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بارندگى هاى بارندگى هاى 
اخیر تأثیرى بر اخیر تأثیرى بر 
رفع خشکسالى رفع خشکسالى 

داشت؟داشت؟
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چهارباغ باال معدن
 شلوغى و ترافیک

چاله هاى پر خطر 
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مانع تراشى براى مستاجران 
3

تکمیل پروژه هاى نیمه تمام 
در اولویت برنامه هاى

 برف انبار

بیمارستان بقیه ا... کاشان 
اعتبارات سفر ریاست 
جمهورى را نمى گیرد
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غذا هایى که
 میکروب معده را 

از بین مى برند

فرش اصفهان به کرملین رسید
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پارکینگ بزرگى
 به نام اصفهان

از بین بــردن میکروب هاى معــده راه هاى 
مختلفــى دارد کــه یکــى از آن هــا 
خــوردن غذا هــاى ضــد میکروبــى

 است.بســیارى از افراد بــراى درمان 
شرایطى که در معرض...

کمبود پارکینگ در اصفهــان یک ماجراى تکرارى و 
تلخ است. ســناریوى تغییر ناپذیرى که با ورود روزانه 
خودروهاى شماره گذارى شده و مجتمع هاى تجارى 
عظیم الجثه هر روز واقعیت تلخ ترى را نشان مى دهد. 
اینکه این شهر توریســتى به دلیل نبود فضاى کافى 
براى پارك خودروها، خودش در حال تبدیل شدن به 
یک پارکینگ بزرگ است.  اصفهان حاال اشباع شده از 
خودروهایى است که جاى پارکى براى آنها نیست. این 
پدیده حاال جزو تاریخ اصفهان شده و به نظر مى رسد 

که نسخه شفابخشى هم براى آن نیست. 
تدوین آیین نامه ها و افزایش اعتبارات براى ساخت 

پارکینگ هاى بیشتر و عظیم تر ...

اصفهان امروز میزبان اصفهان امروز میزبان 33 شهید تازه تفحص شده است شهید تازه تفحص شده است
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شایعه و واقعیت هدیه خبرسازى که به رئیس جمهور روسیه اهدا شد

اسد بیگى قراردادى
 با ذوب آهن نداشته است

معاون حقوقى باشگاه پرسپولیس تأکید کرد عقد قرارداد با 
سینا اسدبیگى هیچ مشکلى ندارد و این بازیکن قراردادى 
با تیم ذوب آهن نداشــته است.حسین دوام درباره عقد 
قرارداد پرسپولیس با سینا اســدبیگى و ادعاى باشگاه 

ذوب آهن مبنى بر ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

نسخه شفابخشى
 براى پارك خودروها نیست 

هدایتى
 که سرنوشت 
دانش آموزان را
 خط مى زند  

از جشن پمپرز تا آش پشت پاى رفتن به مدرسه!
فخرفروشى  هاى عجیب و غریب در خانواده ها
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یک کریم باقرىیک کریم باقرى
 داریم و... 

احتمال 3 رقمى شدن مرگ هاى کرونایى چگونه مشکل صفحه لمسى را در اندروید و آیفون رفع کنیم؟جهان نما فروش اجناس سرقتى در ضایعات فروشى هاتکنولوژى ترفندهاى ساده براى ورزش دادن مغزاستان سالمت

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در نظر دارد تعدادي راننده با شرایط 
ذیل را جهت فعالیت در پروژه هاي سطح استان اصفهان به صورت شرکتی بکار 

گیرد : 
1 _  راننده پایه یک - 5 نفر 

2_  راننده لودر - 1 نفر 
3_  راننده بیل مکانیکى - 1 نفر 

4_  راننده بابکت - 2 نفر 
5_  راننده بولدوزر- 1 نفر

 متقاضیان گرامی با درنظر گرفتن شرط ســنی حداکثر 35 سال جهت کسب 
اطالعات بیشتر از ساعت 8 الی 13 با شماره 36265451 و 36265450 تماس 

حاصل فرمایند .
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

آگهی دعوت به همکاري چاپ دومچاپ دوم

در راستاى تولید محصوالت با ارزش افزوده باال،تولید ذوب60C مطابق با دستورالعمل 
تولید ذوب هاى کیفى در برنامه مدیریت فوالدسازى کارخانه قرار گرفت و 7000 تن از 
این نمونه ذوب،در اواخر خرداد و تیرماه تولید و به مدیریت نورد شرکت تحویل داده شد. 
سیاوش خواجوى مدیر بخش فوالدسازى ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: 
بدین منظور چدن با شــرایط فنى مناسب،کنورتورها با شــرایط دمش و نسوز نرمال 
و همچنین پاتیل هاى فوالد با مکانیزم دمش از کف و داراى نســوز با شــرایط فنى

 ایده آل، برنامه ریزى شد.
وى افزود : با توجه به کاربرد این فوالد در شرایط حساس و استراتژیک ،در فرایند ذوب 
آن گوگرد،فســفر و اکسیژن فعال در ســطح پایین قرار گرفت و ذوب پس از تخلیه از 
کنورتور در ریخته گرى،سرباره گیرى شد و در کارگاه LF مجدداً سرباره سازى شده و 

اکسیژن آن زیر PPM 20 تنظیم گردید.   
مدیر بخش فوالدســازى ذوب آهن اصفهان ادامه داد : با توجه به درخواست مشترى 
(تهیه ذوب با4K پایین) پس از تهیه در LF   بــه VD منتقل گردید و قبل از ریخته 
گرى،عملیات گاز زدایى روى آن انجام شــد و حدود 7000 تن ذوب  C 60 مطابق با 

درخواست مشترى تحویل گردید.

خواجوى گفت : براى افزایش کیفیت ذوب از روش ریخته گرى اسالید گیت و با پوشش 
کامل، ذوب در تاندیش و حفاظت با روش گاز خنثى اســتفاده شد و در نهایت شمش  

 C60به مدیریت نورد شرکت تحویل داده شد.

شمشC 60در ذوب آهن اصفهان تولید شد

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: زمانی توسعه صورت 
مى گیرد که زیرساخت هاى اولیه که ایجاد کردیم فعال شده باشد و باید نگاه کیفى به 

این قضیه داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان، رسول سواري با 
بیان اینکه خروجى ایجاد شهرك هاى صنعتى باید اشتغال باشد تصریح کرد: در سنوات 
گذشته زمین هایى واگذار شده که بخشــى از آنها ساخته شده اما فعال نشده و بخشى 

هم اصال ساخته نشده است.
سوارى افزود: شرکت شهرك هاى صنعتى هزینه هاي زیادي براي ایجاد زیرساخت در 
شهرکها و نواحی صنعتی انجام داده است و افرادى زمین هایى را در اختیار گرفته اند اما 

متاسفانه از آن زیرساخت بهره بردارى نمى کنند .
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: پیگیري جهت تعیین 
تکلیف اراضی فاقد اقدام وفعال سازي کارخانه هاي راکد و زیر ظرفیت بعنوان دستور 

کار جدي این شرکت می باشد .
وى با بیان اینکه هدف اصلی ما به بهره برداري رســیدن زمین هاي صنعتی و ایجاد 
اشتغال اســت و دنبال پس گرفتن زمین ها نیســتیم اظهار داشت: تیم هاي کاري در 
معاونت صنایع کوچک و امور حقوقی شرکت شهرك هاى صنعتى استان تشکیل شدند 
و با قوت دنبال این کار هستیم تا این اتفاق رخ دهد و خروجى آن به اشتغال منجر شود.

سوارى بیان کرد: بهره برداري از زیرساخت هاي ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی 
توسعه اشتغال را براى استان بدنبال دارد و از معضالت ناشى از بیکارى در جامعه کاسته 

خواهد شد .
وى با اشاره به سیاست شــرکت در خصوص ایجاد شهرك هاى جدید گفت: سیاست 
و برنامه هایى در گذشــته وجود داشــته که نمى توانیم همه آنها را نادیده بگیریم اما 
سیاست کلى این است که از  ایجاد لکه هاى صنعتى و بدون مطالعه پرهیز نماییم و با 
نگاه آمایشی و زیست محیطی و مدیریت متمرکز واحدهاي صنعتی، نسبت به توسعه و 

ایجاد شهرکهاي جدید اقدام نماییم.
ســوارى گفت: باید سیاســت هاى نظام و دولت و وظایف خود را انجــام دهیم . وى 
خاطرنشــان کرد: قرار بر این اســت که شــهرك هاى صنعتی بزرگ و متمرکز را بر 
اســاس شــرایط و ضوابط حاکم ایجاد کنیم و با در نظر گرفتن مســاله تامین آب و 
زیرســاخت هاى برق و گاز و ترانزیت و جــاده هاى مواصالتى مطالعــه و جانمایی 

انجام شود. 
مدیرعامــل شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اســتان اصفهان بــا بیــان اینکه 
بایــد از توســعه نامتــوازن جلوگیــرى کنیــم یــادآور شــد: مباحث توســعه و 
ایجادى در شــهرك ها بایــد مطابق بــا ضوابط و اســتانداردها باشــد امــا نباید

 متوقف شود .

معاون شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان با اهداى لوح از محمود 
فرمانى مدیر کل استاندارد استان اصفهان تقدیر و تشکر نمود.

غالمرضا رضایــى معاون شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان 
و هیئــت همــراه بــا حضــور در اداره کل اســتاندارد اصفهــان بــا اهــداى لوح 
از محمــود فرمانــى مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان تقدیــر و تشــکر 

نمود.
در متن لوح تقدیرى که به امضاى محمدعلى احمدى فرماندار اصفهان و رئیس شوراى 

هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان رسیده، آمده است: 
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان برحسب وظیفه الزم مى داند ضمن 
آرزوى اجر و پاداش الهى، از زحمات و تالش هاى صادقانه، انقالبى و جهادى شما که 
گامى موثر در برگزارى مناسبت هاى ملى و مذهبى برداشته اید، تقدیر و تشکر به عمل 
آورده، دوام توفیقات شما را از خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولى عصر عجل 
اهللا تعالى فرجه الشــریف و منویات مقام معظم رهبرى حضرت امام خامنه اى مدظله 

العالى خواهانیم.

هدف ساخت شهرك هاي صنعتی تولید و اشتغال آفرینی است

تقدیر شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى از مدیر کل استاندارد اصفهان

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر پروژه الیروبى رودخانه هاى شهرستانهاى شهرضا، نطنز و کاشان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به 
روش فشرده و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به 
دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان 

فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: : 86,928,304,522 ریال (هشتاد و شش میلیارد و نهصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و چهار هزار و پانصد و بیست و دو ریال) و بر مبناى فهارس بهاى واحد 

پایه رشته آبیارى و زهکشى سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 4,346,415,226 ریال (چهار میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون و چهارصد و پانزده هزار و دویست و بیست و شش ریال) و نوع آن از 

تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ
 94/9/22 مى باشد.

اعتبار پروژه: تأمین مالى توســط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح اعتبارات جارى (هزینه اى) شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان و محل تامین اعتبار از منابع 
داخلى است. 

شــرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر 
صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.

محل اجراء : براساس اولویت بندى و شرایط سیالبى شهرســتان هاى محل اجرا تعیین مى گردد. از این رو در ابتداى اجراى قرارداد شهرستان هاى شهرضا، نطنز و کاشان
 مى باشد. محل دقیق اجراى پروژه ها در محدوده هاى ذکر شده با توجه به اولویت هاى مطرح شده از سوى کارفرما در زمان اجرا به پیمانکار اعالم خواهد شد.

 مدت اجراء 7 ماه شمسى است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت حفاظت و بهره بردارى.- ب)
دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن  به نشانى اصفهان- ملک شهر- خیابان گلستان نبش صفائیه-مجتمع تجارى ادارى گستان- واحد 13 و 14
شرایط مناقصه گران: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر 

صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران 
جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى 

و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى (روش فشرده)
(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2001001205000030)

آ نوبت اولنوبت اول

م.الف:  1358666

ـده راه هاى 
آن هــا  ز
روبــى
ى درمان 
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ووومریم ریم
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احتمال 3 رقمى شدن
 مرگ هاى کرونایى

شایعات درباره 
واردات بنزین تکذیب شد

خبرخوان
 تبلیغات نفر اول کنکور!

  برترین ها |در حالى که نتایج اولیه آزمون 
سراسرى از طریق سایت سازمان سنجش منتشر 
شد، اسامى نفرات برتر کنکور 1401 اعالم شد. 
در این کنکور فرناز حسن زاده از یاسوج در رشته 
علوم تجربى رتبه اول را کســب کرد. ساعتى 
بعد از اعــالم نتایج هم در اتفاقــى عجیب این 
داوطلب برتر ماراتن ســازمان سنجش با زدن 
پیج اینســتاگرام شــروع به تبلیغ کالس هاى 

کنکور کرد.

فیلم منشورى آقاى ستاره
  خبرورزشى|یک فایل اینستاگرامى از 
مهاجم خارجى لیگ برترى در حالى که در کنار 
دختران غیر محجبه در حال سیگار کشیدن است 
در فضاى مجازى منتشر شــده  است. در ویدیو 
الیوى که از مهاجم مذکور منتشر شده دو دختر 
در حال کشیدن قلیان در حال گپ و گفت هستند 
که در پشــت یکى از این دخترها چهره آشنا در 
حال سیگار کشیدن دیده مى شود. حال باید دید 
ارکان قضایى فدراسیون فوتبال چه واکنشى به 

انتشار این ویدیو نشان مى دهد.

تغییر فاز؟!
  کافه سینما| رامبد جــوان، حاال که 
شایعاتى مبنى بر تعطیل شدن برنامه «خندوانه» 
او از سوى صداوســیما منتشر شده، در گفتگو با 
روزنامه  «اعتماد» گفته اســت: وقتى پروژه اى 
با سانســورها و ممیزى ها و اعمال سلیقه هایى 
که به خودمان مربوط نیســت روبه رو مى شود، 
نمى  دانیم چطور مى توانیم از پس اینها بربیاییم 
و تا کجا مى شود ادامه داد؟ این اعمال سلیقه ها، 
باالخره برنامه را به شیر بى یال و دم تبدیل مى کند 
و ما هم به جایى مى رسیم که مى  گوییم دیگر این 
برنامه به درد نمى خورد. اگر به این روزها برسیم، 

قطعاً نساختن «خندوانه» تصمیم بهترى است.

تقدیر سوییس از شجریان  
  موسیقى ما|ســفارت ســوییس با 
ابراز امیدوارى نسبت به افزایش همکارى هاى 
فرهنگى ایران و ســوییس، از ارائه تقدیم نامه 
قدردانى به همایون شــجریان خبر داد. سفارت 
ســوییس در ایران در صفحه توییترش نوشت: 
«افتخار اســتقبال از آقاى همایون شجریان، 
هنرمنــد نامــدار را داشــتیم. در ایــن دیدار، 
تقدیرنامه اى جهت قدردانى از خدمت  و کمک 
برجسته  وى و پدرش به عرصه فرهنگ و هنر به 

ایشان اعطا شد...»

استان هاى مجردخیز 
کدامند؟

واژه تجرد قطعى براى افرادى به کار    ایرنا |
مى رود که بدون حتى یک بار ازدواج، وارد سن 
40 سالگى شــده اند. در بین استان هاى کشور، 
استان یزد در کنار خراسان هاى شمالى، جنوبى و 
رضوى قرار مى گیرد که پایین ترین نسبت تجرد 
قطعى را به خود اختصاص مى دهند. در آن سوى 
طیف، باالترین نسبت تجرد قطعى براى زنان در 
استان هاى بوشهر، کرمانشاه، خوزستان و فارس 
و براى مردان در اســتان هاى تهران، گیالن، 

کرمانشاه و خوزستان مشاهده مى شود.

  ابتالى 
قطعى 60 نفر به وبا 

  رکنا|  رئیــس اداره بیمارى هاى منتقله از 
آب و غذاى وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
60 نفر به صورت قطعى مبتال به بیمارى وبا در 
کشور شناسایى شده اند که 42 مورد مربوط به 
استان کردستان، 15 مورد در کرمانشاه، دو بیمار 
در آذربایجان غربى هستند و یک مورد ابتال در 
استان بوشهر است. تا به این لحظه هیچ فردى به 

دلیل ابتال به بیمارى وبا فوت نکرده است. 

تورم باالى 100 درصد
گــزارش اخیر مرکز آمــار به خوبى    انتخاب |
نشان مى دهد که سطح زندگى مردم در طول یکسال 
گذشته افت کرده است. براین اساس روغن مایع 327 
درصد، روغن نباتى جامــد 285 درصد، برنج ایرانى 
درجه یک 188 درصد، ســیب زمینى 173 درصد، 
ماکارونى 166 درصد، پنیر ایرانى 137 درصد، ماست 
پاستوریزه 134 درصد، رب گوجه فرنگى 134 درصد، 
شیر پاستوریزه 105 درصد، قند 95 درصد، شکر 81 

درصد، پیاز 82 درصد افزایش قیمت داشته اند. 

باید جزئیات را بدانیم
«دیمیترى پسکوف»، سخنگوى کاخ    فارس|
ریاست جمهورى روسیه گفت روسیه مایل است هر 
چه زودتر توافق هســته اى ایران احیا شود. روسیه 
طرفدار احیاى سریع توافق هسته اى با ایران است، 
اما باید در نظر داشت که گام هاى غیردوستانه غرب 
در قبال مسکو ممکن است بر تعدادى از مفاد آن تأثیر 
غیرمستقیم داشته باشد. وى افزود: باید جزئیات آن 

مشخص شود. 

طعنه سنگین همتى 
رئیس ســابق بانــک مرکزى به    برترین ها |
ناکارآمــدى اقتصــادى دولت، طعنه انتقــادى زد. 
عبدالناصر همتى نوشت: صادرات عربستان، ترکیه 
و عراق اخیراً به ترتیب به ماهانه بیش از 35، 20 و 11 
میلیارد دالر رسیده است. دولت هم درگیر کاال برگ، 
سامانه هاى ثبت نام، قرعه کشــى خودرو، سرعت 

اینترنت و تبدیل فرش هاى دفتر دولت به زیلو است!

روس ها در کاشان 
مشرق توییتى درباره علت حضور     برترین ها |
روس ها در پایگاه پهپادى کاشان را بازنشر کرد. یک 
فعال رسانه اى در توییتى نوشت: حضور روس ها در 
پایگاه پهپادى کاشان به دلیل برگزارى بخش پهپادى 
مسابقات نظامى روسیه در این پایگاه است مسابقات 
 Army Games 2022از 24 مرداد ماه آغاز مى شود 
و ایران میزبان رشته هاى تک تیرانداز، پهپاد و غواصى 

این مسابقات است.

استاندار تهران سرم الزم شد!
  برترین ها |تصویرى از استاندار تهران در حین 
عملیات پاکسازى و رســیدگى به مناطق سیل زده 
خبرساز شد. خبرگزارى «دانشجو» با انتشار عکسى از 
استاندار تهران در حالى که سرم به دست دارد نوشت: 
طبق آخرین اطالع حال عمومى محسن منصورى 
عادى و درحال رسیدگى به اوضاع مناطق سیل زده 

مى باشد.

 حتماً باید وارد گِل مى شدید؟
  روزنامه اعتماد| گروهى گمان مى کنند که 
اگر سیل آمد، مدیران عالى باید وارد ِگل و الى شوند 
و از نزدیک به کار امدادرسانى و رفع آثار سیل نظارت 
کنند و احتماًال با کفش ورنــى تا زانو وارد گل و الى 
شوند و عکاســان محترم نیز تصاویر آنان را بازتاب 
دهند... شاید حضور مدیران رده سوم و چهارم در چنین 
وضعى توجیه پذیر و ضرورى باشد، ولى مدیران رده 

یک و دو وظایف دیگرى برعهده دارند.

تمجید چین از ایران
  برترین ها| «چانگ هــوآ»، ســفیر چین در 
ایران از موضع ایران در قبال سفر «نانسى پلوسى» 
به تایــوان قدردانى کرد. ناصر کنعانى، ســخنگوى 
وزارت امور خارجــه  رفتار تنــش زاى اخیر مقامات 
رژیم آمریکا در مداخله در امور داخلى جمهورى خلق 
چین و نقض تمامیت ارضى آن کشــور را نمونه اى 
از مداخالت آمریکا در مناطق و کشورهاى مختلف 
جهان دانســت که حاصلى جز افزایــش بى ثباتى 
و دامــن زدن بــه اختالفــات نداشــته و از این رو

 محکوم است.

یک اپیدمیولوژیســت با بیان اینکه احتمال سه رقمى 
شدن مرگ هاى کرونایى در موج هفتم وجود دارد، گفت: 
در حال حاضر زمان مناسبى براى سفرهاى سیاحتى و 
زیارتى براى افراد پرخطر شامل افراد باالى 60 سال، 
افراد داراى بیمارى هاى زمینه اى، زنان باردار و...نیست.
دکتر حمید سورى گفت: ما یک پیک کوچک با ارتفاع 
کم هم در اردیبهشــت ماه داشــتیم، اما از آنجایى که 
بیماریابى فعالــى نداریم و عمدتا بر روى بســترى و 
مرگ و میر مانور داده مى شود، تغییرات اپیدمى خیلى 
نمود پیدا نمى کند و نمى تــوان تحلیل کرد که گردش 
ویروس در کشور چگونه اســت و بر همین اساس آن 

پیک مشخص نشد.
وى افــزود: در حال حاضر بــا توجه به ایجاد ســاب 
واریانت هاى جدید، موج هفتم بیمارى در کشور شکل 
گرفت و از آنجایى که قابلیت انتشار این ساب واریانت ها 
بسیار زیاد است، موارد ابتالیمان بسیار زیاد شد و به تبع 
باال رفتن موارد ابتال، بسترى و مرگ هم بیشتر شد. البته 
نه مانند ســویه دلتا که در آن نسبت افزایش مرگ باال 
بود، در این واریانت میزان کشندگى کمتر است. با این 
حال در روزهاى اخیر میزان مرگ هایمان دو رقمى شده 
و به باالى 50 مورد رسیده است. بر این اساس به نظر 

مى آید که همچنان روند رو به افزایش داریم.

عضو کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسالمى شایعات 
درباره نیاز کشور به واردات بنزین از کشورهاى همسایه 

را تکذیب کرد.
هادى بیگى نژاد با اشاره به شــایعات اخیر در مورد نیاز 
کشور به ســوخت گفت: به میزان کافى و حتى بیش از 

نیاز کشور گازوئیل تولید مى شود.
وى ادامه داد: میزان تولید و مصرف بنزین تقریبا لب به 
لب است؛ یعنى میزان تولید و مصرف تقریبا برابر است، 
که تا چند وقت دیگر میزان تولید بنزین هم افزایش پیدا 
مى کند، چرا که تعمیراتى در مراکز تولید بنزین در حال 
انجام است که با تمام شــدن آنها میزان تولید افزایش 

خواهد داشت به همین دلیل اصال احتیاجى به واردات 
بنزین نیست.

عضو کمیســیون انرژى با بیان اینکه واردات بنزین به 
طور کل تکذیب مى شود، گفت: ایران در حال تالش 
است تا مسیر بارى منطقه شود که این امر یعنى بارى را 
دریاى خزر تحویل بگیرد و در دریاى عمان تحویل دهد 
ممکن است مسائلى که در مورد واردات بنزین مطرح 
شده است براى این مساله باشد نه براى مصرف داخلى 
و مردم.در روزهاى اخیر برخى رسانه هاى داخلى مدعى 
شده بودند به علت نابسامانى در حوزه تأمین بنزین، به 

واردات بنزین از کشورهاى همسایه نیاز داریم.

الدن ایرانمنش
خیلى وقت است که جشــن هاى عجیب و غریب، بى 
هیچ پایه و اساس خاصى میهمان خانه هاى ما شده اند؛

 جشن هایى که حاال در اینستاگرام غوغا مى کنند و  مى 
خواهند از این طریق فالوور جذب کنند. جشن هایى که 
در حال گره خوردن به آداب و رسوم ما هستند و بى آنکه 
ریشه و اساسى داشته باشــند رو به گسترش هستند. از 
جشن تعیین جنسیت گرفته تا جشن دندان درآوردن و 
جشن طالق و...، جشن هاى پر هزینه اى که فرهنگ 

ایرانى اسالمى را سیبل کرده اند و نشانه گرفته اند. 
جشن هاى عجیب بى هیچ پایه و اساسى در رسوم ما جا 
باز کرده اند. جشن درآوردن اولین دندان، جشن طالق، 
مراسم پختن آش پشــت پاى دانش آموز براى ورود به 
مدرسه، جشن اولین قدم برداشتن کودك، جشن گرفتن 
کودك از پمپرز، زدن بنر براى زایمان همسر و... از جمله 
رسم هاى بى پایه اى هستند که هر روز با شکلى جدید 

به خانه هاى ما وارد مى شوند.
یک جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعى در خصوص 
علل بروز این گونه جشن ها در کشور با تأکید بر اینکه 
اگر بخواهیم یک پدیده اجتماعى را بررسى کنیم باید در 
دو مرحله آن را نگاه کنیم، گفت: یکى اینکه چه عواملى 
باعث به وجود آوردن آن شده اند و آن را بشناسیم و دوم 
اینکه پیامدهاى آن چیست چرا که این جشن ها فقط در 

حد شادى کردن باقى نمى ماند.
ندا مرادى تأکیــد کرد: این گونه مراســم ها عمومًا در 
میان افراد طبقات مرفه و باالى جامعه رخ مى دهد چرا 
که قشر متوســط و رو به پایین آنقدر درگیر مشکالت 
اقتصادى و زندگى هســتند که اصًال روحیه برگزارى 

چنین مراسم هایى را ندارند.

این آسیب شناس کشورمان این پدیده را از پیامدهاى 
طبقاتى شدن جامعه دانست و اضافه کرد: شکاف عمیق 
طبقاتى در جامعه باعث بروز اینگونه معضالت مى شود 
به طورى که این قشــر براى فخر فروشى به یکدیگر و 
جوالن ثروت و امکاناتشان در بین اقشار جامعه، درصدد 

خودنمایى ثروت خود در برابر اقشار ضعیف تر هستند.

مرادى تأکید کرد: جامعه طبقاتى شــده، رسم هایش 
هم طبقاتى شــده و تغییــر مى کند که البته نشــان از 
گسترش تجملگرایى در بین این قشر در اجتماع دارد که 
مى خواهند فاصله طبقاتى خود را بــا دیگران هر طور 

شده نشان دهند.
وى از دیگر پیامدهاى این گونه رسوم را سرایت آن به 

طبقات متوسط دانست و گفت: چه بسا خانواده هایى در 
سطح درآمدى متوسط هستند که علیرغم داشتن زندگى 
متوسط یا رو به پایین براى همسطح کردن خود با این 
قشر، از آنها تقلید کرده و مى خواهند به نوعى وارد بازى 
آنها شوند که البته احســاس حقارت و سرخوردگى که 
بعضًا بین این اقشــار در برابرى با دیگران رخ مى دهد 

یکى از آسیب هاى مهم اجتماعى بوده و کشنده است.
این استاد دانشگاه کشــورمان در ادامه عنوان کرد: این 
پدیده ممکن است حتى به بروز بزهکارى هاى اجتماعى 
در میان افراد جامعه منجر شود چرا که سرخوردگى و عدم 
اعتماد به نفس منتج از این گونه آســیب ها، خود زمینه 

بروز جرم ها را میسر مى کند.
مرادى گفــت: برگزارى ایــن گونه رســوم عجیب و 
تجملگرایانــه خود معلول کمرنگ شــدن ارزش هاى 
اسالمى، دینى و انســانى اســت چرا که به طور مثال 
برگزارى جشن طالق نشــان از شکست قبح طالق در 
جامعه و سست شدن اصول در بنیان خانواده و کمرنگ 
شدن ارزش هاى انسانى و دینى در بین خانواده ها دارد.

این استاد دانشگاه بر ضرورت گسترش و ایجاد روحیه 
و نشاط بین افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان 
تأکید کــرد و این موضــوع را راهکارى دانســت که

مى تواند از رشــد قارچ گونه این جشن ها با شکل ها و 
اسامى گوناگون جلوگیرى کند. به این خاطر که هرچه 
ساده زیســتى کمتر مى شود و تشــریفات افزایش پیدا 
مى کند ، موجب مى شود که ارتباطات و رفت و آمدها در 
بین افراد کاهش یابد و ترویج این روش ها باعث ایجاد 
عادات جدید در بین افراد خواهد شد که این نوع سبک 
زندگى به شکل غربى اســت و هیچ شباهتى به زندگى 

ساده و سالم ما ندارد.

فخرفروشى  هاى عجیب و غریب در خانواده ها

از جشن پمپرز تا آش پشت پاى رفتن به مدرسه!

خورشید کیایى
 دانش آموزان ما سرشــار از اســتعدادهاى نابى هستند 
که استعدادهایشــان زیر بار نمره و صفر و یک ها از بین

 مى رود.  این حرف امروز و دیروز نیست. ادعایى اغراق 
آمیز هم نیست. مشکلى اســت که در آموزش کشور ما 
به عینه مشخص است و این نشــان مى دهد که نظام 
آموزشــى ما آنطور که باید و شــاید نتوانســته از پس 

بازپرورى استعدادها برآید.
در اکثر مباحث آموزشــى همواره ایــن موضوع مطرح 
بوده که کودکان و نوجوانان ما در زمینه هاى آموزشــى 
نمى توانند مهارت الزم را دریافت کنند که باعث مى شود 
در رابطه با انتخاب رشــته در داالن سرنوشتى نانوشته 
گم شــوند و بعد از تحصیالت عالیه هــم نتوانند نه به 

عالیقشان پاسخ بدهند و نه به بازار کار وارد شوند.
همه اینها در حالى است که بررســى ها نشان مى دهد 
بخش عظیمى از پتانسیل استعدادهاى دانش آموزان هرز 
مى رود و هدایت تحصیلى با آنچه در سطح استانداردها 

تعریف شده است، فاصله فراوانى دارد.
اگر ایرادهاى هدایت تحصیلى از بین نرود باید بنشینیم و 

شاهد از دست رفتن سرمایه هایى باشیم که مى توانند در 
آینده مؤثر باشند، چرا که اصل هدایت تحصیلى این بوده 
که وقتى دانش آموزى نه نمــره یک درس را آورده و نه 
استعدادى در آن دارد و نه حتى آینده شغلى منطقى در آن 
رشته براى خود متصور است، اجازه نداشته باشد وقتش را 
سه سال تلف کند، نه اینکه کًال روى انتخابى که او حق 

آن را دارد خط بکشیم.
منیژه کریمى، کارشناس ارشــد اداره کل آموزش فنى 
و حرفه اى استان اصفهان، در رابطه با حل این مشکل 
مى گوید: از آنجایى که موضوع بیکارى یکى از مهمترین 
مسائل و مشکالت جهان است و در کشورهاى در حال 
توســعه با توجه به عدم توازن ســاختارهاى اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و سیاسى سهم بیشترى را در توسعه 
دارد و با توجه به اینکه یکى از دالیل بیکارى در کشــور 
فقدان مهارت هاى مورد نیاز بازار کار از سوى جویندگان 
کار است، انتظار مى رود سازمان آموزش فنى و حرفه اى

 با ارائه آمــوزش هاى مهارتى بتواند نقش بســزایى در 
کاهش میزان بیکارى ایفا کند. 

به اعتقاد بسیارى از کارشناســان، آموزش هاى فنى و 

حرفه اى به ســبب انعطاف پذیرى و به این خاطر که از 
خصیصه هاى بازار کار و اوضاع اقتصادى کشور نشأت 
مى گیرند و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت هاى الزم 
در افراد براى توانایى در احراز مشاغل، نقش بسزایى در 
اشــتغال دارند. این آموزش ها، هم مهارت هاى خاص 
مورد نیاز صنعت و هم مهــارت هاى عمومى بازار کار را 
فراهم مى ســازد و همچنین براى شاغلینى که به دلیل 
تغییرات تکنولوژى دچار کاهش کارایى مى شوند امکان 

به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم مى کند.
 به گفته رئیس ســازمان فنى و حرفه اى کشــور اکنون 
12 هزار آموزشــگاه فنــى و حرفه اى آزاد در کشــور 
داریم کــه بیــش از 50 درصد این آموزش هــا تنها در 
یک رشــته و 50 درصد بقیه در چند رشته فعال هستند، 
این در حالى است که 6500 اســتاندارد آموزشى داریم؛ 
امــا کمتر از 300 اســتاندارد آموزشــى پوشــش داده

 مى شد.
حسینى نیا با اشاره به اینکه 1300 اســتاندارد در حوزه 
دانش بنیان تهیه شده اســت، گفت: این استانداردها در 
اختیار دانشگاه ها و شرکت هاى دانش بنیان قرار داده شده 

اســت تا زمینه تحول در مهارت آموزى ایجاد شود و در 
همین زمینه 31 مرکز دانش بنیان در حوزه مهارت آموزى 

در استان هاى مختلف راه اندازى خواهد شد.
وى یکى دیگر از برنامه هاى ســازمان فنى و حرفه اى 
کشــور را ایجاد 31 پارك علم و مهارت در کشور عنوان 
کرد و افزود: در حال تعامل با سایر دستگاه هاى اجرایى، 
جهت توسعه  مهارت آموزى هستیم و همه دستگاه هاى 
لشکرى و کشورى را وارد حوزه آموزش مهارت خواهیم 

کرد.
حسینى نیا خاطرنشان کرد: یکى دیگر از برنامه هاى ما 
«دیپلماسى مهارت» با اولویت کشورهاى همسایه است 
که در مواردى، مهارت آموزان آنها به ایران مى آیند و در 
مواردى مربیان کشورمان براى مهارت آموزى به سایر 

کشورها اعزام خواهند شد.
کارشناســان امیدوارند با این تصمیمات شاهد مهارت 
آموزى دانش آموزان و رشــد اســتعدادهایى باشیم که 
تا کنون بخش زیادى از آنها بــه علل گوناگون از جمله 
شناسایى نشدن پتانسیل هاى بالقوه دانش آموزان هدر 

رفته است.  

هدایتى که سرنوشت دانش آموزان را خط مى زند

رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران خشکسالى 
با بیان اینکه بارندگى هاى اخیر 4/5 درصد کم بارشى 
را جبران کرده اند، اظهارکــرد: این بارش ها برخالف 
بزرگى و خســارات وارد کرده، کم بارشــى را جبران 
نمى کند و همچنان در وضعیت خشکسالى متوسط تا 

شدید و استثنایى قرار داریم.

احد وظیفه اظهار کرد: قبل  از بارندگى هاى روزهاى 
گذشته، میزان کم بارشى ها 28/5 درصد زیرحد نرمال 
بود. بعد از این بارندگى هاى سیل آســا میزان کمبود 
بارش به 24 درصد کاهش یافته یعنى تنها  4/5درصد 

از کم بارشى ها جبران شده است.
وى تأکید کرد: با وجــود بارش هاى اخیر همچنان در 
شرایط کم بارشى و خشکسالى متوسط تا بسیار شدید 

و استثنایى قرار داریم.
رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران خشکسالى 
به ذکر مثالى پرداخت و اظهارکرد: در برخى استان ها 
همچون کرمانشاه، ایالم، کردستان، لرستان و اغلب 
نقاط خوزستان بارشى ثبت نشــده و در این استان ها 
خشکسالى شــدیدى حاکم اســت.  وى افزود: این 
بارندگى ها برخــالف ایجاد خســارت جانى و مالى، 
چندان در شرایط بارشى کشور تغییرى ایجاد نمى کند 
و همچنان بسیارى از مناطق جزو مناطق کم بارش و 

به شدت زیر نرمال هستند. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادى تهران بزرگ از کشف قلیان هاى برقى که هر کدام 10 میلیون تومان قیمت دارند خبر داد.
سرهنگ هدایت بهرامى گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادى تهران بزرگ در گشتزنى ها و بازرسى که از بارها دارند 
به محموله اى مشکوك مى شوند. وى افزود: در ادامه بررسى ها مشخص شد بار مربوطه قاچاق است که از مرزهاى 

جنوبى وارد کشور شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادى تهران بزرگ گفت: این بار شــامل 12 عدد قلیان برقى قاچاق بود که ارزش هر کدام از 

این قلیان ها 10 میلیون تومان است.
وى گفت: به دلیل قاچاق بودن کاالها و نداشتن بارنامه این محموله توقیف شد.

سخنگوى صنعت آب کشور با بیان اینکه بارندگى هاى شــدید یک ماه اخیر مجموعًا 7 میلیارد متر مکعب آب وارد 
سفره هاى آب زیرزمینى سراسر کشور کرد گفت: با توجه به افزایش احتمال وقوع سیل در آینده طبق روند تغییرات 
اقلیمى، اجراى پروژه هاى آبخیزدارى و آبخوان دارى باید از اولویت هاى مهم کشور براى سال هاى آتى باشد، زیرا این 
پروژه ها مى تواند برکات زیادى را در راستاى کاهش خسارات ناشى از سیل و بهبود وضعیت منابع آبى ایران به همراه 
داشته باشد. فیروز قاسم زاده گفت: بارندگى هاى اخیر از 13 تیر تا 9 مرداد 1401 مجموعًا 260 میلیون متر مکعب آب 
به مخازن سدهاى کشور اضافه کرده است. البته قطعًا حجم بارندگى هاى این مدت بیشتر از این میزان بوده است اما 
چون برخى نقاط بارندگى مشرف به سدها نبود، بنابراین بخشــى از حجم بارندگى هاى شدید یک ماه گذشته عمًال 

تأثیرى در افزایش مخازن سدها نداشت.

بارندگى هاى اخیر 
تأثیرى بر رفع خشکسالى داشت؟

10 میلیون براى دود کردن بخار آب!

ورود 7 میلیارد مترمکعب آب به سفره هاى زیرزمینى 
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اصالح 12 نقطه حادثه خیز 
شهر اصفهان 

اصفهان نیازمند اتوبوس هاى 
سیار خونگیرى است 

وجود 500 شهید گمنام 
دراستان اصفهان

درحال حاضر 500 شـهید گمنام دراسـتان اصفهان 
خاکسپارى شده اند و براى آن ها 165 یادمان ساخته 
شده است. سـرهنگ محمد رضایى، مدیر کل حفظ 
آثار ونشر ارزش هاى دفاع مقدس اسـتان با اشاره به 
اینکه اولین شهید گمنام درسـال 1384 در استان به 
خاك سپرده شده است افزود: هدف از ساخت یادمان 
شـهداى گمنام صرف سـاختن یک بنا نیسـت بلکه 
درگام بعدى یاد مان هاى شـهداى گمنام باید به یک 
پایـگاه وقطب فرهنگـى قوى تبدیل شـوند تا ضمن 
مقابله با تهاجم فرهنگى دشـمن، جوانان ونوجوانان 

بتوانند ازاین فضا هاى معنوى بهره مند شوند.

رمز برتر شدن رتبه اول 
کنکور هنر

رتبه اول کنکور سراسرى در رشته هنر از اصفهان گفت: 
یکى از عوامـل و رمزهاى موفقیت و کسـب مقام برتر 
در آزمون سراسرى ورود به دانشـگاه، پشتکار و جدى 
گرفتن مسـیر و هدفم براى تحصیل در این رشته بود. 
کیا ناز شاطریان بابیان اینکه از دوران کودکى به رشته 
هنر عالقه مند بوده است گفت:  عالقه مند به تحصیل 
در رشته مجسمه سازى و نقاشى هستم زیرا از کودکى 
به این دو رشته خیلى عالقه داشـتم و  دوران تحصیل 
خود را در هنرستان هنرهاى زیباى اصفهان طى کردم 
و در کنکور سراسر هم فقط در رشته هنر شرکت کردم. 
وى بـا توجـه به وقت و تالشـى کـه براى کسـب این 
موفقیت طى کرده بـود گفت: روزانه بین هشـت تا 14 

ساعت مطالعه مستمر از منابع متعدد داشتم.

پیدا شدن کودك 
بویین میاندشتى

بـا تالش هـاى نیـروى انتظامـى پسـر بچـه اى که 
سه شنبه شب گذشـته دربویین میاندشت ناپدید شده 
بود پیدا شد. فرمانده انتظامى بویین میاندشت با اشاره 
به اعالم خبر گم شدن پسربچه 6 ساله در ساعت 20 
و 30 دقیقـه بـه کالنتـرى 11 این شهرسـتان گفت: 
ماموران انتظامى براى پیدا کردن این پسـر بچه وارد 
عمل شـدند. سـرهنگ حمزه بهرامى افزود: درمدت 
کمتر از 24 ساعت با استفاده از بسیج نیرو هاى مردمى 
وهمه دستگاه هاى شهرستان این پسر بچه درخارج از 

شهر بویین میاندشت پیدا وتحویل خانواده اش شد.

برگزارى پویش حامیان آب 
پویش حامیان آب ویـژه مادر و کودك در شـهر بادرود 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى بادرود، این 
مراسـم با همکارى شـهردارى بادرود در سالن فاطمیه 
حسـینیه مرکز شـهر با موضـوع آمـوزش راهکارهاى 
مدیریت مصرف بهینه آب برگزار گردید. گفتنى است این 
آموزش ها از طریق اجراى برنامه هاى طنز و مسابقات 

سرگرمى براى بچه ها اجرا شد.

تفکیک کارگاه 
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان،  به دلیل کمبود فضاى کارگاهى در کارخانجات 
زنـدان اصفهان، اسـتفاده بهینه از فضاى موجـود و باال 
بردن ظرفیت اشتغال، کارگاه خیاطى، یکى از بزرگترین 
کارگاه هاى اسـتان، تفکیک و فضاى 300 مترى از آن 
جدا شده و به کارگاهى با ظرفیت 100 نفر با درب مجزا 

تبدیل گردید.

تداوم پایدارى جوى
 کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى نسبتًا پایدار طى دو 
روز آینده روى استان است، بر این اساس در اکثر مناطق 
آسمان صاف تا قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش 
باد نسبتاً شدید پیش بینى مى شود. ابراهیم هنرمند گفت: 
دماى هوا طى 24 سـاعت آینده در اکثر مناطق اسـتان 

اصفهان تغییر محسوسى ندارد.

دریاقدرتى پور
کمبــود پارکینگ در اصفهان یک ماجــراى تکرارى و 
تلخ اســت. ســناریوى تغییر ناپذیرى که با ورود روزانه 
خودروهاى شــماره گذارى شده و مجتمع هاى تجارى 
عظیم الجثه هر روز واقعیت تلخ ترى را نشان مى دهد. 
اینکه این شهر توریستى به دلیل نبود فضاى کافى براى 
پارك خودروها، خودش در حال تبدیل شــدن به یک 

پارکینگ بزرگ است.  
اصفهان حاال اشباع شــده از خودروهایى است که جاى 
پارکى براى آنها نیســت. این پدیده حــاال جزو تاریخ 
اصفهان شده و به نظر مى رسد که نسخه شفابخشى هم 

براى آن نیست. 
تدوین آیین نامه ها و افزایش اعتبارات براى ســاخت 
پارکینگ هاى بیشتر و عظیم تر هم نتوانسته این درد را 
شفا ببخشد. شماره گذارى روزانه خودروها در اصفهان 
حجم باالیى دارد و تبدیل شده به معادله مجهولى که با 
هیچ راه حلى، حل شدنى نیست.  این موضوع نه تنها در 
گفته هاى مردم عادى و شهروندان به شکل گله شنیده 
مى شود بلکه مســئوالن و مدیریت شــهرى را هم به 
فکر واداشته تا جایى که چندى پیش رئیس کمیسیون 
اقتصادى، حقوقى و گردشــگرى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان هم از این موضوع به شــکل جــدى یاد کرد و 
گفت: «محله هاى کلیدى شهر مشکل پارکینگ دارد.»

 منظور حاج رسولى ها از نقاط کلیدى شهر خیابان هاى 
آمادگاه و شمس آبادى به عنوان دو خیابان مهم بود که 
تردد در آنها زیاد اســت و به دلیل وجود ساختمان هاى 
پزشکى و داروخانه ها عمدتًا شلوغ هستند و مردم در این 

خیابان ها همواره به دنبال جاى پارك مى گردند. 
رئیس اداره هماهنگى امور مناطق و سازمان هاى معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان نیز همسو با عضو 
شوراى اسالمى شهر و به عنوان فردى که از نزدیک با 
این موضوع سر و کار دارد معتقد است که پارکینگ هاى 
شهر یک مسئله است و سیاســتگذارى آن یک مسئله 
دیگر اســت: «ظرفیت پارکینگ به ویژه در مرکز شهر 
کافى نیست، اما سیاستگذارى هم باید به صورتى باشد 

که باعث افزایش حجم تردد در هســته مرکزى شــهر 
نشود، چراکه در مرکز شهر مراکز جذب سفر زیادى داریم 
و هرچقدر هم پارکینگ ساخته شود باز هم شهروندان با 
وسایل نقلیه شخصى مى آیند که باعث افزایش ترافیک و 
آلودگى هوا مى شود، درحالى که یکى از دالیلى که باعث 
مى شود شهروندان از وسیله نقلیه شخصى استفاده نکنند 
و از حمل ونقل عمومى استفاده کنند، دغدغه پیدا کردن 

جاى پارك خودرو است.»
عموچى راه حل رفع مشکالت مربوط به پارکینگ ها را 
خیلى ساده مى داند. برنامه ریزى براى اینکه چه کسانى 
مى توانند با وسیله نقلیه شخصى به مرکز شهر بیایند و چه 
کسانى نه:«شاید کارمندان ارگان هایى مثل شهردارى و 
استاندارى نباید پارکینگ رایگان و ارزان در اختیار داشته 
باشند، چون هر روز به مرکز شــهر مى آیند و مى توانند 
رفت وآمد خود را با وســایل نقلیه عمومى برنامه ریزى 
کنند، اما معموًال این اتفاق مى افتد که کارمندان اول صبح 
پارکینگ هاى مرکز شهر را پر مى کنند. حاال تصور کنید 
در ساعات بعدى روز که برخى شهروندان کار ضرورى 
دارند و یا امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومى را ندارند 

ظرفیت پارکینگ ها تکمیل است.»
از گفتــه هاى رئیــس اداره هماهنگى امــور مناطق و 
سازمان هاى معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان این موضوع برداشت مى شود که ظرفیت خالى 
پارکینگ هــا باید در اختیار افرادى قــرار بگیرد که نیاز 

واقعى تر به پارکینگ دارند. 
اما نکته جالب اینجاســت کــه گاهى با وجــود اینکه 
ظرفیت پارکینگ ها تکمیل نشده و هنوز جا براى پارك 
ماشــین ها، حال چه نیازمندان واقعى باشند و چه بقیه 
افراد، وجود دارد اما پارکینگ ها همچنان استقبال کننده 
ندارند و شاهد هستیم که هنوز هم حاشیه خیابان ها در 

ُقرق ماشین هاست.
به نظر مى رسد این موضوع با افزایش قیمت ورودى هاى 
پارکینگ ها رشد بیشترى هم داشته است و با وجود اینکه 
به گفته رئیس اداره هماهنگى امور مناطق و سازمان هاى 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان با وجود 

افزایش دو برابرى نرخ پارکینگ هاى شهردارى، همچنان 
ارزان ترین پارکینگ ها را در بین شهرهاى کشور داریم، 
اما این نرخ ها مانعى براى استقبال از پارکینگ ها شده 

است.
شــهردارى اصفهان، هم اکنون  43 پارکینگ در اختیار 
دارد که مجموعًا ظرفیت پارك 9 هزار و 500 دســتگاه 
خــودرو را دارد و از این تعداد، 5 پارکینــگ روباز و بقیه 
مسقف و طبقاتى است؛ نرخ قبلى براى پارك خودروهاى 
شخصى در پارکینگ هاى مسقف، در ساعت اول ورود 
1200 تومان و از ساعت دوم به بعد هر ساعت 800 تومان 
بود اما با تصویب افزایش دو برابرى، این نرخ براى ساعت 
اول ورود 2400 و ســاعت دوم به بعد هر ساعت 1600 

تومان تعیین شد.
با اینکه به گفته رئیس اداره هماهنگــى امور مناطق و 
سازمان هاى معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان افزایش نرخ پارکینگ هاى شــهرى عمًال در 
استفاده از پارکینگ ها تأثیرى ندارد، اما به نظر مى رسد 
این موضوع براى افرادى که خودروى خود را به صورت 
طوالنى مدت در پارکینگ هاى شــهر پــارك مى کنند 
تأثیر داشته باشد و به همین خاطر است که صاحبان این 

خودروها استقبال کمترى از پارکینگ ها مى کنند. 
اما این قصه تنها مربوط به بخشى از خودروها مى شود 
و نمى توان همه مشــکالت را به این مقولــه ربط داد؛ 
بنابراین، با در نظر گرفتــن مواردى مانند حجم ترافیک 
در یک خیابان هنگام احداث پارکینگ مى توان کمک 
بیشترى به ترافیک شــهر کرد. از سویى دیگر جانمایى 
پارکینگ هاى اصفهان به ویژه در بافت مرکزى شــهر 
با قوانین ترافیکــى حاکم بر ایــن خیابان ها همخوانى 
ندارد و شــهروندان نمى توانند از ظرفیت پارکینگ هاى 
موجود استفاده کنند و اگر پارکینگ ها اصولى و بر اساس 
مدیریت ترافیک شهر مکانیابى مى شد شاید نیازى به 
ساخت پارکینگ هاى بیشتر در شهر اصفهان نبود و این 
بدان معناست که ساخت حجم زیادى از پارکینگ ها به 
تنهایى نمى تواند مشکل ترافیکى اصفهان را حل کند 

بلکه، باید در جانمایى پارکینگ ها نیز تجدیدنظر شود.

نسخه شفابخشى براى پارك خودروها نیست 

پارکینگ بزرگى به نام اصفهان

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در برخى 
مناطق و روستاهاى اســتان امکان خون گیرى وجود 
ندارد و راه اندازى اتوبوس هاى سیار مى تواند خألهاى 
موجود در این زمینــه را برطرف کند.علــى فتوحى با 
اشاره به نیاز به اتوبوس هاى سیار خون گیرى در مناطق 
مختلف اســتان، اظهار کرد: از خیریــن براى تجهیز و 
راه اندازى اتوبوس هاى ســیار خون گیــرى دعوت به 
مشارکت مى کنیم، چراکه این اداره کل به تنهایى توان 
مالى تجهیز اتوبوس هاى ســیار را نــدارد، درحالى که 
به این اتوبوس ها نیاز داریم.وى بــا بیان اینکه در حال 
حاضر در برخى مناطق و روســتاهاى اســتان امکان 

خون گیرى وجود ندارد و فراهم شدن این اتوبوس هاى 
سیار مى تواند خألهاى موجود در این زمینه را برطرف 
کند، افزود: شهرســتان هاى کوچک تر به ویژه در زمان 
بحران، مشارکت زیادى در اهداى خون دارند و باید از 
این ظرفیت مردمى استفاده کرد.مدیرکل انتقال خون 
اســتان اصفهان در خصوص جایگزیــن اتوبوس هاى 
سیار، توضیح داد: تیم هاى خون گیرى سیار را به عنوان 
جایگزین اتوبوس هاى سیار تشــکیل داده ایم که سه 
روز در هفته بــه پایگاه هاى ثابت در شهرســتان هاى 
زرین شهر، خمینى شــهر و شاهین شهر اعزام مى شوند 

و خون گیرى هاى انجام شده را به اصفهان مى آورند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: از دو 
سال پیش، 65 نقطه حادثه خیز در شهر اصفهان شناسایى 
و توسط وزارت کشور براى اصالح به شهردارى اصفهان 
ابالغ شد که با اقدامات اصالحى صورت گرفته تعداد آنها 
در سال 1400 به 26 مورد و امسال هم به 14 نقطه رسیده 
است. حسین حق شناس در دومین جلسه شوراى راهبردى 
تصادفات استان اصفهان با اشــاره به گزارش شهردارى 
اصفهان در مورد رفع نقاط حادثه خیز، اظهار کرد: اقدامات 
مهندسى در راستاى رفع نقاط پرحادثه شامل ایمن سازى 
و اصالح هندســى معابر و تقاطع هاى شــهرى، بهبود و 
اصالح روشنایى معابر و آشکارســازى گذرگاه هاى عابر 

پیاده در شــب، احداث پیاده راه ها، رفع لغزندگى و افزایش 
ضریب اصطکاك لغزشى روسازى بزرگراه ها، نصب تابلو 
و عالئم راهنمایى و رانندگى، نصب حفاظ هاى ایمنى در 
بزرگراه ها، توسعه و ارتقاى سیستم هاى هوشمند کنترل و 
نظارت جریان ترافیک و آشکارسازى ترافیکى با استفاده از 
رنگ آمیزى زرد و مشکى بوده است.وى با بیان اینکه فرایند 
شناسایى نقاط حادثه خیز با مشارکت پلیس راهور به صورت 
مستمر ادامه دارد و رفع آنها در دستور کار قرار گرفته است، 
خاطرنشــان کرد: رفع لغزندگى سطح روسازى و افزایش 
ضریب اصطکاك لغزشى در بیش از 18 مقطع بزرگراهى با 

نظر پلیس راهور صورت گرفته است.

  چاله هاى پر خطر 

مانع تراشى براى مستأجران  

تکمیل پروژه هاى نیمه تمام
 در اولویت برنامه هاى برف انبار

 لکه گیرى و آسفالت معابر بهاران

  بیمارستان بقیه ا... کاشان 
اعتبارات سفر ریاست جمهورى را نمى گیرد

 نصف جهان  کوچه ها و گذرهاى اصفهان از ســال ها 
پیش چاه هایى داشــته اســت که به مرور و همزمان 
با احداث فاضالب در شــهر، یکى یکــى از رده خارج 
شده اند. بســیارى از این چاه ها که امروز از آنها هیچ 
استفاده اى نمى شود همچنان پر نشده و به شکل اولیه 
خود باقى مانده اند در حالى که مشکل جدید را به وجود 

آورده اند.   
این چاه ها که بیشــتر در کوچه ها قرار داشته و با یک 
دریچه فلزى از سطح کوچه جدا شده اند، به دلیل عمر 
زیادى که دارند ایــن امکان را به وجــود آورده اند که 

فرونشســت کرده و خطرات و تهدیدات جدى را براى 
شهروندان ایجاد کنند.

در گذشــته این چاه ها به صورت دســتى تخلیه مى 
شد و اکنون به دلیل فرســودگى و کارآمد نبودن رها 
شده اند و به دلیل عمق زیادى که دارند این امکان هست 

که با تردد خودروها از کنار آنها هر لحظه فروبریزند. 
در این زمینه مى طلبد که دســتگاه هــاى متولى در 
حد امکان خطر این چاه ها را کاهش داده و نســبت به 
فرونشست یا فروریختن آنها اقدامات اولیه و پیشگیرانه 

انجام دهند.

 نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
چهارشــنبه خود به مقاومت بانک هــا در رابطه با 
پرداخت وام با گزارشى با عنوان مقاومت ودیعه اى

 بانک هــاى اصفهان به این موضــوع پرداخته که 
با وجود گذشــت چهارمــاه از دســتور دولت براى 
پرداخت وام ودیعه مســکن مى گذرد ولى بررسى ها 
نشــان مى دهد برخى بانک ها هنوز از پرداخت این 
وام امتنــاع مى کنند. هرچند احســان خاندوزى در 
کسوت سخنگوى اقتصادى دولت، در نشست خبرى 
خود اشاره کرده اســت که بانک ها نباید در اعطاى 
تســهیالت خرد کوتاهى کرده و مانع تراشى کنند 

چراکه در صورت گزارش مردمى درباره کوتاهى در 
اعطاى این وام ها برخورد جدى صورت خواهد گرفت 
و با اینکه امسال سومین ســال پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن به مستأجران در کشور است که طى 
دو سال گذشته این تســهیالت با تصویب در ستاد 
ملى مقابله با کرونا به مســتأجران پرداخت مى شد؛ 
اما امسال در بســته جدید حمایتى دولت براى بازار 
اجاره مسکن مقرر شــده است هرساله با درخواست 
وزارت راه و شهرسازى از بانک مرکزى و ارائه لیست 
متقاضیان به بانک مرکزى بایــد بانک ها اقدام به 

پرداخت تسهیالت کنند.

 نصف جهان   شــهردار برف انبار تکمیل پروژه هاى 
نیمه تمام را مهمترین برنامه سال جارى این شهردارى 
عنوان کرد. حمیدرضا شــریعتى نیا افــزود: تالش 
شهردارى برف انبار توسعه متعادل و عادالنه خدمات 

در سطح شهر است. 
وى در بخش دیگرى از سخنانش به مشکالت دفن و 
بازیافت زباله هاى این شهر اشاره کرد و بیان داشت: 
به دلیل اینکه اطراف شــهر برف انبار را زمین هاى 

کشاورزى احاطه کرده است و با جانمایى هر قسمت 
از شهر، شیرابه ها و پسماندها باعث آلودگى اراضى 
کشاورزى منطقه مى شود، تخصیص زمین براى دفن 

زباله بسیار سخت شده است.
وى ادامــه داد: در تالش هســتیم تا بــا همکارى 
شــهرها و روســتاهاى اطــراف، نســبت بــه 
اتخــاذ تصمیــم مشــترك و بازیافت زبالــه اقدام 

کنیم.

 نصف جهان   شهردار بهاران گفت: عملیات لکه گیرى 
و آسفالت کوى«شهید حمید رضا اسدى» واقع در محله 
اجگرد بهاران انجام شد. جواد نصرى افزود: این اقدام 
در راستاى بهسازى و ارتقاى زیرسازى و کیفیت معابر 

شهرى و تسهیل در تردد شهروندان صورت گرفت.

وى در ادامه به نصب تابلوى ســاختمان جدید آتش 
نشــانى بهاران اشــاره کرد و اظهار داشت:  در جهت 
ارتقاى سیما و منظر شهرى، عملیات اجرایى ساخت 
و نصب تابلوى ســاختمان جدید آتش نشانى بهاران 

عملیاتى شد.

 نصف جهان  فرماندار کاشان با توجه به واکنش منفى 
مسئوالن کاشــان نســبت به  عدم تخصیص 2000 
میلیارد ریال بودجه به «بیمارســتان بقیه ا... »کاشان 
از محل اعتبارات سفر ریاست جمهورى گفت: در این 
بیمارستان تنها 20 درصد عملیات عمرانى و ساخت و 
ساز انجام شده است و در صورت پیشرفت عمرانى این 
طرح به بیش از 50 درصــد، 3000 میلیارد ریال اعتبار 

براى آن تخصیص مى یابد.
محمد شریف زارعى اضافه کرد: در سفرهاى استانى 

رئیس جمهور صرفًا براى پروژه هاى نیمه تمامى که 
پیشرفت آنها باالى 50 درصد است، بودجه تخصیص 

داده مى شود.
وى تصریح کرد: تخصیص اعتبار براى بیمارســتان 
بقیه ا... در پروژه هاى نیمه تمــام اعالمى فرماندارى 
وجود داشــت اما بودجه اى براى آن مصوب نشــد و 
وزیر بهداشــت قول اختصاص 3000 میلیارد ریال با 
اجرایى شدن عملیات ساخت حداقل 50 درصد پروژه 

را داده اند.

چهارباغ باال معدن شلوغى و ترافیک
مریم محسنى

 نداشتن فضاى مناسب براى پارك خودرو ها در خیابان 
چهارباغ باال باعث شده که حاشیه این خیابان پر شود از 
ماشین هاى پارك کرده اى که بخشى از خیابان را در 
تصرف خود در آورده اند و باعث کم شدن عرض خیابان 
شده اند که همین مساله شلوغى و ترافیک این نقطه از 

شهر را افزایش داده است.
در این خیابان که مراکز مهمى مثــل اداره گاز و برق 
و یکى از شــعبه هــاى تامین اجتماعــى و همچنین 
بیمارستان وجود دارد نیازمند پارکینگ هاى بیشترى 

است.

در این خیابان همچنین با وجود مجتمع هاى تجارى و 
مراکز خرید زیاد شاهد عبور و مرور بیشترى هستیم که 
با تعداد کم پارکینگ ها کفاف این حجم از خودروها را 

نمى دهد. 
بسیارى از شــهروندان از این موضوع گالیه دارند که 
همواره ظرفیت پارکینگ هاى این خیابان پر اســت 
و آنها باید مدت ها در این خیابان ســرگردان باشــند 
تا بتوانند جــاى پارك پیــدا کنند. بنابرایــن احداث 
پارکینــگ به ویــژه در اماکــن عمومــى مانند این 
خیابان امــرى ضرورى و با ســرعت بیشــترى باید

 باشد.

نگاه روز

 رییس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: مراکــز و کارگاه هاى غیرمجــاز خرید و فروش 
ضایعات در استان به ســبب آنکه زمینه افزایش سرقت 
و ســارقان را فراهم کرده اند، نیازمند ساماندهى فور ى 

است.
سرهنگ حســین ترکیان افزود: بســیارى از سارقان 
ُخرد از فضاى ضایعات فروشــى هاى غیر مجاز براى 
فروش اجناس سرقتى استفاده مى کنند و بسیارى از این 
ضایعات فروشــى هاى غیرمجاز در حاشیه شهرها دایر 
هســتند و با ایجاد ناامنى موجب نارضایتى شهروندان 

ساکن در این مناطق شده اند.
رییــس پلیس آگاهــى اســتان اصفهان افــزود: این 

کارگاه ها به عنوان مالخر اموال ســرقتى موجب شده 
اســت که معتادان یا افراد سابقه دار با ســرقت از معابر 
و ســاختمان هاى نیمه کاره به راحتى اقدام به فروش 

اجناس سرقتى خود کنند.
وى با بیان اینکه در بررســى هاى صورت گرفته برخى 
از این ضایعات فروشــى هاى بدون مجوز، به توزیع و 
فروش مواد مخدر نیز اقدام مى کنند، گفت: شناســایى 
این اماکن و افراد همواره در دستور کار پلیس استان قرار

 دارد.
سرهنگ ترکیان افزود: تا وقتى که این مالخران در قالب 
خرید و فروش ضایعات در جامعه فعالیت داشــته باشند 
همچنان شاهد ســرقت هاى ُخرد از سوى افراد معتاد 

هســتیم که براى تامین هزینه زندگى و مواد مصرفى 
خود دست به این گونه سرقت ها مى زنند.

وى تصریح کرد: این در حالى است که اگر مالخران به 
عنوان یکى از عوامل اصلى چرخه ســرقت ریشه کن 
شوند افراد معتاد هم جایى براى فروش اموال مسروقه 
خود پیدا نکرده و بنابر این انگیزه خود براى سرقت را از 

دست مى دهند.
رییــس پلیس آگاهــى اســتان اصفهــان از متولیان 
ساماندهى این مراکز از جمله شهردارى درخواست کرد 
که نسبت به  بررســى وضعیت این کارگاه ها و نظارت 
جدى بر آنها وارد عمل شوندتا فرصت براى افراد مجرم 

فراهم نشود.

فروش اجناس سرقتى در ضایعات فروشى ها
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در این مطلب به طور گام به گام، مراحل رفع مشکل صفحه لمسى در 
سیستم عامل هاى اندروید و آیفون آمده است.

 آیا صفحه نمایش گوشى شــما غیرعادى عمل مى کند و یا سوسو و 
چشمک مى زند؟ شاید هم وقتى روى یک ناحیه خاص ضربه مى زنید، 

عملکرد لمسى یک گزینه دیگر را انتخاب مى کند.
کار نکردن ناگهانى صفحه لمســى ممکن است به دالیل مختلفى 
اتفاق بیفتد، بنابراین بدون مقدمه ، به بررسى این موضوع بپردازیم که 
چرا صفحه نمایش لمسى در اندروید یا آیفون کار نمى کند و چگونه 

آن را تعمیر کنیم.

چرا صفحه لمسى گوشى کار نمى کند؟
دو دلیل اساسى براى کار نکردن صفحه لمسى روى گوشى، مشکالت 
سخت افزارى و مشکالت نرم افزارى است. اکنون جزئیات بیشترى 

را در مورد چنین موضوعاتى بررسى مى کنیم.

افزایش شارژ استاتیک
بار استاتیک زمانى است که بارهاى منفى و مثبت در تعادل نباشند. 
طبیعى است که صفحه نمایش گوشــى ما به دلیل استفاده مکرر از 
آن ها، شارژ ثابت زیادى داشته باشد، عالوه بر این، تغییرات در محیط 
مانند سرما، باد یا گرما نیز مى تواند باعث افزایش شارژ ثابت گوشى 
شما شــود. یکى دیگر از دالیلى که گوشى شما شــارژ ثابت زیادى 
دارد، تماس آن با وســایل دیگر مانند لباس هاى پشمى، مو یا فویل 
آلومینیومى است، بنابراین هنگامى که صفحه گوشى خود را لمس 
مى کنید، شارژ ساکن مى تواند سیگنال هاى الکتریسیته ساکن را به 
برخى از اجزاى الکتریکى آســیب پذیر منتقل کند، در نتیجه صفحه 

نمایش لمسى مى تواند از کار بیفتد.

پیکسل هاى مرده
آیا مى دانستید که حتى پیکسل هاى روى صفحه نمایش شما هم عمر 
مفید دارند؟ بسته به مدل تلفن شما، صدها هزار تا چند میلیون لمس 
را مى توانید روى گوشى همراه انجام دهید. پس از پایان عمر مورد 
انتظار، پیکسل ها احتماال از کار مى افتند و صفحه لمسى کار نمى کند.

ویروس/بدافزار
بدافزار در یک برنامه مشکوك در تلفن شما نیز مى تواند روى عملکرد 
صفحه لمسى شــما تاثیر بگذارد. این به این دلیل است که ویروس 
مى تواند به همه یا بیشتر اجزاى داخلى و سیستم گوشى حمله کند. 
بنابراین اگر صفحه نمایش لمسى عملکردى غیر معمول مانند تاخیر، 
گیر کردن صفحه دارد و تنها براى چند دقیقه کار مى کند، برنامه هاى 

مخرب مى توانند یکى از دالیل آن باشند.

آسیب آب و خوردگى
هر عنصر دیگرى، مانند آب بین لمس و صفحه نمایش، مى تواند به 
عنوان یک مانع عمل کرده و از پاسخ مناسب صفحه لمسى جلوگیرى 
کند. اگر گوشى شما اخیرا دچار آسیب آب شده است، مى تواند یکى از 

دالیل عمل نکردن صفحه نمایش لمسى شما باشد.
به همین ترتیب اگر گوشى خود را براى مدت طوالنى پس از تماس با 
آب به حال خود رها کرده باشید، مى توان آن را به عنوان دلیلى براى 

عدم عملکرد درست گوشى دانست.

آسیب فیزیکى
اگرچه این کامال واضح است، اما هرگونه آسیب فیزیکى به صفحه 
نمایش تلفن شــما مى تواند منجر به ایجاد مشــکل براى گوشى 
هوشمند شما شــود. این به این دلیل است که آسیب مى تواند باعث 
از بین رفتــن پیکســل هاى روى صفحه نمایش 
شما شود، در نتیجه سیگنال هاى لمسى 
روى صفحه نمایش دیگر براى 
پیکسل ها قابل دریافت 

نیستند.

محافظ صفحه نمایش قدیمى
داشتن محافظ صفحه براى مدت طوالنى روى گوشى مى تواند منجر 
به تجمع آلودگى شده و در نهایت کاهش کیفیت صفحه نمایش لمسى 
شود، به ویژه اگر شیشه بسیار قدیمى بوده و خراش هاى زیادى داشته 

باشد، صفحه لمسى نمى تواند به درستى کار کند.

چگونه مشکل صفحه لمسى را در اندروید و آیفون رفع 
کنیم؟

قبل از اینکه راه حل ها را بررسى کنیم، پیشنهاد مى کنیم برخى از راه 
حل هاى ابتدایى را امتحان کنید. محافظ صفحه نمایش را بردارید. 
سپس سطح صفحه نمایش را با یک پارچه میکروفیبر تمیز کنید تا 
آلودگى اضافى از روى صفحه نمایش گوشى شما پاك شود. اگر در 
قسمتى از گوشــى خود مقدارى رطوبت یا قطرات آب پیدا کردید، از 

یک سواب پنبه اى براى خشک کردن آن استفاده کنید.
هنگامى که از تمیز بودن صفحه اطمینان حاصل کردید، مى توانید 
صفحه لمسى را آزمایش کنید. اکنون مى توانیم به سراغ راه حل هاى 

دیگر برویم:

تلفن را راه اندازى مجدد کنید
یکى از راه حل هاى آسانى که مى توانید امتحان کنید، راه اندازى مجدد 
گوشى است. این به این دلیل است که گاهى اوقات اشکاالت برنامه 
یا سیستم مى تواند منجر به خراب شدن صفحه لمسى یا پاسخ ندادن 
آن شود، بنابراین راه اندازى مجدد تلفن، تمام فرآیند هاى پس زمینه را 

بازنشانى کرده و به رفع اشکاالت جزئى کمک مى کند.

در اندروید:
اگر نمى توانید براى انتخاب گزینه Restart روى صفحه ضربه بزنید، 
دکمه پاور را براى چند ثانیه نگه دارید تا خاموش شود. یادآورى این 
نکته الزم اســت که روش هاى راه اندازى اجبارى تلفن اندروید شما 

ممکن است بسته به نوع گوشى متفاوت باشد.

در آیفون:
براى راه اندازى 
آیفون  مجــدد 
بدون لمس صفحه، 
این مراحل را دنبال کنید. دکمه 
افزایش صدا را نگه داریــد و رها کنید، 
سپس، دکمه کاهش صدا را نگه دارید و رها کنید 
تا لوگوى اپل را روى صفحه ببینید. اگر مدل آیفون شــما 
7 یا قدیمى تر از آن اســت، باید روش  متفاوتى را  براى راه اندازى 

مجدد انجام دهید.
همزمان با راه اندازى مجدد گوشى، مى توانید سیم کارت، کارت هاى 
حافظه و مواردى از این قبیل را نیز حذف کنید. انجام این کار مى تواند 
به راه اندازى مجدد گوشى شما کمک کند. اکنون مى توانید امتحان و 

بررسى کنید که آیا صفحه لمسى دوباره کار مى کند یا خیر.

شارژ استاتیک را پاك کنید
براى حذف هر گونه شارژ ثابت روى تلفن خود، مى توانید به سادگى 
از یک مرطوب کننده استفاده کنید. همچنین بهتر است همیشه قبل 

از استفاده از تلفن دســتان خود را به آرامى مرطوب کنید، با این حال 
مطمئن شوید که دستان خود را بیش از حد مرطوب نکنید. یکى دیگر 
از گزینه هاى خنثى سازى الکتریسیته ساکن روى گوشى، استفاده از 

یک محصول، مانند حذف کننده استاتیک است.

برنامه هاى مخرب را با استفاده از رایانه شخصى 
حذف کنید

از آنجایى که ویروس ها مى توانند روى صفحه 
نمایش گوشــى نیز تاثیر بگذارند، توصیه 

مى کنیم برنامه هاى مشکوك را حذف 
کنید. با استفاده از کامپیوتر به راحتى 
مى توانید ایــن کار را انجام دهید. به 
سادگى گوشــى خود را با استفاده از 
کابل USB به رایانه شــخصى خود 
وصل کنید. به همه برنامه هاى موجود 

در تلفن خود دسترســى داشــته باشید و 
برنامه هایى را که فکر مى کنید حامل ویروس 

هستند حذف کنید. عالوه بر این، اسناد مشکوکى 
را که اخیرا دانلود کرده اید نیز بررسى و حذف کنید.

به روز رسانى نرم افزار در کامپیوتر
براى رفع هر گونه اشــکال و رفع خطاى صفحه لمسى، ایده خوبى 
اســت که نرم افزار گوشــى خود را به روز کنید. چه در اندروید و چه 
در آیفون، مى توانید نسخه سیســتم عامل آن ها را با استفاده از رایانه 

به روزرسانى کنید.

در اندروید:
به طور معمول، براى به روز رسانى نرم افزار گوشى خود به برنامه هاى 
 Smart شــخص ثالث نیاز دارید. به عنوان مثال مى توانید از برنامه
Switch براى همه گوشى هاى سامســونگ استفاده کنید. در اینجا 

نمونه اى از نحوه اســتفاده از آن براى به روز رسانى نسخه سیستم 
عامل خود آورده شده است؛

سوئیچ هوشمند سامسونگ را براى مک یا ویندوز نصب کنید.
تلفن خود را با استفاده از کابل داده به رایانه خود وصل کرده و برنامه 

Smart Switch را باز کنید.

هنگام باز کردن برنامه،در صورت وجود بروز رسانى نرم افزارى، پیامى 
براى بروز رسانى گوشى خود  دریافت خواهید کرد.

براى ادامه روى Update کلیک کنید

در آیفون:
 iOS براى به روز رسانى نسخه iTunes به طور مشــابه مى توانید از

خود استفاده کنید؛ در اینجا نحوه انجام آن آمده است:
آیفون خود را با استفاده از کابل USB به رایانه شخصى خود متصل 
کرده و iTunes را باز کنید. اگر به روزرســانى در دســترس باشــد، 
iTunes ممکن اســت یک پیام پاپ آپ براى به روزرسانى iOS به 

شما نشان دهد.

به روز رسانى نرم افزار در آیتونز
اما اگر پیام را دریافت نکردید، از گوشه سمت چپ باالى پنجره روى 

دستگاه خود کلیک کنید.  سپس در زیر جزئیات آیفون خود، بر روى 
Summary کلیک کنید. اگر فایل هاى بروز رسانى نرم افزارى موجود 

باشد، گزینه Update براى شما نمایان مى شود.

از Google Assistant/Siri استفاده کنید
اگر صفحه لمسى تلفن شــما کار نمى کند، اما باید کارى را 
در تلفن خود انجام دهید، همچنــان مى توانید از 
دســتورات صوتى اســتفاده کنید. مى توانید 
بگویید «Hello Google» و فرمانى را با 
صداى بلند بگویید، مانند «تنظیم یک 
یادآور»، «با کســى تماس بگیرید» 
یا «پخــش موســیقى». در آیفون، 
مى توانید از «ســیرى» براى تعیین 

وظایف مشابه استفاده کنید.

بازنشانى کارخانه اى تلفن
بازنشــانى کارخانه اى داده هاى آیفون شما 
همچنین مى تواند به رفع عدم پاسخگویى صفحه 
لمسى کمک کند، با این حال، این روش از شما مى خواهد 
که تمام داده هاى خود را پاك کنیــد، بنابراین، توصیه مى کنیم این 
مرحله را فقط در صورتى انجام دهید که قبال از اطالعات خود نسخه 
پشــتیبان تهیه کرده اید و یا اینکه راه حل دیگرى براى حل مشکل 
ندارید. در اینجا نحوه بازنشــانى کارخانه اى گوشى خود بدون لمس 

صفحه نمایش آمده است:
در اندروید:

با نگه داشــتن دکمه کاهش صدا، گوشــى اندروید خود را در حالت 
ریکاورى قرار دهید.

سپس دکمه پاور را نگه دارید تا لوگوى اندروید ظاهر شود.
گزینه هاى خاصى براى انتخــاب از صفحه نمایش دریافت خواهید 
Wipe Data/ کرد.دکمه هاى ولوم را براى پیمایش فشــار دهید و

Factory Reset را انتخاب کنید.

براى ادامه دکمه پاور را فشار دهید.
پس از تایید حذف تمــام داده هاى کاربر، تلفن مجــددا راه اندازى 

مى شود.

در آیفون:
ما به راحتى مى توانید آیفون خود را با استفاده از iCloud در رایانه به 

حالت کارخانه بازنشانى کنید.
 Find iPhone وارد شوید و به ویژگى iCloud در رایانه شخصى به

بروید.
از لیست دستگاه هاى باالى صفحه، آیفون خود را انتخاب کنید.

در زیر اطالعات دستگاه خود، روى Erase iPhone کلیک کنید.
iphone icloud را پاك کنید.

براى ادامه روى گزینه پاپ آپ دوباره بر روى Erase کلیک کنید.

به مراکز تعمیر مراجعه کنید
در نهایت اگر هنوز مشکلى در تعمیر صفحه نمایش لمسى خود دارید، 
بهتر است آن را به یک حرفه اى بسپارید. مى توانید گوشى خود را به 

هر مرکز تعمیر محلى ببرید و مشکل را تشخیص دهید.

چگونه مشکل صفحه لمسى را در اندروید و آیفون رفع کنیم؟

در دنیاى امروز که بســیارى از امور ما در گوشــى هاى تلفن همراه انجام 
مى شود، دانستن راه هاى حفاظت از آن در برابر هکر ها ضرورى است.

کارشناســان فناورى و امنیت اطالعات به کاربــران رایانه ها و تلفن هاى 
هوشــمند توصیه مى کنند تــا برخــى از مراحــل را دنبال کننــد که به 
محافظت از دســتگاه هاى خود در برابــر خطر هک و جاسوســى کمک

 مى کند.
یکى از مهمترین مواردى که کاربران براى محافظت از دســتگاه هاى خود 
باید روى آن تمرکز کنند، باز نکردن پیوند هاى الکترونیکى ناشناس است که 
ممکن است در صفحات اینترنتى براى آن ها ارسال شود، زیرا ممکن است 
بسیارى از آن ها پیوند هاى جعلى حاوى نرم افزار هاى مخرب براى نفوذ به 

حساب ها و دستگاه هاى الکترونیکى باشند.
کارشناســان توصیــه مى کننــد از شــبکه هاى Wi-Fi در کافه هــا 
و مکان هــاى عمومــى اســتفاده نکنید، زیــرا هکر هــا اغلــب از این 
شــبکه ها براى نفــوذ بــه دســتگاه هاى کاربران خود ســوء اســتفاده 

مى کنند.
همچنین از جملــه کار هاى مهمى که بــراى محافظت از دســتگاه هاى 
الکترونیکى خــود در برابر هک باید انجام دهید این اســت کــه نرم افزار 
ضد ویــروس دانلــود و بررســى کنید کــه آن برنامه هــا دائمــًا به روز

 مى شوند.
خرید دستگاه هاى الکترونیکى تولید شده توسط شرکت هاى بزرگ و معروف 

همیشه ترجیح داده مى شود زیرا این شــرکت ها از پردازنده ها و تراشه هاى 
الکترونیکى مورد مطالعه فنى براى محافظت از دستگاه در برابر هک استفاده 
مى کنند و داراى متخصصان مجرب در حفاظت از دســتگاه ها و کشف نرم 
افزار ها و آسیب پذیرى هاى فنى هستند که هکر ها ممکن است سوء استفاده 

کنند.
کارشناســان اســتفاده از رمز هــاى عبور یا اســکنر اثر انگشــت را براى 
محافظــت از رایانه یا گوشــى هوشــمند و داده هاى این دســتگاه ها در 
برابر مزاحمان یا کســانى کــه براى نفوذ بــه آن ها به دانلود نــرم افزار ها 
و ویروس هــاى موجــود در دســتگاه ها متوســل مى شــوند، توصیــه 

مى کنند.

چگونه از گوشى 
خود در برابر هکر ها 
محافظت کنیم؟

بهترین تبلت ها براى بازى 
در سال 2022

بازى هاى موبایلى محبوب تر از همیشــه هستند و میلیون ها نفر را با طیف 
گسترده اى از چالش ها جذب مى کنند. بهترین بازى هاى اندروید و آیفون 

بسیار متفاوت هستند.
در حالى که دسته نوظهور گوشى هاى مخصوص بازى ممکن است شروع 
به گســترش یافتن کنند، به نظر مى رسد ایده تبلت هاى مخصوص بازى 
با Nvidia Shield از بین رفته اســت. بهترین تبلت هاى بازى امروزى تا 

حدودى از بهترین تبلت هاى ما متمایز هستند، اما داراى چند ویژگى برجسته 
هستند که آنها را براى گیمرها و همچنین کاربران کلى تبلت بهینه مى کند.

Apple iPad Pro (11 اینچى)
نــکات مثبت:عملکــرد 
باورنکردنى-نمایشگر زیبا در 
مدل 12,9 اینچى-طراحى 
خیره کننده-ســنتر استیج 
عالى کار مــى کند-پورت 

3 Thunderbolt/4 USB

نکات منفى:نزدیک قیمت 
 Mini-LED مک بوك-بدون

در مدل 11 اینچى

A۸ سامسونگ گلکسى تب 
نکات مثبت: صفحه نمایش شــفاف و روشن-باریک 

و سبک وزن
نکات منفى: حافظه داخلى پیش فرض محدود است

 اپل آیپد مینى 6
نکات مثبت: به اندازه کافى بــزرگ براى انجام بیشــتر وظایف-به 
اندازه کافى جمع و جور براى سفر آسان-عملکرد قدرتمند-بلندگوهاى 

USB-C-بلند
نکات منفــى: صفحه 
نمایش به انــدازه کافى 
روشــن نیســت-براى 
تولید محتوا خیلى کوچک 
است-بدون جک هدفون

سامسونگ گلکسى تب اس 8 پالس
نکات مثبت: قدرتمند-ســخت افــزار زیبا-

نمایشگر زرق و برق دار-بلندگوهاى عالى
نکات منفى: کیس کیبورد گنجانده نشــده 

است - چند مشکل نرم افزارى

در دنیاى امر
مى شود، دانس
کارشناســا
ت هوشــمند
محافظت از

 مى کند.
از مهم یکى
باید روى آن
ممکن است
بسیارى از آ

شى 
ر ها 
یم؟

هوشمند شما شــود. این به این دلیل است که آسیب مى تواند باعث 
از بین رفتــن پیکســل هاى روى صفحه نمایش 
شما شود، در نتیجه سیگنال هاى لمسى 
روى صفحه نمایش دیگر براى 
پیکسل ها قابل دریافت 

نیستند.

tاگر نمى توانید براى انتخاب گزینه Restart روى صفحه ضربه بزنید، 

دکمه پاور را براى چند ثانیه نگه دارید تا خاموش شود. یادآورى این 
نکته الزم اســت که روش هاى راه اندازى اجبارى تلفن اندروید شما 

ممکن است بسته به نوع گوشى متفاوت باشد.

در آیفون:
براى راه اندازى 
آیفون  مجــدد 
بدون لمس صفحه، 
این مراحل را دنبال کنید. دکمه 
افزایش صدا را نگه داریــد و رها کنید، 
سپس، دکمه کاهش صدا را نگه دارید و رها کنید 
تا لوگوى اپل را روى صفحه ببینید. اگر مدل آیفون شــما 
7 یا قدیمى تر از آن اســت، باید روش  متفاوتى را  براى راه اندازى 

مجدد انجام دهید.
همزمان با راه اندازى مجدد گوشى، مى توانید سیم کارت، کارت هاى 
حافظه و مواردى از این قبیل را نیز حذف کنید. انجام این کار مى تواند 
امتحان و به راه اندازىمجدد گوشى شما کمک کند. اکنون مىتوانید

بررسى کنید که آیا صفحه لمسى دوباره کار مى کند یا خیر.

شارژ استاتیک را پاك کنید
براى حذف هر گونه شارژ ثابت روى تلفنخود، مى توانید به سادگى

از یک مرطوب کننده استفاده کنید. همچنین بهتر است همیشه قبل 
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شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2853 مورخ 1400/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازى معابر سطح 
منطقه دو شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 53,629,407,480 ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه التفاوت قیر، حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات 

عمرانى سال 1401 شهردارى منطقه دو و براساس جدول پیشنهادى کارفرما به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده یا داراى کارخانه 
تولید آسفالت و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل رتبه پنج در رشته راه و ترابرى) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور باشند (شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند).
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه 
شرکت، تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/05/23 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/05/27 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 2,700,000,000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه 
معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات مربوط 

به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.                                                                        
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عبدالرسول امامى – شهردار نجف آباد 

   آگهى تجدید مناقصه (نوبت دوم)

م.الف :1356790          

چاپ دومچاپ دوم
دهیارى روستاى رحمت آباد باستناد مصوبه سال 1401 شوراى اسالمى روستاى مذکور در نظر دارد پالك شماره 1/1 واقع در روستاى فوقـ  مجموعه تفکیکى تپه دانشور 
را با قیمت پایه کارشناسى و مشخصات مشروحه ذیل را از طریق تجدید مزایده به فروش برساند. کلیه عالقمندان ضمن واریز مبلغ 1,000,000 ریال به حساب شماره 
010001882686000 پست بانک به نام دهیارى روستاى رحمت آباد در ساعات ادارى از تاریخ 1401/05/10 تا 1401/05/24 جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالى دهیارى ها 
واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند. آخرین مهلت تسلیم مدارك ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 مى باشد. ضمناً پیشنهاد دهندگان مى بایستى 10 
درصد مبلغ اولیه را به عنوان سپرده به شماره حساب 010001882686000 به نام دهیارى روستاى رحمت آباد واریز و فیش واریزى به برگ پیشنهاد قیمت ضمیمه گردد. 
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سلیمان وزیرىـ  دهیار روستاى رحمت آباد

چاپ اولچاپ اول     آگهى تجدید مزایده دهیارى روستاى رحمت آباد

قیمت پایه کارشناسى متراژواحدمشخصات مورد مزایدهردیف
(مترمربع) ریال

مبلغ کل قیمت 
کارشناسى (ریال)

مختصات جغرافیایى
xy

1
یک قطعه پالك 1/1 به صورت بایر واقع در محدوده طرح  هادى 
روستا-با کاربرى مسکونى به متراژ 240 مترمربعـ  داراى شیب 

به سمت ضلع شرقى پالك.
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از بین بردن میکروب هــاى معده راه هــاى مختلفى دارد کــه یکى از آن هــا خوردن غذا هاى ضــد میکروبى
 است.

بسیارى از افراد براى درمان شرایطى که در معرض آن قرار مى گیرند ترجیح مى دهند به درمان هاى طبیعى و دارو هاى 
جایگزین متوسل شوند. در این مقاله به خوردنى هایى اشاره مى کنیم که میکروب هاى معده را از بین مى برند.

هلیکوباکتر پیلورى نوعى باکترى اســت که معده را آلوده کرده و عالئم ناخوشایندى مانند اسهال و حالت تهوع را 
ایجاد مى کند.

درمان این بیمارى با آنتى بیوتیک ها مهم و ضرورى است، زیرا دارو هاى طبیعى نمى توانند این باکترى ها را از بین 
ببرند، اما برخى ترجیح مى دهند به آن ها متوسل شوند.

آیا غذایى وجود دارد که میکروب معده را از بین ببرد؟
مورد میکروب معده مورد ساده اى نیســت که بتوان آن را با دارو هاى طبیعى یا با خوردن غذا درمان کرد، بنابراین 
در پاسخ به این ســوال که آیا غذایى وجود دارد که میکروب معده را از بین 
ببرد؟ خیر، درمان دارویى و پزشکى براى این مشکل مهم است، با این حال 
برخى از افراد به دنبال غذایى هستند که میکروب هاى معده را از بین ببرد 
تا عوارض جانبى درمان دارویى را کاهش دهد، توانایى بدن در مقاومت در 

برابر میکروب ها و عفونت ها را افزایش دهد و باعث افزایش قدرت بدن شود.
الزم به ذکر است که در صورت مشاهده عالئمى که حاکى از عفونت با میکروب 
معده است، عالوه بر تجویز آنتى بیوتیک مناسب، براى تعیین یک برنامه درمانى 
مشخص، با پزشک مشورت شــود، زیرا این میکروب ممکن 
است عوارض جدى مانند: زخم معده و سرطان معده ایجاد 

کند.

خوردنى هایى که به از بین بردن میکروب هاى معده کمک مى کند
عسل: عسل با خواص ضد باکتریایى خود شناخته شده است و یک مطالعه نشان داده است که عسل مانوکا داراى 

اثرى است که به کشتن میکروب هاى معده و توقف رشد آن در سلول هاى اپیتلیال معده کمک مى کند.
ماست: یک مطالعه منتشر شده در مجله تحقیقات گوارشى در سال 2017 نشــان داده است که خوردن ماست 
بیش از پنج بار در هفته به محافظت از معده در برابر اثرات هلیکوباکتر پیلورى، عالوه بر کنترل عالئم این بیمارى 

کمک مى کند.
چاى سبز: بر اساس یک بررسى در سال 2014 که در Frontiers Microbiology منتشر شد، چاى سبز حاوى 
پلى فنول هایى است که به مبارزه با استرس اکسیداتیو و عفونت ها کمک مى کند و آن را به یکى از غذا هایى تبدیل 

مى کند که میکروب هاى معده را از بین مى برد.
روغن زیتون: روغن زیتون به دلیل نقشى که در مبارزه با عفونت دارد، ممکن است در کشتن میکروب هاى معده 

و کاهش رشد آن نقش داشته باشد.
ریشه شیرین بیان: یکى از موثرترین درمان هاى طبیعى براى درمان زخم معده ریشه شیرین بیان به دلیل اثرات 

ضد باکتریایى و نقش آن در افزایش سرعت ریشه کنى است.
برگ آلوئه ورا:برگ هاى آلوئه ورا یکى از درمان هاى طبیعى است که براى بسیارى از بیمارى ها استفاده مى شود. 
یک مطالعه نشان داده است که ژل استخراج شده از برگ هاى آلوئه ورا در از بین بردن میکروب هاى معده و توقف 

رشد آن نقش دارد.
جوانه کلم بروکلى:جوانه کلم بروکلى حاوى سولفورافان اســت و مطالعات حیوانى اثر این ترکیب را در توقف 
رشد میکروب هاى معده نشان داده اســت. این امر کلم بروکلى را در زمره غذا هایى قرار مى دهد که میکروب هاى 

معده را از بین مى برند.
شیر: شیر حاوى برخى ترکیبات مانند: الکتوفرین و گلیکوپروتئین اســت که اعتقاد بر این است که به مهار رشد 

میکروب هاى معده کمک مى کند.

توصیه هاى تغذیه اى براى از بین بردن 
میکروب هاى معده

به جاى سه وعده غذایى اصلى در طول روز، وعده هاى 
غذایى کوچک و مکرر مصرف کنید.

براى رهایى از اضافه وزن و رسیدن به وزن ایده آل تالش 
کنید، این کار را مى توان با مراجعه به متخصص براى دریافت 

رژیم غذایى متناسب با شرایط بیمار انجام داد.
اجتنــاب از خــوردن غذا هــاى اســیدى؛ بــه ایــن دلیل که 

معده را تحریــک مى کند و باعث بدتر شــدن عالئــم میکروب 
معده مى شــود و همچنیــن مى تــوان از دارو هاى ضد اســید نیز 

استفاده کرد.
در مورد مکمل هاى غذایى مناسب با پزشک خود مشورت کنید، زیرا برخى 

از پزشکان مکمل هاى امگا 3 و پروبیوتیک ها را توصیه مى کنند.

آهــن جــزء ضــرورى بــدن 
تشــکیل  بــه  زیــرا  اســت، 

هموگلوبیــن و میوگلوبیــن کمک 
کرده و از سیستم ایمنى و عملکرد شناختى 

طبیعى حمایت مى کند.
آهن نقش مهمى در حمایت از رشــد کودکان و نوجوانــان ایفا مى کند 
و کمبود آن وضعیتى اســت که با ســطح پایین این ماده معدنى در بدن 
مشخص مى شــود که در صورت عدم درمان منجر به بیمارى بالینى به 

نام کم خونى مى شود.

انواع کم خونى چیست؟
کم خونى ناشى از فقر آهن شایع ترین نوع کم خونى است. انواع دیگرى 
مانند کم خونى ناشى از کمبود ویتامین B۱۲ و کم خونى ناشى از کمبود 

اسید فولیک وجود دارد.
کم خونى ناشى از فقر آهن زمانى رخ مى دهد که بدن قادر به تولید صحیح 
هموگلوبین نباشــد که براى اطمینان از اکســیژن رســانى به بافت ها و 

سلول هاى بدن ضرورى است.
عالئم و نشانه هاى متعددى از کمبود آهن وجود دارد. خستگى مفرط یکى 

از عالئم اصلى کم خونى اولیه ناشى از فقر آهن است.
کم خونى ناشى از فقر آهن مى تواند آنقدر خفیف باشد که متوجه آن نشوید، 

اما با افزایش کمبود آهن در بدن و تشدید کم خونى، عالئم و نشانه ها 
تشدید مى شود.

عالئم کم خونى چیست؟
ضعف.پوست رنگ پریده؛درد قفسه سینه، ضربان قلب 
سریع یا تنگى نفس.ســردرد وسرگیجه؛دست و پا هاى 

سرد.درد زبان.ناخن هاى شکننده.
اشتهاى غیرمعمول براى اقالم غیر غذایى مانند یخ، خاك 

یا نشاسته.کم اشــتهایى به خصوص در نوزادان و کودکان 
مبتال به کم خونى فقر آهن.

کم خونى زمانــى رخ مى دهد که گلبول هاى قرمز ســالم کافى 
براى حمل اکسیژن به اندام هاى بدن وجود نداشــته باشد، در نتیجه 

سرماخوردگى و عالئم خستگى یا ضعف براثر آن شایع است.
کم خونى ناشــى از فقر آهن وضعیتى نیســت که بتوان آن را به تنهایى 
تشــخیص داد یا درمان کرد، بنابراین به جاى مصرف مکمل آهن، براى 

تشخیص به پزشک مراجعه کنید.
اگر کم خونى درمان نشود، مى تواند منجر به ضربان قلب نامنظم، بزرگ 
شدن قلب یا نارسایى قلبى شود و همچنین فرد مستعد ابتال به عفونت و 

افسردگى است.
اگر آزمایش خون نشان داد که تعداد گلبول هاى قرمز خون شما کم است، 
توصیه مى شــود از قرص آهن براى جایگزینى آهن از دست رفته از بدن 

خود استفاده کنید و این به یک دوره درمانى تقریبًا شش ماهه نیاز دارد.
نوشــیدن آب پرتقال پس از مصرف قرص ممکن است به جذب آهن در 

بدن شما کمک کند.

ن رســانى به بافت ها و

رد. خستگى مفرط یکى
ت.

شد که متوجه آن نشوید، 
نى، عالئم و نشانه ها 

ن قلب 
 پا هاى 

خ، خاك 
و کودکان 

مز ســالم کافى 
شــته باشد، در نتیجه 

 شایع است.
ه بتوان آن را به تنهایى 
صرف مکمل آهن، براى

بان قلب نامنظم، بزرگ 
مستعد ابتال به عفونت و 

رمز خون شما کم است، 
هن از دست رفته از بدن 

ً شش ماهه نیاز دارد.
ن است به جذب آهن در 

ترفندهاى ساده براى ورزش دادن مغز
ورزش دادن مغز به منظور بهبود حافظــه، تمرکز یا عملکرد روزانه 

اولویت اصلى بسیارى از افراد است؛ به ویژه با باالرفتن سن.

 «آمادگى مغزى شما به میزان استفاده از آن بستگى دارد. هر بار که 

کار جدید یا متفاوتى انجام مى دهید، مسیرهاى عصبى جدیدى را 

خلق مى کنید. از ترفندهایى که در این مطلب مى خوانید مى توانید 
براى ورزش دادن به مغزتان بهره ببرید.

از دست مخالف استفاده کنید
در طول روز براى انجام کارهایتان با دســت غیر غالب کار کنید. اگر چپ دست 
هستید، درها را با دست راســت باز کنید. اگر راست دست هستید، سعى کنید با 
دست چپ از کلیدها استفاده کنید. ســاعت مچى را به دست مخالف ببندید تا 
یادآورى باشد براى اینکه مسیر ذهنى تان را عوض کنید. همین کارهاى ساده 
سبب مى شــود مغز شــما راه هاى تازه اى ایجاد کرده و در مورد وظایِف روزانه 

بازاندیشى کند.

از فهرست ها فقط در صورت لزوم استفاده کنید
تهیه  فهرست عالى است اما احتماِل وابستگِى بیش از حد به آن وجود دارد. براى 
نمونه فهرسِت خرید تهیه کنید اما سعى کنید هنگام خریدکردن آن را در دست 
نگیرید و به آن وابسته نباشید. زمانى از آن استفاده کنید که تمام اقالمى 
که به ذهن تان رسیده در سبد خرید قرار داده اید. همین کار را با سایر 

فهرست ها انجام دهید.

شماره تلفن ها را حفظ کنید
تلفن هاى مدرن امروزى شماره تلفن و 
نام تماس گیرنده ها را در حافظه  خود به 
صورت خودکار ثبت مى کنند. به همین 
دلیل ما دیگر براى حفظ کردن شماره 
تلفن ها به خودمان زحمت نمى دهیم؛ در 
صورتى که حفظ این ارقام یک مهارت 
عالى براى حافظه اســت. پس ســعى 
کنید هر روز یک شــماره تلفن جدید را 

حفظ کنید.

مشکل یا مسئله اى را حل کنید
وانمود کنید در حال راه اندازِى یک کســب و کار جدید 
هستید. به این فکر کنید که چگونه مى توانید مشکالت 
احتمالى این کار را حل کنید. چه چیزى را مى فروشید و 
آن را به چه کسى مى فروشــید؟ رقباى شما چه کسانى 
هستند و چگونه مى توانید آنها را شکست دهید؟ مغزتان 
را با فکرکردن به این موضوعات به چالش بکشــید. روز 
بعد وانمود کنید در حال راه اندازى سازمانى براى مبارزه 
با گرسنگى هستید. چه ایده هاى جدیدى براى رسیدن به 
این هدف به ذهن تان مى رسد؟ براى ایجاد ارتباطات جدید 
در مغز سعى کنید تمرین حل مشکل را با لذت انجام دهید.

روال روزانه را بشکنید
کارى را انتخــاب کنید و آن را به روش 
دیگرى انجام دهید. براى نمونه در وعده  
ناهار صبحانه بخورید. کارهاى محوله را 
اول صبح انجام دهید. به جاى صبح بعد 
از ظهر قهوه بنوشید. کارهاى روزانه تان 
را با یک ترتیب جدید انجام دهید. دقت 
کنید این تغییر چه احساسى در شما به 
وجود مــى آورد و ویژگى هاى مثبت و 

منفى ترتیب جدید چیست.

فهرست تهیه کنید
فهرســت ها فوق العاده اند. تهیه  فهرســت ما را ترغیب 
مى کند آیتم ها را با هم مرتبط کنیم. مثًال فهرســتى از 
تمام سفرهایى که رفته اید، فهرستى از بدترین غذاهایى 
که تا به حال خورده اید، فهرستى از بهترین هدایایى که 
گرفته اید. هر روز یکى از این فهرست ها را تهیه کنید تا 
هم مغزتان را تقویت کنید و هم به شکل گیرى ارتباطات 

جدید در مغز کمک کنید.

کتاب بخوانید
کتابى با یک موضوع کامًال جدید انتخاب کنید. کتابى که 
مثًال داستان آن در هند اتفاق افتاده است. درباره  اقتصاد 
بیاموزید. کتاب هاى غیر داستانى مشهور زیادى هستند 
که با خواندن آنها نه تنها سرگرم مى شوید بلکه درباره  یک 
موضوع جدید مى آموزید. با این رویکرد هر هفته مى توانید 

در یک حیطه  جدید اطالعات تازه اى را به دست آورید.

هر روز داستانى براى بازگویى داشته باشید
هــر روز خودتان را آماده کنید تا داســتانى را براى کســانى کــه مى بینید 
تعریف کنید. ماجراى داســتان مى تواند به روز یا قدیمى باشد. سعى کنید به 
سرگرم کننده ترین شکل داستان را بازگو کنید. اگر کسى با شما تماس گرفت 
یا به دیدن شما آمد، موضوعى براى صحبت کردن با او خواهید داشت. با این 
کار عالوه بر اینکه از خودتان یک شخصیت سرگرم کننده مى سازید، مغزتان 

را هم ورزش مى دهید.

بازى هاى مشاهده اى را امتحان کنید
هر روز چیز خاصى را براى مشاهده کردن انتخاب کنید. براى نمونه یک روز تصمیم بگیرید 
به پوشــِش مردم توجه کنید. هر کجا که مى روید یا حین تماشاى تلویزیون به نحوه  لباس پوشیدن 
افراد نگاه کنید و به این فکر کنید که چرا برخى افراد سبِک پوشش خاصى دارند. با این کار به مغزتان 

موضوعى براى فکرکردن مى دهید. روز بعد موضوع مشاهده را عوض کنید.

مسیرهاى رفت وآمد را عوض کنید
حین پیاده روى یا رانندگى مســیرهاى جدیدى را انتخاب کنید. یک تغییر 
کوچک در برنامه  روزانــه، مغز را وامى دارد حافظه  فضایــى و جهت یابى را 
تمرین کند. خیابان هاى فرعــى مختلف را امتحان کنیــد و با یک ترتیب 
متفاوت از فروشگاه ها عبور کنید. از هر طریقى که مى توانید مسیر تکرارى و 

همیشگى تان را عوض کنید.
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داشتن احســاس یاس و ناامیدى دائمى، نشانه اى از اختالل "افســردگى اساسى" یا 
"افسردگى ماژور" اســت. بیشــتر مردم در مقطعى از زندگى خود احساس غم و اندوه 
مى کنند اما افراد مبتال به اختالل افسردگى اساسى که به آن افسردگى بالینى نیز گفته 
مى شود در اکثر اوقات روز به خصوص در اوائل صبح، خلق و خوى افسرده دارند و عالقه 

خود را به فعالیت هاى عادى و روابط از دست مى دهند.
همچنین این غم و اندوه مى بایست دستکم به مدت دو هفته هر روزه ادامه داشته باشد 

تا به عنوان افسردگى اساسى تعریف شود.
 عالوه بر عالئم گفته شده، افرادى که با این اختالل درگیر هستند نشانه هاى دیگرى 

نیز از خود بروز مى دهند که عبارتند از:

* تقریبا هر روز خستگى یا از دست دادن انرژى را تجربه مى کنند.
* تقریباً هر روز احساس بى ارزشى یا گناه دارند.
* اختالل در تمرکز و عدم تصمیم گیرى دارند.

* تقریبا هر روز بى خوابى یــا پرخوابى (خواب بیش از حد) را 
تجربه مى کنند.

* کاهش چشــمگیر در احســاس لذت یا عالقه به انجام 
فعالیت ها را تقریبا هر روزه تجربه مى کنند.

* بى قرارى یا احساس کند شدن دارند.
* افکار مکرر مرگ یا خودکشى دارند.

* کاهش یا افزایش قابل توجه وزن (تغییر بیش از پنج درصد وزن بدن 
در یک ماه) را تجربه مى کنند.

دانه هاى کنجد سرشار از پروتئین هستند. یک قاشق سوپخورى کنجد معادل حدود 9 
گرم کنجد، 160 گرم پروتئین دارد که به سالمت استخوان ها، عضالت و بافت هاى بدن 

کمک مى کند و به این دلیل در دوران رشد توصیه مى شود.
 مقدار فراوان کلســیم دیگر مزیت کنجد است؛ یک قاشق ســوپخورى کنجد حدود 
88 میلى گرم کلسیم دارد و بخش مهمى از نیاز روزانه بدن به این ماده معدنى را تامین 
مى کند. نیاز روزانه بدن به کلســیم در نوجوانان 1300 میلى گرم اســت که در دوران 

بزرگسالى به 100میلى گرم و پس از 50 سالگى در بانوان به 1200 میلى گرم مى رسد.
کنجد همچنین سرشــار از ویتامین هاى گروه B اســت و به دلیل اینکه بدن قادر به 
ذخیره سازى این ویتامین ها نیست، باید به طور منظم مصرف شود. ویتامین هاى گروه 
B در رشد سلولى و تولید گلبول هاى قرمز نقش دارند. ویتامین E به عنوان آنتى اکسیدان 
عالى به مقدار فــراوان در کنجد وجود دارد. این ویتامین از سیســتم ایمنى محافظت 
مى کند و با اتساع عروق در حفظ ســالمت فلب نقش دارد و مانع از تشکیل لخته هاى 

خونى مى شود.

محافظت از سالمت قلب
کنجد حاوى چربى هاى غیراشباع است که براى حفظ سالمت قلب ضرورى هستند. 
مصرف متعادل این چربى ها خطر بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى را کاهش مى دهد، 
زیرا سطح کلسترول بد خون کم مى شود. البته به دلیل وجود کلسیم و منیزیم، مصرف 

کنجد به کاهش فشار خون و حفظ سالمت عروق خونى نیز کمک مى کند.

مفید براى استخوان ها و یک ضدالتهاب قوى
کنجد حاوى ترکیباتى به نام لیگنان است که خواص آنتى اکسیدانى دارد. فیتواستروژن ها 
که نوعــى از لیگنان ها هســتند در کاهش خطر پوکى اســتخوان، عالئم یائســگى 
و ســرطان ســینه نقش دارنــد. همچنیــن مطالعــات نشــان مى دهــد ترکیب 

دیگرى به نام ِسســامول در کنجد نیز خواص 
آنتى اکســیدانى و ضدپیرى دارد و در 

مقابله با التهابات، فشــار خون و 
سرطان موثر است.

چرا بهتر است هر روز کنــــــجد بخوریم؟افسردگى اســــاسى چیست؟
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 1401160302006003588- تاریخ: 1401/04/05- برابر راى شماره 3587 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 2075 تصرفات مالکانه آقاى / خانم محبوبه کاکائى فروشانى 
به شناسنامه شماره 1130294099 کدملى 1130294099 صادره خمینى شهر فرزند محمد 
حسن در ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مســاحت 177,96 مترمربع پالك شماره 846 
فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 
699 صفحه 77 و سند شماره 86910 مورخ 1391/2/31 دفترخانه 46 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. نشانى: خمینى شهر، میدان قدس، نبش 
میدان جنب سینما فرهنگ. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/13- م الف: 1351643 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر 

– سیدامیرحسین حسن زاده/4/313

آگهى ابالغ مفاد صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002408- تاریخ: 1401/04/29- برابر راى شماره 2408 مورخ 
1401/03/29 به شماره کالســه 1418 تصرفات مالکانه آقاى / خانم حمیدرضا فرهادى به 
شناسنامه شماره 3754 کرملى 1751662667 صادره فرزند پرویز در ششدانگ یکباب انبارى 
به مساحت 318 متر مربع پالك شماره 4 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 102 صفحه 79 و 82 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه محرز گردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشا 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13- م الف: 
1351770 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/4/316

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003580- تاریخ: 1401/04/05- برابر راى شماره 3580 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 1961 تصرفات مالکانه آقاى / خانم فرزانه خلیلى خوزانى به 
شناسنامه شماره 7433 کدملى 1142299252 صادره فرزند ناصر در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 106,05 مترمربع پالك شماره 194 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 162067 مورخ 84/10/28 دفترخانه 73 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13- م الف: 
1351834 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سیدامیرحسین

 حسن زاده/4/318

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

راى شــماره 140160302026000688 مورخ 1401/01/28 هیات یک آقاى داود رضائى 
به شناسنامه شــماره 76 کدملى 1290913730 صادره اصفهان فرزند غالمحسین بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95,40 مترمربع از پالك شــماره 15178 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت 

رسمى عبدالعلى امیدیان سوار باغى موضوع اظهارنامه ثبتى.   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13 - م الف: 

1352025 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/320

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

راى شــماره 140160302026005192 مورخ 1401/04/07 هیات دو مالکیت آقاى/ خانم 
تاجى مهرى به شناســنامه شــماره 16 کدملى 1159687765 صادره فرزند على نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109,82 مترمربع پالك شــماره 177 فرعى از 14915 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان بموجب قولنامه عادى از 
طرف عباسعلى احدى از ورثه مالک رسمى حاج رمضان تقى زاده که طبق سند 55083 مورخ 
57/09/01 دفترخانه 86 اصفهان مالک مى بوده و موجب اقرارنامه 160650- 1401/04/04 

دفترخانه 82 اصفهان تنظیم شده است.   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13 - م الف: 

1352090 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/322

آگهى فقدان سند مالکیت
زهرا نادرى خوزانى فرزند محمد على به کد ملى 1141700670 به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت نسبت به 30/43 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مالکیت پالك شماره (894) فرعى از (88) اصلى بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر امالك الکترونیک 139820302006002474 به نام ایشان ثبت و سند 
صادر گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه  کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/13 – م الف: 1359448 – سید امیرحسین حسن 
زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – از طرف زهره عموشاهى خوزانى/5/197

جانشین رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان پیرامون جزئیات برنامه تشییع سه شهید تازه تفحص 
شده گفت: برنامه تشــییع شــهداى تازه تفحص شده روز 
پنج شنبه (امروز) ساعت 18 از چهارراه آبشار، ابتداى خیابان 

امام سجاد(ع) به سمت گلستان شهدا خواهد بود. 
غالمرضا رضایى با یادآورى اینکه پس از مراسم تشییع، شهدا 
به سمت شهرستان هاى خود منتقل مى شوند، افزود: شهداى 
تفحص شده از شهرستان هاى نجف آباد، خمینى شهر و سمیرم 
هستند.در همین حال مسئول مرکز ایثارگران سپاه حضرت 
صاحب الزمان (عج) گفت: شهیدان محمدرضا محمدشفیع 
جالل آبادى اهل نجف آباد متولد 1341، شهید سید عبدالجبار 

موسوى اهل سمیرم متولد 1340 و شهید حیدرعلى فتوحى 
اهل خمینى شهر متولد 1344 که به ترتیب در سال هاى 1361 
در فکه، 1362 در جزیره مجنون و 1361 در فکه به شهادت 
رسیده بودند، سه شهیدى هستند که از طریق پالك و آزمایش 

DNA شناسایى شده اند.

سرهنگ سیدمهدى طباطبایى با بیان اینکه برنامه تشییع شهید 
فتوحى در خمینى شهر متعاقباً اعالم مى شود، گفت: شهیدان 
سید عبدالجبار موسوى و محمدرضا محمدشفیع جالل آبادى 
در روز عاشوراى حسینى  پس از تشییع در شهر ها و روستا هاى 
دو شهرستان به ترتیب در شهر سمیرم و روستاى جالل آباد 

نجف آباد تشییع و به خاك سپرده خواهند شد.

بارش شدید و جارى شدن سیالب بیش از هزار میلیارد تومان 
به استان اصفهان خسارت وارده کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: در پى 
بارش هاى شدید و سیالبى شدن چند روز گذشته در برخى 
معابر، جاده ها و روستا ها و مناطق مسکونى استان بیش از 600 
میلیارد تومان به بخش کشاورزى و باغى، گلخانه ها، واحد هاى 
دام و طیور و کلنى هاى زنبور عسل ،واحدهاى پرورش ماهى و 

مرغدارى  و ایستگاه پمپاژآب و قناتها خسارت وارد شد.
منصور شیشه فروش افزود: به 205 استخر ذخیره کشاورزى، 
18بند خاکى و عشایرى و 889 چادرآسیب دیده و هزار و 220 
راس دام  و هزار و 200کیلومتر ایل راه و 61 دستگاه ابنیه فنى 

خسارت وارد شد.
وى  با اشــاره به خســارت 235 میلیارد تومانى سیالب به 
واحد هاى مسکونى  و معابر و پلها در 15 روستاى استان نیز 
افزود: در بخش راه و ابنیه روستایى ،200میلیارد تومان خسارت 

وارد شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: در این 
مدت شهر ســتان هاى کوهپایه، فریدن، مبارکه، خوانسار، 
نایین، دهاقان، شهرضا، فریدونشهر، تیران و کرون، نجف آباد، 
چادگان، هرند و شاهین شهر و میمه، برخوار و جرقویه از جمله 
شهرستان هایى در استان بودند که بیش تر میزان خسارت را از 

سیل متحمل شدند.

اصفهان امروز میزبان 3 شهید 
تازه تفحص شده است

جدیدترین آمار خسارت سیل 
به استان اصفهان

میدل باس ها در راه اصفهان
عضو هیئت رئیسه شوراى اسـالمى شهر اصفهان 
از خریـد 100 دسـتگاه میدل باس خبـر داد. فرزانه 
کالهدوزان با بیـان اینکـه در بخش اتوبوسـرانى 
نیز سـعى شـده اسـت اتوبوس هایى کـه در دوران 
شـیوع کرونا از چرخه خارج شـدند پس از نوسازى 
و بازسـازى بـه نـاوگان بازگردنـد، اضافه کـرد: به 
منظور تقویـت و توسـعه حمل ونقـل عمومى طى 
هفته آینده قرارداد خرید 100 دسـتگاه میدل باس 
منعقد مى شود، همچنین سال گذشته 173 دستگاه 
اتوبوس خریدارى شـده اسـت که امیـدوارم دولت 
هرچه زودتر این اتوبوس را به کالن شهرها تحویل 

دهد.

درگذشت تعزیه خوان
 در تعزیه 

یک تعزیه خـوان در هنگام اجراى تعزیه در حسـینیه 
بزرگ زواره درگذشـت. سـه شنبه شـب در حسینیه 
بزرگ زواره و در هنگام اجراى مجلس تعزیه شهادت 
حضرت قاسم(ع)، ذاکرالحسـین حجت ا... امیریان از 
تعزیه خوان هاى این مراسـم در هنگام اجراى مراسم 
تعزیه دچار عارضه حمله قلبى شـد و تالش کارکنان 
اورژانس زواره براى احیاى ایشـان به جایى نرسید و 
وى فوت کرد. حجت ا... امیریان 80 سال سن داشت 
و داراى سـابقه بیمارى قلبى و دیابت بـود و به علت 
سـکته قلبى در اجراى مراسـم تعزیه دعـوت حق را 

لبیک گفت.

خبر

سهیل سنایى
ظاهراً حاشیه هاى سفر رئیس جمهور روســیه به ایران قرار نیست به این 

زودى ها خاتمه پیدا کند. 
در حالى که چندین روز اســت از بازگشــت «والدیمیر پوتین» به مسکو 
مى گذرد، حاال حاشیه جدیدى درباره این سفر مطرح شده است. این ماجرا به 
هدیه اى مربوط است که رئیس جمهور روسیه از دست ایرانى ها دشت کرد و 

رد پاى اصفهان هم در آن دیده مى شود.
پوتین حدود دو هفته پیش به منظور حضور در هفتمین «اجالس ســران 
کشورهاى ضامن روند آستانه» به تهران سفر کرد تا آخرین وضعیت سوریه را 
با رؤساى جمهور ترکیه و ایران به بحث بگذارد. این اولین سفر خارجى پوتین 
بعد از حمله روسیه به اوکراین بود و از این جهت مهم تلقى مى شد. اما از جانب 
دیگر، پنجمین حضور پوتین در تهران با انواع و اقسام حاشیه ها، تحلیل ها و 

شایعه ها نیز همراه بود که تا امروز هم ادامه دارد. 
چند روزى هســت فیلمى در فضاى مجازى منتشر و در آن ادعاى عجیبى 
مطرح شده است. در این فیلم گفته شده که رئیس جمهور روسیه از میزبان 
ایرانى خود فرش دستبافى هدیه گرفته که در آن 3/5 کیلوگرم طال و 760 
گرم نقره کار شده است. این ادعا بعد از آن مطرح شد که پوتین هنگام خروج 
از کشور ســرى هم به نمایشگاه فرش دســتبافى زد که در آن نفیس ترین 
فرش هاى ابریشــم شــهرهاى  قم، اصفهان و تبریز در اندازه ها، طرح ها و 
رنگ هاى مختلف به نمایش گذاشته شده بود. اگرچه حضور پوتین در این 
نمایشگاه بیشتر از چند دقیقه به طول نیانجامید ولى به وضوح مشخص بود که 
رئیس جمهور روسیه از مشاهده زیباترین فرش هاى کشور در این نمایشگاه 

ذوق زده شده است. 
اما آیا  بازدید پوتین از این نمایشــگاه و تحت تأثیر قرارگرفتن او از مشاهده 
اثر دست هنرمندان ایرانى، منجر به هدیه دادن فرش طال به رئیس جمهور 

روسیه شده است؟
رئیس مرکز ملى فرش ایران این موضوع را تکذیب مى کند. فرحناز رافع گفته  
فرشى که از طال بافته شده  باشد، اصًال قابل تا شدن نیست و تازه مرکز ملى 
فرش هیچ فرشى ندارد که به کسى هدیه بدهد. او البته تأیید کرده که والدیمیر 
پوتین از رئیس جمهور ایران یک تخته فرش هدیه گرفته اما نه فرش طال: 
«در حاشیه سفر هر رئیس جمهور به ایران، نمایشگاه فرشى براى ارائه هنر 
صنعت فرش برپا شده تا زمینه براى توسعه مبادالت تجارى فراهم  شود و 
به رسم روابط تجارى، از سوى ملت ایران به هر رئیس جمهور هدیه اى داده 
مى شود. هدیه اى که رئیس جمهور ایران به پوتین داد، توسط فرش قنبرى نیا 
به عنوان یکى از تجار بخش خصوصى آماده شــده بود. این هدیه، فرش 6 
مترى ابریشمى خاص دستباف با طرح هنرى اصفهان بود که به پوتین هدیه 

داده شد اما این فرش دستباف از جنس ابریشم بود، نه طال و نقره و جواهر.»

این نشانه اى از ایران است
فرش دستباف ایرانى در بین سران کشــورها طرفداران ویژه اى دارد. پیش 
تر رؤساى جمهور کشورهاى ترکمنستان، ونزوئال، تاجیکستان و قطر هم 
در حاشیه سفرشان به ایران از همین نمایشگاه فرش اصیل دستباف ایرانى 
بازدید کرده  و فرش هدیه گرفته بودند اما آنطور که رئیس مرکز ملى فرش 
ایران معتقد است، فرش هاى هدیه داده شده، چیز عجیب و غریبى نبوده و 

دست باال در آنها از ابریشم استفاده شده است.
 در میان فرش هاى مورد عالقه افراد و مجامع بین المللى، نام فرش اصفهان 
از اعتبار خاص ترى برخوردار است. رئیس مرکز ملى فرش ایران هم اخیراً بر 
این موضوع تأکید کرده است. فرحنار رافع که خرداد ماه در نشست مطبوعاتى 
«اولین جشنواره قالى فاخر ایران» شرکت کرده بود، گفت که فرش اصفهان 
از نظر کیفیت و زیبایى نقش و نگار بى همتاست و در میان فرش هاى ایرانى 

جایگاه ویژه اى دارد.
شاید شــناخته شــده ترین فرش ایران در جهان، قالى مشهورى مزین به 
شعر معروف «بنى آدم...» باشد  که از اصفهان تا مقر سازمان ملل متحد در 
نیویورك سفر کرده و بر دیوار این مهمترین نهاد بین المللى نشسته است. 
اســفند 1398 محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه وقت ایران داستان این 
فرش را بازگو کرد و گفت این اثر نفیس به ابعاد 5 متر در 5 متر به نام محمد 
صیرفیان، یکى از معروف ترین تجار فرش اصفهان است که در وسط آن شعر 

«بنى آدم...» سعدى با نخ طال نوشته شده است.
صیرفیان تابستان سال گذشته درگذشت اما رسم فرش هدیه دادن به رؤساى 
کشورها ادامه خواهد داشت. والدیمیر پوتین آخرین رئیس جمهورى نخواهد 
بود که فرش ایران را به کشورش برده اســت و قطعاً تجار دیگرى در ایران 

هستند که آثار هنرمندان کشورمان را به قدرتمندترین انسان هاى کره خاکى 
هدیه کنند. در میان اینها تجار اصفهانى هم حرف اول و آخر را مى زنند. 

امروز فرش اصفهان در ســازمان ملل و کرملین نشســته است. فردا نوبت 
کاخ هاى دیگر سران کشورهاى جهان است. فرش اصفهان هم نشد، سایر 
شهرهاى فرش خیز ایران رد کشورمان را در عرصه هاى بین المللى برجاى 
گذاشته و خواهند گذاشت. در کاخ ریاست جمهورى اتریش و ساختمان وزارت 
خارجه بریتانیا فرش ایرانى پهن شده است. در کاخ سفید نیز رهبران این کشور 
در حالى که فرش هاى ایرانى مقابل چشمشــان زمین را پوشانده، حکم به 
تحریم فرش ایران مى دهند!  خرداد 1397 و دیدار تاریخى «دونالد ترامپ»، 
و «کیم جونگ اون» را در یکى از گرانقیمت ترین هتل هاى سنگاپور به یاد 

بیاورید؛ آنها هم روى فرش تبریز در حال تاریخ سازى بودند. 

شایعه و واقعیت هدیه خبرسازى که به رئیس جمهور روسیه اهدا شد 

فرش اصفهان به کرملین رسید

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص نگین ســر آمد سپاهان به 
شناســه ملى 10260654613 و به شماره ثبت 
47357 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1401/04/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: -خانم فاطمه عزیزى دستنائى 
به شــماره ملى 1100401148 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره , خانم گلشــن ســهرابى به 
شماره ملى 1270761072 به سمت مدیرعامل 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و آقاى حسین 
یزدانى خوراسگانى به شماره ملى 1270899554 
به ســمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
-کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با 
امضا رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشــد . -خانم عاطفه قیصرى خوراسگانى به 
شــماره ملى 1272223371 به سمت بازرس 
اصلى وآقاى محمدمسعود زارع اندالنى به شماره 
ملى 1272861805 به ســمت بــازرس على 
البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. -روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1358057)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه 
مستقیم برخط بیمه هوشــمند شایسته تو به 
شناسه ملى 14009469835 و به شماره ثبت 
65722 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/01/16 و 
نامه 1401/602/54188 مورخ 1401/4/15 
اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر نمایندگى 
بیمه مرکزى تصمیمات ذیل اتخاذ شــد سارا 
رضوانى به شــماره ملى 1273286677 و 
فاطمــه داورى دولت آبادى به شــماره ملى 
1287083676 و مهرى کثیرى دولت آبادى به 
شماره ملى 6609529485 به سمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند على داورى دولت آبادى به شماره ملى 
6609621365 به ســمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال و زهرا جوکاردولت آبادى به شماره 
ملى 6609912531 به ســمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدندروزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1356308)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خــاص پخــش آریا 
برنا شــاد نقش جهــان به شناســه ملى 
14010662580 و به شماره ثبت 69733 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
آقاى محمدحسن بقولى زاده به شماره ملى 
1271610140 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال خانم محبوبه عرب 
زاده به شماره ملى 1284721701 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال خانم فرحناز نودارى زاده 
گان به شماره ملى 1284782042 به سمت 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال به 
عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1357168)

تاسیس
 شــرکت ســهامى خاص طلیعه مبین دنا درتاریخ 1401/05/03 به شــماره ثبت 994 به شناســه ملى 
14011363476 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ارایه خدمات مهندسى در زمینه انرژیهاى نو از قبیل تامین قطعات ،مشاوره،نظارت 
،طراحى ،اجرا و تعمیر و نگهدارى انواع نیروگاههاى خورشیدى (مستقیم و غیر مستقیم )اعم از فتوو لتائیک 
-سهموى -خطى ،متمرکز کننده هاى حرارتى -خورشیدى ،پیل سوختى ،انواع توربین هاى بادى و نیروگاه 
هاى مبتنى بر انرژى زمین گرمایى و زیست توده مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان، شهرستان سمیرم، بخش پادنا علیا، روستاى کهنگان، بلوار شهید موسوى، بن بست یاس، 
پالك 92، طبقه همکف کدپستى 8675111041 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى 174,400,000,000 ریال غیر نقدى باب خانه یک باب مغازه 5 قطعه باغ منقسم به 17440100 
سهم 10000 ریالى تعداد 17440100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 453 مورخ 1401/01/09 نزد بانک سپه شعبه سمیرم با کد 302 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حسن بختیار به شماره ملى 1209354802 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا موسوى به شماره 
ملى 1209733730 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فاطمه بختیار به شماره ملى 
1209795094 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء فاطمه بختیار ( نایب رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمحمدصادق موسوى به شماره ملى 1200075218 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال خانم محترم رئیسى باغ شهبازى به شماره ملى 1209765918 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب 
مجوز شماره 1-68 مورخ 1401/01/16 کارشناس رسمى دادگسترى تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 
2-68 مورخ 1401/01/16 کارشناس رسمى دادگسترى تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 3-68 مورخ 
1401/01/16 کارشناس رسمى دادگسترى تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (1356316)

آگهى تغییرات
شرکت با مســئولیت محدود تجهیز صنعت رهنما به 
شناسه ملى 10260676574 و به شماره ثبت 49332 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد اسماعیل اسدیان به شماره 
ملى 1110808542 به ســمت مدیرعامل شرکت و 
آقاى مجید مستاجران به شماره ملى 1290381917 
به سمت رئیس هیئت مدیره شــرکت به مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اســناد و مدارك و اوراق بهاء دار 
با امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره همراه با 
مهر شــرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1357187)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود تجهیز صنعت رهنما 
به شناسه ملى 10260676574 و به شماره ثبت 
49332 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مــورخ 1401/04/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اسماعیل اسدیان به 
شماره ملى 1110808542 و مجید مستاجران 
به شماره ملى 1290381917 به سمت اعضاى 
هیئت مدیره شرکت براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1357188)
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در شــرایطى که مهدى تارتار در این فصل محمد نورى را 
به جمع کادرفنى ذوب آهن اضافه کرده است و هافبک و 
کاپیتان اسبق پرسپولیس در اولین تجربه مربیگرى خود در 
جمع سبزپوشان اصفهانى حاضر خواهد بود، به نظر مى رسد 
باید در انتظار حضور یک پرسپولیسى دیگر در این تیم بود. 
سپهر حیدرى که در ذوب آهن چهره شد و در ادامه با حضور 
در پرســپولیس به بازوبند کاپیتانى سرخپوشان نیز دست 
یافت، طى روزهاى اخیر مذاکراتى بــا مدیران ذوب آهن 
نیز داشته است. اینکه ســپهر حیدرى در صورت توافق با 
مدیران این تیم در چه سمتى (مدیریتى یا سرپرستى) کار 
را در ذوب آهن دنبال کند هنوز مشخص نیست و البته او به 
عنوان کادرفنى مهدى تارتار نخواهد بود و هنوز به توافق 

مالى با ذوب آهن دست نیافته است.

نشریه پرتغالى با انتشــار عنوانى اعالم کرد بازیکن سابق 
سپاهان در راه ایران است: «محبى به ایران بازمى گردد.» 
تیم سانتاکالرا چند بازیکن را با قراردادهاى قرضى از دست 
خواهد داد. یکى از آنها به قول منابع ما فوروارد این تیم یعنى 
محمد محبى است. این مهاجم 24 ساله که قراردادش تا 
ســال 2024 اعتبار دارد، به ایران بازخواهد گشت تا براى 
استقالل بازى کند که اکنون مربى او ریکاردو ساپینتو است.

العربى در حضور ســتاره ایرانى اش برابر اف سى قطر در 
فصل جدید لیگ ستارگان قطر به پیروزى دست پیدا کرد. 
العربى که میزبان این بازى بود توانست با دو گل بر حریف 
خود غلبه کند. مهرداد محمدى، بازیکن ایرانى العربى در 
این بازى در ترکیب اصلى تیمش به میدان رفت و 90 دقیقه 
بازى کرد. در ترکیب اصلى اف ســى قطر هم بشار رسن 
ستاره سابق پرسپولیس حضور داشت که این بازیکن عراقى 

در دقیقه 40 تعویض شد.

پس از کش و قوس هاى فــراوان مطالبات معوقه مرحوم 
منصور پورحیدرى پرداخت شد. قرار بود مطالبات منصور 
پورحیدرى، مردى که عمر خود را براى باشــگاه استقالل 
گذاشــت، به روز و با احتســاب ضرر و زیان پرداخت شود 
اما این اتفاق رخ نداد. آخرین قراردادى که به امضا رساند، 
300 میلیون تومان بود که در قسط اول 80 میلیون تومان 
به خانواده وى پرداخت شده بود و در دومین قسط که چند 
روز پیش صورت گرفت 220 میلیون تومان از سوى باشگاه 

استقالل واریز شد.

فوق ستاره پرتغالى منچستریونایتد در صدر لیست دریافت 
بیشــترین تعداد توییت توهین آمیز قــرار گرفت. در این 
فهرســت که مربوط به توییت هاى منتشرشده بین تاریخ 
13 آگوســت 2021 تا 24 ژانویه 2022 است «کریستیانو 
رونالدو» مجموعًا 12520 توییت با محتواى توهین داشته 
است. نکته جالب در خصوص این فهرست حضور هشت 
بازیکن منچســتریونایتد در بین 10 نفر اول اســت که به 
خوبى عصبانیت هواداران این تیم را نشــان مى دهد. پس 
از رونالدو، «هرى مگوایر» مدافع منچستر با 8954 توییت 
قرار دارد. از این تعــداد، 2903 مورد در تاریخ 7 نوامبر پس 
از عذرخواهى او از هواداران بعد از شکســت 2-0 مقابل 
منچسترسیتى ارسال شده اســت. «مارکوس رشفورد»، 
«برونو فرناندز»، «هرى کین»، «فرد»، «جسى لینگارد»، 
«جک گریلیــش»، «پل پوگبا» و «دیویــد دخیا» هم در 

رده هاى سوم تا دهم هستند.

حیدرى در آستانه
 حضور در ذوب آهن

محبى آبى پوش مى شود؟

پیروزى العربى با محمدى

طلب پورحیدرى پرداخت شد

«رونالدو» 
بازهم رکورددار شد! 

مرضیه غفاریان
او مهره مار ندارد اما خودش مدتهاست به مهره مورد 
عالقه اهالى فوتبال تبدیل شده است. کریم باقرى 
را مى گوییم. مربى پرسپولیســى ها که این روزها 
سرخواستنش بین سرخپوشان پایتخت و تیم ملى 
کش واکش جالبى ایجاد شده است. از یک طرف 
سرمربى تیم ملى اصرار دارد کریم را در جام جهانى 
روى نیمکت کنار خود داشته باشد و از طرف دیگر 
تیم تهرانى حاضر نیست به هیچ وجه مربى خود را 

از دست بدهد.
این موضوع اصًال عجیب نیســت. پرواضح است 
حضور فردى با خصوصیات باقــرى در هر تیمى 
آرزوى مدیــران و همچنیــن طرفــداران آن تیم 
باشد. اما نکته جالب و عجیب آن است که یکى از 
پیشکسوتان فوتبال کشورمان درباره علت خواستنى 
بودن باقرى اظهار بــى اطالعى مى کند. جالب تر 
آنکه این شخص که خود در ســالیان دور وظیفه 
حفاظت از سنگر ســرخ ها را برعهده داشته معتقد 

است کریم کار مفید و مثبتى براى پرسپولیس انجام 
نداده و فقط سالى چند میلیارد پول گرفته است!

انگشت شــمارند افرادى که مانند بهروز سلطانى 
بر این باورند کریم طى این ده ســالى که در کادر 
فنى سرخ ها حضور داشته فقط چاى خورده است. 
چه اینکه به اذعان برانکــو ایوانکوویچ براى اثبات 
کیفیت کار و توان فنى باقرى در مربیگرى همین 
بس که او چهارسال در پرسپولیس کنار این سرمربى 
کروات بوده است. باقرى نه تنها یکى از ستون هاى 

کادرفنى برانکو بوده که نمى توان از نقش تأثیرگذار 
او در دستیارى سرمربیان بعدى سرخپوشان پایتخت 

هم گذشت.
شــاید کریم از لحاظ فنى توانایى باال و شــگرفى 
در مربیگرى نداشــته باشد اما اســطوره سرخ ها 
ویژگى هایى دارد که او را از ســایر مربیان متمایز 
مى کند. همان خصوصیات منحصر به فردى که در 
زمان بازیگرى اش بیشتر از 50 گل او در 87 بازى 
ملى اش به چشم مى آمد. کریم باقرى فوتبالیستى 
حرفه اى بــود زمانى که هنوز حرفــه اى بودن در 

ایران ُمد نبود.
گلزن ترین هافبک ملى پوش تاریخ ایران از همان 
ابتدا به نظم و انضباط پایبند بود و پر بیراه نیست اگر 
مدعى شــویم همین ویژگى او را در رده بى حاشیه 
ترین بازیکنان تاریخ ایران قرارداد. کریم هنوز هم 
قانون خاص خودش را دارد و بازیکنى حق ندارد در 
تیمى که او مربیگرى اش را برعهده دارد بخواهد از 
قوانین نانوشته باقرى ســرپیچى کند، این را تاریخ 
اثبات کرده اســت. هیچکس تودهنى «قشنگ و 
بجاى» او به کنعانى زادگان را فراموش نخواهد کرد، 
که اگر این کار را نمى کرد هیچ بعید نبود آن مسابقه، 
جنجالى و نتیجه به ضرر ســرخ ها شود. این یک 
نمونه از کارهاى کریم غیــر از «چاى خوردن» در

 پرسپولیس است.
اگرچه مخالفان کریم معتقدنــد او مبصرى بیش 
نیست اما طرفداران او که بى شمار هم هستند ایمان 
دارند که هر تیمــى در ایران باتوجه به خصوصیات 
اخالقى بازیکنان کشــورمان نیاز به چنین مبصر 
مقتدرى دارد. کریم باقرى همانند ناظم هاى قدیمى 
اســت که در اداره بازیکنان به سکاندار تیم کمک 
شــایانى مى کند. او مدیریت اخالقــى و انضباط 
بازیکن ها را چه در تمرینات و چه در میدان مسابقه 
برعهده مى گیرد و تمرینات اختصاصى و کارهاى 
فنى تر را به ســرمربى مى ســپارد. کریم باقرى با 
کاریزماى خاصى کــه دارد روى بازیکن ها تأثیر 
مى گذارد و این چیزى است که همه تیم ها به آن 

نیاز دارند. 
بى انصافى اســت که بخواهیم نقش او در گالت 
قهرمانى پرسپولیس و سایر موفقیت هاى این تیم 
را نادیده بگیریم و تأثیر حضــورش روى نیمکت 
سرخ ها را به اندازه «چاى خوردن» پایین بیاوریم. 
ضمن اینکه او حاال به ُیمن سال ها فعالیت در این 
ِسَمت در تیم پرســپولیس در کارش باتجربه تر و 

کارکشته هم شده است. 
همه اینها را بگذارید کنار حاشیه هاى اردوى اخیر 
تیم ملى کــه در نبود باقرى در جمع ملى پوشــان 
برپا شــده بود و جنجال هایى که پس از آن به راه 
افتاد تا به این نکته پى ببرید که چقدر وجود مربى 
اى که داراى خصیصه هایى باشــد که این روزها 
فقط در کریم یافت مى شــود، کنار این بازیکنان
حرفه اى(!) حیاتى است. چرا که تجربه ثابت کرده 
اوًال براى موفقیت در رهبــرى و اداره یک تیم در 
ایران، چه در ســطح فنى و چه در سطح باشگاهى، 
جذبه و کاریزماى مربیــان بیش از دانش و توانایى 
فنى آنها کارایى دارد. ثانیاً چه در تیم هاى باشگاهى 
ایران و چه در تیم ملى کشــورمان بارها شــاهد 
بوده ایم هر چه جمع ستاره هاى آن تیم جمع تر شده، 
دردسرهاى آنها هم بیشتر مى شود و مدیریت این 
بازیکنان  سخت تر. براى همین در چنین مواقعى نیاز 
به حضور شخصى در کادرفنى که با جذبه خاصش 
در ستاره ها نفوذ کرده و آنها را تحت تأثیر قرار دهد 

از نان شب هم واجب تر است.
بر همین اســاس اســت که این روزهــا، دراگان 
اســکوچیچ براى برگرداندن باقرى بــه کادر فنى 
تیم تحــت هدایتش اصرار دارد و در ســوى دیگر 
پرسپولیسى ها هم به جدایى او از جمع خود به هیچ 
وجه تن نمى دهند. اصًال همه اینها به کنار به قول 
خداداد عزیزى «ما یک کریم باقرى در فوتبالمان 
بیشــتر نداریم» که سر او دعواســت چرا که حتى 
اگر میلیاردها تومان پول بگیرد و فقط چاى بخورد 
و هیچ کارى هم نکند خصوصیاتى دارد که به کار 

مربیان مى آید...

یک کریم باقرى داریم و... 
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معــاون حقوقى باشــگاه 
پرسپولیس تأکید کرد عقد 
قرارداد با ســینا اسدبیگى 
هیچ مشــکلى ندارد و این 
بازیکن قــراردادى با تیم 

ذوب آهن نداشته است.
حســین دوام درباره عقد 
قــرارداد پرســپولیس با 
سینا اســدبیگى و ادعاى 
باشگاه ذوب آهن مبنى بر 
غیرقانونى بودن این قرارداد 
اظهار داشــت: اسدبیگى 
قرارداد ثبت شده اى با تیم ذوب آهن نداشته است و ما به نوعى استعالم هاى الزم را هم از 
سازمان لیگ گرفتیم. این بازیکن هم پیش از عقد قرارداد با ما اقرارنامه اى جامع نوشت و 

اعالم کرد هیچ قراردادى با ذوب آهن نداشته است. 
وى در ادامه درباره اینکه گفته مى شود اســدبیگى قراردادى را امضا و از طریق واتساب 
عکس آن را به باشگاه ذوب آهن ارسال کرده اســت، گفت: این ادعا را باشگاه ذوب آهن 
دارد، اما چون قراردادى ثبت نشده است، نمى شود به این چیزها استناد کرد. توافق واتساپى 
در فضاى مجازى به دلیل خطراتى که مانند هک و ... در فضاى مجازى وجود دارد، قابل 
استناد در هیچ کدام از مراجع فدراسیون فوتبال و سایر مراجع قضایى نیست. ادعاى باشگاه 
ذوب آهن هم فقط روى همین موضوع است. همانطور که گفتم اسدبیگى اقرارنامه نوشته 

و استعالم هاى الزم نیز گرفته شده است.

سرمربیان استقالل و ســپاهان در مصاف هایى که با مربیان پرتغالى داشته اند، عملکرد 
متفاوتى از خود برجاى گذاشته اند.

بیست و دومین فصل لیگ برتر فوتبال، جمعه 21 مرداد آغاز خواهد شد و تقابل سپاهان و 
استقالل یکى از جذاب ترین و مهم ترین مصاف هاى هفته اول این مسابقات به شمار مى آید.

مدافع عنوان قهرمانى در اولین گام 
باید به مصاف ســپاهانى برود که با 
چهره اى کامال متفــاوت از فصل 
قبل، پا به میدان لیگ بیست و دوم 
خواهد گذاشت. زردپوشان اصفهانى 
با کادر فنى جدید و بازیکنان مطرحى 
که جذب کردند، امید زیادى دارند که 
شخصیت قدرتمندى در فصل آینده 
لیگ براى خود دست و پا کنند و این 
اتفاق باعث شده تقابل ژوزه مورایس 
و ریکاردو ساپینتو، جذاب ترین اتفاق 
ممکن و سخت ترین تقابل به شمار 

بیاید.
همچنین تیم فوتبال اســتقالل در 

فصل آینده رقابت هاى لیگ برتر با کادر فنى متفاوتى به اســتقبال این مسابقات مى رود. 
آبى پوشــان پایتخت با سرمربى گرى ســاپینتو و جذب بازیکنان مختلف در پنجره نقل و 
انتقاالت، امیدوار هستند که همچنان به روند شکست ناپذیرى خود ادامه دهند و بتوانند از 

عنوان قهرمانى خود دفاع کنند.
تقابل مورایس و ساپینتو باعث شد تا ســرى به تقابل هاى این مربیان در مصاف با مربیان 

پرتغالى بزنیم. ساپینتو در قیاس با مورایس، تقابل هاى بیشترى با مربیان پرتغالى داشته و 
برد و باخت هاى بیشترى در این مصاف ها تجربه کرده است.

ریکاردو ساپینتو حدود 70 بازى مقابل مربى هاى پرتغالى تجربه کرده که در این 70 بازى، 
26 برد، 12 مساوى و 32 باخت به دست آمده است. او بیشــترین شکست خود را مقابل 
پائولو سوزا، سرمربى سابق تیم ملى 
لهستان متحمل شــده که در هر 3 
تقابل خود مقابل این مربى شکست 

خورده است.
مورایس نســبت بــه ســاپینتو، 
مقابــل  کمتــرى  بازى هــاى 
ســرمربى هاى پرتغالى داشته اما 
این مربى هم مقابل هم وطنان خود 
نتوانسته عملکرد خوبى داشته باشد. 
سرمربى زردپوشان اصفهانى 7 بار 
به مصاف مربیان پرتغالى رفته که 
یک برد، 3 تساوى و 3 باخت حاصل 
کار او بوده است. او بیشترین تقابل را 
با ویتور پریرا، سرمربى حال حاضر 
کورینتیانس برزیل داشــته که از 5 تقابل خود، یک برد 2 تساوى و 2 باخت به دست آمده 

است. 
با این حال، مورایس و ســاپینتو، در اولین تجربه خود در فوتبال ایران باید به مصاف هم 
بروند و باید دید دیدار سپاهان و اســتقالل و تقابل تفکرات تمام پرتغالى، به چه نتیجه اى 

ختم خواهد شد.

ادامه همکارى بچه عقاب 
و پونفرادینا

امید سرمربى سوییسى
 به درخشش سردار

دروازه بان ایرانى پونفرادینا به همکارى خود با این باشــگاه 
ادامه خواهد داد.

امیر عابدزاده که در تابستان 2021 از ماریتیمو پرتغال راهى 
پونفرادینا اسپانیا شد و یک فصل نسبتا خوب در این تیم پشت 
سر گذاشت، همچنان در تمرینات این تیم حضور دارد و مشغول 
آماده ســازى بدنى و فنى خود براى شــروع فصل جدید اللیگا 2 

اسپانیا است.
دروازه بان ایرانى پونفرادینا که فصل گذشته 35 بار در اللیگا 2 اسپانیا 
به میدان رفت و 10 کلین شیت داشت، گفته مى شد احتمال دارد راهى 
باشگاه دیگرى شود و حتى فصل آینده در اللیگا 1 به میدان برود، اما 

همچنان در تمرینات همین تیم دیده مى شود.
عابدزاده که تصمیم گرفت در دو سال منتهى به جام جهانى شرایط 
بهترى را با جدایى از لیگ برتر پرتغال و حضور در فوتبال اسپانیا تجربه 
کند، امیدوار است در ماه هاى پیش رو شرایط بهترى نسبت به سال 
گذشته داشته باشــد و عملکردش موجب شود دوباره به دروازه تیم 
ملى برگردد و از سوى دیگر مهره موثرى در عرصه باشگاهى باشد. 

پونفرادینا 13 روز دیگر در نخســتین مسابقه فصل جدید اللیگا 2 
اسپانیا مهمان کارتاگنا خواهد بود که امیر عابدزاده با توجه به حضور 
در دو بازى تدارکاتى پیش فصل، احتماال همچنان گلر اول تیمش 

در این دیدار رسمى باشد.

سرمربى سوییسى لورکوزن براى دیدار نفس گیر برابر دورتموند 
به درخشش مهاجم ایرانى اش امید زیادى دارد.

بعد از حذف زودهنگام از دى اف بى پوکال، جراردو سیوانه به هیچ 
عنوان نمى خواهد یک ناکامى دیگر در شروع فصل جدید تجربه 
کند. بازى با بورسیا دورتموند در ورزشگاه سیگنال آیدونا پارك، 

افتتاحیه بوندســلیگا براى لورکوزن خواهد بود. تیمى که سردار 
آزمون، مهاجم تیم ملى ایران را در ترکیب خودش دارد و امیدوار است 
در فصل جدید با این ستاره سابق زنیت دست به کارهاى بزرگى بزند.

سردار که در بازى برابر الورسبرگ در پاس گل دبل کرده بود، در بین دو 
نیمه تعویض شد تا از سوى هواداران شیرها، سیوانه، سرمربى سوییسى 

باشگاه انتقادات زیادى را متحمل شود.
هرچند همان چهل و پنج دقیقه بازى براى ســردار آزمون کافى بود تا 
باالترین نمره را در بین بازیکنان لورکوزن دریافت کند، اما حذف در اولین 
جام فصل جدید به مذاق این ستاره ایرانى هم خوش نیامده و امیدوار است 

با تکرار نمایشى درخشان برابر دورتموند، این بار زمینه ساز برترى تیمش باشد. 
تصاویر منتشر شده از تمرینات بایر لورکوزن در صفحه توییتر این باشگاه نمایانگر 

این موضوع است که سیوانه روى ســردار آزمون براى عبور از سد دورتموندى ها 
حساب ویژه اى باز کرده است. باید دید سرمربى 43 ساله لورکوزن که در بازى قبل 
به سردار پشت سر پاتریک شیک بازى داده بود، براى تقابل دشوار شنبه شب برابر 

زنبورها، چه پستى را براى مهاجم پرامیدش در نظر مى گیرد.
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اسد بیگى قراردادى با عملکرد متفاوت مورایس و ساپینتو با مربیان پرتغالى
ذوب آهن نداشته است
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مدیرمالی شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان گفت: با 
تصمیمات هوشــمندانه مدیریت این  شرکت، کارکنان 
پاالیشگاه اصفهان موفق شــدند تنها در دوره سه ماهه 
نخست سال جاري بیش از 13 همت سود خالص را عاید 

شرکت نمایند.
صاحب ارجمند با اشاره به اینکه  ســود دوره سه ماهه 
نخست سال جاري نســبت به دوره مشابه سال گذشته 
که میزان 2/5 همت بوده،  بیش از 5 برابر گزارش شده 
است، تصریح کرد:  افزایش کرك اسپرد (رابطه قیمت 
نفت خام و محصوالت نفتــی )یکی از دالیل این اتفاق 
ارزشمند بوده است که البته این مهم منتج به  رشد خالص 
آماري شرکت هاي دیگر  پاالیشی شده است. اما  میتوان 
با قاطعیت  برنامه ریزي بهینه تولید، سیســتم مدیریت 
خردمندانه و تالش مضاعف کارکنان  شرکت پاالیش 
نفت اصفهان را از دالیل  افزایش  قابل توجه ســود آن  
به نسبت دیگر شرکت هاي پاالیش خصوصی برشمرد 
و ادامه داد: در این مســیر  اهدافی همچــون افزایش

 فــرآورده هاي بــاارزش افــزوده باال و دســتیابی به 
رکوردهاي جدید در اهداف مالی و راهبردي شرکت به 
ثمر نشسته اســت . همچنین زمینه حرکت رو به رشد و 

تأمین متوازن ذي نفعان  را  فراهم کرده است.  
مدیر کنترل و نظارت  بر مبــادالت مواد نفتی نیز اظهار 
داشت: در سال 1401 و در پی بازنگري ساختار سازمانی 
و دستور مدیرعامل شرکت، مبنی بر ایجاد  اداره کنترل بر 

مبادالت مواد نفتی، دقت اندازه گیري فرآورده هاي نفتی  
و پایش سامانه هاي اندازه گیري بسیار  افزایش یافت.

حمیــد کمالی  تأکید کــرد:  به طور حتــم  این حرکت 
ارزشــمند  موجب افزایش مقدار فروش  ناشی از دقت 
اندازه گیري خواهد شد و در نهایت مقادیر فروش در  سه 
ماهه هاي آتی سال جاري  نســبت به مدت زمان هاي  

متناظر  1400   افزایش خواهد داشت.
رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان 
طی ســخنانی با بیان اینکه  پاالیشگاه بزرگترین تولید 
کننده وکیوم باتوم(ته مانده برج خأل) در کشــور است، 
گفت: تا ســال 1400 به دلیل محدودیــت در تحویل 
تانکري  تنها به میزان 100تحویل تانکري داشــت.اما 
خوشــبختانه با حمایت مدیریت و همت کارکنان  این 

میزان   به 200 تانکر افزایش یافت.
 ابراهیم کاویانی پور در ادامــه برنامه ریزي  جدید براي 
فروش و تغییر  قیمت گذاري را دلیل افزایش ســود این 

شرکت  دانست.
احسان رحیمی رئیس برنامه ریزي تولید و اختالط مواد 
نفتی  نیز اذعان داشــت:   یکی از کارهاي ارزنده انجام 
شده در ســطح شــرکت ارائه مدل بهینه تولید فرایند و 
محصوالت توسط متخصصان پاالیشگاه است، در سه 
ماه نخست سال جاري به استناد این مدل شاهد افزایش 
سود اوري  ناشــی از کاهش محصوالت بارزش کمتر و 

افزایش محصوالت کیفی بوده ایم.

رئیس برنامــه ریزي،  تحلیل سیســتم ها و توســعه 
ســامانه هاي شــرکت پاالیش نفت اصفهان  نیز سال 
1401  را از منظر  تحقق شاخص هاي مالی بسیار پربار 
پیش بینی کرد و ابراز امیدواري نمود: ان شااهللا با مدیریت 
تحول گرا و تالش مجدانه کارکنان متعهد و متخصص 

خود، روند رو به رشد شاخص ها تداوم داشته باشد.
مصطفی نظري در ادامه ترسیم چشم انداز پتروپاالیشی، 

تحقق سود 1.5میلیارد دالري و ضریب پیچیدگی باالي 
12 در افق  1405 را  نشــانه اي از توانمندي سیســتم 
مدیریت شرکت برشــمرد  و با روند رو به رشد و متعالی 

پاالیشگاه، آن را کامال دست یافتنی دانست. 
وي تصریح کرد: با تحقق چشم انداز شرکت، در  طلیعه 
بامداد آن  روز،  هلدینگ پتروپاالیشــی شــپنا بر فراز

 قله هاي موفقیت خواهد نشست.

تحقق 75 درصد سود سال گذشته
 پاالیشگاه اصفهان در بهار امسال

آغاز عملیات اجرایى طرح جهاد آبرسانى
 در 23 روستاى شهرستان فریدونشهر

توقف 3 روزه فعالیت سامانه هاى بیمه اى تأمین اجتماعى

مدیر آبفاى فریدونشــهر از آغاز عملیات اجرایى 
طرح جهاد آبرسانى در 23 روستاى این شهرستان 

خبر داد.
محمدرضا یبلویى با اشــاره به این که این طرح با 
همکارى قرارگاه سازندگى ســپاه در حال انجام 
است گفت: طرح جهاد آبرسانى در این شهرستان 
در روستاهاى سکان، سخى آباد، اسالم آباد، مزرعه 
سیب، زردفهره، کرزوم، مزرعه میر، کسد، راچه، رمه 
چر، چالقو، حاجى آباد، سروشجان، چقادر، دهشور 
علیا، دهشور سفلى، بزمه، چقا، میالگرد، خلیل آباد، 

بیجگرد، صادقیه و بادجان اجرا مى شود.
وى افزود: براى آبرســانى پایدار به 23 روســتاى 
شهرســتان فریدونشــهر با اعتبارى بالغ بر 109 
میلیارد تومان در حدود 136 کیلومتر خط انتقال و 

شبکه توزیع آب اجرا مى شود.

یبلویى نقطه آغاز طرح جهاد آبرسانى در شهرستان 
فریدونشهر را روستاى راچه اعالم کرد و گفت: هم 
اکنون عملیات حفارى در منطقه پیشکوه در حال 
اجرا است که تاکنون 9 کیلومتر حفارى و 150 متر 

لوله گذارى انجام شده است.
وى افزود: در ایــن عملیات همچنیــن تعداد 20 
مخزن با ظرفیت 1300 متر مکعب و 9 ایســتگاه 

پمپاژ آب احداث خواهد شد.
گفتنى اســت با برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
و با اجراى طرح جهاد آبرســانى، پروژه تامین آب 
آشــامیدنى پایدار و دائم به هفت هزار روســتاى 
کشــور با مشارکت ســپاه پاســداران و سه هزار 
روستا با همکارى بخش خصوصى در حال انجام 
اســت و در مجموع بالغ بر 10 درصد پیشــرفت

 داشته است.

فعالیت ســامانه هاى الکترونیک بیمه اى ســازمان 
تأمین اجتماعى از ســاعت 14 امروز پنج شــنبه 13 
مرداد به صورت موقت و به مدت سه روز براى ارتقاى 
بانک هاى اطالعاتى سرویس هاى بیمه اى متوقف 

مى شود.
به گزارش روابط  عمومى ســازمان تأمین اجتماعى، 
توقف فعالیت ســامانه هاى بیمه اى به منظور ارتقاى 
بانک هاى اطالعاتى و بهبود عملکرد خدمات مرتبط 
با این ســامانه ها انجام مى شــود و در این مدت که 
مصادف با تعطیالت پایان هفته و نیز تعطیالت ایام 
تاسوعا و عاشوراى حسینى است، تمامى سرویس هاى 
بیمه اى به جز سرویس استحقاق درمان از دسترس 
خارج مى شوند.براســاس این گزارش، زمان توقف 
فعالیت ســرویس هاى بیمه اى در میانــه ماه و بین 
تعطیالت رسمى انتخاب شده است تا بیمه شدگان و 

کارفرمایان با کمترین محدودیت ممکن مواجه شوند 
و براى استفاده از خدمات در روزهاى آتى مهلت کافى 
داشته باشند. همچنین براى آن دسته از کارفرمایان 
یا بیمه شــدگانى که تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه، 
بیمه ســربازى و... آنان در این بازه زمانى قرار گرفته 
است، تمهیدات الزم اتخاذ شــده تا بتوانند بعد از رفع 
محدودیت، اقســاط خود را پرداخت کنند. همچنین 
ارسال ابالغ هاى قانونى پرداخت حق بیمه نیز در این 

بازه زمانى متوقف خواهد شد.
الزم بــه ذکر اســت ســامانه نســخه الکترونیک 
تأمین اجتماعى در این ایام در دســترس پزشکان و 
مراکز درمانى قرار دارد و صرفًا عکس بیمه شدگان و 
بازنشستگان در این سامانه قابل رویت نخواهد بود و 
احراز هویت بیمه شدگان تأمین اجتماعى با استفاده  از 

کارت شناسایى عکس دار انجام خواهد شد.

80 میلیارد ریال اعتبــار به مراکز آموزش فنــى و حرفه اى 
کاشان اختصاص یافت.فرماندار شهرستان کاشان در بازدید 
از فعالیت هاى آموزش فنــى و حرفه اى ناجى آبــاد از ارائه 
آموزش هاى مهارتى به عنوان نیازمندى اساســى در ایجاد 
اشتغال و توانمندسازى افرادجویاى کار در شهرستان نام برد و 

گفت: با بهره گیرى از ظرفیت هاى شهرستان تالش مى کنیم 
با طرح مسائل و مشکالت سازمان فنى و حرفه اى شهرستان 
در شوراى برنامه ریزى استان اعتبار الزم براى رفع مشکالت 
و تجهیز این ســازمان تخصیص یابد.رییــس مرکز فنى و 
حرفه اى کاشان نیز گفت: 10 گروه جامعه هدف این مرکز در 

بخش دولتى در 165 حرفه به طور رایگان آموزش مى بینند.
محمود الوانى افزود: بــاالى 70 درصد این کارآموزان جذب 
بازار کارشده اند.وى گفت: در ماه هاى اردیبهشت، خرداد و تیر 
بیش از 29 هزار و 587 نفر ساعت در رشته هاى مختلف فنى 

و حرفه اى آموزش دیده اند

اختصاص اعتبار به 
مراکز آموزش
 فنى و حرفه اى کاشان

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهردارى نجف آباد گفت: پرچم عزاى امام حسین(ع) 
به طور همزمان در 3 مکان شهر نجف آباد برافراشته شد.

مصطفى حیدرى بیان داشــت: باحضور معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان، 
فرماندهى لشگر زرهى نجف اشرف، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر نجف آباد 
و جمعى از مسئوالن و مردم مومن و والیتمدار شهرستان نجف آباد پرچم عزاى سرور 

و ساالر شهیدان در سه مکان شهر نجف آباد برافراشته شد.
وى افزود: در این آیین به صورت همزمان پرچم هایى با ابعاد 9 در 16 متر در سه مکان 
پارك کوهســتان، ارتفاعات کوه هاى شــمالى نجف آباد و میدان امام حسین (ع) به 

اهتزاز در آمد. 

اهتزاز پرچم امام حسین(ع) در 3 مکان شهر نجف آباد

مراسم عزادارى ماه محرم در شرکت توزیع برق اصفهان

توسعه شبکه همراه اول در فریدونشهر

خسارت 30 میلیارد تومانى سیل اخیر به عشایر اصفهان

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان رمز بقاى دین اسالم را رشادت ها 
و جانفشــانى هاى حضرت سید الشــهداء (ع) در کربال عنوان کرد و گفت: برپایى 
مجالس عزا براى حضرت اباعبدا... الحســین (ع) در راســتاى زنده نگه داشــتن 
این مکتب و این تفکر اســت که این اقدامات نیز از زمان معصومین (ع) مرســوم 

بوده است.
مهندس سید مجتبى باطنى با اشاره به عمق عشق و عالقه مردم به امام حسین (ع) 

اظهار داشت: شــرکت توزیع برق اصفهان برنامه هاى ویژه اى را براى به نمایش 
گذاشن روزهاى محرم در نظر دارد.

وى گفت: در تمــام امورها و مناطق مراســم هاى مختلف در این راســتا صورت 
گرفته است و امسال همچون سال هاى گذشته مراسم عزادارى حضرت ابا عبدا... 
 الحسین(ع) از روز اول محرم بعد از نماز ظهر و عصر با حفظ پروتکل هاى بهداشتى 

در نمازخانه هاى مختلف صورت گرفته است.

با به روزرسانى زیرســاختهاى مخابراتى، پوشــش اپراتور همراه اول در محدوده 
میالگرد از توابع شهرستان فریدون شهر  توسعه یافت.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در راســتاى برقرارى عدالت 
 BTS ارتباطــى و ارتقاء ارتباطات روســتایى، با بروزرســانى تجهیزات ســایت
میالگرد، این سایت نیز به تکنولوژى3G مجهز گردید و موجبات افزایش کیفیت 

سرویس هاى همراه اول در این منطقه و کاهش نقاط کور فراهم شد.
گفتنى است، میالگرد، روســتایى از توابع بخش مرکزى شهرستان فریدون شهر 
در استان اصفهان  است.  این روســتا در دهســتان برف انبار قرار دارد و براساس 
سرشــمارى مرکز آمار ایران در ســال 1385، جمعیت آن 622 نفر (133خانوار) 

بوده  است.

سیل روزهاى گذشته خســارت ســنگینى را به دام ها و زمین هاى کشاورزى عشایر 
استان وارد کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: بیش از 1200 رأس دام عشایر در اثر سیالب 
اخیر تلف شد و 150 هکتار از زمین هاى کشــاورزى و باغات عشایر نیز در این سیل 

آسیب دید.
مختار اسفندیارى افزود: این سیالب در مناطق عشایرى سمیرم، فریدونشهر، شهرضا، 
دهاقان، چادگان و فریدن اتفاق افتاده و تا کنون حدود 835 چادر عشایر و اثاثیه منزل 
آن ها را از بین برده است. وى گفت: همچنین حدود 265 کیلومتر از جاده هاى مناطق 

عشایر نشین در این سیل از بین رفت.
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان افزود: تا کنون اقداماتى براى کمک رسانى به 
عشایر انجام شده است که از جمله آن مى توان به اهدا پتو، نایلون، غذا، نان و خرما اشاره 

کرد که در حد کمک هاى اولیه است.
اسفندیارى گفت:  خسارات عشایر برآورد شده و به استاندارى، وزارت جهاد کشاورزى 

و ستاد بحران اعالم شده است و در صورت تامین اعتبار براى جبران این خسارات، به 
عشایر اختصاص خواهد یافت.


