنید و 
یک موسیقى را با صداى بسیار باال گوش کنید. در چنین مواقعى 
به دلیل ضعیف بودن بلند گوى داخلى دستگاه انتظار زیادى از آن 
نرفته و در صورت نداشتن پلیر هاى بلوتوثى باید از پخش موزیک 
صرف نظر نمود. اما شــاید بتوان هر چیزى را در اطراف خود به 
 SoundSeeder Music !یک بلند گوى واى فاى تبدیل کــرد
Player Premium Unlocked عنوان اپلیکیشــنى بى نظیر 

 JekApps براى پخش یکپارچه موزیک مى باشد که توسط تیم
براى سیستم عامل اندروید توســعه و منتشر شده است. این نرم 

افزار با سیستم منحصر به فرد خود تمامى دستگاه هاى هوشمند 
اطراف شما را به یک بلند گوى واحد تبدیل کرده و موسیقى دلخواه 
کاربران را به صورت همزمان در تمامى آن ها پخش مى کند تا 
کاربران به صدایى با کیفیت و با حجم زیاد دسترسى داشته باشند. 
تنها کافیست هات اسپات خود را روشن تا هر چیزى را در اطراف 
خود به یک پخــش کننده حرفه اى تبدیل کنیــد. از مهم ترین 
قابلیت هاى گنجانده شده در این پلیر بى نظیر پشتیبانى آن از دیگر 
سیستم عامل ها مى باشد ؛ مهم نیست که از لینوکس و یا ویندوز 
استفاده مى کنید تنها کافیست پس از نصب برنامه سیستم پخش 
را با دیگر اسمارت فون ها به صورتى حرفه اى به اشتراك بگذارید. 

کنترل صداى تمامى پخش کننده ها در دستان شما بوده و در هر 
لحظه قادر خواهید بود هر کدام را به دلخواهتان قطع نمایید.

 SoundSeeder Music برخى از امکانات و قابلیت هاى برنامه
Player Premium اندروید:

پخش همزمان و یک پارچه موســیقى در تمامى دســتگاه ها
پشتیبانى از چندین راه ارتباطى مختلف-توانایى همگام سازى پلیر 
با دیگر دستگاه هاى هوشمند با سیستم عامل متفاوت -کنترل 
حجم صداى هر کدام از اســمارت فون ها-پشتیبانى از گوگل 
موزیک پلیر-پشــتیبانى از انواع فرمت هاى صوتى محبوب-
دسترسى به بیش از 25 هزار ایستگاه رادیویى از پیش تنظیم شده.

اپلیکیشــن SoundSeeder Music Player Premium بــه 
عنوان یکــى از پرکاربرد تریــن برنامه هاى پخش موســیقى 
در فضاى آزاد توانســته اســت با پرداخت درون شبکه ى 4,49 
دالرى امتیــاز 4,0 از 5,0 را توســط کاربــران گــوگل پلیر به 

دست آورد.

در این گزارش ضمن بررسى بدافزار هاى موجود روى گوشى 
ما ایرانى ها، از راه هایى که مى توان این بدافزار ها را شناسایى 

کرد و از شرشان خالص شد، نوشته ایم.
اگر اطالعات نسبتاً خوبى در زمینه فناورى 

داشــته باشــید احتماًال گول پیام هاى 
بدافزار ها و وب ســایت هاى مخرب 

نمى خوریــد.  ما را  ا
کافــى اســت تا 

گوشــى پــدر، 
مادر یــا یکى از 

بستگان کمتر آشنا 
به فناورى خود را بردارید 

و به اعالن هاى آن نگاهى بیندازید. 
احتماًال بــا ده ها اعــالن تبلیغاتى از 

وب ســایت ها و اپلیکیشــن هایى مواجه 
مى شوید که خودشــان نمى دانند از کجا 

آمده است!
 بد نیســت بدانید بعد از این که توانستیم 

رکورد آلوده ترین شــهر جهان را براى روز هــاى متمادى از 
آن خود کنیم حاال کاربران ایرانى رکــورد جدیدى از خود به 
جا گذاشته اند و توانســته ایم رتبه اول نرخ آلودگى به بدافزار 

موبایل را در سال 2022 کسب کنیم. 
البته این اولین سال نیست که گوشــى هاى همراه ما میزبان 
بدافزار ها هســتند بلکه این ششمین ســال متوالى است که 
ایران درصدر کشــور هاى آلوده به بدافزار هــاى موبایل قرار 

گرفته است. 
در این گزارش ضمن بررسى بدافزار هاى موجود روى گوشى 
ما ایرانى ها، از راه هایى که مى توان این بدافزار ها را شناسایى 

کرد و از شرشان خالص شد، نوشته ایم.

آلوده ترین کشور ها به بدافزار موبایلى
شرکت کسپرسکى به تازگى گزارش سه ماه اول سال 2022 
خود را منتشر کرده است. این شرکت که سال هاست در حوزه 
امنیت ســایبرى فعالیت مى کند، در این گــزارش بیان کرده 
که موبایل ایرانى ها داراى بیشــترین بدافزار در مقایســه با 

کشور هاى دیگر است.
 این گزارش نشــان مى دهد که 35.25درصد از گوشى هاى 
داخل کشــورمان به بدافزار هاى مختلف آلوده اســت. این 
آمار به این معنى است که از هر سه گوشى، یک گوشى آلوده

 است.
نکته جالب توجه این اســت کــه بعد از ایران، کشــور چین 
در رتبــه دوم گوشــى هاى آلوده دنیــا قرار گرفته اســت. 
26.85درصد از گوشى هاى کاربران چینى به انواع بدافزار ها 
آلوده هســتند. این آمار با توجه به جمعیت این کشور و تعداد 
باالى کاربران مى تواند بســیار قابل توجه باشــد. پس از آن 
یمن بــا 21.23 درصد، عمــان با 19.01 درصد، عربســتان 
ســعودى با 15.81 درصد، الجزایر با 13.89 درصد، آرژانتین 
با 13.59 درصد، برزیل با 10.80 درصــد، اکوادور با 10.64 
درصد و مراکش با 10.56 درصد در رتبه 3 تا 10 بیشــترین

 گوشى هاى آلوده دنیا قرار دارند.

مهاجمانــى بــراى تبلیغ و 
تخریب

هرچنــد در گــزارش ســه ماهه 
کسپرســکى بیــش از 35 درصد 
گوشــى هاى کاربــران ایرانى 
آلــوده بــوده، اما 
این رقم نســبت 
به 3 مــاه پایانى 
ســال 2021 
حــدود 5 درصد 
کاهــش داشــته 
اســت. امــا نکتــه قابل 
توجه ایــن گزارش این اســت که در 
3 ماه اول امســال بدافزار هــا و تبلیغ 
افزار ها بیشــترین تعداد نصب را روى 
دســتگاه هاى ایرانى داشته است. البته 
باج افزار ها هم ســهمى در برنامه هاى داخل گوشى ایرانى ها 
دارند که البته نسبتا کم است و بر اساس گزارش کسپرسکى 

تنها یک درصد گوشى ایرانى ها را آلوده کرده است.

آشنایى با بدافزار، باج افزار و تبلیغ افزار
شاید براى تان سوال شده باشــد که فرق بدافزار، باج افزار و 
تبلیغ افزار باهم چیست. براى این که با این مفاهیم بیشتر آشنا 

شوید خیلى خالصه و کوتاه آن ها را به شما معرفى مى کنیم.

1. بدافزار: کار اکثر قریب به اتفاق بدافزار ها دسترسى 
به فایل ها، آسیب رساندن به آن ها یا دزدى اطالعات 
و بســیارى از موارد مشــابه از روى رایانه هاى آلوده 
شده است. کار بیشتر لینک هاى مخربى که در پیام ها 

دریافت مى کنیــد نصب همین بدافزار ها روى گوشــى 
شماست که مى تواند اطالعات شما را به سرقت ببرد.

2. باج افزار: باج افزار ها با رمزنگارى فایل هاى قربانیان با 
الگوریتم هاى خاص، دسترسى به آن ها را محدود مى کنند تا 
بتوانند براى بازگرداندن اطالعات و سطح دسترسى از کاربران 

درخواست باج کنند.

3. تبلیغ افزار: تبلیغ افزار هم یک برنامه اســت که بدون 
موافقت کاربر و کســب اجازه از او، اقدام به نمایش تبلیغات 
بر صفحه گوشــى همراه مى کند. اگر ناخواسته روى گوشى 
موبایل تان آگهى هاى مختلف مى بینید مطمئن باشــید که 

گوشى شما به تبلیغ افزار آلوده شده است.

چرا گوشى هاى ما زامبى مى شود
بات نت یا زامبى اصطالحى اســت که براى گوشى هایى که 
ناخواسته به هر کدام از عامالن تهاجمى آلوده اند به کار برده 
مى شود. اما چرا گوشى ما زامبى مى شود؟ مهم ترین دلیل آن 

نبود سواد ســایبرى، کلیک روى لینک هاى ناشناس و نصب 
برنامه هاى مشکوك روى گوشى تلفن همراه است. 

به نظر مى رســد یکــى از مهم تریــن دالیل آلوده شــدن 
گوشى ها در کشور ما اســتفاده بیش از حد از فیلترشکن ها و

وى پى ان هاى ناشناخته است که ریسک آلوده شدن گوشى 
را باال مى برد.

چگونه دچار بدافزار ها نشویم؟
همان طور که پیش از این گفتیم یکى از دالیل اصلى آلودگى 
گوشــى ها افزایش نصب فیلترشکن هاســت که از عواقب 
فیلترینگ اپلیکیشن هاى کاربردى است. البته جداى آلودگى 
گوشى فیلترشکن ها خطرات دیگرى مخصوصا براى جوان ها 
و نوجوان ها دارد که باید به طور جداگانه به آن پرداخت. با این 
حال از مهم ترین راه هاى جلوگیرى، باالبردن سواد سایبرى 
است، اما اســتفاده از چند اصل ســاده مى تواند شما را از شر 

بدافزار، باج افزار و تبلیغ افزار ها در امان نگه دارد.
1- حتى االمکان از فروشــگاه هاى رسمى اپلیکیشن استفاده 
کنید. البته براساس گزارش کسپرسکى برخى از اپلیکیشن هاى 
تقلبى از طریق فروشــگاه هاى نرم افزارى رســمى در اختیار 
کاربران قرار مى گیرد که عمده ترین آن ها وى پى ان ها هستند.
2- از ابزار هاى آنفالویاب و اپلیکیشــن هایى که ادعا مى کنند 
قابلیت هاى جدیدى به شبکه هاى اجتماعى اضافه مى کنند، 

استفاده نکنید.
3- به هیچ وجه نسخه هاى غیررســمى تلگرام، اینستاگرام، 

واتس اپ و... را نصب نکنید.
4- هنگام باز کردن اپلیکیشــن ها، با اجازه دسترســى هاى 
مشــکوك موافقت نکنید و هر نرم افزارى را نصب مى کنید 
دسترســى هاى آن را چک کنید و دسترسى هاى اضافى آن 

را محدود کنید.
5- نصب برنامه هاى حفاظت در برابر بدافزار ها هم مى تواند از 

دچار شدن گوشى شما به بدافزار جلوگیرى کند.

چگونه از شر بدافزار ها نجات پیدا کنیم؟
اگر از دست تبلیغات اضافى که روى گوشى تان ظاهر مى شود 
خسته شدید یا فکر مى کنید بیشتر از میزان مصرف اینترنتى 
که دارید از حجم بسته اینترنت تان کم مى شود باید به سرعت 
به فکر حذف آن هــا بیفتید. این نکتــه را بدانید که بدافزار ها 
مى توانند به زیرساخت هاى امنیتى یک سیستم وارد شوند و 
به فعالیت ها و آن چه به طور معمول انجام مى دهید، دسترسى 

پیدا کنند.
کار هایى که بدافزار هــاى تبلیغاتى مى تواننــد انجام دهند 
شــامل نمایش Pop-up هاى نامحدود، جاسوسى، حمالت 
مرد میانى (تغییر مســیر ترافیک شبکه)، کند شدن سیستم و 
حتى افزایش مصرف حجم ترافیک اســت. البته با حذف نرم 
افزار هاى ناشناخته اى که روى گوشى تان دارید و همچنین 
حذف نسخه هاى غیر رسمى پیام رسان ها تا حد زیادى جلوى 

این مهاجم ها را گرفته اید.
با این حال براى حذف دیگر بدافزار هاى تبلیغاتى که مشابه با 
ویروس ها، تروجان ها و جاسوس افزار ها هستند، نیاز به ابزار 
خاصى دارید که خوشبختانه در استور ها بسیارى از محصوالت 
امنیتى و آنتى ویروس ها و ابزار حذف بدافزار هاى تبلیغاتى را 

هم در اختیار کاربران قرار مى دهند.

به روزرســانى بعدى واتس آپ در حال انتشار است و اگر در 
برنامه بتا Google Play شرکت مى کنید، احتماًال نسخه 

2,22,16,12 برنامه چت محبوب را دارید.
مشخص شــد که قابلیتى که براى نسخه iOS واتس آپ در 
دست توســعه بود، اکنون به اندروید نیز مى آید. این ویژگى توانایى پنهان کردن 
وضعیت آنالین شما از چشمان کنجکاو است. بخش جدیدى در زیر تنظیمات حریم 
خصوصى در واتس آپ وجود خواهد داشت که به شــما امکان مى دهد از بین دو 

.«same as last seen » و «everyone » :حالت موجود انتخاب کنید
گزینه اول واضح است، اما گزینه دوم تنظیمات " last seen" شما را مى گیرد. این 
اساساً وضعیت آنالین شما را براى همه یا گروهى از مخاطبین شما نامرئى مى کند.

اگرچه WABetaInfo صفحه نمایش ویژگى جدید را به اشتراك گذاشته است، اما 
در آخرین نسخه بتا در دسترس نیست (فقط اشاره اى وجود دارد که در حال توسعه 
است.) خوشبختانه، عرضه آن براى عموم مردم زمان زیادى نمى برد، زیرا به روز 

رسانى آسانى است و قبًال براى iOS در دست توسعه بوده است.

ایران، رتبه اول گوشى هاى آلوده!
پرکاربردترین اصطالحات نوشتارى 

فضاى مجازى را بشناسید

پنهان شدن از چشمان کنجکاو
 در واتس آپ

با این نرم افزار دیگر نیازى به اسپیکر ندارید!
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شاید براى تان سوال شده باشــد که فرق بدافزار، باج افزار و 
تبلیغ افزار باهم چیست. براى این که با این مفاهیم بیشتر آشنا 

شوید خیلى خالصه و کوتاه آن ها را به شما معرفى مى کنیم.

1. بدافزار: کار اکثر قریب به اتفاق بدافزار ها دسترسى 
به آن ها یا دزدى اطالعات  ها، آسیب رساندن به فایل
و بســیارى از موارد مشــابه از روى رایانه هاى آلوده 
شده است. کار بیشتر لینک هاى مخربى که در پیام ها 
دریافت مى کنیــد نصب همین بدافزار ها روى گوشــى

شماست که مى تواند اطالعات شما را به سرقت ببرد.

2. باج افزار: باج افزار ها با رمزنگارى فایل هاى قربانیان با 
دسترسى به آن ها را محدود مىکنند تا  الگوریتم هاى خاص،
بتوانند براى بازگرداندن اطالعات و سطح دسترسى از کاربران 

درخواست باج کنند.

3. تبلیغ افزار: تبلیغ افزار هم یک برنامه اســت که بدون 
و کســب اجازه از او، اقدام به نمایشتبلیغات  موافقت کاربر
بر صفحه گوشــى همراه مى کند. اگر ناخواسته روى گوشى 
موبایل تان آگهى هاى مختلف مى بینید مطمئن باشــید که 

گوشى شما به تبلیغ افزار آلوده شده است.

چرا گوشى هاى ما زامبى مى شود
بات نت یا زامبى اصطالحى اســت که براى گوشى هایى که 
ناخواسته به هر کدام از عامالن تهاجمى آلوده اند به کار برده 
مى شود. اما چرا گوشى ما زامبى مى شود؟ مهم ترین دلیل آن 

با این حال براى حذف دیگر بدافزار هاى تبلیغاتى که مشابه با3 به هیچ وجه نسخه هاى غیررســمى تلگرام، اینستاگرام، 
جاسوس افزارها هستند، نیاز به ابزار ویروس ها، تروجان ها و
خاصى دارید که خوشبختانه در استور ها بسیارى از محصوالت
امنیتى و آنتى ویروس ها و ابزار حذف بدافزار هاى تبلیغاتى را

هم در اختیار کاربران قرار مى دهند.

 ضمن بررسى بدافزار هاى موجود روى گوشى 
 راه هایى که مى توان این بدافزار ها را شناسایى 

ن خالص شد، نوشته ایم.
سبتاً خوبى در زمینه فناورى 
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جزئیات پیشرفت هایى 
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یوتیوب قصد دارد ویدئو هایــى که حاوى تبلیغات 
روش هاى غیرایمن براى سقط جنین در خانه است 

را حذف کند.
یوتیوب اعالم کرده محتوایى را که ســقط جنین 
غیرایمــن در خانــه را تبلیغ مى کنــد و همچنین 
اطالعات نادرست در مورد ایمنى انجام این عمل در 
کلینیک هاى واقع در ایالت هایى که قانونى هستند 
منتشــر مى کند را حذف مى کند. به گفته یوتیوب، 
پاکسازى ویدئو هاى ســقط جنین گمراه کننده در 

چند هفته آینده افزایش خواهد یافت.
یوتیوب در پاسخ به دروغ هایى که در مورد این روش 
که در بخش وســیعى از ایاالت متحده ممنوع یا 
محدود شده است، پخش مى شود، حذف ویدیو هاى 
گمراه کننده درباره ســقط جنیــن را آغاز خواهد

 کرد.
 اقدامى که توسط سایت ویدئویى متعلق به گوگل 
اعالم شد، حدود یک ماه پس از آن صورت گرفت 
که دادگاه عالى ایاالت متحده Roe v Wade را لغو 
کرد، پرونده اى که تقریباً 50 ســال از قانونى بودن 

نى ســقط جنین در این کشور  پشتیبا
مى کرد.

لغو حکم Roe v. Wade توسط دادگاه عالى فشار بر 
شرکت هاى فناورى را افزایش داده است تا اقداماتى 
را انجام دهند که از دستگاه ها و خدمات دیجیتال 
آن ها براى تحت الشــعاع قــرار دادن زنانى که به 
دنبال سقط جنین هستند یا هدایت آن ها به سمتى 

که سالمت آن ها را تهدید مى کند، استفاده نشود.
در اوایل این مــاه، گوگل اعالم کــرد که به طور 
خودکار اطالعات مربــوط به کاربرانــى را که از 
کلینیک هاى سقط جنین یا مکان هایى که ممکن 
است مشکالت حقوقى ایجاد کند، با توجه به حکم 
دادگاه عالــى، پاك مى کند. امــا برخى از اعضاى 
کنگره گوگل را تحت فشــار قرار داده اند تا ظاهر 
مراکز باردارى ضد ســقط جنین را در نتایج موتور 
جستجوى تاثیرگذار خود محدود کند، اقدامى که 
17 دادســتان کل جمهورى خواه هشدار دادند که 
این شــرکت را در معرض عواقب قانونى احتمالى 

قرار مى دهد.

مقابله یوتیوب با نشر 
اطالعات غلط از سقط جنین

نى ط جنین در این کشور  پشتیبا
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نبات یک محصول بســیار محبوب 
در طــب ســنتى اســت، از این رو 

متخصصان طب ســنتى از آن براى 
رفع انواع بیمــارى کمک مى گیرند. 
در ادامه مهم تریــن خواص درمانى 
این محصول را بررسى خواهیم کرد.

1. خــواص نبــات بــراى 
سرماخوردگى

این محصول براى درمان ســرماخوردگى به 
خصوص اگر همراه با سرفه هاى خلط دار باشد 

بسیار مفید و موثر اســت. نبات داغ زعفرانى به دلیل 
خاصیت ضد ویروسى خود مى تواند از عفونت ویروس گلو در اثر سرماخوردگى 
جلوگیرى کند و درد گلو را التیام بخشد. به طور کلى متخصصین طب سنتى 
توصیه مى کنند براى درمان سرماخوردگى، نبات داغ را همراه با دیگر داروهاى 

سرماخوردگى مصرف کنید.

2. نبات براى درمان اسهال
ساکارز یک قند دى ساکارید است که خاصیت ضد نفخى و ملین کننده دارد. 
در واقع ساکارز واحد اصلى تشــکیل دهنده نبات است، از این رو براى درمان 
نفخ و اسهال مورد اســتفاده قرار مى گیرد. متخصصان طب سنتى براى تاثیر 
هرچه بیشتر نبات بر اسهال توصیه مى کنند، آن را به صورت سوخته یا کاراملى 

مصرف کنید.

3. درمان سرفه
قرار دادن یک تکه نبات در دهان و مکیدن آن باعث نرم شدن گلو مى شود، در 
نتیجه اگر سرفه شدید داشته باشید شدت آن کاهش خواهد یافت و در بعضى 

مواقع به طور کامل قطع مى شود.

4. نبات براى دل درد و کاهش درد  
تســکین و درمان درد یکى از خواص مورد توجه نبات اســت. این محصول 
مى تواند درد ناشى از انقباض ماهیچه ها به خصوص در پشت پا را تسکین دهد. 
همچنین مى تواند دل درد ناشى از پریود را به طور قابل توجهى کاهش دهد، از 

این رو بیشتر بانوان از آن در دوران قاعدگى بهره مى گیرند.

5. کاهش خستگى و خواب آلودگى
همانطور که مى دانید مواد شــیرین خاصیت افزایش انرژى و شــادابى دارند 
که نبات نیز از این قاعده مستثنى نیست. بنابراین توصیه مى شود اگر هنگام 
رانندگى احساس خواب آلودگى دارید، از چاى نبات استفاده کنید تا خواب شما 

در یک چشم بر هم زدن بپرد.
زعفران نیز یکى از محصوالت ایرانى است که مى تواند نشاط و شادابى را 

در هر فردى افزایش دهد. از این رو، مى توانید براى دو برابر کردن اثر ضد 
خستگى چاى نبات، از نبات  زعفرانى استفاده کنید.

6. افزایش سطح هموگلوبین خون
سطح هموگلوبین پایین خون مى تواند 
باعث ایجاد مشکالتى از قبیل کم خونى، 

پریدن رنگ صورت، ســرگیجه، ضعف و 
عالئم دیگر خستگى شــود. این محصول 
نه تنها ســطح هموگلوبین خون را افزایش 

مى دهد، بلکه باعث گردش خون در بدن مى شود 

ضعف را کاهش مى دهد.و در نتیجه عالئم خستگى و 

7. تقویت حافظه
در طب ســنتى قدیمى، براى تقویــت حافظه افراد دنیا دیــده به آن ها نبات 
مى داده اند. خواص نبات براى تقویت حافظه به طور دقیق مشخص نیست، اما 
متخصصان طب سنتى معتقدند که این محصول شاهکار مى تواند کم حواسى 

را کاهش دهد و حافظه را تقویت کند.

8. افزایش آرامش و نشاط
همانطور که اشاره کردیم نبات  زعفرانى داراى خاصیت آرامش بخشى و نشاط 
است. از این رو شما مى توانید این محصول را مهمان هر نوشیدنى گرم تان کنید.

9. خواص نبات در دوران شیردهى
نبات  زعفرانى با خاصیت آرامش بخشــى خود به عنوان یک ضد اســترس 
عمل مى کند و مى تواند شــیر مادر را به طور بالقوه اى افزایش دهد. همچنین 
شیرینى آن کمتر از مواد شیرین دیگر است و آسیبى به مادر و کیفیت شیر او 

وارد نمى کند.

10. خواص نبات براى نوزاد
همانطور که گفتیم این محصول مى تواند به عنوان یک تسکین دهنده درد در 
بیشتر افراد مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که مى دانید نوزادان براى تسکین 
درد خود نمى توانند از انواع مواد طب سنتى استفاده کنند، از این رو نبات یک 

انتخاب مناسب براى نوزادان باالى 6 ماه است.
با این محصول مى توانید در مواردى همچون ختنه، واکسیناسیون، خون گیرى، 
هیپوگلیسمى و یبوســت درد نوزادان را کاهش دهید. توجه داشته باشید که 
نوزادان باالى 6 ماه مى توانند از نبات داغ استفاده کنند. استفاده این محصول 
در نوزادان کوچک تر از 6 ماه ممکن است باعث اختالل در جذب مواد مغذى 

شیر مادر شود.

11. خواص نبات براى یبوست
یبوست اختاللى است که در آن غذا به خوبى توسط روده ها 
هضم نمى شود، در نتیجه مدفوع بسیار خشک و سفت 
مى شود. این اختالل بر اثر عوامل متعددى همچون 

کم آبى بدن به وجود مى آید.
نبات با تسهیل هضم غذا مى تواند 
یبوســت را برطرف کند. برخى بر 
این باورند که شیاف نبات در مقعد 
نیز مى تواند یبوســت را رفع کند. قبل 
از انجام این کار با یک متخصص طب 

سنتى صحبت کنید.

12. جلوگیرى از جارى شدن آب دهان
شاید شما هم یکى از آن دســته افرادى باشید که آب دهان تان هنگام 
خواب جارى مى شود. این مشکل بسیار سرسام آور است به خصوص زمانى که 
بخواهید مرتب روبالشتى را عوض کنید. نبات مى تواند این مشکل را به سادگى 

یه آب خوردن رفع کند!
 این محصول را در چاى یا آب جوش حل کنید و میل نمایید تا دیگر مشــکل 

جارى شدن آب دهان نداشته باشید.

13. رفع بلغم
بلغم یکى از چهار خلط اصلى موجود در بدن است. مزاج بلغم سرد و مرطوب 
اســت، از این رو متخصصان معتقدند کــه عدم درمان این طبــع مى تواند 
باعث مشــکالت بزرگ ترى همچون نقرس، فلجى، پیســى، لقوه و رعشه

 شود. 
نبات داغ و چاى نبات مى توانند مشــکل بلغم را حل کنند و آن را به طور کامل 

رفع کنند.

14. جلوگیرى از خون دماغ شدن با نبات
خونریزى دماغ به خصوص در فصول گرم یکى از اختالالتى است که بیشتر 
افراد با آن دســته و پنجه نرم مى کنند. این محصول شگفت انگیز مى تواند در 

کوتاه ترین زمان ممکن خونریزى دماغ شما را بند بیاورد.
 براى این کار باید مقدارى نبات را در آب گرم قرار دهید تا حل شود، سپس چند 

قطره از آن را درون بینى تان بریزید تا خونریزى متوقف شود.

15. رفع مزه بد دهان  
دسترسى به مواد غذایى در همه شرایط کار آسانى نیست به خصوص اگر شما 
مدت زمان زیادى را در محل کار مى گذارنید. از این رو ممکن است دهان شما 
در ساعاتى از روز به دلیل افزایش بزاق مزه بدى به خود بگیرد. نبات به دلیل 
طعم خوب و قابلیت جابجایى آسانى که دارد مى تواند همیشه همراه شما باشد 

تا از تلخ شدن مزه دهان شما جلوگیرى کند.

16. درمان تکرر ادرار با نبات  
همانطور که اشاره کردیم این محصول مى تواند ماهیچه برخى از نقاط بدن را 
تقویت کند. افرادى که دچار ضعف مثانه هستند و به طور مرتب نیاز به ادرار دارند 
مى توانند با این محصول مثانه خود را تقویت کرده و تکرر ادرار را درمان کنند. 
متخصصان طب سنتى براى اثربخشى بیشتر توصیه مى کنند این محصول را 

به صورت نبات داغ مصرف کنید.

17. افزایش سوخت و ساز  
ساکارز قابلیت باالیى در جذب شــدن دارد. همانطور که مى دانید نبات داراى 
مقدار زیادى ساکارز است. ساکارز یکى از قندهاى حیاطى براى تامین سوخت 
و ساز ماهیچه ها است. از این رو شما با مصرف این محصول مى توانید در مدت 

زمان کوتاهى انرژى مورد نیاز ماهیچه هاى تان را تامین کنید.

یک کارشناس ارشــد تغذیه در همدان بابیان اینکه آلودگى هوا التهاب بیشترى براى بیماران قلبى و تنفسى 
ایجاد مى کند، افزود: در زمان آلودگى هوا براى پیشــگیرى از بروز بیمارى هاى تنفسى باید استفاده کمترى از 
غذاهاى سرخ شده داشت چراکه چربى التهاب را مضاعف مى کند و بدن را به سمت وسوى ایجاد و حتى افزایش 

التهاب مى کشاند.
آرزو کاوه اى مطرح کرد: در میان چربى ها، کلسترول ها و اسیدهاى چرب اشباع و چربى هاى جامد این حالت را 

بیشتر مى کند بنابراین کمتر کردن این منابع غذایى بسیار توصیه مى شود.
وى ادامه داد: معموًال لبنیات براى آلودگى هاى گوارشى که در دستگاه گوارش رخ دهد، توصیه مى شود و مؤثر 
است اما در آلودگى هوا به علت اینکه ذرات آلوده  از طریق تنفس وارد بدن مى شود و باعث ایجاد التهاب شده و 
سلول هاى بدن به سمت اکسیداسیون پیش رود و زمینه ساز سرطان شود.مصرف مواد غذایى دیگر هم بسیار 

مهم است.
وى اظهار کرد: در روزهاى آلودگى استفاده از مواد غذایى هاى حاوى کافئین شامل چاى پررنگ، نوشابه، قهوه 
و شکالت تا حد امکان کمتر  شود چراکه این مواد ضربان قلب را افزایش مى دهد و به تبع آن افزایش تنفس را 

در پى دارد و مواد آلوده کننده را بیشتر وارد بدن مى کند.
کاوه اى تصریح کرد: استفاده از روغن زیتون به علت اینکه برخالف چربى هاى دیگر ضدالتهاب است، در کاهش 

التهاب مؤثر بوده و بدن را محافظت مى کند.
وى بابیان اینکه میوه و سبزیجات حاوى آنتى اکسیدان هستند، افزود: بهتر است در آلودگى ها از کلم، مواد غذایى 
حاوى امگا3 مانند ماهى، گردو و تخم کتان، سیر و پیاز ترجیحاً خام به علت اینکه حاوى موادى هستند که فلزات 

سنگین  را جذب کرده و مانع جذب آن در بدن مى شوند، استفاده کرد.
به گفته این کارشناس تغذیه، استفاده از انار، آب انار و چاى سبز بسیار مؤثر بوده و بهتر است از مواد غذایى حاوى 

مواد نگهدارنده همچون کنسروها و غالت حجیم شده و یا چیپس استفاده نکنیم.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: براى کاهش اورات مخرب آلودگى هوا بر بدن در صورت امکان و دسترسى به 
قرص جوشان ویتامین ث توصیه مى شــود روزانه یک عدد قرص جوشان و یک روز در میان یک عدد مکمل 

امگا 3 مصرف شود.  

محققان مى گویند اگر عصب کشى یا روت کانال داشته اید، مى توانید انتظار داشته باشید که دندان تان حدود 11 
سال زنده بماند.به گفته محققان، تا مدتى، عصب کشى مى تواند دندان هاى آسیب دیده ناشى از کرم خوردگى ها 

یا مشکالت دیگر را حفظ کند، اما دندان در نهایت شکننده شده و مى میرد.
براى کسب اطالعات بیشتر در مورد مدت زمانى که این فرآیند ممکن است طول بکشد، محققان داده هاى بیش 

از 46000 بیمار را که عصب کشى داشتند، تجزیه و تحلیل کردند.
دکتر «تانکام تیوالیکاکات» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایندیانا، گفت: «این اطالعات مى تواند براى اطالع 
رسانى به دندانپزشکى استفاده شود و به بیماران و دندانپزشکان کمک کند تا تصمیمات مراقبتى بهترى بگیرند.»

این مطالعه نشان داد که میانگین زمان بقاى دندان پس از عصب کشى 11.1 سال بود.
اما این مطالعه نشان داد که عوامل متعددى مى توانند طول عمر دندان درمان شده را طوالنى یا کوتاه کنند.

- دندان هایى که عصب کشى شده و سپس پرکردن و روکش دریافت مى کنند حدود 20 سال دوام مى آورند.
-دندان هایى که پس از عصب کشى، پر کردن یا روکش دریافت مى کنند حدود 11 سال دوام مى آورند.
- دندان هایى که بعد از عصب کشى، هیچ کار ترمیمى دریافت نمى کنند حدود 6.5 سال دوام مى آورند.

ببببببوب نبات یک محصول بســیار مح
در طــب ســنتى اســت، از این رو 
ىىىىىىىراى متخصصان طب ســنتى از آن ب
رفع انواع بیمــارى کمک مى گیرند.
در ادامه مهم تریــن خواص درمانى
این محصول را بررسى خواهیم کرد.

1. خــواص نبــات بــراى
سرماخوردگى

این محصول براى درمانســرماخوردگى به 
خصوص اگر همراه با سرفه هاى خلط دار باشد 

زعفرانى به دلیل  بسیار مفید و موثر اســت. نبات داغ
خاصیت ضد ویروسى خود مى تواند از عفونت ویروس گلو در اثر سرماخوردگى 
جلوگیرى کند و درد گلو را التیام بخشد. به طور کلى متخصصین طب سنتى 
توصیه مى کنند براى درمان سرماخوردگى، نبات داغ را همراه با دیگر داروهاى 

سرماخوردگى مصرف کنید.

2. نباتبراى درمان اسهال
ا ک ل فخ ض خا ک ا اکا کق اکا

خستگى و کاهش مى دهد.و در نتیجه عالئم ضعف را

7. تقویت حافظه
در طب ســنتى قدیمى، براى تقویــت حافظه افراد دنیا دیــده به آن ها نبات 
مى داده اند. خواص نبات براى تقویت حافظه به طور دقیق مشخص نیست، اما 
متخصصان طب سنتى معتقدند که این محصول شاهکار مى تواند کم حواسى 

را کاهش دهد و حافظه را تقویت کند.

12. جلوگیرى از جارى شدن آب دهان
آن دســته افرادى باشید که آب دهان تان هنگام شاید شما هم یکى از
خواب جارى مى شود. این مشکل بسیار سرسام آور است به خصوص زمانى که
بخواهید مرتب روبالشتى را عوض کنید. نبات مى تواند این مشکل را به سادگى

یه آب خوردن رفع کند!
 این محصول را در چاى یا آب جوش حل کنید و میل نمایید تا دیگر مشــکل

جارى شدن آب دهان نداشته باشید.

13. رفعبلغم
ط ل ا ا ل ا خلط ا ا ک ل

خاصیت درمانى نبات که
17 باورتان نمى شود

تا خوابشما  ید، از چاى نبات استفاده کنید

ى است که مى تواند نشاط و شادابى را 
مى توانید براى دو برابر کردن اثر ضد 

ى استفاده کنید.

وبین خون
تواند 
ونى،

ضعف و 
 محصول 
را افزایش 

ر بدن مى شود 

شیر مادر شود.

11. خواص نبات براى یبوست
یبوست اختاللى است که در آ
هضمنمى شود، در نتیج
مى شود. این اختالل
کم آبى بدن به وج
نبات
یبوس
این
نیز مى تو
از انجام ا

سنتى صحبت کنید.

میزان دوام دندان ها
 بعد از عصب کشى چقدر است؟

در زمان آلودگى هوا 
غذاهاى سرخ شده مصرف نکنید

سنگین  را جذب کرده و مانع جذب آن در بدن مى شوند، استفاده کرد.
به گفته این کارشناس تغذیه، استفاده از انار، آب انار و چاى سبز بسیار مؤثر بوده و بهتر است از مواد غذایى حاوى 

مواد نگهدارنده همچون کنسروها و غالت حجیم شده و یا چیپس استفاده نکنیم.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: براى کاهش اورات مخرب آلودگى هوا بر بدن در صورت امکان و دسترسى به 
صصصص قرص جوشان و یک روز در میان یک عدد مکمل  قرص جوشان ویتامین ث توصیه مى شــود روزانه یک عدد

3 مص مصرف شود.   3امگا

فواید و مضرات  خواص جادویى
سس مایونز آب قلم 

خیلى از افراد عالقه خاصى به  سس مایونز دارند و حتما باید در وعده هاى غذاییشان 
آن را مصرف کنند اما دریغ از این که نمى دانند مصرف این سس در هر وعده غذایى 

مى تواند به شدت مضر باشد.
سس مایونز داراى مقدار زیادى کلسترول و انواع چربى هاى دیگرى است که زمینه 
مناسبى براى رشد باکتریایى ایجاد مى کند. سرعت رشد میکروب در سس مایونز 
زیاد است، این ماده حاوى مواد نگهدارنده مثل سربات پتاسیم و بنزوات سدیم است 
که به شدت سرطانزاست. مصرف مایونز، در کنار خواص خوب، عوارض جانبى نیز 

دارد که باید از آن ها آگاهى داشته باشید.
 زنان باردار در طول دوره باردارى به شدت در خطر ابتال به عفونت ها هستند به همین 

دلیل نباید از سس مایونز استفاده کنند.
مایونز معمولى، در هر قاشــق غذاخورى، یک گرم قند دارد که اگر خورده شــود
 مى تواند براى سالمتى فرد مشکل ایجاد کند. اگر فکر مى کنید که با انتخاب مایونز 

کم چرب یا فاقد چربى، انتخاب سالم ترى کرده اید، سخت در اشتباه هستید.
مایونز کم چرب داراى مضراتى مانند قند افزودنى باالى بیش از 4 گرم در هر قاشق 
غذاخورى است که برابر یک قاشــق چایخورى قند در هر قاشق غذاخورى مایونز 

خواهد بود. اگر مى خواهید ســطح قند خون را تنظیم کنید، مایونز، به ویژه نوع 
کم چرب آن، انتخاب خوبى نیست.

تحقیقات نشــان داده ســس مایونز، هنگام تولید در درجه حرارت زیادى قرار 
مى گیرد به همین دلیل چربى هاى آن مســتقیما داخل دیواره هاى قلبى عروقى 

قلب و مغز رسوب مى کند و خطر سکته قلبى و مغزى را افزایش مى دهد. همچنین 
در روند تهیه ســس مایونز ماده اى به نام پراکسید اســتفاده مى شود که این ماده 
مى تواند موجب کاهش قدرت یادگیرى و فراموشى شده و  در بین سالمندان باعث 

ایجاد آلزایمر شود.
مایونز موجود در بازار، معموال از چربى هاى ناسالم ساخته شده و مواد مغذى کمى را 

 براى تقویت اعضاى بدن و بهبود سالمت آن ها عصاره و آب قلم گاو را در برنامه 
غذایى خود بگنجانید.

در یک دســته بندى مى توان گفت اســتخوان ها وقتى به مــدت طوالنى در آب 
مى جوشند تمامى مواد مغذى آن گرفته که به این عصاره آب قلم هم گفته مى شود.
از جمله خواص کلى آب قلم مى توان به محکم تر و ســالم تر کردن ناخن ها، ضد 
پیرى، ضد تومور، تسکین ورم و درد مفاصل، محافظت از سلول ها، کاهش دیابت 
و قند خون، بهبود روند خواب و همچنین تنظیم خونریزى بینى، قاعدگى سنگین، 

زخم، بواسیر و خونریزى مثانه اشاره کرد.
 مطالعات انجام شده بر روى قلم و آب قلم نشان داده اند که درد مفاصل را تسکین 
مى دهد و عملکرد مغز و دستگاه گوارش را بهبود مى بخشد. به طور کلى سالمت 

شما را به هزاران روش بهبود مى بخشد.

عملکرد مغز را بهبود مى بخشد
ویتامین ها و مواد معدنى موجود در این مــاده غذایى به تولید 

خون، بهبود کیفیت و جریان خون کمک مى کند و در نهایت 
عملکرد مغز را بهبود مى بخشد. گلیسین نوعى اسیدآمینه 
است که در عملکرد سیستم مرکزى اعصاب نقش مهمى 
ایفا مى کند. خلق و خو را تنظیم مى کند و حافظه را بهبود 
مى دهد. با ایجاد آرامش، خواب آرام را تضمین مى کند. 
پرولین، نوعى اســید آمینه اســت که کلسترول هاى 

کوچک و چسبیده به دیواره هاى رگ هاى خون را رها 
مى کند؛ بنابراین احتمال گرفتگى قلب و رگ هاى 

خون را کاهش مى دهد.
حفظ سالمت پوست

داراست. مصرف سس مایونز با امگا6 باال براى سالمتى مضر است. همچنین باعث 
بروز بیمارى هایى مانند دیابت نوع 2 و اختالالت التهابى مى شود. به عالوه، بر پوکى 

استخوان و آرتریت روماتوئید نیز تاثیرى منفى مى گذارد.

فواید سس مایونز
سس مایونز در حفظ سالمت مو بســیار موثر بوده و مى تواند به  تقویت آن کمک 
کند.  این سس براى درمان مو هاى بى طراوت و وز نیز خوب است. برخى افراد براى 
ابریشمى کردن مو ها از سس مایونز به عنوان نرم کننده استفاده مى کنند. گذاشتن 

مایونز روى ریشه مو، مو را تقویت کرده و آن را براق مى کند.
یکى دیگر از خواص سس مایونز براى ســالمتى این است که مى تواند به درمان 
پوست خشک کمک کند. مطالعات انجام شده نشان مى دهد سس مایونز مى تواند 
به درمان پوست آفتاب سوخته نیز کمک کند. گذاشتن مایونز روى پوست آفتاب 

ســوخته، آن را التیام مى بخشد. سس مایونز، ســلول هاى مرده پوست را 
برداشته و ترك پا، لب، آرنج و خشکى پوست را رفع مى کند.

خوردن عصاره قلم گاو به دلیل تحریک تولید کالژن میتواند به جوان ماندن پوست 
شما کمک کند. این ماده حاوى مواد معدنى بیشمارى است که وقتى با سبزیجات 

ترکیب شود کربوهیدرات هاى الزم را نیز به غذا مى افزاید.

تقویت سیستم ایمنى بدن
یکى از مهمترین خواص قلم گاو کمک به تقویت سیستم ایمنى بدن است. این ماده 
غذایى ارزشمند به دلیل دارا بودن آمینواسید هاى حیاتى مانند آرژنین، گلوتامین و 

سیستنین تاثیر مهمى بر تقویت سیستم ایمنى بدن ما خواهد داشت.

حفاظت از مفاصل
مصرف مکمل هاى گلوکوزامین از مدت ها قبل به عنوان نخستین درمان افراد مبتال 
به درد مفصلى، توصیه شده است، اما آب استخوان هم گلوکوزامین دارد. برخالف 
داروها، آب استخوان خواص تغذیه اى و بهداشتى دارد که مى تواند به کاهش درد 

کمک کند. 
سولفات کوندروتین که در غضروف ها یافت مى شود از مفاصل حفاظت مى کند به 
عنوان مثال به پیشگیرى از پوکى استخوان 

کمک مى کند.

تقویت استخوان
فســفر، منیزیم و کلسیم موجود 
در آب قلم، مــواد معدنى ضرورى 
براى سالمت استخوان ها را تامین 

مى کند.

کمک به کاهش وزن
افراد مى توانند براى کاهش وزن خود از 
عصاره قلم گاو استفاده کنند زیرا این ماده 
غذایى کالرى پایینى دارد و مى تواند اثر فوق 

العاده ایى در کاهش وزن داشته باشد.

ده غذایى به تولید
کند و در نهایت
ى اسیدآمینه
قش مهمى
ظه را بهبود 
.ند. نمى ک
ترول هاى 

ن را رها 
گ هاى 

سولفات کوندروتین که در غضروف ها یافت مى شود از مف
عنوان مثال به پیش
کمک مى ک

تقو
فســفر،
در آبقلم
براى سالم

مى کند.

کمکب
افراد مى توانند
عصاره قلم گاو اس
غذایى کالرى پایینى
العاده ایى در کاهش وزن

د
نز

شق
زونز ی
عع

ار
وقى

مچنین
ن ماده
ن باعث

 کمى را

روى به درمان پوست آفتاب سوخته نیز کمک کند. گذاشتن مایونز
ســوخته، آن را التیام مى بخشد. سس مایونز، ســلول هاى مرده پوسترررر را را

برداشته و ترك پا، لب، آرنج و خشکى پوست را رفع مى کند.
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فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه بیگم رفیعى علوى علویجه   فرزند حســین   باســتناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شــهود که تحت شــماره 19724-1401/04/30  توسط 
دفترخانه 182   علویجه رسما گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت  35 سهم 
(سى و پنج سهم)  مشــاع  از  36999 سهم ( سى و شــش هزار و نهصد و نود و نه 
سهم ششدانگ ) ، پالك شــماره  4708   فرعى  واقع در علویجه یک  اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که بنام جالل قندهارى ثبت و ســند کاداسترى صادر شده و  بعدا 
طى سند قطعى شــماره 23385- 1395/11/18  دفترخانه 182 علویجه به نامبرده 
انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه 
شنبه 1401/05/11 - م الف:1357291 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت 

- نصراهللا علینقیان/5/180

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
راى شماره 140160302026005638 مورخ 1401/04/16 هیأت سه مالکیت آقاى 
کمال مشتاقیان به شناسنامه شماره 1392 کدملى 1285480546 صادره اصفهان 
فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 161,79 متر مربع 
پالك شماره 173 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان متقاضى طبق قولنامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى عباسعلى تقى زاده که به موجب سند 7701 مورخ 52/03/13 دفتر خانه 83 به 

نامش در جریان ثبت مى باشد.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26 – م 
الف: 1358731 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/181

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003156- تاریخ: 1401/04/26- برابر راى شــماره 
3156 مورخ 1401/04/26 به شماره کالســه 0311 آقاى/ خانم محمدرضا بیداد 
ورنوسفاادرانى به شناسنامه شماره 4816 کدملى 1142276198 صادره فرزند ولى 
اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195,30 مترمربع پالك شماره 279 فرعى 
از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند 
شــماره 247593 مورخ 1400/11/24 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود 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: 
1401/15/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26- م الف: 1358237 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/184

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه آگهــى: 140185602006003809- تایــخ: 1401/04/28 - ورثه 
محمدرضا حاج باقرى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسما گواهى شــده مدعى است هفت سهم مشاع از بیســت و هفت سهم ششدانگ 
پالك شــماره 711 فرعى که از 109 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 53 صفحه 447 مســبوق به ثبت و ســند مى باشــد که در اثر 
جابجایى مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/11 – م الف: 
1358181 – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده – از طرف زهره عموشاهى خوزانى/5/183

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001513- تاریخ ارسال نامه: 1401/05/08 نظر به 
اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 159202- 00/ب نســبت به تمامیت سه دانگ 
اعیان مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 7200 فرعى از 118 اصلى ثبت دفتر الکترونیک 
به شماره 140120302008001334 بنام نازنین عموهادى فرزند حکمت  اله ثبت و 
سند صادر گردیده است. هم  اکنون خانم: نازنین عمودهادى با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده 140121702008006860 مورخ 1401/05/08 به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 96368 مورخ 1401/05/05 توسط 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 4 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که 
سند مالکیت به دلیل مخدوش شدن از بین رفته اســت. لذا درخواست سند المثناى 
پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه 
کننده مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض، اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى 
طبق مقررا خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/11 - م الف: 1358721- سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – قدیرى/5/186

آگهى حذف بهاء ثمنیه اعیانى
شــماره نامه آگهى: 26002653 – تاریخ نامه: 1401/05/08-  بر اساس تقاضاى 
آقاى حمیدرضا امامى کوپایى فرزند على مبنى بر حذف عبارت "به استثنا بها ثمنیه 
اعیانى" از تمامت 120 سهم مشاع از 6559 سهم (5,5 سهم مشاع) از 10 سهم یک 
ربع یک حبه مشــاع از 1,5 حبه مشــاع از 24 حبه صحراى دودانگى شش دانگ به 
اســتثناى بهاى ثمنیه اعیان آن از پالك 15178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
بر اساس پرونده ثبتى میزان مالکیت نامبرده از سند انتقال 8219 مورخ 41/07/08 

دفتر 67 اصفهان بوده که میزان انتقالى از طرف ورثه مرحوم ســید حســن متین نیا 
بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1037 مورخ 75/07/24 شعبه نهم دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان و گواهى حصــر وراثت اصالحى شــماره 825 مورخ 76/05/11 
شعبه مرقوم و بموجب سند انتقال شــماره 17741 مورخ 1400/12/22 و اقرار نامه 
اصالحى شماره 17990 مورخ 1401/02/18 دفتر خانه 343 نجف آباد مقدار فوق در 
مالکیت متقاضى قرار گرفته اســت (و وراث حین الفوت سید حسن متین نیا عبارتند 
از یک پسر به نام ســید محمد على متین نیا و یک همسر به نام خانم رباب قلمکارى 
و سپس به موجب گواهى حصر وراثت شــماره 2502 مورخ 84/10/24 شعبه اول 
حصر وراثت اصفهان خانم رباب قلمکارى فوت نموده و وراث وى عبارتند از محمد 
روح االمین – فخرى روح االمین – و عزت قلمکارى کــه آقاى حمیدرضا کوپایى 
به موجب وارده به شماره 26051588 مورخ 1401/02/19 اعالم نموده که به ورثه 
مرحومه قلمکارى دسترسى نداشته و از حیات و ممات ایشان اطالعى ندارد و سپس 
به موجب گواهى حصر وراثت شماره 1269 مورخ 97/05/07 شعبه دهم حصر وراثت 
اصفهان سید محمد على متین نیا فوت نموده و وراث وى عبارتند از معصومه زمانى 
علویجه مادر متوفى و سید اندیشه و سید ســینا متین نیا فرزندان متوفى) در اجراى 
تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، کارشــناس رسمى دادگسترى 
بموجب نامه شماره 1/9829/01 مورخ 1401/04/25 و پیوست آن بهاء ثمینه اعیانى 
مورد ثبت فوق را برابر صفر ریال تعیین نموده لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیر االنتشار آگهى مى شود تا ذینفع جهت در صورتى که مدعى تضییع حق باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایى مراجعه و گواهى 
طرح دعوى را به این اداره تســلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى 
عبارت "به استثنا بها ثمنیه اعیانى" از سند فوق الذکر حذف خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/05/11 – م الف: 1358728 - رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/5/190

به دنبال انتخابات هیئت رئیسه در سال دوم از شوراى ششم 
اسالمى شــهر اصفهان، ترکیب هیئت رئیسه این دوره از 
شــورا در دومین ســال فعالیت آن همچون سال نخست 

دست نخورده باقى ماند.
انتخابات هیئت رئیسه شوراى شــهر براى سال دوم دوره 
ششــم در پنجاه و یکمین جلسه علنى این شــورا برگزار 
شد. براى انتخاب رئیس شــورا، محمد نورصالحى و مجید 
نادراالصلى کاندیدا بودند که نورصالحــى با اخذ 9 رأى از 
مجموع 13 رأى، براى یک سال دیگر رئیس شورا باقى ماند. 

نادراالصلى نیز 4 رأى اخذ کرد. 
ابوالفضل قربانى و مجید نادراالصلى گزینه هاى نایب رئیسى 

شورا براى سال دوم بودند که قربانى با 7 رأى در مقابل 6 رأى 
نادراالصلى، نایب رئیس باقى ماند. 

احمد شریعتى و سید امیر سامع کاندیداهاى کسب کرسى  
خزانه دارى شورا بودند که سامع با 8 رأى در جایگاه خود باقى 

ماند. احمد شریعتى نیز 5 رأى به خود اختصاص داد.
فرزانه کالهــدوزان تنها کاندیداى شــورا بــراى جایگاه 
منشى گرى بود که با کسب 10 رأى در مقابل 3 رأى ممتنع 

بار دیگر به این عنوان انتخاب شد.
انتخاب سخنگوى شــورا نیز با کاندیداتورى على صالحى 
انجام شد که وى با کســب 10 رأى در مقابل 3 رأى ممتنع 

یک سال دیگر سخنگوى شورا باقى ماند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: خط 
اتوبوس تندرو از سه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه جى 
 BRT در شرق به طول 18 کیلومتر به عنوان چهارمین خط
این کالن شهر با اعتبارى بالغ بر 150 میلیارد تومان در آستانه 

بهره بردارى است.
حسین حق شناس اظهار کرد: یکى از مهمترین پروژه هاى 
شــهردارى اصفهان که با هدف خدمت به مسافران درون 
شــهرى و همچنین ایجاد پایانه ترکیبى درون شــهرى و 
برون شــهرى در پایانه جى به بهره بردارى رســیده است، 
راه اندازى خط اتوبوس تندرو از سه راه درچه تا پایانه جى با 

عبور از میدان امام حسین (ع) در مرکز شهر است.

وى افزود: مسیر چهارمین خط BRT از پایانه جى خیابان هاى 
هشت بهشت شرقى، هشت بهشــت غربى، فرشادى، بلوار 
هشت بهشــت، میدان امام حســین (ع)، شــمس آبادى، 
شیخ بهایى، آتشگاه تا سه راه درچه به طول 18 کیلومتر است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
براى این خط ساخت ایستگاه ها و زیرسازى مسیر انجام و 
25 دستگاه اتوبوس با استفاده از کمک دولت در انتشار اوراق 
مشارکت اسالمى خریدارى شده است، تصریح کرد: تبادل 
مسافر با خطوط یک،   دو  و  سه اتوبوس تندرو،   تبادل مسافر 
با خط یک مترو و تبادل مسافر با خطوط پر مسافر شمالى 

جنوبى از مزایاى این خط است.

ترکیب مدیریتى شوراى  شهر 
اصفهان دست نخورد

چهارمین خط BRT آماده 
بهره بردارى است

خسارت میلیاردى سیل
به سمیرم

فرماندار سمیرم گفت: شدت بارش ها سبب ایجاد سیل 
بزرگى شد، به طورى که 100 میلیارد تومان خسارت تنها 
به بخش کشاورزى سمیرم وارد شد. مراد الیاس پور اظهار 
کرد: در بخش شیالت خسارات سـنگینى وارد شده به 

طورى که بسیارى از ماهى ها تلف شدند.

ساماندهى ورودى هاى
میدان امام (ره) 

سـاماندهى ورودى هـاى میـدان تاریخـى امـام (ره) 
اصفهان در دستور کار شوراى اسالمى شهر قرار گرفت. 
رسـول میرباقرى، رئیس کمیسـیون عمران، معمارى 
و شهرسازى شوراى اسالمى شـهر اصفهان در پنجاه 
و یکمین نشست علنى این شـورا، گفت: ایجاد مبلمان 
شهرى زیبا و رفع مشکالت در ورودى هاى این میدان 

تاریخى در دستور کار قرار دارد.

آبگیرى بزرگترین دریاچه نمک
بر اثر بارندگى هاى چند روز گذشـته بزرگترین دریاچه 
نمک ایران در منطقه کویر مرنجاب آبگیرى شـد. این 
دریاچه  منحصر به فرد بین استان هاى اصفهان، سمنان 
و قم واقع شده و داراى 80 کیلومتر طول و 30 کیلومتر 
عرض اسـت که توسـط دو رودخانه قـم رود و جاجرود 

تغذیه مى شود.

خبر

ساسان اکبرزاده
رئیس شــوراى اطالع رسانى اســتان و معاون سیاسى 
امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان به میزبانى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان و دبیر شوراى 
اطالع رسانى در سالن اجتماعات استاندارى، خبرنگاران 
را دعوت کرد تا با مسائل و مشــکالت آنها آشنا شده و 

پاسخگوى سئواالت آنها باشند. 
محمدرضا جان نثارى در این نشست صمیمى در پاسخ به 
سؤال «نصف جهان» مبنى بر اینکه مصوبات سفر ریاست 
جمهور به اصفهان ابالغ شده یا خیر و اگر ابالغ شده، چرا 
اجرا نشده است گفت: مصوبات سفر ریاست جمهور به 
اصفهان تاکنون به دلیل اینکه باید برآورد مالى شود ابالغ 
نشده و در آینده نزدیک استاندار اصفهان این امر را بیان 

مى کند که البته مصوبات خوبى هم هست. 
رئیس شــوراى اطالع رسانى اســتان با بیان اینکه این 
نشست، مخصوص شنیدن مســائل اصحاب رسانه به 
ویژه خبرنگاران است افزود: تالش داریم تا با بهره گیرى 
از نقطه نظرات خبرنگاران، در راســتاى ارتقاى بیش از 

پیش رسانه ها کمک شود.
معاون سیاسى امنیتى اجتماعى اســتاندار اصفهان در 
بخش دوم سخنان خود پس از شنیدن مسائل و مشکالت 
خبرنگاران رسانه ها در زمینه هاى مختلف گفت:  نقص به 
اشکالى گفته مى شود که وجود دارد و علت آن بر گردن 
کسى نیست و براساس شــرایط رقم مى خورد همانند 
گرما، ولى عیب آن است که اشکال وجود دارد و دستى 

انجام شــده که مى توان با تدبیر، پیگیــرى و انجام کار 
درست آن را برطرف ساخت. بنابراین در این جلسه اول 
باید عیوب خود را در مسائل اجرایى بفهمیم و ُحسن رسانه 
آن اســت که عیوب را رو مى کند و اگر مسئولى دنبال 
بهبود کار خودش باشد حتمًا از رسانه استفاده مى کند که 

هم نقایص و هم عیوب را نشان مى دهد.
رئیس شوراى اطالع رسانى اســتان اصفهان ادامه داد: 
مسئول دلسوز نیز آن اســت که عیب خود را بفهمد نه 
اینکه بر آن سرپوش بگذارد. اینکه فالن مدیر یا مسئول 
در مقابل خبرنگار پاسخگو باشد این شفاف سازى است و 
پاسخگوبودن مطالبات مردم از تأکیدات دولت سیزدهم 

بوده و پاسخگوبودن شعار این دولت است. 
وى با بیان اینکه ما در جلسات شــوراى اطالع رسانى 
استان، مرز اطالعات را مشــخص کرده ایم گفت: من 
به عنــوان دبیر شــوراى تأمین اســتان مى گویم: غیر 
از برخى مســائل که شوراى تأمین انتشــار آنها را نهى 
کرده، بقیۀ مسائل مى تواند گفته شــود و در این راستا 
اگر مدیر یا مسئولى پاسخگو نبود خبرنگاران مى توانند 
به دبیرخانه شــوراى اطالع رســانى اطــالع دهند تا 
اقدامات بعدى صورت پذیرد. چرا که مدیر و مســئول 
باید پاســخگوى مطالبات مردم از طریــق خبرنگاران

 باشند. 
وى با اظهار مّسرت از اینکه خبرنگاران براى هویت خود 
ارزش قائل هستند گفت: ما تالش مى کنیم این هویت تا 
جایى که امکان دارد مشخص باشد، ساز و کار آن را هم 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى فراهم مى کند تا این 
وضعیت را اصالح کنیم.

رئیس شوراى اطالع رسانى استان اصفهان گفت: اینکه 
اقدامات رفاهى بــراى خبرنگاران در دیگر اســتان ها 
فراهم اســت را به ما ارائه دهید تا ما نیــز آنها را انجام 
دهیم. البته خبرنگاران استان در اولویت در زمینۀ تأمین 
مسکن خواهند بود و هر پیشنهادى بدهید ما نیز از همه 

ظرفیت ها در استان استفاده مى کنیم. 
جان نثارى عدالت رسانه اى را نوعى حق خواند و گفت: 
من خود به صورت فردى صاحب فکر و اندیشــه خاص 
خود هستم اما در مقام معاون سیاسى امنیتى اجتماعى 
اســتاندار اصفهان در مصدر اجرایى اگر گرایش خاصى 
داشــته باشــم در این صورت عدالت نــدارم. بنابراین 
مى توانم اندیشــه خود را داشته باشــم ولى آزاداندیش 

هم باشم. 
معاون سیاســى امنیتــى اجتماعى اســتاندار اصفهان 
مى گوید: خبرنگاران مى توانند در انتقاد سازنده، سماجت 

کنند ما هم پیگیرى خواهیم کرد. 
جان نثارى با عذرخواهى از خبرنگاران و کارهایى که باید 
براى آنان انجام مى شد که نشد و مایه گله مندى آنان را 
فراهم کــرد، اظهار امیدوارى کرد این جلســات برکت 

داشته و مسئوالن بتوانند به مردم خدمت کنند. 
رئیس شوراى اطالع رسانى استان اصفهان گفت: ما در 
جلسات امنیتى به دســتگاه هاى اجرایى استان گوشزد 
مى کنیم هرگاه مردم داد مى زنند، ببینید گوش چه کسى 

کم شنوا و یا ناشــنوا بوده که مردم را به دادزدن واداشته 
است چرا که با کمک شما خبرنگاران و اصحاب رسانه 
صداها به خوبى شنیده شــده و در مردم احساس خوبى 
ایجاد و امیدوار مى شوند ضمن اینکه اجازه دهید صداى 

رسانه بلند شود چون صداى مردم است. 
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان هم در این نشســت گفت: در این نشســت از 
اعضــاى تشــکل ها، دفاتــر سرپرســتى، روزنامه ها، 
خبرگزارى کــه حدود یکصد نفر بودند دعوت شــد که 
فضاى بیشترى براى بقیه فراهم نبود و در جلسات بعدى 
از بقیه افرادى که به این نشست دعوت نشده اند دعوت 

خواهد شد. 
على تمنایى افزود: در سال گذشته چهار میلیارد تومان 
به حســاب مطبوعات اســتان اصفهان واریز شد. این 
درحالى اســت که آگهى دولتى بحث برانگیز شده، ولى 

باید دانســت که هزینه آگهى به شــماره حسابى واریز 
مى شود که در سامانه جامع رسانه هاست و تقسیم آن به 

عهده رسانه هاست. 
وى ادامه داد: تاکنون شش میلیارد و 800 میلیون تومان 
آگهى دولتى به حساب رسانه ها واریز شده و همه اینها 

شفاف بوده و ما پاسخگو هستیم. 
تمنایى مى گوید: ما در استان اصفهان 314 نفر خبرنگار 
داریم که از این تعداد تاکنون 110 نفر آنان بیمه شده اند 
البته خبرنگاران رســمى خبرنگارانى هستند که عضو 
خانه مطبوعات و خبرنگاران باشند و توصیه آن است که 

خبرنگاران این کار را انجام دهند. 
در این نشست که بیش از هشتاد خبرنگار از رسانه هاى 
مختلف حضور داشــتند به قید قرعه بیش از سى نفر از 
آنان که متقاضى بیان مسائل و مشکالت بودند به بیان 

سخنان خود پرداختند.

درخواست معاون سیاسى امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان از خبرنگاران استان: 

 مسئوالن غیرپاسخگو را معرفى کنید

فقدان مدارك
کارت خــودرو ســوارى هاچ بک جــک تیپ S5-AT مــدل 1398 
بنزینى به شــماره موتورHFC4GA31DJ0001882 و شماره شاسى 
NAKSH7329KB177039 به شماره پالك 67 – 375 ق 36 متعلق به لیال 

اکبرزاغى  به شماره ملى4431734902  فرزند محمد حسین مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص میم تیم به شناســه ملى 10260199600 
و شماره ثبت 1802 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اختیارات بند 14 ماده 
39 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1356299)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص خدماتى کیهان سپهر اصفهان به شناسه ملى 10260375220 
و شــماره ثبت 16589 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/04/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم بتول جعفرى به شــماره ملى 1270631624 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهیا عالمى به شماره ملى 1292738138 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى محمد پیرعلى زفره به شماره ملى 5659609708 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1353909)

آگهى تغییرات
 شرکت عصاره جاوید پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 51890 و شناسه ملى 14003970923 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: على حیدرى به شماره ملى 0052456420 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حیدرى به شماره ملى 
0052570381 به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدى حیدرى به شماره ملى 0056045204 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وشهال شفیعى علویجه 
به شماره ملى 1091982971 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1356279)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط بیمه هوشمند شایســته تو به شناسه ملى 14009469835 و به شماره ثبت 65722 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/15و نتامه 1401/602/54188 مورخ 1401/4/15 اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر 
نمایندگى بیمه مرکزى تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، قلعه طبره ، 
کوچه نسترن[22] ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك 0 ، ساختمان آفتاب ، طبقه 1 ، واحد 6 و کدپستى 8154786441 تغییر یافت و ماده مربوطه اصالح 

شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1356302)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط بیمه هوشمند شایسته تو به شناســه ملى 14009469835 و به شماره ثبت 65722 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/16و نامه 1401/602/54188 مورخ 1401/4/15 اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر نمایندگى 
بیمه مرکزى تصمیمات ذیل اتخاذ شد سارا رضوانى به شــماره ملى 1273286677 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه داورى دولت آبادى به 
شماره ملى 1287083676 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و مهرى کثیرى دولت آبادى به شماره ملى 6609529485 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1356306)
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در روزهایى که صحبت در مورد کادر فنى تیم ملى بسیار 
اســت، ســرمربى تیم ملى تاکید ویژه اى به حضور کریم 
باقرى روى نیمکت تیم ملى دارد، اتفاقى که در دوره هاى 
اخیر براى تیم رخ داده و آنچه مشخص است این است که 
شخص دراگان اسکوچیچ حساب ویژه اى را روى باقرى 
باز کرده است. در این راستا تلویحا اعالم شده آقاکریم باید 
از بین پرسپولیس و تیم ملى یک گزینه را انتخاب کند. در 
این راستا از باشگاه پرســپولیس خبر مى رسد مسئوالن و 
کادر فنى پرســپولیس عالقه اى به دورى باقرى از جمع 
ســرخ ها ندارد تا بدین ترتیب اصرار از اسکوچیچ و انکار از 
پرسپولیسى ها در مورد وضعیت کریم باقرى ادامه دار باشد.

در دیدار فینال یورو 2022 زنان بیــن تیم هاى انگلیس و 
آلمان یک رکورد جدید ثبت شد تا شب قهرمانى شیردخترها 
به یادماندنى تر شــود. 87192 نفر در ورزشگاه ومبلى این 
بازى را از نزدیک تماشــا کردند و دیدار انگلیس - آلمان 
تبدیل به پرتماشاگرترین دیدار ملى تاریخ فوتبال زنان شد. 
انگلیس با شکســت 2-1 آلمان در پایان 120 دقیقه براى 

نخستین مرتبه قهرمانى را جشن گرفت.

سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا با انتشار بیانیه اى اعالم 
کرد کمیته اجرایى کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) فرمت 
راه یابى تیم هاى آســیا به جام جهانى 2026 و همچنین 
جام ملت هاى آسیا 2027 را در آماده سازى هشت جایگاه 
مستقیم و یک سهمیه پلى آف بین قاره اى که به جام جهانى 
فوتبال اختصاص داده شــده را تایید کرد. کنفدراســیون 
فوتبال آســیا پس از افزایش تعداد تیم هــا در جام جهانى 
فوتبال 2026 به 48 تیم توســط فیفا، این سهمیه بندى 
را اعالم کرد. فرمت جدید پس از چندین جلســه مشاوره 
و گفت وگو با انجمن هاى اعضاى AFC، جلسات توجیهى 
با کمیته مســابقات AFC و همچنین سهامداران کلیدى 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ایجاد شده است.

تیم فوتبال االهلى قطر پیش از برگزارى نخســتین بازى 
در فصل جدید لیگ ستارگان قطر از فهرست 23 بازیکنش 
براى فصل جدید با حضور دو بازیکن ایرانى یعنى شــجاع 
خلیل زاده و محمدحســین کنعانى زادگان رونمایى کرد. 
کنعانى زادگان دومین فصل متوالــى حضور در االهلى را 
سپرى مى کند و شجاع خلیل زاده نیز با جدایى از الریان به 
این تیم پیوست. تیم االهلى دوحه در نخستین بازى فصل 

جدید لیگ ستارگان قطر دیشب به مصاف ام صالل رفت.

دو تیم ذوب آهــن و صنعت نفت در دیدارى دوســتانه به 
مصاف هم رفتند. این بازى در حالى برگزار شــد که هر دو 
تیم پس از دوره سخت بدنسازى آماده حضور در لیگ برتر 
مى شــوند و در این بازى هم تالش خود را براى باز کردن 
دروازه ها انجام دادند. ذوب آهن چند موقعیت مطلوب داشت 
اما شاگردان مهدى تارتار نتوانستند از این فرصت ها بهره 
ببرند. سرمربیان دو تیم بارها در طول بازى تصمیم به ایجاد 

تغییر در ترکیب تیمشان گرفتند.

اصرار از 
اسکوچیچ، انکار از سرخ ها

رکورد هیجان انگیز شکست

افزایش سهمیه آسیا 
در جام جهانى

2 ایرانى 
در لیست 32 نفره االهلى

تساوى ذوب آهن
 و صنعت نفت

پیشکسوت فوتبال اصفهان با برشمردن چند نکته اساسى که سرمربى جدید ســپاهان باید به آنها توجه داشته 
باشد تأکید کرد: قطعًا این مربى، فردى منضبط و بادانش اســت و مى توان به باشگاه سپاهان براى این انتخاب 

نمره قبولى داد.
حسین چرخابى درباره وضعیت تیم فوتبال سپاهان براى حضور در فصل بیست ودوم لیگ برتر اظهار داشت: باید 
درباره سپاهان چهار نکته را متذکر شوم که سه موردش فنى و یک مورد نقل وانتقاالتى و درباره یارگیرى است. 
مورد اول این است که مربى جدید باید مشکل سال گذشته سپاهان را که فاصله بیش از حد بین خطوط بود، بهبود 
ببخشد. مورد دوم بحث ضعف دفاع انفرادى و یک مقابل یک است که باید برطرف شود و براى دادن نقطه کور به 
حریفان راهکارى اندیشیده شود. از آن طرف بارز ترین مسئله اى که باید به آن اشاره و حتماً توجه شود، تالش براى 
باال رفتن درصد موفقیت بازیکنان در ضربات آخر است. این آمار در فصل گذشته خیلى پایین بود و على رغم ایجاد 

موقعیت، توپ  هاى سپاهان در ضربات آخر به گل تبدیل نمى شد.
وى اشاره کرد: مورد چهارمى که سپاهان باید براى حضور در فصل بعدى به آن توجه کند، درباره یارگیرى است. در 
این امر نباید به سوابق کلى یک بازیکن نگاه کرد. به نظر من عملکرد فصل گذشته بازیکنانى که تازه جذب شده اند 
و یا قرار است در آینده جذب شوند، خیلى مهم است. سپاهان تاکنون سه بازیکن خارجى جذب کرده است که این 
بازیکنان رزومه خوبى در فصل قبل شان نداشتند. هرچند که بازیکن پرتغالى سپاهان در تیم ملى این کشور  هم 
بازى کرده، ولى در سال هاى قبل عملکرد درخشانى نداشته است. اگر فصل قبل این بازیکنان را در نظر بگیریم، 
مى توان فهمید که آنها جزو بازیکنان موفق نبوده اند. با این وجود رزومه  کلى این بازیکنان در سال هاى قبل تر قابل 
توجه است و حتمًا مورایس با شناخت خوبى که از آنها داشــته، جذب شان را مدنظر داشته است، ولى نگاه من به 
عملکرد فصل گذشته آنها خوب نبوده است. به هر ترتیب این بازیکنان در سپاهان باید از فصل قبل شان بهتر باشند.
مربى پیشین تیم فوتبال سپاهان در مورد دیگر بازیکنانى که جذب شده اند، خاطرنشان کرد: خرید هاى دیگر باشگاه 
را موفق مى دانم. رامین رضاییان در نیم فصل گذشته در پرسپولیس خوب کار کرد و بازیکن توانمندى است. در 
سمت چپ نیز زکى پور بازیکن خوبى است و فصل خوبى را پشت ســر گذاشته است. در دفاع وسط نیز با حضور 
محمد دانشگر مى توانیم ضعف خط دفاعى را ترمیم کنیم. وقتى در سه چهار بازى آخر فصل گذشته، امید نورافکن 
به دفاع وسط مى رود، مشخص مى شود که نویدکیا هم از وضعیت دفاع آخر تیمش راضى نبوده است. دانشگر اگر 

آماده باشد مى تواند به تیم کمک کند. فکر مى کنم با حضور بازیکنان جوان رقابت خوبى در تیم شکل مى گیرد.
چرخابى راجع به ژوزه مورایس و اینکه آیا او مى تواند در ســپاهان موفق باشــد، تصریح کرد: درباره سه بازیکن 
خارجى سپاهان و وضعیت شان در فصل قبل  صحبت شد، ولى این موضوع براى بررسى وضعیت یک مربى اهمیت 
بیشترى دارد. نه تنها فصل قبل، بلکه براى ارزیابى یک مربى باید سوابق کلى او را بررسى کرد. مورایس یک مربى 
شناخته شده به شمار مى آید و با افراد بزرگ و تیم هاى بزرگ کار کرده است. او مى تواند براى سپاهان خیلى مفید 
باشد. قطعاً این مربى، فردى منضبط و بادانش است و مى توان به باشگاه سپاهان براى این انتخاب نمره قبولى داد.

وى درباره اینکه سپاهان باید در فصل پیش رو چه هدفى را دنبال کند، یادآور شد: با بازیکنانى که این تیم جذب 
کرده است و البته حضو مورایس باید انتظار کسب مقامى بهتر از دو فصل گذشته از سپاهان داشت. سپاهان در فصل 
پیش رو باید حداقل یک جام کسب کند. از سویى دیگر لیگ قهرمانان آسیا نیز برگزار نمى شود و این فرصت خوبى 
است تا تیم در لیگ برتر و جام حذفى موفق ظاهر شود. مدتى زیادى است که هواداران منتظر قهرمانى هستند و 

امیدوارم این اتفاق خوب امسال رخ بدهد.

مدافع ذوب آهن مى گوید که آنها در تالش هســتند تا در 
فصل جدید رتبه بهترى را نسبت به فصل قبل کسب کنند.

محمد قریشى درباره اردوى تهران و بازى هاى تدارکاتى این 
تیم گفت: ما یک دوره بدنســازى خوب را در اصفهان پشت 
سر گذاشتیم. حدود 12 روز در تهران اردو داشتیم و بازى هاى 
دوستانه خوبى را برگزار کردیم. نمى توانیم بگوییم که نتایج 
بازى هاى دوســتانه براى ما اهمیت دارد اما این مسابقات 

باعث افزایش هماهنگى بین بازیکنان شد.  
وى درخصوص اینکه ذوب آهن تمریناتش را زودتر از سایر 
تیم ها آغاز کرد، گفت: معموال آقاى مهدى تارتار همینطور 
هستند و تیم هایشان زودتر از سایر باشگاه ها تمریناتشان را 
آغاز مى کردند. امیدوارم که امسال بهتر از فصل قبل نتیجه 

بگیریم و ذوب آهن را به جایگاه واقعى اش برگردانیم.
قریشــى درخصوص دیدار هفته نخست ذوب آهن در لیگ 
جدید نیز اظهار داشت: قرعه اینگونه شــد که در هفته اول 
برابر پرســپولیس به میدان برویم. این بازى در فوالدشهر 
و در زمین خودمان برگزار خواهد شد. پرسپولیس تیم خوب 
و بزرگى است و امسال بازیکنان خوبى را جذب کرده است. 

مطمئنا تیم ما برنامه هاى خاص خودش را دارد. دوست 
داریم تا لیگ را با کســب بهترین نتیجه شروع کنیم. 

تالش مى کنیم عملکرد خوبى داشته باشیم.
بازیکن ذوب آهن درخصوص اینکه اولین دیدار فصل 
برابر پرسپولیس سخت و دشــوار است، توضیح داد: 
این را قبول دارم. آنها تیم بزرگى هستند و تیم خوبى 

بسته اند. تیم ما نسبت به سال قبل حفظ شده و بازیکنان 
خوبى اضافه شده اند. ان شاءا... که نتیجه خوبى کسب کنیم.

او درخصوص حفظ ساختار دفاعى ذوب آهن نسبت به لیگ 
قبل خاطرنشان کرد: واقعا مسئله مهمى است. چون در فصل 
قبل تغییرات زیاد بود، نتوانســتیم در نیــم فصل اول نتایج 
خوبى کسب کنیم. ولى امســال اکثر تیم حفظ شده است. 
هماهنگى الزم وجود دارد. ان شاءاهللا با تالش بیشتر بتوانیم 

نتایج خوبى را کسب کنیم.
قریشى درخصوص پرتاب هاى بلندش در ترکیب ذوب آهن 
گفت: با آمدن نادر محمدى فکر مى کنم بهتر اســت کار را 
به دست او بسپاریم و خودم براى گلزنى و زدن ضربات سر 

جلو بکشم.
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مرضیه غفاریان
روز گذشــته افشــاى خبر ریخت و پاش پیکانى ها براى حضــور «قدرتمندانه» در جام
 باشگاه هاى آسیا سروصداى زیادى به پا کرد. هرچند این اولین بار نبود که هزینه میلیاردى 
خودروسازان براى شرکت پرقدرت در این تورنمنت آسیایى، جنجالى مى شد اما این دفعه 
فاش شدن مبلغ دقیق پرداخت شده از سوى این باشــگاه به دو فوق ستاره والیبال جهان 
سرمنشأ این هیاهو بود. پیکانى ها براى جذب «نیمیر عبدالعزیز» و «اروین انگاپت» 15 

میلیارد ریال خرج کرده اند! 
جالب آنجاســت که این پول هنگفت صرفًا براى اســتخدام یک هفته اى به حساب این 
بازیکنان واریز شده است. جالب تر هم آنکه چهارماه پیش مدیران پیکان در واکنش به این 
نوع فعالیت نقل و انتقاالتى خود ضمن طبیعى قلمداد کردن آن با اشاره به اینکه این بازیکنان 
سرشناس هزینه اى در شأن نام خود و البته نه چندان چشمگیر دریافت خواهند کرد، خاطر 
نشــان کردند که «با توجه به محدودیت هاى بودجه اى باشگاه فرهنگى ورزشى پیکان، 
هزینه استخدام این نفرات نیز از محل کمک هاى انجام شده و از طریق حمایت کننده هاى 

مالى پرداخت خواهد شد»!
رد و بدل شدن این مبالغ گزاف اگرچه در والیبال پیش از این هم سابقه داشته و حتى شاهد 
بوده ایم که گاهى دســتمزد برخى از ســتارگان والیبال ایران، تقریبًا از مبلغ قرارداد همه 
فوتبالیست هاى کشور بیشتر بوده اما گوشــمان به شنیدن چنین عددهاى درشتى در این 
رشته ورزشى عادت ندارد. هضم این موضوع از آن جهت سخت تر است که سابقه نداشته 
یک تیم قدرتمند ایرانى براى شرکت در رقابتى نه چندان سخت با تیم هاى نه چندان معتبر 
آسیایى حاضر شود زیربار چنین هزینه اى برود، آن هم با وجود محدودیت هاى مالى که در 

این زمینه داشته و همچنین وضعیت اقتصادى نامناسب حاکم بر کشور.
ضمن اینکه عده اى معتقدند پرافتخارترین تیم قاره کهن در رشته والیبال قادر بود با حداقل 
هزینه و با ستاره هاى ایرانى و یا حتى بازیکنان مطرح اما کم خرج تر خارجى براى نهمین 

بار به این عنوان دست پیدا کند. 
 در ســوى مقابل اما برخى بر این باورند که این هزینه هــاى کالن و به خدمت گرفتن 
ارزشمندترین بازیکنان دنیاى والیبال هم ضمانت 100 درصدى براى کسب جام براى آنها 
به وجود نمى آورد. شاهد این مدعا سرنوشتى بود که حریف ایرانى آنها در این رقابت ها به 

آن دچار شد. تیم شهداب یزد نیز که با اقدامى مشابه پیکانى ها پاى به این تورنمنت آسیایى 
گذاشت در نهایت در مصاف با نماینده ژاپن تن به شکست داد و به فینال هم نرسید و همه 

هزینه هایى که براى شرکت با توپ پر در این مسابقات انجام داده بود را بر بادرفته دید.
اما ماجرا وقتى جذاب تر مى شــود که بدانید در این میان تعدادى از هواداران تیم والیبال 
پیکان در واکنش به این قضیه صرف نظر از توجه به لزوم یا عدم لزوم انجام چنین خریدهاى 
سرســام آورى و بى توجه به اینکه چنین خرجى با دخل مجموعه خودروسازان و باشگاه 
پیکان همخوانى داشته یا نه، با سران باشــگاه مورد عالقه خود در خصوص اینکه رقم لو 
رفته از قرارداد قرضى دو فوق ستاره والیبال جهان با پیکان در خور شأن این بازیکنان بوده 

همذات پندارى کرده اند.
با این تفاسیر، هیچ بعید نیست در آینده نزدیک ســقف قراردادهاى نجومى در والیبال از 
فوتبال پیشى گیرد، ضمن اینکه نباید این را هم از نظر دور داشت که این جهش دستمزدها 

در والیبال در شــرایطى اتفاق مى افتد که  بین فوتبال و والیبال تفاوت هایى وجود دارد که 
هزینه هاى سنگین در جهان فوتبال را توجیه پذیر مى کند. مثًال حجم آسیب دیدگى در این 
رشته ورزشى نسبت به فوتبال کمتر است، چه اینکه تمرینات و مسابقات والیبالیست ها در 
سالن انجام مى شود اما فوتبالیست ها در فضاى باز و زیر برف و باران و آفتاب باید تمرین و 
بازى کنند و میزان برخوردها در این رشته پرطرفدار، هم زیادتر است و هم شدت باالترى 
دارد که مى تواند در قبال تفاوت پول هاى رد و بدل شده در این دو رشته پاسخ مناسبى باشد.
به این ترتیب و اگر همه تیم هاى مدعى کشورمان بخواهند همچون خودروسازان دست به 
جیب شوند دور از انتظار نیست که والیبالیست هاى زیادى، لیگ ایران را براى بازى انتخاب 
کنند شاید موفق شوند راهى که نیمیر عبدالعزیز طى سال ها بازى زیر تور والیبال سپرى 
کرده را آنها یک َشبه طى کنند، چه اینکه اعجوبه پولدار هلندى معتقد است همه ثروتش را 

از راه والیبال به دست آورده است.

داستان قراردادهاى نجومى در والیبال

توپ، تور، پول

رزشرزش

چرخابى:

مورایس فردى
 منضبط و بادانش است

مدافع ذوب آهن:

رتبه بهترى نسبت به فصل قبل کسب مى کنیم

کاپیتان فصل قبل استقالل در میدان عمل باید نشــان بدهد ارزش چندماه 
جدل را داشته است.

داستان وریا غفورى باالخره به پایان رســید و این بازیکن به طور 
رسمى به فوالد پیوســت. غفورى از مدت ها قبل در تیررس 

باشگاه اهوازى بود و حتى بعضا در تمرینات این تیم هم حضور 
مى یافت، اما به دالیل مختلف امکان ثبت قرارداد او به وجود 

نیامد که همین مســئله هم به ســیل ابهامات و حاشیه هاى 
جدایى او از اســتقالل دامن زد. غفورى در حالى سرخپوش شد 
که آشکارا دلش مى خواست به حضور در استقالل ادامه بدهد، اما 

باشگاه به او چراغ سبز نشان نداد. در مورد چرایى این بى میلى 
حرف و حدیث هاى زیادى وجود داشت و هنوز هم وجود دارد، 
هرچند برخى هــم بر این باورند که هیــچ اتفاق عجیبى رخ 
نداده و تنها یک بازیکن پا به سن گذاشته که بخش زیادى از 
فصل گذشته را روى نیمکت نشسته بود، به صالحدید باشگاه 

در لیست مازاد قرار گرفته اســت. همین امسال تعداد زیادى از 
کاپیتان ها و بازیکنان قدیمى تیم هاى مختلف همچون شــیمبا، 

پورقاز، احســان مرادیان، ممشلى و... جدا شــدند که کوچ وریا هم 
مى تواند در همین دسته قرار بگیرد. 

به هر حال اما فارغ از این مناقشــات قدیمى، حاال غفورى بازیکن 

فوالد است و خودش هم در نخستین واکنش اعالم کرده آماده است با جان و 
دل براى این تیم بجنگد. از حاال به بعد مسلمًا انگیزه او دوچندان خواهد شد، 
چرا که باید نشــان بدهد هنوز توانایى حضور در باالترین سطح ممکن را دارد 
و شاید استقاللى ها مى توانستند بیش از این به او اعتماد کنند. غفورى فصل 
گذشته گلى نزد و تنها یک پاس گل ارسال کرد؛ آمارى که منتقدانش آن را 
اصلى ترین دلیل جدایى این بازیکن مى دانند. حاال اما وریا در 35 سالگى 
با تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا این فرصت 
را به دســت آورده که روى نقدهــا خط بطالن 
بکشد. آیا او موفق خواهد شد؟ باید منتظر 
بمانیم و ببینیم. چالش جذابى به نظر 
مى رسد. بین 2 نیم فصل گذشته 
مهدى شیرى و آرش رضاوند از 
پرسپولیس و استقالل به فوالد 
رفتند و احیا شدند؛ شاید همین 
داستان براى غفورى هم رخ 
بدهد. جالب اینجاست که 
او در پســت دفاع راست 
باید بــا همیــن مهدى 

شیرى رقابت کند.
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دل براى این تیم بجنگد. از حاال به بعد مسلما انگیزه
چرا که باید نشــان بدهد هنوز توانایى حضور در باالت
و شاید استقاللى ها مى توانستند بیش از این به او اعت
گذشته گلى نزد و تنها یک پاس گل ارسال کرد؛ آم
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محمد کشاورز سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند بعد 
از پیروزى سه بر دو این تیم مقابل فرش آراى مشهد 
اظهار داشت: بازى خوب و پر برخورد و جاندارى بود. هر 
دو تیم شروع خوبى داشتند اما متأسفانه داور بازى روى 

عملکرد گیتى پسند در دقایقى تأثیرگذار بود.
وى افزود:  خدا را شاکرم که توانستیم سه امتیاز حساس 

در مشهد به دست آوریم.

سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند در پاسخ به سؤالى 
که اینکه در ناهماهنگى در تیم گیتى پسند زیاد است، 
عنوان کرد: نه، اینگونه نیست. ناهماهنگى وجود دارد 
اما خیلى زیاد نیســت. باالخره در هفته چهارم لیگ 
هســتیم و ما تعدادى بازیکن جدید در تیم داریم و تا 
زمانى که این بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شــوند 

زمان مى برد.

کشــاورز گفت: به طــور کلى از عملکــرد و تالش 
بازیکنانم راضى هســتم. فرم بازى تیم را قبول دارم 
اما ناهماهنگى کمى هم وجــود دارد به این دلیل که 
لیگ تازه شروع شده و ان شــاءا... به مرور زمان این 
ناهماهنگى ها هم برطرف مى شــود. مجدداً به تیم 
خوب جوان و پرتالش فرش آرا براى بازى خوب شان 

تبریک مى گویم.

3 امتیاز حساس در مشهد به دست آوردیم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و بدان هر ظاهرى باطنى متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، 
باطن آن نیز پــاك و پاکیزه اســت و آنچــه ظاهرش پلیــد، باطن آن 
نیز پلید اســت و پیامبر راســتگو(ص) فرمود: همانا خداوند بنده اى 
را دوســت دارد اما کردار او را دشــمن و کــردار بنده اى را دوســت 
مــى دارد امــا شــخص او را ناخــوش. آگاه بــاش هر عملى رویشــى 
دارد و هــر روینــده اى از آب بــى نیــاز نیســت و آب هــا نیــز 

موال على (ع)گوناگون  هستند.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در 
نشست هم اندیشى کارشناسان روابط کار استان اصفهان 
که با حضور مدیرکل روابــط کار و جبران خدمت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى برگزار شد گفت: فوالد مبارکه 

قطب تولید صنعت فوالد کشور است.
میثــم مداحى در این نشســت بــا بیان اینکــه صنعت 
فوالد درهر کشــور بــه عنــوان صنعت مادر شــناخته 
مى شــود گفــت: ایــن موضــوع موجــب شــده تــا  
صنعــت فــوالد پایــه و اســاس تمامــى فعالیت هاى 
اقتصادى شــود و همراه خود رشــد و توســعه کشور را

 به وجود آورد.
وى افزود: اســتخراج فــوالد از معدن، فرآینــد تولید و 
ریخته گرى فوالد خام، اجراى عملیات ثانویه و نورد فوالد و 
در پایان مرحله مصرف و فروش، در تمامى این مراحل براى 
جریان داشتن فرآیند اجرایى نیازبه نیروى انسانى کارآزموده 

و آگاه دارد و و در ایجاد اشتغال پایدار نقش موثرى دارد..
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه صنعــت فــوالد 350 هزار نفــر نیروى 
شــاغل در کشــور دارد افزود: فوالد مبارکه قطب تولید 
صنعت فوالد کشــور اســت  وصنایعى مانند ذوب آهن 
و فوالد توانســته اند اقتصاد کشــور را با توجه به شرایط 
موجود رونق ببخشــند که براى حمایــت از این صنایع، 
بایــد راه را بــراى حضــور در بازارهاى جهانــى هموار

 نمود.
مداحى بهاى ارز را یکى از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در 
تعیین قیمت فوالد عنوان کرد و افزود: افزایش بهاى ارز در 
عرصه بین المللى در کنار بازار عرضه و تقاضا موجب شده تا 

قیمت فوالد افزایش و دچار نوسانات زیادى شود.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
همچنین گفــت: با توجه بــه مصرف بــاالى فوالد در 
رشته هاى  مختلف  صنعتى و موارد مصرف جدید این آلیاژ، 
مى توان با قاطعیت اعالم نمود کــه فوالد جایگاه خود در 

صنعت را در قرن بیست و یکم نیز حفظ خواهد نمود.
میثم مداحى مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان نیز اظهار کرد: در ســالى کــه یکى از مهم ترین 
شعارهاى آن تولید اســت برنامه ریزى کردیم تا بازرسین 
محیط کار قسمت تولید را از نزدیک ببینند تا روند رسیدگى 
به پرونده ها تســهیل شــده و کیفیت، دقت و ســرعت 
رســیدگى ها افزایش پیدا کند و به همیــن منظور برنامه 
بازدیدها  را از فوالد مبارکه به عنوان صنعت مادر شــروع 

کردیم.
روند کاهشــى دعاوى کارگر و کارفرما در 

استان اصفهان
محمد مغزى معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى استان اصفهان هم اظهار کرد: اصفهان استانى 
صنعتى است و به همین خاطر در دورترین نقاط استان 
در راســتاى اجراى طرح تکریم، هیئت هاى تشخیص 

راه اندازى شده است.
وى همچنیــن گفت: بیــش از 32 هزار دادخواســت 
در زمینه دعــاوى در ســال 1400 ثبت شــده که در 
مقایســه با مدت مشــابه گذشــته روند کاهشــى را

 داشته است.
معاون روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
افزود: در سال 1401 نیز تا امروز حدود 8000 دادخواست 
واصله داشــته ایم و تعدادى از این پرونده ها به سازش 
ختم شده و در تالشیم تعداد پرونده هاى سازش بیشتر 

از قبل شود.
وى خاطر نشان کرد: ارتقاء سطح دانش همکاران یکى 
از اقداماتى اســت که با توجه به شیوع کرونا به صورت 
مجازى پیگیرى شده و به همین خاطر در حوزه روابط 
کار براى همکاران در هر فصل برنامه هاى آموزشى را به 

صورت برخط برگزار کرده ایم.
مغزى تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در زمینه آموزش 
روابط کار از اســاتید وزارتخانه اســتفاده کنیم تا سطح 

آموزش ها افزایش یابد.
وى تأکید کرد: براى ایجاد وحدت رویه، کارشناســان 
معینى براى 10 منطقه مفروض در اصفهان تعیین نموده 
جلساتى را ترتیب داده ایم تا بتوانیم هماهنگى هاى الزم 
را میان کارشناسان برقرار کنیم. در این جلسات مصوباتى 
داریم که عمل به این مصوبات توســط کارشناســان 

الزم االجراست.
 

بزرگ ترین مزیت هاى حــوزه نیروى 
انسانى فوالد مبارکه

مهدى کفایت مدیر سرمایه هاى انسانى و سازماندهى 
شــرکت فوالد مبارکه در این نشســت ضمــن ابراز 
خرسندى از حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و همراهان در فوالد 
مبارکه اظهار کرد: گروه فوالد مبارکه داراى بزرگترین 
کارخانجات احیاء مستقیم در جهان است و این شرکت 
در مصــرف آب به عنــوان الگوى مصرف بین ســایر 

کارخانجات مطرح دنیا محسوب مى شود. 
  این نشســت با حضور مدیرکل روابــط کار و جبران 
خدمــت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى  و  
100 نفر از کارشناســان روابــط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــى اســتان اصفهــان در ســالن 
کنفرانــس مرکز تحقیقــات فوالد مبارکــه اصفهان

 برگزار شد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در نشست هم اندیشى کارشناسان روابط کار استان:

فوالد مبارکه قطب تولید صنعت فوالد کشور است
تشکیل میزخدمت ویژه

 هیئت هاى مذهبى در منطقه 10 اصفهان

برگزارى مراسم قرائت زیارت عاشورا
 در مخابرات اصفهان

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان از راه اندازى 
میز خدمت ویژه هیات هاى مذهبى در ایام محرم 

در منطقه 10 شهردارى اصفهان خبر داد.
داوود بحیرایى اظهار داشت : کلیه هیاتها مى توانند 
جهت تسهیل امور خود مرتبط با شهردارى به این 
میز خدمت در معاونت خدمات شهرى درشهردارى 
مراجعه کنند. وى افزود: انشــاا... امسال هیاتها و 
مراســم هاى عزادارى در منطقه با شکوه هرچه 

بیشتر برگزار خواهد شد.
بحیرایى بحــث ایمنى را در برگــزارى هیاتهاى 
مذهبى بسیار مهم دانست و از مسئولین هیاتهاى 

مذهبى خواست بحث ایمنى را جدى بگیرند.
بحیرایــى در پایــان افــزود: 20هــزار پرچــم 
مشــکى در ســطح منطقه ده تحت عنــوان من 
عزادار حســینم جهت نصب درب منــازل  توزیع

 شده است.

همزمان با فرارســیدن ایام ســوگوارى شهادت 
حضرت ابا عبدا... الحسین (ع) ، مراسم روح بخش 
قرائت زیارت عاشورا در مخابرات منطقه اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
به مناسبت فرا رســیدن دهه اول ماه محرم و ایام 
سوگوارى شهادت حضرت ابا عبدا... الحسین (علیه 
السالم) و یاران ایشان، مراسم روح بخش قرائت 
زیارت عاشــورا با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
از صبح روز اول محرم، در مســجد ستاد مخابرات 
منطقه اصفهان با حضــور کارکنان این مجموعه 

برگزار شد. 

گفتنى است در این مراسم حجت االسالم انتظارى 
به بیان ابعاد وجودى سید و ساالر شهیدان و یاران 

ایشان مى پردازد.

بیستمین دوره انتخاب بازنشستگان،مستمرى بگیران،ازکارافتادگان و همسران بازمانده 
نمونه سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان همزمان با 25 ذى الحجه و روز خانواده و 

تکریم بازنشستگان برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
در ابتداى این آیین مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان بیان داشت: اگر بازنشستگان 
موفقیت و پیشرفت در زندگى و شغل خود به دست آوردند حاصل گذشت و فداکارى که 
در قبال خانواده خود انجام داده اند و در شــرایطى که مى توانستند در کنار ایشان باشند، 
دغدغه کار و تالش داشته اند اما با پایدارى خانواده ها توانسته اند به موفقیت دست یابند.

مرتضى حاجى کاظمى افزود: برخى معتقدند بازنشســتگى نقطــه پایان زندگى یک 
فرد است اما به اعتقاد ما انســان از آغاز خلقت تحرك و پویایى دارد که تا آخر عمر با او 
همراه خواهد بود و این توان هرگز از میان نمى رود؛ بنابراین در حقیقت براى یک انسان 
بازنشســتگى اتفاق نمى افتاد بلکه تغییر و تحول و ورود بــه دنیاى جدید رخ مى دهد و 

تولدى دوباره صورت مى گیرد.
وى خطاب به افراد حاضر در جلسه بیان داشت: شــما پرتوافکن و چراغ راه نسل جدید 
هســتید تا تجربه اى نو را تجربه کنند و از تغییر شــما بتوانند از بــروز اتفاقات ناگوار 
جلوگیرى نمایند؛ همان طور که شما این مسیر را در جوانى طى کرده و از توانمندى افراد
 با تجربه تر از خود استفاده کرده اید. در غیر این صورت اگر قرار باشد همه چیز را خودمان 
تجربه کنیم و یکدیگر یارى نگیریم هرگز بــه نقطه مطلوبى که امروز در آن قرار داریم 
نخواهیم رسید. حاجى کاظمى تصریح کرد: همه شما امروز در محوریت خانواده و فامیل 
خود قرار دارید و اجتماع حول محور شما تشکیل شده است بنابراین نمى توان وجود شما 
را نادیده گرفت چرا که نقطه مرکز پرگار این جامعه هستید که مرحله به مرحله پویایى 

و نشاط جامعه را پدید مى آورید.

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان ابراز کرد: اگر جامعه اى این ذخایر ارزشمند 
خود را نادیده بگیرد و در قبال ایشــان کوتاهى کند بهایى سنگین پرداخت خواهد کرد؛ 
ســازمان تأمین اجتماعى نیز یک نهاد عمومى غیردولتى اســت که یکى از مهمترین 
شرکاى آن بازنشستگان و مستمرى بگیران هستند و از اهمیت باالیى براى این سازمان

 برخوردارند.
وى همچنین افزود: عبارت مستمرى بگیر از ســال ها پیش ایجاد شده و مورداستفاده 
قرار مى گیرد که معتقدیم باید تغییر کند و کلمه اى در خور جایگاه این قشــر به کار رود 
اما در مجموع آنچه اهمیت دارد این اســت که بیش از برگزارى جلسات تکریم و تقدیر 
از بازنشســتگان باید در عمل و با انجام اقدامات حمایتى الزم جایگاه واقعى ایشان را 

تبیین کنیم. 

تجلیل از بازنشستگان نمونه تأمین اجتماعى اصفهان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: در مــاه محرم و صفر با 
مشارکت خیران، طرح اطعام و احسان حســینى با هدف کمک به معاش خانواده هاى 

نیازمند اجرا مى شود.
کریم زارع با اشــاره به زمان اجراى طرح اطعام و احسان حسینى، اظهار کرد: این طرح 
براى خدمت به خانواده هاى نیازمند، همزمان با شروع ماه محرم و ایام سوگوارى حضرت 

اباعبدا... الحسین (ع) آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وى با بیان اینکه توزیع بســته هاى معیشــتى، طبخ غذاى گرم براى مددجویان تحت 

حمایت و حامى یابى براى کودکان یتیم و نیازمند از جمله برنامه هاى این طرح اســت، 
ادامه داد: مراکز نیکوکارى، مساجد، حسینیه ها، تکایا و هیئت هاى مذهبى و مردم عزادار 

استان با تمام ظرفیت خود در این امر خیر سهیم خواهند شد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان با اشاره به کمک هاى نقدى و 
غیرنقدى این طرح در سال گذشته، افزود: در 229 آشــپزخانه فعال استان، بیش از دو 
میلیون پرس غذاى گرم و 300 هزار بسته معیشتى با مشارکت خیران، به ارزشى بالغ بر 

87 میلیارد تومان بین خانواده هاى تحت حمایت و نیازمندان توزیع شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از اعزام نیروهاى امدادى  براى تسریع 
در امدادرسانى به مردم سیل زده  رفسنجان خبر داد.

حسین اکبریان  ضمن بدرقه و آرزوى سالمتى براى نیروهاى  امدادى  این شرکت در سفر 
به رفسنجان که روز یکشنبه 9 مردادماه صورت گرفت اظهار داشت: به منظور تسریع در 
امدادرسانى ها به ســیل زدگان، گروه رفع حوادث امور آبفاى منطقه 4  شهر اصفهان به 
همراه  2 دستگاه خاور بحران، 2 دستگاه ایسوزوى بحران، یک دستگاه خاور تعمیرات، 
2 دستگاه پیکاپ بحران و 2 دســتگاه پمپ SP  به همراه کلیه تجهیزات و امکانات در 

سریع ترین زمان ممکن به آن منطقه اعزام شد.
وى هدف از اعزام تجهیزات و امکانات الزم و نیروهاى امدادى متخصص  به رفسنجان 
را همدلى با آســیب دیدگان و همراهى با دیگر امداد رســان ها براى کاهش خسارات 
ناشى از وقوع ســیالب عنوان کرد و گفت: در روزهاى پایانى هفته گذشته بر اثر وقوع 
بارش هاى موسمى در برخى از مناطق استان اصفهان نیز سیل جارى شد و آبفاى اصفهان 
به رغم وجود محدودیت در تامین نیروهاى امدادى و تجهیزات براى  مقابله با آثار ناشى 

از سیل، از ارسال تیم هاى عملیاتى و تجهیزات به  استان هاى یزد و کرمان دریغ نکرد. 

توزیع بسته هاى معیشتى براى مددجویان در ایام محرم

کمک آبفاى اصفهان به سیل زدگان رفسنجان  


