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رئیس سازمان مدیریت و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى استان  خبر داد؛برنامه ریزى استان  خبر داد؛
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خودپرداز هم 
حریم شخصى است

پساب فاضالب نیاسر در 
چرخه آبیارى فضاى سبز 
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دوچرخه و پیاده محورى
 در دستور کار

 شهردارى سده لنجان

حمایت کودکان و مادران 
باردار بى بضاعت در کاشان

«شهر یاران جوان» 
به یارى زیباشهر مى آیند
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غذا هاى تند 
براى سالمت 
مضر نیستند

اخطار به 300 مشترك خانگى پر مصرف برق
3

چالش غذاى تند این روز ها رایج اســت، اما آیا 
خوردن فلفل قرمز و ســس هاى تند مى تواند 
به بدن شما آسیب برساند. یکى از متخصصان 
تغذیه مرکز پزشکى کلیولند در اوهایو پیشنهاد 

مى کند که اگرچه ممکن است...

آزادسازى قیمت آرد از شهریورماهآزادسازى قیمت آرد از شهریورماه
معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان: نوع تخلفات نانوایى هامعاون جهاد کشاورزى استان اصفهان: نوع تخلفات نانوایى ها

 به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت تغییر کرده است به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت تغییر کرده است
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گرماى هواى اصفهان در چند هفته گذشته سبب افزایش مصرف برق در سطح استان شده
 اما در بخش خانگى و صنوف اعمال قطعى برق انجام نشده است

کاپیتان ذوب آهن:

پرسپولیس نه،
 به تراکتور فکر مى کنیم

کاپیتان تیم ذوب آهن پس از تســاوى تیمش مقابل پرسپولیس گفت: ما 
بازى را خوب اداره کردیم و توانستیم یک امتیاز را بگیریم. ما از حاال به بازى 

با تراکتور فکر مى کنیم و این بازى دیگر براى ما تمام شد.

در صفحه 7 بخوانید7

عبور موفقیت آمیز 
گاندوها

 از خوان «قرمز»

بهره بردارى از خط بن- بروجن صحت دارد
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان:
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کشف 300 دستگاه تلفن همراه سرقتى در اصفهان آیا مى توانیم ازاطالعات مان دراینترنت محافظت کنیم؟استان کسرى شدید مدرسه در کالنشهر اصفهانتکنولوژى چند ماده غذایى که سوخت وساز بدن را باالمى برند استان سالمت

انجماد شهر؛ یکسال گذشت!
به دنبال «محمد اسالمى» بودند تا به عنوان شهردار 
اصفهان معرفى شود. کسى که وزیر دولت روحانى بود 
و چندى بعد شانه هاى سازمان انرژى اتمى کشور را 
به دست گرفت. از همان ابتدا مشخص بود که طرح 
نام چنین فردى، بیشــتر یک الف تبلیغاتى است تا 
گزینه سازى براى کلیددارى شهر. چه بسا نه او خود 
حاضر به پذیرفتن چنین مســئولیتى بود که در برابر 
سمت قبلى اش به هیچ شبیه بود و نه پارلمان نشینان 
شهر مى توانستند در کنار او عرض اندام کنند. براى 
همین بود که بعــد از یک «بازى» تــک حذفى به 
«على قاسم زاده» رسیدند. کسى که سعى کردند او 

را به عنوان یک چهره فرهنگى به شهر بقبوالنند.

این انتخاب شــورا، دقیقًا مانند عادت بســیارى از 
رانندگان است که در تقاطع، راهنماى چپ مى زنند 
ولى به راست مى پیچند و در نتیجه این سرگردانى، 
تردد در یک مســیر هموار را براى سایرین با تنش و 
چالش مواجه مى ســازند. از یک طرف نام فردى را 
مطرح کرده بودند که حداقل چند سال تجربه مستقیم 
در عمران و ساخت و ساز مســکن و خیابان و جاده 
داشت. ولى بعد کسى را انتخاب کردند که معتقد است 
اصفهان دیگر به خیابان جدید نیاز ندارد و کار عمرانى 

به اندازه کافى در شهر صورت گرفته است.
در جهان امروز، شهردارى ها...

ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى در نظر دارد مجتمع هاى فرهنگى و هنرى ذیل را از طریق مزایده به صورت الکترونیکى 
واگذار نماید.

مجتمع فرهنگى و هنرى استاد فرشچیان – مجتمع فرهنگى و هنرى شهرستان فریدن – مجتمع فرهنگى و هنرى 
شهرستان فریدونشهر – مجتمع فرهنگى و هنرى سمیرم – مجتمع فرهنگى و هنرى لنجان – مجتمع فرهنگى و هنرى 

بادرود – مجتمع فرهنگى و هنرى دهاقان 
زمان انتشار در سایت: 1401/05/22

تاریخ بازدید: 1401/05/23 لغایت 1401/06/08
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایى: 1401/06/10
شرایط عمومى و توضیحات مزایده دستگاه اجرایى:

برگزارى مزایده طرف از طریق سامانه تدارکات دولتى مى باشد و کلیه فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضامین در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن مزایده گران از این طریق امکان پذیر است.
کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده و 

بررسى و انتخاب است.
عالقه مندان به شرکت درمزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى دولت (توکن) با شماره 02141934

تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سامانهwww.setadiran.ir موجود است.
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمى استان اصفهان 

آگهى مزایده اجاره شماره 5001003393000002

م.الف:  1363815

ی نگ و ارشاد اسال ل  اداره 
ھان تان ا ا

دانـشگاه هنـر اصفهـان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذاى دانشجویى خود در سال تحصیلى 1401-1402
را از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى به اشخاص حقوقى واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت آگاهى از شرایط مناقصه، دریافت اسناد و مدارك در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه 25  و 
26مرداد ماه  از ساعت 9صبح لغایت 12ظهر به امورحقوقى، قراردادها و رسیدگى به شکایات دانشگاه هنر 
به نشانى اصفهان- خیابان حکیم نظامى - روبروى خاقانى- ساختمان مرکزى دانشگاه هنر اصفهان-دفتر 
امور حقوقى، قراردادها و رسیدگى به شکایات مراجعه نمایند.تلفن تماس 36269168  ((پرداخت هزینه 

آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.))

دانـشگاه هنـر اصفهـان در نظر دارد امور حمل و نقل دانشجویان خوابگاه خود در سال تحصیلى 1401-1402
را از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى به اشخاص حقوقى واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت آگاهى از شرایط مناقصه، دریافت اسناد و مدارك در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه 25  و 26
مرداد ماه  از ساعت 9صبح لغایت 12ظهر به امورحقوقى، قراردادها و رسیدگى به شکایات دانشگاه هنر به 
نشانى اصفهان- خیابان حکیم نظامى - روبروى خاقانى- ساختمان مرکزى دانشگاه هنر اصفهان-دفتر امور 
حقوقى، قراردادها و رسیدگى به شکایات مراجعه نمایند.تلفن تماس 36269168  ((پرداخت هزینه آگهى بر 

عهده برنده مناقصه مى باشد.))

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

مناقصه عمومى دومرحله اى

تجدید مناقصه عمومى دومرحله اى

م.الف .1364171

م.الف. 1364182

ثبت ثبت 1111 هزار  هزار 
طالق در اصفهان طالق در اصفهان 

طى سال طى سال 14001400
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و و ى ش ب ر

کاپیتان تیم
بازى را خوب
تراکتور فک با

آیا 
ند
ن
د 
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سفر فورى وزیر نیرو
به چهارمحال و بختیارى 

یارانه شهریور
نقدى است یا کاالیى؟

خبرخوان
گرما خوزستان را

ول نمى کند 
کارشــناس اداره کل هواشناسى  ایسنا|
خوزستان از پیش بینى وقوع دماهاى بسیار باال در 
این استان خبر داد. على باندرى که در یک برنامه 
تلویزیونى صحبت مى کرد، گفــت: در روزهاى 
دوشنبه و سه شنبه وقوع دماهاى 49 درجه و باالتر 

در برخى نقاط خوزستان مورد انتظار است.

آغاز رتبه بندى معلمان
از 26 مرداد

وزیر آمــوزش و پــرورش از آغاز  میزان|
رتبه بندى معلمان از 26 مرداد خبر داد. یوســف 
نورى با حضور در یک برنامــه تلویزیونى گفت: 
سامانه رتبه بندى باز شــده که براى تعدادى از 
همکاران به صورت آزمایشى کار را انجام دهیم تا 
مشکالتش کمتر شود و از بیست و ششم همین 
ماه، سامانه براى مراجعه همکاران باز خواهد شد.

تاریخ تشییع «سایه»
زمان تشییع و خاکسپارى  سینماپرس|
پیکر هوشنگ ابتهاج (ســایه) مشخص شده اما 
هنوز معلوم نیست که تشییع از کجا انجام مى شود. 
پیکر هوشنگ ابتهاج (سایه) چهارشنبه 26 مرداد، 
ساعت 20 به تهران مى رسد و مراسم تشییع پیکر 
این هنرمند، روز پنج شنبه 27 مرداد انجام مى شود. 
هرچند هنوز مشخص نشده که این مراسم طبق 
وصیت «ســایه» از پاى درخت ارغــوان انجام 

مى شود یا از مقابل تاالر وحدت.

وجود 2/6 میلیون 
بناى لرزان در کشور  

مدیرعامــل شــرکت بازآفرینى  تسنیم|
شهرى ایران اظهار کرد: در زمان حاضر با انبوهى 
از مسائل لرزان در شهرها مواجه هستیم. هم اکنون 
2/6 میلیون واحد بناى ناپایدار و لرزان در کشــور 
داریم. محمــد آیینى ادامه داد: حــدود 210 هزار 
بناى ناپایدار تاکنون احیا شده است و در این بناها 
670 هزار واحد مسکونى ساخته شده است. وى با 
تأکید بر محوریت مردم در بحث نوسازى بافت هاى 
فرسوده، گفت: هدف ما این است که مردم و بخش 
خصوصى وارد این عرصه شوند، بر این کار نیز دولت 
کمک ویژه مى کند تا مردمى سازى این جریان در 

زمان کوتاهى عملیاتى شود.

کشتار 34 یوز در 28 سال
در 28 سال گذشته، 34 قالده یوزپلنگ  ایرنا|
در ایران کشته شــدند که به طور میانگین هر دو 
سال، سه یوزپلنگ ایرانى تلف شده اند و با در نظر 
داشتن میزان پایین زاد و ولد یوزپلنگ، تلف شدن 
یک و نیم یوزپلنگ در سال، به معناى قرار گرفتن 

در مسیر انقراض کامل است.

 زنبور داخل دهان شهردار!
خبرآنالین | کلیپى از شــهردار شهر تورنتو 
کانادا که در حال ســخنرانى بود و زنبورى او را 
اذیت مى کرد پر بیننده شده است. در این ویدیو 
مشخص است که شهردار سعى کرد زنبور را دور 
کند، اما زنبور سرسخت در حین صحبت کردن او 

وارد دهان شهردار شد. 

 حمله به
«بالگرهاى حجاب»

| در واقع بالگرهاى  روزنامه جام جم
حجاب، فرار از قانون، شرع و عرف، افراط و تفریط 
را که خالف مباحث اسالمى است رواج مى دهند تا 
نظام خانوادگى ایران تضعیف شود و سبک زندگى 
خالف آنچه مورد تأیید کشــور ایرانى-اسالمى 

ماست، تبلیغ شود.

آرامش مثالزدنى 
ایرنا |ســردار رمضان شــریف، معاون روابط 
عمومى و سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
با تأکید بر اینکه مگر کشور با چه مشکلى روبه رو 
است که آن را بحرانى ترسیم مى کنند توضیح داد: 
80 میلیون جمعیت در آرامــش مثالزدنى زندگى 
مى کنند که شاخص هاى رشــد و توسعه آنها قابل 
مقایسه با پیش از پیروزى انقالب نیست. وى ادامه 
داد: چرا داشته هاى خودمان را کوچک مى شماریم 
تا دشمن تالش کند نداشته هاى خودش را به صحنه 

افکار عمومى بکشاند؟

سرنوشت 2 تحریم 
ایسنا|«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در 
مذاکرات وین در توییتى نوشت: تحریم ها علیه ایران 
ممکن است به زودى برداشته شــوند. اما در مورد 
تحریم ها علیه روسیه نمى شــود چنین گفت. تنها 
بخشى از آنها مربوط به اوکراین است. غرب، خط 
مشى مستقل روسیه را یک چالش راهبردى مى داند 

و به سختى اعمال تحریم ها را کنار مى گذارد.

صادرات  پس از
کاهش مصرف داخلى

تجارت نیوز |در حالى ســرانه مصرف لبنیات 
به نصف کاهش پیدا کرده که گفته مى شــود مجوز 
صادرات محصوالت لبنى به چین صادر شــده است. 
در شــرایطى که در بازار داخلى قیمت لبنیات از مواد 
مضرى مانند نوشابه پیشى گرفته، آیا تولیدکنندگان 
به دنبال این هستند که محصوالت لبنى بدون تقاضا 
را صادر کنند؟ سخنگوى انجمن صنایع لبنى عنوان 
کرد: با کاهش ســرانه مصرف لبنیات، محصوالت 
به شــیر خشــک صنعتى، کره و خامه تبدیل شد. او 
تأکید کرد: کاهش ســرانه مصرف بدین معنا نیست 
که مازاد محصوالت لبنى که در بازار تقاضایى براى 
آن وجود ندارد، صادر مى شــود. در حال حاضر بخش 
عمده صادرات به شیر خشــک صنعتى، کره و خامه 

اختصاص دارد.

عجیب و غریب ترین! 
حواشى معرفى  باشگاه خبرنگاران جوان|
یک مدیر استانى شرکت پست خبرساز شد. در توضیح 
این خبر آمده: مدیرکل پست خراسان شمالى،  معارفه 
نشده از دور خارج شد؛ در پایان مراسم معارفه مدیرکل 
پست خراســان شمالى، کســى تماس مى گیرد که 
شخص دیگرى باید به عنوان مدیرکل معرفى شود! در 
این ویدیو کسى به مجرى برنامه این خبر را مى دهد 
و یک نفر دیگر بالفاصله بنر بزرگ معرفى مدیرکل 
جدید را که مراسم معارفه اش تمام شده بود از پشت 

سر مجرى مى کند و مى برد!

«ترامپ» به خانه  «بایدن» 
حمله مى کند!

«رودى جولیانى»، شــهردار ســابق  ایسنا |
نیویورك و وکیل شخصى ســابق «دونالد ترامپ» 
با بیان اینکه تفتیش اف بــى آى از عمارت ماراالگو 
«اقدامى سیاسى» بود، گفت که اگر ترامپ در انتخابات 
2024 پیروز شود، به خانه هاى «جو بایدن»، «یورش» 
خواهد برد. این در حالى است که نتایج جستجوى روز 
جمعه اف بى آى نشــان داد که این رئیس جمهورى 
سابق آمریکا متهم به اختفا و نگهدارى «اسناد فوق 

محرمانه» در خانه اش است.

ایران خودرو و قند و شکر!
خبرفورى| درحالى که انتظار مى رفت تعاونى 
کارکنــان ایران خــودرو در بخش هاى وابســته به 
خودروسازى و قطعه سازى ســرمایه گذارى کند، اما 
این گروه از طریق چندین شرکت زیرمجموعه خود 
سهامدار کارخانه هاى تولیدى صنعتى ثابت خراسان 
است. در وب سایت شرکت مذکور حوزه فعالیت شرکت 
و محصوالت عمده شامل قند کله، شکر، تفاله خشک 

و مالس ذکر شده است.

به دنبال ادامه دار شــدن مشکالت آبى برخى شهرها و 
روستاهاى استان چهارمحال و بختیارى، وزیر نیرو در 
سفرى فورى و از پیش تعیین نشده عازم این استان شد.

بارش هــاى سیل آســاى روز 17 مرداد ســال جارى 
موجب گل آلود شدن بخشــى از منابع تأمین آب استان 
چهارمحال و بختیارى شد که این مسئله روند آبرسانى 
این اســتان را با مشــکالتى مواجه کرد. اســتفاده از
 روش هاى اضطرارى، اعزام 13 دستگاه تانکر آبرسانى، 
ارســال 50 هزار بطرى آب بســته بندى و ارسال  26

کیلومتر لوله 110 به منظور اتصال منابع آب زیرزمینى 
به شبکه آب شــرب اســتان چهارمحال و بختیارى از 

استان هاى همجوار اجرایى شد تا مشکالت آبى شهرها 
و روســتاهاى مختلف اســتان چهارمحال و بختیارى 
کاهش یابد._خط آبرســانى اضطرارى به شهرکرد که 
براى مواقع ضروى تعبیه شــده بود، با ظرفیت بیش از 
90 لیتر بر ثانیه در مدار قرار گرفت؛ اما با ادامه دار شدن 
مشکالت و کمبودها در زمینه تأمین آب که موجب بروز 
اختالل در روند زندگى روزانه مردم بخش هاى مختلف 
این استان شده، على اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در سفرى 
از پیش تعیین نشده، صبح روز گذشته عازم چهارمحال 
و بختیارى شد تا از نزدیک فرماندهى عملیات آبرسانى 

را برعهده گیرد.

بنا به گفته وزیر اقتصاد، گزارش طــرح کاالبرگ قرار 
اســت تا آخر مرداد ارائه شــود؛ با این حســاب، یارانه 
شــهریور به صورت کاالیى خواهد بــود؟ یارانه نقدى 
مردادماه هفته گذشته واریز شد و این، چهارمین یارانه 
نقدى پس از حذف ارز 4200 تومانى بوده است. این در 
شرایطى است که زیرساخت هاى طرح کاالبرگ در حال 
آماده سازى است و بنا به گفته وزیر اقتصاد، گزارش طرح 
کاالبرگ قرار است تا آخر مرداد ارائه شود. طیبه حسینى، 
سخنگوى ســازمان هدفمندى یارانه ها نیز در پاسخ به 
این که یارانه بعدى نقدى است یا کاالیى عنوان کرده، تا 
زمانى که ابالغ رسمى صورت نگرفته باشد، یارانه ها به 

صورت نقدى پرداخت مى شود و هنوز هم ابالغى صورت 
نگرفته، بنابراین فعًال گفته مى شود ماه بعد هم پرداخت 
به صورت نقــدى خواهد بــود. در این میان، پیش بینى 
مى شود تغییر در شیوه پرداخت یارانه ها از مهرماه کلید 
بخورد. البته به باور کارشناسان، اگر دولت قصد واقعى 

براى تغییر شیوه پرداخت داشته باشد.
پرداخت یارانه نقدى از اردیبهشــت امسال و به دنبال 
حــذف ارز 4200 تومانى از واردات کاالى اساســى با 
رویه جدید و مبلغ 300 تا 400 هزار تومان به تناســب 
دهک بندى صــورت گرفته براى 9 دهــک پرداخت 

مى شود.

ادامه از صفحه اول...
به عنــوان هســته اولیــه و نقطه ثقل شــکل گیري 
فعالیت هاي اجتماعی، سیاســی، اقتصادي و عمرانی 
شــناخته می شــوند و انجام امور خدماتی، زیباسازي، 
تســهیل تردد به همراه عمران و آبادانی شهر، از جمله 

وظایف اساسی و ساختاري شان تلقی می شود.
در حال حاضر و در اصفهان ما، انجام امور خدماتی که 
جمــع آوري زباله مهمترین آن اســت با چالش جدي 
مواجه شده و ســرویس دهی به مردم از  15 روز در ماه 
به 12 روز کاهش یافته اســت. آن هم در شرایطی که 
جهت گیري شهرهاي بزرگ جهان، به خدمات رسانی 

روزانه گرایش پیدا کرده است. 
در حوزه زیباسازي کمترین اتفاق مؤثري در سطح شهر 
هویدا نیست و به جز آذین بندي هاي مناسبتی ناشیانه 

و سطحی، چیزي به چشم نمی آید. 
در حوزه ســاماندهی به ترافیک و حمل و نقل هم که 
گالیه شدید و تذکر یکی از اعضاي شوراي شهر در این 

زمینه، گویاي وضعیت اسفبار جاري است. 
این مجموعه نواقص و کوتاهی در مسیر اعتالي شهر 
که پس از سکانداري «علی قاسم زاده» بروز پیدا کرده، 
در شرایطی است که او در حوزه انجام امور عمرانی به 
صورت کلی منکر لزوم آن است. به عبارت بهتر، او معتقد 
است که طی دوره ها و ســال هاي گذشته در اصفهان 
به اندازه کافی ابر پروژه ها به فرجام رسیده اند و دیگر 
نیازي به خیابان ســازي و فعالیت هاي عمرانی بزرگ 

احساس نمی شود. 
«قاسم زاده» سال گذشته و تقریباً در چنین ایامی بود که 
در برابر اعضاي شوراي شهر قرار گرفت تا براي آخرین 
بار از برنامه خود دفاع کند. وي در بخشی از سخنان خود 
تأکید کرد که االن دیگر نیازي بــه پروژه هاي بزرگ 
شــهري نداریم، معابر ما تقریبًا تکمیل شده و باید به 

کیفیت شهر بپردازیم. 
تعجب آن است شــورایی که این حرف ها را شنید، به 
سادگی از آن گذشت و بدون اینکه متوجه باشد گزینه 
شهرداري چه در سر می پروراند، باز هم او را به عنوان 
شــهردار اصفهان برگزید و بعد هم در برابر تسري این 
اعتقاد ســکوت کرد تا امروز و در اصفهان ما، نه پروژه 
بزرگ شهري داشته باشــیم و نه کیفیت زندگی تغییر 

کرده باشد. 
یکسال از فعالیت دوره فعلی شــوراي شهر و تصدي 
شــهرداري «قاســم زاده» می گذرد و همان گونه که 
شاهدیم، توسعه عمرانی در کمترین میزان ممکن بروز 
یافته و تنها معطوف به اجراي پــروژه هاي نیمه تمام 
شهرداران قبلی و ساختمان هاي کوچک محله محور 
اســت. این در حالی اســت که حتی پیشــرفته ترین 
شهرهاي جهان که در اوج توسعه و آبادانی سیر می کنند 
و کمترین نقصی در تردد و خدمات رسانی به شهروندان 
و تأمین رفاه و آســایش آنان ندارند، بــاز هم فعالیت 
عمرانی و گســترش مســیرهاي ارتباطی را فراموش 
نکرده و هر روز و هر ماه بر آن تأمل ویژه دارند. شــاید 
به همین دلیل اســت که وقتی با کمبــود فضاي الزم 
براي این منظور مواجه می شوند، به احداث خیابان ها 
و بزرگراه هاي دو طبقه و چند طبقه اي می پردازند که 

نقشی عمده در تسهیل تردد و افزایش سرعت رفت و 
آمد و حمل و نقل درون شهري دارد.

توســعه فعالیت هاي عمرانی و افزایش معابر ارتباطی 
فقط به صرف تسهیل تردد نیســت. یک مسیر جدید، 
یک خیابان و یک بزرگراه در اولیــن تأثیر خود رونق 
اقتصادي را به همراه دارد. افزایش تعامالت اجتماعی را 
به ارمغان می آورد. فرهنگسازي می کند. خدمات رسانی 
را تســهیل و تمام نازیبایی ها را به چالش می کشــد. 
امنیت عمومی را تأمین و سالمت شهروندان را تضمین 
می کند. نشاط و شادي را به روح شهر تزریق می کند و 

آسیب هاي روانی را کاهش می دهد.
حال با چنین ویژگی هایی، آیا باز هم باید پذیرفت که 
اصفهان ما که بخش عمده اي از آن در بافت فرسوده 
آرمیده اســت و نقــاط مختلف آن با انبــوه معضالت 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي مواجه است، دیگر به 
توسعه فعالیت هاي عمرانی و خیابان کشی و بزرگراه 

نیاز ندارد؟
گروهــی در توجیــه نظر شــهردار اصفهــان، عدم 
فعالیت هاي عمرانی را به تأمین بودجه و مشــکالت 
اقتصادي جاري ربط می دهند. صد البته توسعه شهري 
به پول نیاز دارد ولی اصفهان هم فقیر نیســت. شهر ما 
روي پول خوابیده اســت. آنان که می گویند درآمدي 
نیســت، حرف بی جا می زنند. یا دروغ می گویند و یا 
ُعرضه تأمین درآمد ندارند. کافی است این شهر خودش 
را تکان بدهد تا میلیارد میلیارد از آن بیرون بریزد و صرف 
اموري شــود که در کمترین زمان ممکن، نه تنها تمام 
هزینه هاي صورت گرفته را برگرداند، بلکه سود سرشار 

اقتصادي، رفاهی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
طبیعتًا تمام مردم و به خصوص سرمایه گذاران بخش 
خصوصی هم، چنانکــه تاکنون نشــان داده اند پا به 
میدان هســتند. فقط کافی است بدانند که آنچه هزینه 
می کنند، براي شهر و آینده آن صرف می شود؛ نه آنکه 
سرمایه اي براي تأمین مقاصد سیاسی و مصدرنشینی 

فرد یا گروهی خاص شود. 
شــهرداران مطــرح اصفهان نظیــر جمالــی نژاد، 
سقاییان نژاد، جوادي، عظیمیان و ملک مدنی که شهر را 
به شکوفایی عمرانی رساندند، با تکیه بر همین کلید واژه 
مشارکت عمومی و اهتمام بر خرد جمعی و آتیه نگري 
براي فرداي مــردم بود. وگرنه آنان هم با مشــکالت 
اقتصادي زمان خود درگیر و از حمایت ارکان دولتی در 
مضیقه بودند. ارثیه پدري هم نداشــتند که با آن، انبوه 

پروژه هاي عمرانی را به فرجام برسانند.
«قاسم زاده» متأسفانه در مســیر «نوروزي» حرکت 
می کند که کارنامه عمرانی اش چنان خالی بود که در 
ســال آخر صدارتش، کنار خیابان ها را آجرکشی کرد 
و به عنوان رینگ دوچرخه ســواري تحویل مردم داد. 
افزایش کیفیت زندگی مردم هم که «قاسم زاده» آن را 
پر طمطراق جلوه داد، تنها یک شعار است تا بر اساس 
آن بر ناتوانی خود در توسعه شهر سرپوش بگذارد. البد 
االن هم معتقد است که طی یکســال گذشته کیفیت 
زندگی مردم را از صفر به صد رســانده اســت. چرا که 
سنجش کیفیت خط کش و کنتور ندارد و ادعاي او هم 

آمپر نمی اندازد.
شاید آنچه شهردار اصفهان و اطرافیان او می پندارند آن 
است که همه چیز گل و بلبل شده ولی آنچه هویداست 
انجماد شهر در حوزه توسعه و گسترش خدمت رسانی 
عمومی است. متأســفانه در طول یکســال گذشته، 
اصفهان همسان و هم پاي رشد و توسعه سایر عرصه ها 
حرکتی نداشته است. راه اندازي فالن سامانه و بهمان 
سایت هم فانتزي بازي است. نه آنکه بد باشد ولی وقتی 
حرکتی در شــهر صورت نمی گیرد، تمام فعالیت هاي 

جنبی اصًال ارزش و جایگاهی ندارند.
وقتی «سقاییان نژاد» استیضاح شد و از اصفهان رفت، 
یکی از ســرمایه گذاران بزرگ شهر می گفت: «روزي 
را می بینم که باید تا "قم" پیاده برویم و او را به اصفهان 
برگردانیم.» ولی عملکرد یکسال گذشته شهردار فعلی 

کار را به جایی رسانده که باید فانوس به دست بگیریم و 
همان «نوروزي» را پیدا کنیم. چرا که او حداقل چهار تا 
کلنگ به زمین زد تا امروز به عنوان پروژه هاي نیمه تمام 
در حال احداث باشــند وگرنه دریغ از یک فعالیت ساده 
عمرانی که در دوره فعلی شــهرداري به سامان رسیده 

باشد.
البته شاید از «قاسم زاده» نمی توان بیش از این انتظار 
داشت. او همین اســت که هست و تغییر نگرش او هم 
به سادگی امکانپذیر نیست. او بیشتر عالقه دارد که در 
یک گوشه بنشــیند و ایده پردازي کند. حداقل مدرك 
تحصیلی او گواهی بر این مدعاســت. وگرنه به جاي 
اینکه دکتراي مشــاوره بگیرد، دروس فنی و عمرانی 
می خواند تا با ساخت و ساز و پروژه هاي مختلف دست 
و پنجه نرم کند. در این میان ســئوال و انتقاد اساسی 
از شوراي شهر اصفهان اســت که در زمان انتخابات، 

ادعاي شان به فلک می رسید. 
باید از آنان پرسید شهري که به مردم وعده دادید همین 
بود؟ شهري که در مقطعی کارگاه عمرانی شده بود، آیا 
باید دلخوشی اش به راه اندازي یک تقاطع ساده محلی 
و یا یک پارکینگ کوچک در فالن خیابان باشد که تازه 

سنگ بناي آن هم در قدیم گذاشته شده؟ 
اعضاي شــوراي شــهر، اگر نان گندم نخورده باشند، 
حداقل آن را در شهرهاي دیگر دیده اند. برخی از آنها در 
دوره هاي پیشین شوراي شهر استخوان خرد کرده اند 
و با شــهرداران قبلی همکار و هم سخن بوده اند. این 
چه تفکري اســت که اجازه می دهد در برابر سکون و 
رکود و انجماد شهر، زبان در کام بگیرند و به آینده شهر 

نیاندیشند؟
دقیقًا یکسال از آغاز فعالیت شوراي ششم شهر اصفهان 
گذشته است و به صراحت می توان گفت که این شورا نه 
براي خود و نه براي شهردار منتخب خود، چیزي براي 
عرضه ندارد. آه و فغان از روزي که چهار ســال گذشته 

باشد و باز هم چیزي براي گفتن نداشته باشند! 

هجوم عقرب هاى سمى به برخى از روستاهاى 
شرقى هرمزگان از جمله روستاى چاهنان بخش 
سندرك و در خطر بودن جان مردم به خصوص 
کودکان با نیش عقرب هاى ســمى در روزهاى 
اخیر ســبب نگرانى مردم شــده اســت. به طور 
متوســط هر هفته دو مــورد عقرب گزیدگى در 
این روســتا اتفاق مى افتد و این امر موجب ترس 
و برهم خوردن آسایش روانى مردم و خانواده ها

 شده است. 
عقرب ها تقریبًا در همه جا هســتند و در برخى از 
خانه ها حتــى تا رختخواب مــردم و درون حمام 
و دستشــویى نیز نفوذ کرده و به شــدت پرشمار 
شده اند به طورى که مردم مى گویند پشت درب 
خانه ها روزانه تا 10 عقرب زرد مى کشند و حتى 
در سرویس بهداشتى و حمام نیز از خطر عقرب ها 

در امان نیستند.
عقرب ها از شــدت گرما به سمت منازل مردم به 
حرکت درآمده اند و به دلیل بــاز بودن زیر درب 
ورودى بســیارى از خانه هاى روســتایى و یا از 
درزهاى کنار و زیر کولرهاى پنجره اى وارد خانه ها 

مى شوند و چون رنگ زرد کمرنگى دارند، با رنگ 
محیط کمتر قابل تشخیص هستند و چون رفتارى 
هجومى دارند، خطر نیش زدن آنها نیز دوچندان 

شده است.
به گفته ایرج احمدى، عضو شــوراى اســالمى 
روســتاى چاهنان، در این روستا پنج فوتى ناشى 
از عقرب زدگى داشــته ایم که آخرین مورد مرگ 
و میر ناشى از عقرب گزیدگى، فرد کهنسالى در 
روستا بود که در ابتداى دهه محرم قربانى نیش 

عقرب هاى سمى شد.
على احمدى پناه، مهندس کشاورزى در منطقه 
شــرق هرمزگان مى گوید: عقرب ها و مارها پس 
از بارندگى مونســونى اخیر به  شــدت افزایش 
پیدا کرده اند و ســیالب ها در طول مســیر، خانه 
بسیارى از عقرب ها و مارها را در حاشیه رودخانه ها 
تخریب مى کند و آنها را با خود همراه مى سازد و 
لذا در بخش انتهایى مسیر که رودخانه وسعت پیدا 
مى کند، این جانوران موذى فرصت پیدا مى کنند 
تا از آب خارج شوند و به سمت روستاهایى بیایند 

که شرایط زیست دارند.

سخنگوى ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 
با گالیــه از فعالیت هاى فرهنگى دانشــگاه 
آزاد اســالمى گفت: در ســفر هایى که به چند 
استان داشــتیم، با گالیه هاى شــدید مردمان 
شــهرهاى کوچکى مانند جهــرم، دامغان و 
استهبان مواجه شدیم که دانشگاه آزاد اسالمى 
در آن شهر ها شــعبه و مرکزى دارد. متأسفانه 

این دانشگاه در شهر هاى مختلف حضور یافته 
اما از نظر فرهنگى کار چندانــى انجام نداده و 
حضور دانشجویان با پوشــش ها و رفتار هاى 
نامتعارف در شــهر هاى کوچک ســبب تغییر 
فرهنگ جوانــان و گالیه هاى شــدید مردم

 شده است.
حجت االسالم ســیدعلى خانمحمدى با بیان 
اینکه هنــوز جریاناتى در دانشــگاه آزاد اجازه 
تحوالت فرهنگى را نمى دهند، گفت: سئو الى 
که از عزیــزان مطرح اســت، این اســت که 
برنامه هاى فرهنگى دانشــگاه براى هدایت و 
تزکیه دانشجویان چیست؟ شما یک دانشگاه را 
در یک شهر تشکیل داده اید و دختر ها و پسر ها 
را به صورت مختلط آنجا برده اید و این افراد چند 
سال در بین اهالى آن شــهر زندگى مى کنند و 
با جوانان آنها معاشــرت مى کنند، حال چگونه 
مى گویید که ما بر فرهنگ شــهر ها اثر منفى 

نگذاشته ایم؟

انجماد شهر؛ یکسال گذشت!

دانشگاه آزاد، فرهنگ شهرهاى کوچک را هجوم عقرب  به خانه جنوبى ها
تغییر داده است
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کسرى شدید مدرسه در 
کالنشهر اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: در کالنشهر 
اصفهان با کسرى شدید مدرسه و کالس درس مواجهیم 
بطوریکه بسیارى از مدارس ما دونوبته هستند و در ناحیه 
5 اصفهان، هیچ دبستان یک نوبته وجود ندارد. محمدرضا 
ابراهیمى با بیان اینکه کسرى نیروى انسانى در آموزش 
و پرورش استان اصفهان نیز یک معضل بزرگ است، 
افزود: یکى از اقدامات انجام شده براى رفع این مشکل، 
افزایش ظرفیت دانشــجویان در دانشــگاه فرهنگیان 
اصفهان بود بطوریکه ظرفیت آن سه برابر شد و 2 هزار 
و 300 دانشجو دارد. وى ادامه داد: با توجه به اینکه پس 
از 2 ســال دوران کرونا، مقرر است کالس هاى درس 
بطور حضورى برگزار شود، امســال براى حدود هزار و 
500 دانشجو معلم در استان کمبود خوابگاه داریم که از 
مسووالن استان و سازمان هاى مختلف مى خواهیم که 

براى رفع این مشکل به ما کمک کنند.

اموال مازاد خود را 
تعیین تکلیف کنید

سیدرضا مرتضوى، استاندار اصفهان در جلسه شوراى 
عالى برنامه ریزى و توسعه اقتصادى استان به موضوع 
واگذارى ساختمان هاى دولتى بالاستفاده یا نامناسب 
اشاره کرده و افزود: دستگاه هایى که اماکن استیجارى 
در اختیار دارند یا ساختمان هاى آن ها بالاستفاده است، 
اماکن خود را هرچــه زودتر جهت تعییــن تکلیف به 
ســازمان مدیریت  و برنامه ریزى استان براى فروش 
یا گذاشــتن در اختیار دســتگاه هاى دولتى متقاضى 
قرار دهنــد. وى تاکید کرد: مســؤولین دســتگاه ها 
ساختمان هاى بالاســتفاده خویش را براى مدرسه در 
اختیــار وزارت آموزش  و پرورش قــرار دهند و اگر به 
خواست خویش این کار را نکنند، قهرا از آن ها گرفته 

خواهد شد.

هوا 2 درجه
 گرم مى شود

کارشناس هواشناسى استان اصفهان گفت: نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى نسبتاً پایدار تا اواسط هفته 
روى استان است، بر این اساس در اکثر مناطق آسمان 
صاف تا کمى ابرى، گاهى افزایش وزش باد نسبتاً شدید 
پیش بینى مى شود. ابراهیم هنرمند گفت: دماى هوا در 
اکثر مناطق استان طى 24 ساعت آینده یک تا دو درجه 

سانتى گراد افزایش پیدا مى کند.

احداث پد بالگرد اورژانس 
در صفه

مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان از اجراى طرح 
احداث پد بالگرد اورژانس هوایى در کوه صفه با هدف 
تأمین ایمنى گردشگران این پارك کوهستانى خبر 
داد. احمد رضایى با اعالم ایــن خبر گفت: عملیات 
انتقال مجروحین توســط امدادگران به دلیل صعب 
العبور بودن مسیرها و دورى مسافت تا خودروهاى 
امــدادى و اورژانس در بازه زمانى 2 الى 3 ســاعت 
صورت مى گیرد که زمانى بسیار طوالنى است و این 
زمان صدمات جبران ناپذیرى را براى شخص حادثه 
دیده به دنبال دارد. از این رو با کســب نظر مساعد 
استاندارى و فرماندارى و موافقت شهردار اصفهان 

این طرح اجرایى مى شود.

عملکرد یکساله 
شوراى شهر اصفهان

رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: در 
سال نخست فعالیت شــورا در مجموع 218 مصوبه 
داشــتیم که 48 مورد، از ســوى فرماندارى مورد 
اعتراض قرار گرفت که از ســوى شــورا پاسخ داده 
شد. محمد نورصالحى با اشاره به آمار جلسات علنى 
بیان کرد: 51 جلســه هیأت رئیســه و بالتبع آن به 
همین میزان جلسه علنى در یک سال گذشته برگزار 
شــد، 178 الیحه بررســى و 166 الیحه تصویب 
شد، همچنین 8 طرح مطرح شــد که 7 مورد آن به

 تصویب رسید.

خبر

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: بارش ها و سیالب هاى ناشى از سامانه مونسون 
بیش از 40 میلیارد تومان به راه ها و پل هاى این استان 
خسارت وارد کرده که میزان دقیق این خسارت ها پس 

از بررسى هاى نهایى اعالم مى شود.
فرزاد دادخواه با بیان اینکه بیشــترین خسارات در این 
حوزه به راه ها، ابنیه فنى و پل ها وارد شده است افزود: 
در جریان بارش و سیالب هاى روزهاى گذشته به 98 
کیلومتر راه  روستایى و جاده اى، 61 دستگاه ابنیه فنى 
و پل ها، 213 کیلومتر از ایل راه هاى عشــایرى استان 

خسارت وارد شد.

وى ادامه داد: با توجه به آماده باش کلیه نیروهاى اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان در ستاد و 
شهرستان ها بصورت شــبانه روزى و با اقدام به موقع 
در زمان وقوع ســیل از حوادث احتمالــى جانى و مالى 

جلو گیرى شد.
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خاطرنشــان 
کرد: پس از فروکش کردن ســیالب نسبت به ترمیم 
مقاطع آسیب دیده و آب بردگى ها اقدام شد. وى گفت: 
رانندگان باید قبــل از حرکت از وضعیــت جوى آگاه 
شــوند و توصیه هاى مامــوران پلیس و راهــداران را 

جدى بگیرند.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان در سفر به شهرستان چادگان که با حضور استاندار 
و معاون عمرانى استاندارى اصفهان نیز همراه بود، از انجام 
برنامه ریزى هــاى الزم به منظور مرمت مقبــره تاریخى 

منسوب به کاوه آهنگر در این شهرستان خبر داد.
علیرضا ایــزدى با اعالم ایــن مطلب گفت: بــا توجه به 
هماهنگى هاى انجام شده و تأمین اعتبارات الزم، به زودى 
شــاهد آغاز عملیات مرمت مقبره تاریخى منسوب به کاوه 

آهنگر در شهرستان چادگان خواهیم بود.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان ادامه داد: یکى دیگر از موارد مهم در این شهرستان، 

عبور خودروهاى سوارى از روى پل تاریخى اورگان است که 
با توجه به کارشناسى هاى انجام شده، عبور خودروها از روى 
این پل تاریخى باید متوقف شود. او افزود: «خوشبختانه با 
توجه به حضور استاندار اصفهان در سفر به شهرستان چادگان 
که ادامه سفرهاى استاندار به شهرستان هاى مختلف استان 
است، مقرر شد تا با برنامه ریزى هاى الزم و اعتبارات موردنیاز 
به منظور احداث پل جایگزین در کنار این پل تاریخى در نظر 

گرفته شود و به زودى این پل جایگزین احداث شود.» 
ایزدى تصریح کرد: به زودى شاهد رونق هر چه بیشتر صنعت 
گردشگرى و صنایع دستى در این شهرستان زیبا و تاریخى 

خواهیم بود.

مرمت مقبره منسوب به 
کاوه آهنگر در چادگان

خسارت 40 میلیاردى سیالب 
به راه ها و پل ها 

معاون توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه از شــهریورماه آزادسازى قیمت آرد 
اجرا خواهد شد، گفت: بعد از نصب دستگاه پوز، نوع تخلفات 
نانوایى ها به سمت کم فروشى در قالب کم کردن وزن چانه 

نان و کاهش زمان پخت نان تغییر کرده است.
امید شریفى در گفتگو با ایسنا درباره تخلفات باالى نانوایان، 
اظهار کرد: به دلیــل تفاوت باالى قیمــت آرد یارانه اى و 
غیردولتى شاهد تخلفات باالتر نانوایان هستیم. با توجه به 
حفظ تفاوت قیمت آرد دولتى و آزاد، تخلفات نان همچنان 

سر جاى خود است.
معاون توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان درباره اینکه فروش نان با کارت خوان هاى هوشمند 
خود عامل گرانى نان مى شــود یا خیر؟ توضیح داد: فروش 
الکترونیکى نان موجب افزایش قیمت و یا زیاد شدن تخلفات 
در حوزه نان نشــده و دســتگاه هاى پوز ابزارى براى رصد 
نانوایى ها و کاهش تخلفات حوزه نان اســت. وى توضیح 
داد: هدف اجراى طرح فروش الکترونیک نان این است که 

بتوانیم یارانه نان را کنترل شده و هدفمند به مردم بدهیم.
شــریفى البته گفت: بعد از نصب دستگاه پوز، نوع تخلفات 
نانوایى ها به سمت کم فروشى در قالب کم کردن وزن چانه 
نان و کاهش زمان پخت نان تغییر کرده که تمام این موارد 
رصد مى شود و همکاران ما روزانه این دستگاه ها را رصد و 

پایش مى کنند و موارد تخلف را به واحدهاى بازرسى ارجاع 
مى دهند.

وى تأکید کرد: مــا به صورت آنالین عملکــرد نانوایان را 
مشاهده مى کنیم و در صورت تخلف براى نانوایان پرونده 
تشکیل مى شــود. معاون توســعه بازرگانى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان درباره نوسانات قیمتى نان باوجود 
نصب این دستگاه ها توضیح داد: در بحث نان سنتى هیچ گونه 
افزایش قیمت نداریم، قیمت نان فانتزى توسط کمیسیون 
نظارت مشخص و طى یک مرحله افزایش نان هاى صنعتى 
اعمال شد، اما در دستگاه هاى پوز هوشمند قیمت نان سنتى 

تعریف شده است.
وى تاکید کرد: تاکنون هیچ افزایش قیمتى از سوى دولت در 

حوزه نان اعمال نشده و موردقبول نیست.
شریفى درباره تخلفات نانوایان سنگک، گفت: این تخلفات 
در نانوایان ســنتى به بهانه هاى مختلف همچون کنجد، 
پالستیک و ... موجب افزایش غیررسمى قیمت نان سنگک 
مى شود و یا در دستگاه پوز هوشمند کارت کشیده نمى شود.

وى البته گفت: از سوى دیگر قیمت نان با کنجد رابه تمام 
نانوایان ابالغ کرده ایم، البته مردم به عنوان بازوى دستگاه 
نظارتى باید تخلفات را گزارش دهند و مردم نباید اجازه دهند 
که واحد صنفى براى آنها کارت بکشد و تعداد نان را مشخص 

کند، چراکه یکى از تخلفات از این ناحیه است.

معاون توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان در ادامه درباره کمبود آرد در اصفهان، تأکید کرد: 
ذخایر آرد در سطح کشور و استان مناسب است و هیچ گونه 

کاهش ذخایر گندم و آرد نداریم.
وى درباره گالیه نانوایان از عدم تغییر قیمت نان، گفت: ما 
اکنون فاز نخســت اجراى طرح هدفمندى یارانه آرد و نان 
را با نصب دستگاه هاى پوز در نانوایى ها انجام داده ایم و گام 
دوم اجراى این طرح یکسان سازى و آزادسازى قیمت آرد 
براى نانوایایى آزادپز و غیرآزادپز، فانتزى، صنعتى و ... است.

شریفى با بیان اینکه در این شرایط قیمت هر کیلو آرد آزاد 
بین 15 تا 16 هزار تومان خواهد بود، افزود: بااین وجود تا پایان 
سال قیمت نان سنتى لواش، تافتون، سنگک و بربرى براى 
مردم اصًال گران نمى شود و مابه التفاوت قیمت توسط دولت 

براى نانواهایى ها محاسبه و پرداخت مى شود.
وى گفت: هزینه هاى اجراى این طرح در ســطح استان و 
کشور محاسبه و به نانوایان پرداخت مى شود و با آزادسازى 

قیمت آرد، واحد صنفى متضرر نخواهند شد.
معاون توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان درباره زمان آزادســازى قیمت آرد، گفت: زمانى 
که فرایندهاى اولیه این کار همچون نصب دستگاه پوز در 
نانوایى ها در سطح ملى انجام شود، از شهریورماه آزادسازى 

قیمت آرد اجرا خواهد شد.

آزادسازى قیمت آرد از شهریورماه
معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان: نوع تخلفات نانوایى ها به سمت کم کردن وزن 

چانه نان و کاهش زمان پخت تغییر کرده است

پساب فاضالب نیاسر در چرخه آبیارى فضاى سبز 
نصف جهان   شــهردار نیاســر از خریدارى پســاب 
فاضالب نیاسر، احداث منبع ذخیره پساب و لوله گذارى 
از محل تصفیه خانه فاضالب تــا مخزن ذخیره آب 

شهردارى با اعتبارى بالغ بر20میلیارد ریال خبر داد.
احســان کوزه گر آرانى افزود: مراحــل اجراى پروژه 
احداث منبع ذخیره پســاب 220 متــر مکعبى جنب 
تصفیه خانه فاضالب و اجراى لوله گذارى به مخزن 
ذخیره آب شهردارى جنب بوستان مالیات با اعتبارى 

بالغ بر20میلیارد ریال به اتمام و بهره بردارى رسید.

وى بیان کرد: عملیات لوله گــذارى صورت گرفته 
از تصفیه خانه آبفا تــا مخزن ذخیــره آب 10 هزار 
مترمکعبى به طول 1800 متر با اســتفاده از لوله پلى 

اتیلن اجرا شده است.
شهردار نیاسر اضافه کرد: در آینده از طریق این مخزن 
که مخلوطى از پساب فاضالب و آب چاه شهردارى 
را در خود جاى مى دهــد، به صورت مکانیزه (آبیارى
 قطره اى و تحت فشار) فضاى سبز بلوار خلیج فارس و 

حاشیه آن آبیارى خواهد شد.

«شهر یاران جوان» به یارى زیباشهر مى آیند
نصف جهان  روابط عمومى شهردارى زیباشهر اعالم 
کرد: این مجموعه در راســتاى توسعه امور فرهنگى، 
اجتماعى و عمرانى زیباشهر از مشارکت شهروندان در 
قالب اجراى طرح«شهر یاران جوان» استفاده مى کند.

بنابر این گزارش،شــهروندان عالقــه مند مى توانند 
براى همکارى با شهردارى و کسب اطالعات بیشتر 
 zibashahr.ir و ثبت نام در ایــن طرح به نشــانى

مراجعه نمایند. 

حمایت کودکان و مادران باردار بى بضاعت در کاشان
نصف جهــان   مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشکى کاشــان از اجراى طرح حمایت تغذیه اى 
مادران بــاردار و کودکان بى بضاعت در کاشــان 

خبر داد.
حســن صفرى گفت:در نخســتین مرحله، شارژ
کارت هاى حمایتى ویژه مــادران باردار و کودکان 
دچار سوء تغذیه و بى بضاعت معرفى شده از سوى 

مراکز و پایگاه هاى سالمت انجام شد.
وى ادامه داد: شارژ کارت براى کودکان ثبت نام شده 
تا پایان امسال  ادامه خواهد داشت و در پایان سال، 
افراد فعلى حذف و کودکان جدیــد جایگزین آنها 
مى شــوند.  صفرى اظهار کرد: مادران باردار هم تا 
شش ماه پس از زایمان، مشمول این طرح هستند و 

کارت دریافتى آنها شارژ مى شود.

پاسخ به گالیه ها درباره خیابان مسجد سید
مدیرکل مطالعات و برنامه ریــزى حمل ونقل و ترافیک 
شهرى معاونت حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
در واکنش به گالیه هاى شهروندان درباره کاهش عرض 
خیابان مسجد ســید به دلیل احداث مسیر ویژه اتوبوس  
تندرو، ضمن تأکید بر آمار باالى مسافران این خط ابراز 
امیدوارى کرد که به مرور زمان، ترافیک خیابان به تعادل 

مى رسد.
احداث مسیر ویژه اتوبوس  تندرو (بى.آر.تى) در این خیابان 
در ماه هاى اخیــر و کاهش عرض خیابان ســبب بروز  
نارضایتى بخشى از شهروندان، ساکنان و مغازه داران این 
خیابان شده تا جایى که برخى از شهروندان ترافیک کنونى 

را حاصل اجراى این پروژه مى دانند.

مدیرکل مطالعات و برنامه ریــزى حمل ونقل و ترافیک 
شهرى معاونت حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
در این خصوص توضیح داد: محور خیابان هاى مسجدسید، 
عبدالرزاق، ولى عصر (عج) و جى که خط سه اتوبوس تندرو 
در آن فعال است، در حال حاضر روزانه 12 هزار مسافر دارد. 
محمد پورمیدانى ادامه داد: در خیابان مسجد سید با توجه به 
محدودیت عرض خیابان، مسیر اتوبوس تندرو به صورت 
خط پرش طراحى شده و در دســت اجرا است که در این 
طراحى به جاى دو خط بى.آر.تى تنها یک خط در وسط 
خیابان به عبور اتوبوس اختصاص پیدا مى کند و اتوبوس 
مسیر رفت و برگشت بنابر شلوغى ترافیک پشت تقاطع ها 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به تغییر مشخص مى شود.
رنگ اصفهان از قرمز به نارنجى، گفت: وضعیت اســتان 
نسبت به هفته قبل کمى بهتر شده اما بعید است بتوانیم 

افول پیک هفتم را پیش بینى کنیم.
پژمان عقدك گفت: تعداد افــرادى که روزانه عالمت دار 
مى شوند و تعداد افرادى که تســت آن ها مثبت مى شود 
کاهش یافته و وضعیت کمى نسبت به هفته قبل بهتر شده 
است. آمار مرگ ومیرها نیز تقریباً عدد ثابتى است و به طور 
متوسط بین 2 تا 4 مرگ در روز داشــته ایم که این روند 

همچنان ادامه دارد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
پیک هفتم کرونا رو به افول نیســت، تصریح کرد: هنوز 
افرادى که به عتبات عالیات رفته اند برنگشته اند و تا بعد از 
اربعین هم این وضعیت ادامه خواهد داشت، البته احتمال 
فراز و فرود وجود دارد، اما با توجه به تجمعات پیش رو بعید 

است بتوانیم افول پیک هفتم را پیش بینى کنیم.
وى با اشاره به اینکه تعداد افراد مبتال و مرگ ومیرها در پیک 
هفتم کرونا هنوز به پیک هاى قبلى نرسیده است، افزود: 
تزریق واکسن یکى از عواملى است که با افزایش ایمنى 
فردى به کاهش ابتال و مرگ ومیر کرونا کمک کرد. بخشى 

هم به خاطر رعایت پروتکل هاى بهداشتى بود، اگرچه در 
حال حاضر وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى خوب 
نیست و فقط یک سوم افراد پروتکل ها را رعایت مى کنند.

پیک هفتم در اصفهان رو به افول نیست

خودپرداز هم حریم شخصى است

نگاه روز

مریم محسنى

دستگاه هاى خودپرداز بانک ها فقط براى سرویس دادن 
به یک نفر طراحى شده اند! با این حال شاهد هستیم که در 
گوشه گوشه شهربرخى از کسانى که قصد خدمات گرفتن 
از این دستگاه ها در ساعات پر رفت و آمد را دارند، در نتیجه 
صف تشکیل شده درست پشت به پشت کسى مى ایستند 

که مشغول کار با خودپرداز است.
درست است که گاهى اســتفاده از خودپرداز بیش از 
حد طوالنى مى شود اما این دلیل موجهى براى نظاره 

کارهاى بانکى یک نفر دیگر به بهانه شلوغ بودن مقابل 
خودپرداز و نبود فضاى کافى نیست. مى شود در صف 
ایستاد اما به جاهاى دیگر و آدم هاى دیگر خیره شد. 
چه لزومى دارد که حتمًا به کارهاى شــخص استفاده 
کننده از خودپرداز خیره شــویم؛ آن هم با فاصله اى 
بسیار نزدیک که هم امنیت روحى او را بر هم مى زند 
و هم در شرایطى که در حال عبور از پیک کرونا به سر 
مى بریم، چه بسا عامل انتقال این ویروس خطرناك 

به دیگران هم بشود. 

دوچرخه و پیاده محورى در دستور کار شهردارى 
سده لنجان

نصف جهان   شهردار سده لنجان از مناسب سازى پیاده 
روى «خیابان شهید چمران» این شهر خبر داد. 

حمید شــهبازى گفت: اولویت شــهردارى مناسب 
سازى معابر شــهرى و پیاده روها جهت سهولت تردد 

شهروندان در سطح شهر است.
وى با اشاره به طرح مناســب سازى پیاده روى شرقى 
خیابان چمران افزود: این پروژه به طول 700 متر شامل 

1000 متر جدولگذارى، خاکبردارى، خاکریزى و اجراى 
بلوك فرش به مساحت 1500 متر مربع است که جزو 
نقاط پرتردد شهرى است. شهبازى خاطر نشان کرد: 
در نظر داریم در کنار توسعه شبکه معابر سواره، انسان 
محور بودن پروژه هاى شهرى نیز در اولویت قرار گرفته 
و رویکرد استفاده از دوچرخه و پیاده محورى در دستور 

کار مدیریت شهرى است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
گرماى هوا در چند هفته گذشته سبب افزایش مصرف برق 
در سطح استان شد، عنوان کرد: در هفته گذشته 300 اخطار 
به مشترکان پرمصرف داده شــد و 40 مورد منجر به قطع 

موقت در بخش ادارى شد.
منصور شیشه فروش با اشاره به افزایش دما در یک هفته 
گذشته و مصرف برق اظهار داشت: اعمال محدودیت برق 
فعًال در بخش صنعت، شهرك هاى صنعتى، کارخانه هاى 
فوالد و سیمان توسط شرکت برق در حال انجام است و در 
بخش خانگى و صنوف اعمال قطعى برق انجام نشده است.

وى افزود: همه ادارات موظف شــدند مصرف برق شــان 
را در ســاعات ادارى به میزان حداقل 30 درصد نســبت 
به میزان مصرف مدت مشابه ســال قبل کمتر کنند و در 
ساعات غیرادارى نیز به میزان 60 درصد مصرف جارى و با 
اولویت روشنایى هاى غیرضرورى و سامانه هاى سرمایشى 

کاهش دهند.
شیشــه فروش گفت: خاموش کردن تجهیــزات برقى 
اضافى، مدیریت مصرف برق توســط همه مشترکان و 
راه اندازى مولدهاى اضطرارى برق به همه دســتگاه ها 

ابالغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى بیان کرد: شرکت هاى 
برق موظف شدند نســبت به پایش و کنترل مصرف برق 
مشترکان اقدام کنند و در صورت عدم رعایت سقف تعیین 
شده، شرکت هاى توزیع برق با اطالع رسانى قبلى اخطار 

دهند و در صورت عدم رعایت، برق مشترکان قطع شود.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان 2 هزار مگاوات کمبود برق دارد و باید براى 
جبران کمبود برق در اســتان نیروگاه ایجاد شود، افزود: 
برنامه ریزى شده فوالد مبارکه و بخش هاى دیگر اجراى 

طرح هاى احداث نیروگاه برق را دنبال کنند.

اخطار به 300 مشترك خانگى پر مصرف برق

ثبت 11 هزار طالق در اصفهان طى سال 1400
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: در سال 1400، 27 هزار ازدواج در استان اصفهان 
ثبت شده که برابر پنج درصد از ازدواج هاى کل کشور 
است. همچنین در این سال 11 هزار طالق در اصفهان 
ثبت شده که رتبه سوم کشورى است و نسبت طالق به 

ازدواج 40 درصد بوده است. 

محمدرضا قاسمى اظهار کرد: بیشترین نسبت طالق 
بــه ازدواج در تهران 53 درصــد و در البرز 60 درصد 
است. ارائه گزارش بانک هاى استان درخصوص جذب 
تسهیالت تبصره 16 الزامى است. سازمان ثبت احوال 
استان نیز باید پیش بینى ازدواج در سال 1401 را ارائه 

دهد تا منابع الزم براى ارائه تسهیالت تأمین شود.
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کاربران اندروید با فعالســازى برنامه Duo مى توانند از قابلیت هاى 
Meet بهره مند شوند.

در ابتداى ژوئن سال جارى گوگل اعالم کرد که قصد دارد دو برنامه 
Duo و Meet را با یکدیگر ادغام کند. حدود یک ماه بعد این شرکت 

Meet و افزودن قابلیت هاى برنامه Duo با به روز رســانى برنامه
به برنامه مذکور این ادغــام را تایید کــرد. در آن زمان تعداد کمى 

مى توانستند این تغییرات را مشاهده کنند.
 انتظار مى رود در حال حاضر تمام کاربــران اندرویدى بتوانند این 
تغییرات را مشــاهده و از قابلیت هاى جدید این ادغام استفاده کنند. 
به روزرسانى برنامه Duo دکمه تماس ســاده و جدید را به کاربران 
ارائه مى دهد. افراد با کلیک بــر روى آن مى توانند گزینه هاى جدید 
همچون زمان شــروع جلســات یا زمان بندى کار هــا در تقویم را 
مشاهده کنند. مخاطبان اندرویدى براى ارائه این ویژگى باید برنامه 

Duo را در گوشى هاى خود فعال کنند.

Meet و Duo  ادغام
حتى با وجود این تغییرات که اکنون به طور گسترده در گوشى هاى 
اندرویدى ظاهر شده، Duo همچنان مى تواند به کار خود ادامه دهد. 
احتماًال تا چند ماه دیگر این دو برنامه به طور کامل با یکدیگر ادغام 

مى شوند. 
هنوز هم مى توان تعداد زیادى قابلیت به برنامه  Duo اضافه کرد تا 

کاربران از این برنامه استفاده کنند.

یک محقق برنامه بررسى کرده که توئیت هاى جاسازى شده پس از 
ویرایش، چگونه نمایش داده مى شوند.

یکى از مورد انتظارترین ویژگى هاى توئیتر دکمه ویرایش است که 
هنوز در حال توسعه است. اما به لطف محقق برنامه، جین منچون 
وانگ، ما ایده اى در مورد چگونگى انجام ویرایش هاى توئیت هاى 
جاسازى شــده در یک وب ســایت داریم. اگر یک توئیت پس از 
جاسازى در یک وب سایت (مثًال در یک مقاله خبرى) ویرایش شود، 
توئیت جاسازى شــده همچنان متن قدیمى را نمایش مى دهد، اما 

شامل پیوندى به نسخه جدیدتر است.
توئیت هاى تعبیه شده ویرایش شــده، متن "نسخه جدیدى از این 
توئیت وجود دارد" را نمایش مى دهند و به کاربران گزینه اى براى 

کلیک کردن و خواندن متن جدید ارائه مى دهند.
به نظر مى رسد چنین طراحى شــفافیت بیشترى نسبت به نمایش 
متن جدید ارائه مى دهد. اما این که توئیتر به کاربران اجازه ویرایش 

توئیت ها را مى دهد، پیشرفت بازیگران بد را آسان تر مى کند.
جین منچون وانگ در این باره در توئیتى مى گوید: "وقتى ســایتى 
توئیتى را جاســازى مى کند و آن توئیت ویرایش مى شود، به جاى 
نسخه قبلى نسخه جدید نشان داده نمى شود، در عوض نشان داده 

مى شود که یک نسخه جدید از آن وجود دارد.
نها چند ماه از تاییــد توئیتر مى گذرد که اعــالم کرد ویژگى دکمه 
ویرایش در حال توسعه است، بنابراین ممکن است مدتى طول بکشد 

این قابلیت را در عمل ببینند و از آن استفاده کنند.تا کاربران 

افشاى جدید نشــان مى دهد که آیفون 14 پرو تنها آیفونى نخواهد بود که عملکرد را 
ارتقا مى دهد.

 قبًال براى اپل معمول بود که همه آیفون هاى جدید خود را با یک تراشه تجهیز کند، اما 
از امسال به بعد، مدل هاى معمولى با یک تراشه یک ساله و Pros به یک SoC کامًال 

جدید مجهز خواهند شد.
تراشــه BionicA۱۵ که طیف آیفون 13 را تامین مى کند سریعتر از تراشه هایى است 
که بهترین گوشى هاى اندرویدى امروزى را تامین مى کنند. به غیر از آن، شایعه شده 
آیفون 14 و 14 مکس نیز رم پایه بیشــترى (6 گیگابایت در مقابل 4 گیگابایت) نسبت 
به مدل هایى که جایگزین خواهند شد، دارند. اگرچه آیفون 14 پرو 6,1 اینچى و آیفون 

14 پرو مکس 6,7 اینچى به دلیل استاندارد سریعتر رم 
LPDDR۵ همچنان برترى خواهند داشــت و این 

ممکن است برخى افراد را خشنود کند.
تصویر بزرگتر این اســت که با وجود سخت افزار 
قدیمى، آیفون 14 و 14 مکس همچنان عملکرد 
بهترى نســبت به همتایان 2021 خود ارائه مى 
ShrimpApplePro دهند. این موارد از افشاکننده
درز کرده است، که اولین کســى بود که در اواخر 
سال گذشــته در مورد طراحى جدید ظاهرى جلو 

براى Pros صحبت کرد.
آنها مى گویند که چند چیز ماننــد مودم جدید و 
طراحى داخلى جدید به مدل هاى استاندارد آیفون 

14 کمک مى کند تا عملکرد بهترى نسبت به مدل هاى قبلى خود داشته باشند.
این مطابق با گزارش قبلى اســت که گفته بود آیفون 14 مى تواند داراى یک تراشــه 
فرکانس رادیویى RF (۵G) باشد که بر اساس فرآیند 6 نانومترى TSMC خواهد بود. 
انتظار مى رود این تراشه کوچک تر و کارآمدتر از تراشه موجود در خط تولید فعلى باشد و 
فضاى آزاد شده ممکن است براى باترى هاى بزرگ تر استفاده شود. این تراشه ممکن 
است از E۶  Wi-Fi نیز پشتیبانى کند که منجر به سرعت انتقال داده هاى سریع تر، تأخیر 

کمتر و افزایش پهناى باند مى شود.
به غیر از آن، گزارش قبلى گفته بود که اپل ممکن است A۱۵ را براى مدل هاى معمولى 

امسال کمى تغییر دهد.
طبق شایعات، قیمت سرى آیفون 14 از 799 دالر شروع مى شود.

آیفون 14 و 14 مکس به احتمال زیاد شــبیه مدل هاى اســتاندارد فعلى خواهند بود. 
برخالف مدل هاى Pro، انتظــار نمى رود که دوربین 48 مگاپیکســلى، بریدگى هاى 
OLED حفره اى و قرصى یا بهترین نمایشــگر
LTPO سامســونگ با پشــتیبانى از حالت 

همیشه روشن داشته باشــند. اگرچه آنها 
مى توانند یک دوربین جلوى جدید داشته 

باشند.
خانواده آیفون 14 احتماال در رویدادى در 
ماه ســپتامبر که در آن واچ سرى 8 و یک 
مدل مقاوم Pro به آن ملحق خواهند شد، 

رونمایى خواهند شد.

ســه روش فورى براى حذف پوشــه هاى میانبر از روى صفحه دسکتاپ 
وجود دارد.

اگر برنامه هاى زیادى روى رایانه خود نصب کرده باشید، دسکتاپ شما پر 
از میانبر مى شود. این نمادها در واقع هیچ داده اى از خود ندارند، اما به شما 
امکان مى دهند به سرعت به برنامه ها یا پوشه هاى دیگر بروید. از آنجایى 
که این میانبرها ، فقط لینک  هستند، مى توانید بدون حذف فایل هاى، آنها را 

از دسکتاپ خود حذف کنید.
سه راه براى خالص شــدن ار میانبرهاى دســکتاپ وجود دارد و معموًال
 مى توانید به آسانى این میانبرها را تشخیص دهید؛ زیرا آنها یا داراى یک 

فلش کوچک در گوشه سمت چپ پایین هستند یا مخفف یک نام هستند.
ساده ترین راه براى حذف میانبر این است که روى آن کلیک راست کنید، 
گزینه PC ( Delete) یا Mac (Move to Trash) را از منوى ظاهر شــده 
انتخاب کنید، و اگر از شما پرســید که آیا مى خواهید میانبر را حذف کنید، 

مطمئن شوید که این کار را انجام مى دهید.
روش دوم: اگر یک کلید Delete اختصاصى روى صفحه کلید خود دارید 
که جدا از بک اسپیس اســت، مى توانید یک بار روى میانبر کلیک کنید، 

سپس آن کلید Delete را بزنید.
آخرین روش شامل موارد زیر اســت: اگر نماد سطل بازیافت (کامپیوتر) یا 

سطل زباله (Mac) را روى دسکتاپ خود دارید، مى توانید میانبر آن نماد 
را کلیک کرده و بکشید.

فقط به یاد داشــته باشــید که حذف این میانبرها با حذف برنامه یا 
پوشــه اى که به آن پیوند مى دهید یکسان نیست و 

براى انجام این کار باید مکان واقعى 
پوشــه را پیدا کنید و آن را از 
آنجا حذف کنید یا با استفاده 

از ابزارهاى ساخته شده برنامه را 
حذف کنید.

آیا مى توانیم از اطالعاتمان در اینترنت 
محافظت کنیم؟

افشاى جدید در مورد آیفون 14 پرو و هم قطارانش

کاربــران اندرویــدى در معرض ســرقت اطالعــات شــخصى و بانکى خود 
هستند.

کاربران اندروید تحت خطر جدى هســتند، چرا که ممکن است گوشى هاى شان 
آلوده به بدافزار هایى باشد که مى توانند اطالعات شخصى و بانکى شان را سرقت 

کند.
هکر ها موفق شــدند که موانع برنامه گوگل پلى را دور زده و حســاب هاى بانکى 
کاربران را هدف قرار دهنــد. تحلیلگران امنیت ســایبرى «Trend Micro» در 

وبالگ خود 17 نرم افزار منتشــر کردند که از آن ها براى طعمه کاربران به 
منظور انتقال اطالعات شان استفاده مى شود.

در اصطالح هــاى مربــوط به هــک کردن، 
«تروژان» یا «اســب تروآ» یک بدافزار است 

که توســط یک «dropper» منتشر مى شود 
که ظاهر موجــه و قانونــى را بــراى بدافزار 

مى ســازد. این گــروه بدافزار شــاخص 
«DawDropper» نــام دارد و یکــى از 
چهار تروژان ســارق اطالعات بانکى را به 

کار مى گیرد. 
این نوع از بدافزار با ثبت صفحه نمایش و ضربات 

و کلید زده شده، اطالعات بانکى شخصى را سرقت مى کند. 

یک نوع بدافزار دیگر، به نام «Octo» هم مى تواند گوشــى هوشمند اندرویدى 
را در حین کار خودش روشــن نگه دارد تا ضمن دستکارى مجوزها، هشدار هایى 
را که ممکن اســت گوگل پلى درخصوص فعالیت مخرب و خطرناك مى دهد را 

خاموش کند.
در گزارشى از ZDNet، نرم افزار ها توسط گوگل پلى پرچم گذارى نمى شوند، چرا 

که اسکریپت مخرب فقط پس از دانلود نرم افزار فعال مى شود.
Trend» مى گویند که انتظار اســت تا «dropper» هاى  Micro» تحلیلگران 

تروجان براى کمپین هاى هک در سبک خود باقى بمانند.
در حقیقت، «DawDropper» ها در تبلیغات غیرواقعى VPNها، 
ضبط کننده تماس ها و سایر ابزار هاى اندرویدى پنهان شده 
بودند. خوشبختانه به نظر مى رسد که نرم افزار هایى که 
حاوى بدافــزار «DawDropper» ها هســتند از 

گوگل پلى حذف شده اند.
به یاد داشــته باشــید قبــل از دانلــود رایگان 
نرم افزار هایــى را که اســتفاده مى کنید به دقت 

بررسى کنید.
 اگر نرم افزارى بازبینى هاى محــدودى دارد یا تنها 
یک محصول توسعه دهنده است، با احتیاط کامل نصب کنید 

یا اصال نصب نکنید.

هشــــدار مهم به کاربران اندروید

نحوه نمایش نحوه حذف میانبر ها از روى صفحه دسکتاپ در رایانه
توییت هاى جاسازى شده 
پس از ویرایش مشخص شد

Meet و Duo 2برنامه
رسماً ادغام شدند

در این گزارش قابلیت جدیدى براى مرورگر ها که به شما کمک 
مى کند تا از اطالعاتتان محافظت کنید، پرداختیم.

براى ســال ها، محبوب ترین مرورگر هاى اینترنتى گزینه هایى را 
براى جستجو و بازدید از وب سایت ها در حالت هاى خصوصى در 
نظر گرفته اند، اما برخى از کارشناسان حریم خصوصى مى گویند 
که فعال کردن گزینه مرور خصوصى ممکن است آنقدر که فکر 

مى کنید از شما محافظت نکند.
به گزارش CNN، این گزینه ها نام هاى مختلفى دارند مثل مرور 
خصوصى در سافارى و فایرفاکس و حالت ناشناس در کروم، اما 
عملکرد در همه آن ها مشابه است. در این حالت هاى خصوصى، 
مرورگر انتخابى شما گزارشى از سایت هاى بازدید شده، صفحات 
ذخیره شده در حافظه پنهان یا اطالعات ذخیره شده مانند شماره 
کارت اعتبــارى و آدرس را نگــه نمى دارد. همچنیــن از ذخیره 
اطالعات در فضاى ابرى نیز جلوگیرى مى کند. اســتفاده از این 
گزینه ها سطح خاصى از محافظت آنالین را ایجاد مى کند. آلبرت 
فاکس کان، بنیانگذار و مدیر اجرایى پروژه نظارت بر فناورى در 
این باره مى گوید: "ما باید درك کنیم که اغلب اوقات تغییر حالت 

خصوصى به سادگى از ردیابى ها جلوگیرى مى کند."

مرورگر  حالت 
چــه  خصوصــى 

مى کند؟
طبق گفته کارشناســان، 

حالت هاى مرور خصوصى براى محافظــت از فعالیت هاى 
وب شما در برابر سایر افرادى که از دستگاه مشابهى استفاده 
مى کنند، بهترین استفاده را دارند. حالت خصوصى همچنین 

مى تواند به کاهش ردیابــى در بین وب ســایت ها کمک کند. 
پریســا تبریز، معاون مرورگر کروم، گفت: "مردم به دالیل 

زیــادى وب را به عنوان حریم خصوص خود حســاب 
مى کنند و برخى افراد مایلند از حریم خصوصى خود در 

دستگاه هاى به اشتراك گذاشته شده یا قرض گرفته شده محافظت 
کنند، یا فعالیت هاى خاصى را از تاریخچه مرور خود حذف کنند. 

حالت خصوصى در این موارد مى تواند کمک کننده باشد."
معموًال وقتى شــخصى به صورت آنالین جســت و جو مى کند، 
شرکت ها از دستگاه هاى ردیابى معروفى به نام کوکى ها استفاده 
مى کنند تا از طریق فعالیت هاى شما در یک سایت به سایت دیگر 
براى تبلیغات هدفمند استفاده کنند. بسته به مرورگر و انتخاب هاى 
کاربر، حالت مرور خصوصى مى تواند اشتراك گذارى اطالعات بین 
سایتى را کاهش دهد. اما در مورد برخى از مرورگرها، کاربران باید 
بدانند که صرف فعال کردن حالت خصوصى کافى نیست و انجام 

اقدامات بیش ترى نیاز است.

امنیت اطالعات
Intelligent براى مثال، سافارى داراى یک ویژگى پیش فرض
Tracking Prevention اســت که ردیابى متقابل سایت ها را 

محدود مى کند و در عین حال سایت ها را قادر مى سازد به عملکرد 
عادى خود ادامه دهند. گزینه هــاى «جلوگیرى از 

ردیابى بین سایتى» و «مسدود کردن همه 

کوکى ها» مراحل اضافى براى محافظت از کاربران هســتند، اما 
این ویژگى ها از حالت خصوصى جدا هستند. در همین حال، کروم 
به کاربران توصیه مى کند که باید کوکى هاى شــخص ثالث را 
حتى در حالت ناشناس مســدود کنند. فایرفاکس در سال گذشته 
ویژگى هاى پیش فــرض جدیدى از جملــه «محافظت کامل از 
کوکى ها» را اضافه کرد تا از ردیابى کاربران در اینترنت جلوگیرى 
کند و همچنین ویژگى «بالك هوشــمند» ایجاد شد تا از ورود 
شــخص ثالث از طریق ســایت هایى مانند فیس بوك یا توییتر 

جلوگیرى شود.

حالت هاى مرورگــر خصوصــى از چه چیزى 
محافظت نمى کنند؟

جستجوى آنالین در دو مکان ذخیره مى شــود؛ به طور مثال در 
رایانه محلى و توسط ســایت هاى بازدید شــده است. هنگامى 
که کاربران به فیســبوك مى رود، رکــوردى از بازدیدهایش در 

سوابق حساب فیسبوك و 
توسط تجزیه و تحلیل 
فیســبوك  تبلیغات 

ذخیره مى شــود. رکوردى 
که کاربــران آنالین برجــاى مى گذارند 
مى تواند به عنوان مدرك توسط مجریان 
قانون در کشــورها حساب شــود به طور 
مثــال در آمریکا از طریق ایــن رکورد ها 
مى توان سقط جنین را جرم انگارى کرد البته 
شــرکت هاى فناورى درباره نحوه رسیدگى به 

چنین درخواست هایى چیزى نگفته اند.
عالوه بر این، اگر شــخصى روى یک 
لپ تاپ متعلق به شــرکت، دانشگاه یا 

مدرسه کار مى کند، حالت مرور خصوصى اصًال کار زیادى انجام 
نمى دهد. Eric Rescorla، مدیر ارشد فناورى موزیال، گفت: "اگر 
رایانه اى دارید که شخص دیگرى آن را مدیریت مى کند، داشتن 
حریم خصوصى در این حالت معنایى ندارد. اگر یک کارفرما مالک 
کامپیوتر شما باشد، آن ها مى توانند هر نوع نرم افزار نظارتى را روى 
کامپیوترى که مى خواهند قــرار دهند و مى توانند هر کارى را که 

شما انجام مى دهید اندازه گیرى کنند."
گوگل کــروم همچنین به کاربران هشــدار مى دهــد که حالت 
ناشناس نمى تواند محافظت کامل در این موارد را ارائه دهد. پریسا 
تبریز گفت: "زمانى که در حالت ناشــناس هستید، ممکن است 
فعالیت شما همچنان براى وب ســایت هایى که بازدید مى کنید، 
براى ارائه دهنده خدمات اینترنتى شــما قابل مشــاهده باشد."

کاربران همچنین باید در نظر داشته باشند که محافظت هاى ارائه 
شده در حالت خصوصى منحصراً براى مرور وب است.

چه اقدامات اضافى مى توانید براى محافظت از 
خود در اینترنت انجام دهید؟

فراتر از فعال کــردن حالت هــاى مرور خصوصــى، و انتخاب 
گزینه هاى حفظ حریم خصوصى اضافى که توســط شــرکت ها 
در تنظیمات آنها ارائه مى شود، برخى گام هاى اضافى وجود دارد 
که کاربران مى توانند براى به حداکثر رســاندن حریم خصوصى 
دیجیتال انجــام دهند. یک VPN یا شــبکه خصوصى مجازى، 
مى تواند آدرس IP را پنهان مى کنــد تا کاربر را به صورت آنالین 
ناشناس تر کند و به طور موثرى از اینکه کاربر کجاست و در حال 
چه فعالیتى اســت محافظت مى کند. اولین قدم خوب استفاده از 

حالت مرور خصوصى و VPN با هم است.

استفاده از فیلترشکن
البته استفاده از VPN به طور بالقوه به اپراتور VPN امکان 
دسترســى به فعالیت هاى جستجوى شــما را مى دهد. 
فاکس کان هشدار مى دهد: "بسیارى از این VPN ھا در 
صورت ارائه حکم، اطالعات جمع آورى شده را مى فروشند 
یا مطمئنًا در اختیار پلیس قرار مى دهند." به گفته کارشناســان 
حفظ حریم خصوصى، کاربران اینترنــت همچنین مى توانند به 
مرورگرى مانند Tor مراجعه کنند، گزینه اى امن و ناشناس که از 
چندین سرور واسطه براى جلوگیرى از ردیابى کامل فعالیت هر 

سرور استفاده مى کند.
بیش از همه، کارشناسان تاکید مى کنند که کاربران اینترنت باید 
بدانند که فعالیت آنالین اساســًا صرف نظر از تنظیمات مرورگر 
خصوصى نیست و در حالى که پاك کردن تاریخچه مرور و خالى 
کردن حافظه پنهان کوکى ها بازیابى اطالعات را براى اشخاص 

ثالث سخت تر مى کند، هنوز ردیابى اطالعات غیرممکن نیست.

نها چند ماه از تاییــد توئیتر مى گذرد که اعــالم کرد ویژگى دکمه
ویرایش در حال توسعه است، بنابراین ممکن است مدتى طول بکشد

ننران این قابلیت را در عمل ببینند و از آناستفاده کنند.تا کارب

شده در حافظه پنهان یا اطالعات ذخیره شده مانند شماره 
عتبــارى و آدرس را نگــه نمى دارد. همچنیــن از ذخیره 
ت در فضاى ابرى نیز جلوگیرى مى کند. اســتفاده از این 
 سطح خاصى از محافظت آنالین را ایجاد مى کند. آلبرت 
کان، بنیانگذار و مدیر اجرایى پروژه نظارت بر فناورى در 
" مى گوید: "ما باید درك کنیم که اغلب اوقات تغییر حالت 

ى به سادگى از ردیابى ها جلوگیرى مى کند."

مرورگر  الت 
چــه  صــى 

؟
ته کارشناســان، 

براى محافظــت از فعالیت هاى  ى مرور خصوصى
 در برابر سایر افرادى که از دستگاه مشابهى استفاده 
، بهترین استفاده را دارند. حالت خصوصى همچنین 

 به کاهش ردیابــى در بین وب ســایت ها کمک کند. 
" تبریز، معاون مرورگر کروم، گفت: "مردم به دالیل 

ى وب را به عنوان حریم خصوص خود حســاب 
 و برخى افراد مایلند از حریم خصوصى خود در 

امنیت اطالعات
Intelligent براى مثال، سافارى داراى یک ویژگى پیش فرضt

Tracking Prevention اســت که ردیابى متقابل سایت ها را 

محدود مى کند و در عین حال سایت ها را قادر مى سازد به عملکرد 
عادى خود ادامه دهند. گزینه هــاى «جلوگیرى از 

ردیابى بین سایتى» و «مسدود کردن همه 

محافظت نمى کنند؟
جستجوى آنالین در دو مکان ذخیره مى شــود؛ به طور مثال در 
رایانه محلى و توسط ســایت هاى بازدید شــده است. هنگامى 
که کاربران به فیســبوك مى رود، رکــوردى از بازدیدهایش در 

سوابق حساب فیسبوك و 
توسط تجزیه و تحلیل 
فیســبوك  تبلیغات 

ذخیره مى شــود. رکوردى 
که کاربــران آنالین برجــاى مى گذارند 
مى تواند به عنوان مدرك توسط مجریان 
طور  قانون در کشــورها حساب شــود به
مثــال در آمریکا از طریق ایــن رکورد ها 
مى توان سقط جنین را جرم انگارى کرد البته 
شــرکت هاى فناورى درباره نحوه رسیدگى به 

چنین درخواست هایى چیزى نگفته اند.
عالوه بر این، اگر شــخصى روى یک 
لپ تاپ متعلق به شــرکت، دانشگاه یا 

براى ارائه دهنده خدمات اینترنتى
کاربران همچنین باید در نظر داش
شده در حالت خصوصى منحصراً

چه اقدامات اضافى مى
خود در اینترنت انجام دهید
فراتر از فعال کــردن حالت هــا
گزینه هاى حفظ حریم خصوصى
در تنظیمات آنها ارائه مى شود، بر
که کاربران مى توانند براى به حد
PN دیجیتال انجــام دهند. یکN

Pمى تواند آدرس IP را پنهان مى ک

ا ناشناس تر کند و به طور موثرى
چه فعالیتى اســت محافظت مى
ه Nحالت مرور خصوصى و VPN با

استفاده از فیلترش
Nالبته استفاده از VPN بهط

دسترســى به فعالیت ه
فاکس کان هشدار مى د
صورت ارائه حکم، اطالعا
یا مطمئنًا در اختیار پلیس قرار م
ا حفظ حریم خصوصى، کاربران
rمرورگرى مانند Tor مراجعه کنند

واسطه براى جلوگ چندین سرور
سرور استفاده مى کند.

بیش از همه، کارشناسان تاکید م
بدانند که فعالیت آنالین اساســ
خصوصى نیست و در حالى که پا
کردن حافظه پنهان کوکى ها باز
ثالث سخت تر مى کند، هنوز ردیاب
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خطرات شستن گوشت قرمز یا مرغ در آبچگونه عمرى طوالنى داشته باشیم؟

متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب گفت: هر اتفاقى در بدن که بــه صورت ناگهانى و موضعى رخ دهد 
مى تواند نشانه اى از سکته مغزى باشد.

مهدى وحید دستجردى متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب با اشاره به اینکه طول عمر انسان نسبت به 
انسان هاى اولیه افزایش پیداکرده به همین دلیل شاهد سکته مغزى در انسان ها هستیم گفت: سکته مغزى 
در اثر بسته شدن رگ رخ مى دهد. اگر به مروز زمان و در سنین باال در اثر گذر مواد، رگ ها بسته شوند، سکته 

مغزى در سنین باالتر اتفاق مى افتد.
وى با تاکید بر اینکه براى جلوگیرى از سکته مغزى، عامل ایجادکننده آن را باید کنترل کرد گفت: افرادى 
که دیابتى هستند، فشار خون باال دارند، کم کارى تیروئید، چربى خون دارند و سیگار مى کشند، بیشتر درگیر 

سکته مغزى مى شوند. حتى افرادى که سیگار مى کشند بیشتر درگیر سکته قلبى هم مى شوند.
دســتجردى در توضیح راهکارهاى درمانى ســکته مغزى گفت: اول باید با توجه به عالئم متوجه سکته 
مغزى شــویم. هر اتفاقى در بدن که به صورت ناگهانى و موضعى رخ دهد مى تواند نشــانه اى از ســکته 
مغزى باشد. به عنوان مثال در زمانى که یک سمت بدن بى حس شود و قدرت خود را از دست دهد، فردى
 ناگهان قدرت تکلم خود را از دست دهد باید پزشک تشــخیص دهد آیا این عالمت ها نشانه سکته مغزى 

هستند یا خیر؟
بیمارى هاى مغز و اعصاب کشــورمان با تاکید بر اینکه اگر این عالمت ها در فردى دیده شــد با سرعت 
باید با اورژانس تماس بگیریم گفت: کادر درمان باید در زمان طالیى اقداماتــى را انجام دهند. به عنوان 
مثال دارویى براى رفع لخته خون باید تا کمتر از 4 و نیم ســاعت به بیمار تزریق شــود. از آن زمان به بعد 
ممکن است نیاز به درآوردن لخته باشد اما زمان طالیى براى یک بیمار سکته مغزى همان 4 و نیم ساعت

 است.

تحقیقات نشان مى دهد با شستن گوشــت قرمز یا مرغ در آب، باکترى ها تا حدود یک متر در فضاى 
محیطى پخش مى شوند.

«فرهنگ و عادت ما ایرانى ها با آب کشیدن هر چیزى پیوند دارد پس باید روشى پیدا کنیم که مشکل 
را حل کند. کارشناسان ایمنى مواد غذایى در کشــور هاى مختلف جهان، شستن گوشت خام اعم از 
چهارپایان و ماکیان، به خصوص مرغ را قبل از پخــت توصیه نمى کنند، زیرا وقتى این مواد غذایى را 

آبکشى مى کنید، باکترى هاى سطحى آن ها در آشپزخانه شما پخش مى شوند.
تحقیقات نشان مى دهد با شستن گوشــت قرمز یا مرغ در آب، باکترى ها تا حدود یک متر در فضاى 
محیطى پخش مى شوند و روى میز، دیگر غذاها، حوله ها و حتى خود شما مى نشینند. آلودگى آشپزخانه 

و اطراف سینک مى تواند منجر به بیمارى شود.
محققان دانشگاه درکسل نشان داده اند که بهتر است گوشت و مرغ را مستقیما از بسته بندى به تابه منتقل 

کنید، زیرا حرارت مورد نیاز براى پخت و پز، باکترى هاى موجود را از بین مى برد.
تنها مورد مجاز استفاده از آب روى گوشت خام ماکیان وقتى است که پاى نمک در میان باشد! نحوه به 
حداقل رساندن خطر آلودگى این باکترى ها این است که بعد از تمیزکردن سینک، ابتدا ظروف، آبچکان، 
حوله و اسکاچ، دستمال ها و سایر اشیاء را از اطراف ظرفشویى بردارید و اطراف سینک خود را با دستمال 
کاغذى بپوشانید.ظرفى که قرار است گوشت در آن پخته شود را به کنار ظرفشویى منتقل کنید تا همه 

چیز آماده باشد.
سینک را با آب سرد پر کنید و به آن نمک اضافه کنید. گوشت مرغ 

یا بوقلمون و ... در آن قرار دهید و اجازه دهید در همین وضعیت 
بماند. براى آبکشى و جلوگیرى از پاشــیدن آب، شیر را به 
آرامى باز کنید. مطمئن شوید که آب چاهک سینک خارج 
مى شود.گوشــت ســفید را باال نگه دارید تا آب آن داخل 
سینک برود، سپس به آرامى به ظرف پخت منتقل کنید. 

حوله هاى کاغذى را بردارید، سینک و اطراف سینک را با آب 
گرم و صابون تمیز کنید و به پخت غذاى خود ادامه دهید.

تحقیقات جدید نشان مى دهد افرادى که زیاد مطالعه مى کنند 
عمر طوالنى ترى دارند. این مطالعه توسط محققان دانشگاه ییل 
در ایاالت متحده انجام شده و ثابت کرده، مطالعه ذهن را فعال 
نگه مى دارد، به کاهش استرس کمک مى کند و باعث مى شود 

بهتر از سالمت خود مراقبت کنیم.
عالقه به زندگى طوالنى تر دستاویز کیمیاگران و منجمان طول 
تاریخ بوده و همیشه راه حل هاى پیچیده اى براى آن ارائه شده، 

اما کار خیلى ساده است!
تحقیقات جدید نشان مى دهد افرادى که زیاد مطالعه مى کنند 
عمر طوالنى ترى دارند. این مطالعه توسط محققان دانشگاه ییل 
در ایاالت متحده انجام شده و ثابت کرده، مطالعه ذهن را فعال 
نگه مى دارد، به کاهش استرس کمک مى کند و باعث مى شود 

بهتر از سالمت خود مراقبت کنیم.
محققان مى گویند کتاب ها بیشــتر از روزنامه ها و مجالت به 

این حال هر نوع مطالعه اى مفید مغز کمک مى کنند، با 
اســت و به ما کمک مى کند 
که بیشتر عمر کنیم. حتى 
نیم ساعت مطالعه در روز 
هم موثر است 
و اگــر وقت و 
کتاب  شرایط 

خواندن ندارید مقــاالت و گزارش هاى متنوع ما در ســرویس 
زندگى خود یک گزینه جذاب و در دسترس است.در این مطالعه، 
محققان سبک زندگى 3500 مرد و زن را در یک دوره 12 ساله 
بررسى کرده اند. آن ها عادات مطالعه، سالمت، سبک زندگى و 
تحصیالت این افراد که حداقل 50 سال سن داشتند را زیر نظر 
گرفتند.جالب اینکه حتى فعالیت هاى کامپیوترى و آنالین مانند 
بازى هاى نگارش و دیکتــه، فعالیت هاى چند گزینه اى، جدول 
کلمات متقاطع، کارت هاى فلش و خیلى چیز هاى دیگر که صرفا 
به عنوان امورى لذت بخش و سرگرم کننده تلقى مى شوند هم 

موثر هستند.
SocialScienceand این مطالعــه در مجله معتبــر
Medicine منتشر شده و نشــان مى دهد افرادى که تا 3.5

ســاعت در هفته مطالعه مى کنند، 17 درصد کمتر از افرادى که 
کتاب نمى خوانند، در طول دوره 12 ساله این پژوهش جان خود را 
از دست داده اند و کسانى که بیش از 3.5 ساعت در هفته مطالعه 

مى کردند، 23 درصد کمتر در معرض خطر مرگ بودند.
یکى از محققــان، بکا لوى، گفت: «افراد مســن، صرف نظر از 
جنسیت، سالمت، ثروت یا تحصیالت، با خواندن کتاب بیشتر 
زندگى کردند.» او به مردم پیشنهاد کرد که تماشاى تلویزیون 
را با مطالعه عوض کنند تا عمر بیشترى داشته باشند. وى افزود: 
«افراد باالى 65 سال به طور متوســط   4.4 ساعت در روز را به 
تماشــاى تلویزیون مى گذرانند و تالش بــراى هدایت اوقات 
فراغت آن ها به ســمت مطالعه کتاب مى تواند اثر چشمگیرى 

داشته باشد.»

با باال رفتن سن کند شــدن سیستم هاى مختلف بدن و 
درنتیجه اضافه وزن طبیعیست، اما خوشبختانه با داشتن 
یک رژیم غذایى سالم میتوانیم به صورت طبیعى روند 

سوخت و ساز بدن و چربى سوزى را افزایش دهیم.
 با افزایش سن کامًال طبیعیست که سیستم هاى مختلف 
بدن شروع به کند شدن کنند، از جمله سوخت و ساز بدن! 
متاسفانه کند شدن سوخت و ساز بدن منجر به اضافه وزن 
مى شــود، چیزى که هیچ یک از ما خواهان آن نیستیم! 
هزاران مکمل و فرمول کاهش وزن وجود دارد که ادعا 
مى کنند بدن را به چربى سوزِى سریعتر ترغیب مى کنند.

حقیقت اینســت که هیچ قرص جادویى وجود ندارد که 
بتواند توانایِى چربى ســوزِى بدن را تغییر دهد. سرعت 
چربى سوزى بدن شما فقط به تالش خودتان در زمینه  

رژیم غذایى، ورزش و خودمراقبتى بستگى دارد.

سوخت و ساز چیست؟
سوخت و ساز (متابولیسم) صرفاً فرایندى است که توسط 
آن بدن شما غذا را به انرژى تبدیل مى کند. در این فرایند 
پیچیده ى بیوشــیمیایى، کالرى هاى موجــود در غذا و 
نوشیدنى ها با اکســیژن ترکیب مى شوند تا انرژى مورد 

نیاز شما براى انجام فعالیت هاى گوناگون را آزاد کنند.
بدن ما همیشه به انرژى نیاز دارد حتى هنگام استراحت. 
ده ها ماموریت مختلف در بدن ما در حال انجام است که 
ما حتى فکرش را هم نمى کنیــم مانند تنفس، گردش 
خون، تنظیم هورمون ها و ترمیم سلول ها؛ بنابراین بدن 
براى انجام تمامى این فعالیت ها به تعداد مشخصى کالرى 
نیاز دارد که به آن میزاِن سوخت و ساِز پایه یا متابولیسم 

مى گویند.
عوامل متعددى سرعت سوخت و ســاز بدن ما را تعیین 

مى کنند، از جمله:
اندازه و ترکیب بدن: افرادى که عضالت بیشترى دارند 

کالرى بیشترى مى سوزانند، حتى هنگام استراحت.
جنســیت: معموًال مردان در قیاس با زنان چربى کمتر 

و عضالت بیشــترى دارند، بنابراین کالرى بیشــترى 
مى سوزانند.

سن: با افزایش سن محتواى عضالت بدن تحلیل رفته 
و چربى شروع به افزایش مى کند بنابراین سوخت و ساز 

بدن کند مى شود.

اگر سرعت سوخت و ساز بدن را افزایش 
بدهیم چه اتفاقى مى افتد؟

وقتى ســوخت و ساز بدن شــما در بهترین حالت عمل 
مى کند، شــما از مزایاى زیاد آن براى سالمتى بهره مند 
مى شوید. مهم اســت که بخاطر داشــته باشید عوامل 
زیادى در میزان سوخت و ســاز نقش دارند و وزن تنها 

یکى از آنهاست!
سوخت و ساِز سریع داشــتن به این معناست که سطوح 
انرژى شــما ثبات بسیار بیشــترى دارد و شما به ندرت 
احساس خستگى مى کنید، چون بدن شما به نحو موثرى 
غذا را به سوخت تبدیل مى کند و یک منبع انرژى ثابت 
را در اختیار شــما قرار مى دهد. کسانى که سوخت و ساز 
بدنشان عالیست مى توانند تمرکز ذهنى شان را هم حفظ 
کنند، احتمال اضافه وزن شان کمتر است و در صورت نیاز 

به سرعت مى توانند وزن کم کنند.

6 ماده غذایى که سرعت سوخت و ساز را 
باال مى برند

شاید این فکر عجیب به نظر برسد که غذا هاى خاصى 
سرعِت سوخت و ساز بدن را افزایش مى دهند، اما حقیقت 
دارد. بدن براى شروع فرایند چربى سوزى به مواد مغذى 
احتیاج دارد به همین دلیل حــذف وعده هاى غذایى در 

درازمدت کمکى به کاهش وزن نمى کند.
در ادامــه غذا هایــى را معرفى مى کنیم که ســرعت 
متابولیســم را افزایش داده و شــما را در مسیر درست 

کاهش وزن قرار مى دهند:

گوشت کم چرب
هضم پروتئین نسبت به کربوهیدرات ها یا چربى به زمان 
بیشــترى نیاز دارد. به همین دلیل کارشناسان خوردن 
گوشت هاى تازه و کم چرب از قبیل مرغ و ماهى را توصیه 
مى کنند. فرایند هضم به انرژى زیــادى احتیاج دارد به 
همین دلیل شما کالرى مى سوزانید. تحقیقات نشان داده 
است که پروتئین مى تواند سوزاندِن کالرِى بعد از غذا را تا 
35 درصد افزایش دهد. افزون بر این، بدن براى ساخت 
توده هاى عضالنى به پروتئین نیاز دارد. هرقدر عضالت 
بیشترى داشته باشید سوخت و ساز شما هم بیشتر خواهد 
شــد. بنابراین، ســعى کنید حتمًا در طول روز مقدارى 

پروتئین را در رژیم غذایى تان بگنجانید.

حبوبات
لوبیا ها و حبوبات منابع عالى پروتئین گیاهى و سرشــار 
از فیبر از هر دو نوِع محلول و نامحلول هستند. بدن در 
فرایند تجزیه ى فیبــر و پروتئین، انرژى زیادى مصرف 
مى کند و این فعالیت سبب ســالم نگهداشتِن کارکرد 

متابولیسم مى شود.
محتواى باالى فیبِر لوبیا به ثابت نگهداشتن سطوح قند 
خون و جلوگیرى از میل شدید به شیرینى در اواسط بعد 
از ظهر کمک مى کند. عالوه بر این، حبوبات داراى آهن، 
زینک و سلنیوم هســتند که تیروئید براى تولید مقادیر 
کافى هورمون ها به این مواد معدنى نیاز دارد و بدون آن ها 

سوخت و ساز بدن شما کند یا مختل مى شود.

آجیل
آجیل منبع عالى دیگرى از پروتئین و 

فیبر است. بر اســاس تحقیقات، باریک 
شدن کمر و کاهش ریسِک مقاومت 

به انســولین از مزایاى آجیل 
خوردن به طور منظم است. 
وقتى مقاومت شما به انسولین 

پایین باشد بعید است بدن شــما چربى ذخیره کند یا به 
دیابت نوع 2 مبتال شوید.

تجزیه ِى زمان بِر آجیل براى ســوخت و ساز بدن خوب 
است (هضم آجیل حدود 2.5 تا 3 ساعت طول مى کشد). 
یافته ى مهم دیگــر درباره ى آجیل اینســت که حتى 
مى تواند سوخت و ساز بدن را به سرعت باال ببرد، چون 

بدن براى هضم آن به مصرف انرژى بیشترى نیاز دارد.

غالت کامل
غالت کامل کربوهیدرات هاى پیچیده اى شامِل سرى 
طوالنى ترى از قند ها هستند که بدن براى تجزیه ى آن ها 
زمان بیشترى صرف مى کند بنابراین متابولیسم شما براى 
مدت طوالنى ترى به صورت یکنواخت مى سوزد. طبق 
تحقیقات دانشــمندان غالت کامل مصرف انرژِى بعد 
از غذا را تا 50 درصد در قیاس با غذا هاى فرآورى شــده 

افزایش مى دهند.
غذا هایى با کربوهیدرات هاى پیچیده معموًال مواد مغذى 
بیشترى دارند، به ویژه ویتامین هاى ب. این مواد نقش 
مهمى در تبدیل غذا به انــرژى دارند که جوهِر عملکرد 
سوخت و ســاز اســت. ویتامین ب 12 به طور خاص با 
کاهش وزن ارتباط دارد، چون ســوخت و ساز را تقویت 
کرده و انرژى پایدارى را فراهــم مى کند. حتمًا غالت 
کامــل را به غالت فرآورى شــده ترجیــح دهید و آرد 
ســبوس دار، کینوآ، برنج قهوه اى، جو و ذرت را در رژیم 

غذاییتان بگنجانید.

غذا هاى پروبیوتیک
غذا هاى تخمیرشده مانند ماست، کفیر، کیمچى و کلم 
ترش به افزایش شــمار باکترى هاى خوب دل و روده 
کمک مى کنند. این باکترى ها تا حد زیادى مسئول هضم 
غذا در روده و تســهیل جذب مواد مغذى هستند. بنا به 
گزارشى که ســال 2012 در مجله ى غذا هاى کاربردى 
منتشر شد، بزرگساالنى که هر شــب به مدت 6 هفته 
حدود ½ فنجان ماست پروبیوتیک خوردند، 3-4 درصد 
از چربى بدنشان را از دســت دادند در حالى که در گروه 
دیگرى که فقط ماست ساده خوردند این کاهش چربى 

بدن فقط 1 درصد بود.
ظاهراً پروبیوتیک ها نحوه ى ســوخت و ساز اسید هاى 
صفراوى را تغییر مى دهند. این اسید ها توسط کبد ساخته 
مى شــوند و عملکرد اصلى آن ها تجزیه ى چربى ها در 
بخش باالیى روده اســت. اگر پروبیوتیک ها بتوانند بر 
نحوه ى سوخت و ساز اسید هاى صفراوى اثر بگذارند پس 
ممکن است بر میزان جذب چربى از غذا هم اثر بگذارند.

کافئین
این محرك قوى معروف است به این که به بیدار شدن 
ما و تقویت سوخت و ساز بدنمان کمک مى کند. عملکرد 
آن به این شکل است که یک انتقال دهنده ى عصبى به 
نام آدنوزین را مسدود مى کند در نتیجه انتقال دهنده هاى 
عصبى دیگر دوپامیــن و نوراپى نفرین بیشــترى آزاد 
مى کنند و درنهایت شــما احساس هشــیارى و انرژى 
بیشترى مى کنید و مى توانید مدت طوالنى ترى ورزش 
کنید. البته به یاد داشته باشــید که نوشیدن بیش از حد 
کافئین منجر به تحریک یک واکنش اســترس مزمن 
مى شود و به شما احساس خستگى مى دهد، پس آن را به 

اعتدال مصرف کنید.
با توجه به شواهد بدســت آمده، کافئین مى تواند میزان 
سوخت و ساز بدن حین استراحت را حدود 
11-3 درصد بسته به میزان مصرف، 
افزایــش دهــد. کافئین 
مى توانــد به تســریع 
چربى سوزى هم کمک 
کند. ثابت شده است کسانى 
که مکمل هــاى کافئیــن دار مصرف 
مى کنند تــا 29 درصد چربى ســوزى 

بدنشان افزایش مى یابد. 

مطالعات جدید نشــان 
ســلول هاى  مى دهــد 

ســرطانى مى توانند به سمت نقطه 
شیرین جذب شوند.

یک تیم از محققان دریافته اند، سلول هاى سرطانى 
مى توانند به سمت محیط هاى مکانیکى خاص "نقطه 
شیرین" جذب شوند و بینش جدیدى در مورد چگونگى 

حمله سرطان به بدن ارائه دهند.
این یافته هــا مى تواند به دانشــمندان کمک کند تا 
چگونگى گســترش ســرطان را بهتر درك کنند و 
مى توانند درمان هــاى آینده را بهبود بخشــند.این 
مطالعــه در Nature Materials، یک مجله علمى 

چند رشته اى منتشر شده است.
در یک مطالعــه قبلى، تیم تحت رهبرى دانشــگاه 
مینه سوتا دریافتند که ســلول ها این توانایى را دارند 
که سفتى محیط خود را حس کنند، دریافت آن ها از 
بافت سفت (بافت استخوانى) تا نرم (بافت چربى) تا 
سفتى متوسط    (بافت عضالنى) متغیر است. هم چنین 

توانایى حرکت آن ها به آن محیط بستگى دارد.
تحقیقات آن ها نشان داد که سلول ها مى توانند «نقطه 
شیرین» را براى خود انتخاب کنند، که نه خیلى سخت 
و نه خیلى نرم باشــد، در آن کشــش بهترى دارند و 

مى توانند سریع تر حرکت کنند.
در این مطالعه، محققان دریافتند که سفتى محیط نه 
تنها بر سرعت حرکت سلول ها تأثیر مى گذارد، بلکه بر 

جهت حرکت آن ها نیز تأثیر مى گذارد.
براى سال هاى متمادى، دانشمندان فکر مى کردند که 
سلول ها همیشه به سمت یک محیط سفت تر جذب 
مى شوند، اما محققان دانشگاه مینه سوتا براى اولین 
بار مشاهده کردند که ســلول ها در واقع مى توانند به 
سمت یک «نقطه شــیرین» حرکت کنند که بیشتر 

در وسط قرار دارد.

دیوید اود استاد گروه مهندسى بیومدیکال مینه سوتا 
و نویسنده ارشد این مطالعه تیمش، در طول مطالعه، 
سرطان مغز و سلول هاى ســرطان سینه را بررسى 
کردند.آن ها سلول ها را بین دو محیط قرار دادند - یک 
منطقه سفت تر و یک منطقه نرم تر - و محل تجمع 

آن ها را مشاهده کردند.
تیم تحقیقاتى همچنین دریافتند که برخى از سلول ها، 
مانند سلول هاى سرطان سینه که مورد مطالعه قرار 
گرفتند، مکانیسم بازخوردى دارند که باعث مى شود با 
شدت بیشترى به محیط هاى سفت تر بچسبند و این 
مطلب توضیح مى دهد که چرا بســیارى از مطالعات 
قبلى نشان مى دهند، سلول ها به سمت بافت سفت تر 

حرکت مى کنند.
با این حال، اگر این مکانیسم را از نظر ژنتیکى خاموش 

کنید، سلول ها بیشتر به سمت وسط جذب مى شوند.
اوگفت: ما اساسًا در حال رمزگشایى چگونگى حمله 
سلول هاى ســرطانى به بافت هستیم. آن ها فقط به 
صورت تصادفــى حرکت نمى کننــد. آن ها در واقع 
راه هاى خاصى براى حرکت دارند و اگر ما بتوانیم این 

را بفهمیم، بهتر مى توانیم آن ها را نابود کنیم.
گام بعدى محققان اســتفاده از این اطالعات براى 
ساختن شبیه سازى است که نشان مى دهد سلول هاى 
ســرطانى چگونه در کل تومور حرکت مى کنند و به 
آن ها کمک مى کند تا حرکات ســلول ها را بر اساس 

محیطشان پیش بینى کنند.

چند ماده غذایى که
 سوخت و ساز بدن را باال مى برند

د معدنى نیاز دارد و بدون آن ها 
 یا مختل مى شود.

ز پروتئین و 
قیقات، باریک 

ک مقاومت
یل
ت.
ین

به شواهد بدســت آمده، ک با توجه
سوخت و ساز بدن ح
33-3 درصد بس 11
افزایـ
مى

چربى
کند. ثابت
ک که مکمل هــاى
9مى کنند تــا 29 د
بدنشان افزایش م

ب ى یز ى وع ر ل ین
اســت و به ما کمک مى کند
که بیشتر عمر کنیم. حتى
نیم ساعت مطالعه در روز
هم موثر است
اگــر وقت و و
کتاب شرایط 

سلول هاى سرطانى 
کدام قسمت هاى بدن را 

دوست دارند؟
مطالعات جدید نشــان 

ســلول هاى  مى دهــد 
ســرطانى مى توانند به سمت نقطه 

شیرین جذب شوند.
یک تیم از محققان دریافته اند، سلول هاى سرطانى 
"مى توانند به سمت محیط هاى مکانیکى خاص "نقطه 

شیرین" جذب شوند و بینش جدیدى در مورد چگونگى 

سلول هاى سرطانى 
کدام قسمت هاى بدن را

دوست دارند؟

چالش غذاى تند این روز ها رایج اســت، اما آیا خوردن 
فلفل قرمز و سس هاى تند مى تواند به بدن شما آسیب 
برساند. یکى از متخصصان تغذیه مرکز پزشکى کلیولند 
در اوهایو پیشــنهاد مى کند که اگرچه ممکن اســت 
غذا هاى تند زبان شما را سر میز شام بسوزاند و در بدن 
شما باعث ایجاد ناراحتى هاى گوارشى شود، اما در واقع 

مى تواند به بهبود سالمت در طول عمر کمک کند.
کپسایسین، ماده اى که در فلفل یافت مى شود و باعث 
گرما مى شود، یک ترکیب شیمیایى روغن مانند است 
که به گیرنده هاى درد روى زبان و در سراســر دستگاه 
گوارش متصل مى شود. این کپسایسین است که وقتى 
فلفل هاالپینو را گاز مى زنید باعث مى شــود مغزتان 

احساس کند در حال سوختن هستید.
«جاینا متالونیس»، متخصص تغذیه، توضیح داد: 

«اما کپسایسین در واقع شــما را نمى سوزاند. 
بلکه مغز شما را فریب مى دهد تا فکر 
کنــد تغییر دمــا رخ داده اســت و در 

نتیجه احســاس گرما و درد ایجاد 
مى کند.»

این فقط تالش بدن شما براى خنک 
شدن و پاك کردن عالئم ناشى از 

ادویه ها، ماننــد آبریزش بینى، 
عرق کردن، و اشک ریختن 
است. این مطالعه نشان داد که 

هنگام مصرف غذاى تند، دماى 

بدن در تالش براى خنک کردن بدن افزایش مى یابد.
کپسایسین معموًال پس از حدود 20 دقیقه از گیرنده هاى 
درد در دهان جدا مى شود، اما پس از شروع حرکت در 
سیستم گوارش، عالئم جدیدى شروع مى شود. با عبور 
ماده محرك، مى تواند باعث احساس سوزش در قفسه 
سینه، سکسکه، تورم گلو، حالت تهوع، استفراغ، حرکات 

دردناك روده و حتى اسهال شود.
اما محققان معتقدند که مبارزه کوتاه مدت ممکن است 

ارزش آن را براى بازدهى بلندمدت داشته باشد.
به گفته متالونیس، «تحقیقات نشان داده است کسانى 
که 6 بار در هفته غذاى تند مى خورند، در مقایســه با 
افرادى که کمتر از یک بار در هفته غذاى تند مى خورند، 

با خطر کمتر مرگ زودرس روبرو هستند.

مهمترین
 عالمت 

سکته مغزى 
چیست؟

غذا هاى تند براى سالمت مضر نیستند

گوارش متصل مى شود. این کپسایسین است که وقتى 
را گاز مى زنید باعث مى شــود مغزتان هاالپینو فلفل

احساس کند در حال سوختن هستید.
متخصص تغذیه، توضیح داد:  «جاینا متالونیس»،

«اما کپسایسین در واقع شــما را نمى سوزاند. 
بلکه مغز شما را فریب مى دهد تا فکر 
تتتـت و در  کنــد تغییر دمــا رخ داده اسـ

نتیجه احســاس گرما و درد ایجاد
مى کند.»

این فقط تالش بدن شما براى خنک 
ناشى از و پاك کردن عالئم شدن

،نى، ادویه ها، ماننــد آبریزش بی
عرق کردن، و اشک ریختن 
است. این مطالعه نشان داد که 
هنگاممصرف غذاى تند، دماى

6 بار در هفته غذاى تند مى خورند، در مقایســه با 6که
از یک بار در هفته غذاى تند مى خورند، افرادى که کمتر

با خطر کمتر مرگ زودرس روبرو هستند.

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

راى شماره 140160302026006112 مورخ 1401/04/28 هیات یک مالکیت ناصر فتاحى 
دولت آبادى به شناسنامه شــماره 31 کدملى 6609588597 صادره دولت آباد فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28,55 مترمربع پالك شماره 14947 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال شماره 30685 مورخه 1400/12/01 دفتر 364 اصفهان
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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/09 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/24 - م الف: 1357621 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/5/163

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006000104- مــورخ:1401/01/15 - برابر راى شــماره 
1643 مورخ 1401/01/15 به شماره کالســه 1643 مالکانه آقاى/خانم عباس رشیدى به 
شناســنامه شــماره 1014 کدملى 1129214631 صادره فرزند اله مراد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 259,60 متر مربع پالك شماره فرعى از 156 اصلى باقیمانده ماعوض 
شهردارى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند ماعوض 
به شماره 25,04,21925 مورخ 1388/11/18 شهردارى خمینى شهر و سند وکالت شماره 
74282 مورخ 1388/12/5 دفتر خانه 46 خمینى شــهر و سند وکالت شماره 80513 مورخ 

1389/12/21 مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه 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 انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/24 – م 
الف: 1356540 – رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – امیر حسین حسن زاده/5/169

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 1877-1401/03/18 شرکت گاز استان اصفهان به شناسه ملى 10101891781 
ششدانگ ایستگاه تقلیل فشارگاز    به مساحت 5472/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
10328 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9حوزه ثبت ملــک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى - سند رسمى شــماره 27487 – مورخ 70/05/12 دفتر 7 اصفهان. تاریخ 
انتشار نوبت اول 1401/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24 – م الف: 1357284 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/5/171

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 5566 مــورخ 1400/10/28 خانــم ایــران حــرى نجــف آبــادى فرزند 
حســین در ششــدانگ یــک درب بــاغ بــه مســاحت 5000 مترمربــع قســمتى 
از پالك شــماره 1517 اصلى واقــع در قطعه10 بخــش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان 
– متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول :1401/05/09 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/05/24  - م الــف: 1357593 - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطــرف آفرین

 میرعباسى/5/173

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602016001394 - تاریخ ارسال نامه: 1401/05/20 – نظر به اینکه 
خانم شکیبا فدائى فرزند على با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که هویت شهود رسما طى 
شماره 11690- 1401/04/28 دفترخانه 282 تیران تأیید گردیده مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت تک برگ شماره 521923 الف – 98 شده که بر روى پالك ثبتى 27 فرعى از 180 
اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان در دفتر الکترونیکى شماره 139820302016002934 
به نامش ثبت و صادر گردیده اســت. اینــک برابر ماده 120 اصالحــى قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده است 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. تاریخ انتشار: 1401/05/24 
-  م الــف: 1363086- مدیــر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران – ســید محمدحســین 

مصطفوى/5/230

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140121702008001589 - تاریخ ارسال نامه: 1401/05/13 - نظر به اینکه 
سند مالکیت به شــماره چاپى 322150 - 97/الف نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 
2990 فرعى از 21 اصلى ثبت دفتر الکترونیکى به شماره 139720302008005321 بنام 
مریم اباذرى فرزند حسینعلى ثبت و سند صادر گردیده است. هم  اکنون خانم: مریم اباذرى 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008007237 مورخ 1401/05/12 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 22459 مورخ 1401/05/12 
توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 شــهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است 
که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى 
پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند 
تا صورتجلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1401/05/24 - م الف: 
1363196- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى قدیرى از طرف محمدحسن 

صمصامى/5/231

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 4230 – تاریخ: 1401/05/22 - آقاى حجت اله مهــدى زاده برابر تقاضاى 
وارده به شماره 4229 مورخ 1401/5/19  به پیوست دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاى شهود رسما گواهى شده است. مدعى است که سند مالکیت ششدانگ  عرصه و اعیان 
یکبابخانه به شماره 1516 فرعى مفروز و مجزى شده از 2809 اصلى واقع در بخش 3 حوزه 
ثبتى آران و بیدگل که به نام نامبرده ثبت و سندمالکیت به شماره سریال 228632 الف/ 98 
صادر گردیده. در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/24 – م 

الف: 1363682 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى/5/233

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008001587 – تاریخ ارســال نامه: 1401/05/13 -  نظر به 
اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 488951 -94/د نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 
1718 فرعى از 21 اصلى ثبت دفتر الکترونیکى به شماره 139520302008007927 بنام 
زهره اباذرى فرزند حسن ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون خانم: زهره اباذرى با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008007236 مورخ 1401/05/12 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضا شهود ذیل شماره 22460 مورخ 1401/05/12 توسط 
دفتر خانه اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضائ گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجایى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك 
فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت یک نوبت 
آگهى مى شود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود باشد، از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا مراتب صورت 
جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به 
صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/24 – م الف:1363194 
- مرتضــى قدیرى - مدیــر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمد حســن 

صمصامى/5/232

باند 6 نفره ســارقان تلفن همراه در اصفهان شناسایى و 
دستگیر شدند. جانشــین فرمانده انتظامى استان گفت: 
کارآگاهان 3 پایگاه شرق، غرب و جنوب پلیس آگاهى 
استان با اشــراف کامل بر تحرکات تعدادى مجرم در 3 
عملیات جداگانه و ضربتى 3 باند ســارق و مالخر تلفن 
همراه، باند ســارقان جیب بُر و کیف زن و باند سارقان 
خودرو را شناسایى و دســتگیر کردند. سردار محمدرضا 
هاشــمى فر با بیان اینکه در ایــن 3 عملیات 12 متهم 
دستگیر شــدند افزود: از باند نخســت که متهمان آن  
6 نفر بودند 300 دستگاه گوشــى تلفن همراه به ارزش 
30 میلیارد ریال کشف شــد. وى افزود: از باند دوم که 3 

زن بودند و در اتوبوس هاى بى آرتى و محدوده گلستان 
شهداى اصفهان اقدام به جیب بُرى و کیف زنى مى کردند 

نیز 4 دستگاه گوشى تلفن همراه سرقتى کشف شد.
سردار هاشمى فر افزود: باند سوم نیز 3 مرد بودند که در 
زمینه سرقت خودرو هاى سوارى فعالیت مى کردند و از 
این باند نیز 7 دســتگاه خودروى سرقتى کشف شده که 
ارزش آن  براساس ارزیابى کارشناسان مربوطه 15 میلیارد 

ریال برآورد شده است.
وى سهل انگارى مال باختگان در حفظ و نگهدارى اموال 
خود را یکى از دالیل موفقیت سارقان در ارتکاب عمل 

مجرمانه عنوان کرد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از اعزام
 تیم هاى عملیاتى جهت امدادرســانى به اســتان هاى 
سیل زده کشور خبر داد.  منصور شیشه فروش بیان کرد: 
15 تیم عملیاتى تخلیه آب و نجات در سیالب به استعداد 
70 نفر با پشتیبانى10 دستگاه خودروى عملیاتى به استان 
یزد اعزام و طى مدت 7 روز در جهت انجام عملیات تخلیه 
آب همکارى نمودند. وى گفت: سه تیم تخصصى امداد 
سیل و آبرسانى و بازسازى شبکه هاى آب  به شهرستان 
رفسنجان اعزام شــدند. همچنین یک تیم تخلیه آب از 

محورهاى جاده اى به شهرستان انار اعزام شد.
شیشه فروش خاطرنشــان کرد: با توجه به گل آلودگى 

منابع آب شرب در شهرکرد، هشت تیم عملیاتى شرکت 
آب و فاضالب به همراه 14 دستگاه تانکر سیار آبرسانى 
و چندین کامیون آب بســته بندى به همراه تجهیزات و 
مواد ضد عفونى آب به استان چهار محال بختیارى اعزام 
و کمک رسانى گردید. وى افزود: همچنین توسط ماشین 
آالت شرکت آب منطقه اى اقدامات الزم در بازگشایى 
راه ها، الیروبى مخازن چشــمه ها، الیروبى کانال هاى 
کشاورزى، بازگشایى خطوط آب شرب که از سیل آسیب 
دیده بودند در شهرســتان کوهرنگ انجام شد. در این 
زمینه گروهان پشتیبانى ارتش نیز 100 نفر نیرو به استان 

چهار محال بختیارى اعزام کرده بود.

کشف 300 دستگاه 
تلفن همراه سرقتى در اصفهان

اصفهان، امدادگر 
استان هاى سیل زده کشور

بهره بردارى از خط
بن- بروجن صحت دارد

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان گفت: 
اگر خط بن_بروجن به طورکامل اجرا شود ممکن است 
کشاورزان اصفهان از طریق سـد تنظیمى اجازه ندهند 
آب به یزد و چهارمحال وبختیارى برسـد. حسین وحیدا 
به ایمنا اظهار کرد: خط اضطرار بن- بروجن خیلى وقت 
پیش اجرا شده است. این خط بین راهى بوده که از طریق 
لوله هاى پلى اتیلن به خط اصلى متصل شـده اسـت تا 
پس از راه اندازى ایستگاه هاى آن به بهره بردارى برسد. 
وى افزود: پیگیـرى نمایندگان اصفهـان در جلوگیرى 
از اجراى ایـن طرح در حـد نمایندگان اسـتان همجوار 
نیسـت و راه به جایـى نبرده اسـت. وحیدا خاطرنشـان 
کرد: حقابـه داران و بهره بـرداران زاینـده رود در اجراى 
این پروژه سـاکت نخواهند نشست و پیگیر حقوق خود 

خواهند بود.

اهداى قرآن دستنویس
به موزه 

محمد باقر جواهرى یک جلد قرآن مجید دست نویس را 
به موزه میراث فرهنگى شاهین شهر اهدا کرد. شهردار 
شاهین شهر گفت: این هنرمند خوشنویس اصفهانى که 
از فرهنگیان بازنشسته شاهین شهر است، این قرآن را 
در عـرض 16 سـال و در 853 صفحه یک رو به رشـته 
تحریر درآورده است. سعید ابریشـمى راد افزود: این اثر 
ارزشمند یادگار استاد جواهرى در موزه میراث فرهنگى

 شاهین شهر خواهد بود.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با تاکید بر ضرورت پایش 
دائم مســجد امام(ره) با هدف حفظ و نگهدارى آن گفت: عکس هاى 
مرمت گنبد مسجد تاریخى امام(ره) در ســال 1384 را به اسم 1401 

منتشر کردند. 
علیرضا ایزدى اظهار داشت: مرمت مســجد امام(ره) 13 سال به طول  
مى انجامید اما سه سال زودتر داربست هاى آن را باز کردیم که در این 
سال ها بیش از هفت میلیارد تومان هزینه شده و به همین میزان اعتبار 

دیگر براى اتمام کار نیاز است.
وى در پاسخ به این سوال که از سوى کارشناسان، برگزارى مناقصه براى 
مرمت آثار تاریخى دلیل اصلى تخریب مسجد امام(ره) طرح شده، گفت: 
آنچه مهمتر از برگزارى مناقصه یا مزایده  مطرح است، نحوه تخصیص 
اعتبارات است که اختصاص اعتبارات قطره چکانى  آسیب جدى بر بدنه 

مرمت آثار تاریخى وارد کرده است.
مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با بیــان اینکه عدم آگاهى 
قانونگذار از حساسیت کار میراث فرهنگى باعث قربانى شدن کیفیت 
نسبت به کمیت در مرمت آثار تاریخى شده، ادامه داد: مسجد امام(ره) با 
قدمت 500 ساله باید دائم در حال پایش باشد که حفظ و نگهدارى آن 

نیازمند تخصیص یک اعتبارات پایدار است.
وى در ارتباط با تعویض 80 درصدى کاشى گنبد مسجد امام(ره) طى 
مرمت آن گفت: مرمت گنبد مسجد امام(ره) از سال 89 آغاز شد و تاکنون 
ادامه دارد که طى آن 80 درصد کاشــى هاى مسجد امام تغییر کرده و 
همه کاشى هاى اصلى آن در سال 30 - 1329 بر زمین افتاده و شکسته 

و تخریب شده بود.
ایزدى در پاسخ به این سوال که مرمت مســجد امام(ره) به یک گروه 
حرفه اى واگذار نشده، افزود: مرمت مسجد امام به دست هنرمند حاذقى 

به اسم پاکدل انجام مى شود که پدر و پسرى هستند که در حوزه مرمت 
بنامند.

وى با بیان اینکه مرمت یک کار زمان بر است، ادامه داد: مرمت مسجد 
امام(ره) در سال هاى مختلفى انجام شد که نخستین دوره آن به سال 
1316 بر مى گردد و در آن زمان بخش اعظمى از مسجد کاشى نداشت و 
تخریب شده بود سال 1329 بار دیگر مسجد امام(ره) تحت مرمت قرار 
گرفت و از سال 1389 بار دیگر داربست به مسجد امام(ره) نصب و کار 
مرمت در حالى صورت گرفت که امروز مسجد امام(ره) با نماى جدیدى 

از کاشى ها در دید همگان قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان که بخشى از نقدهاى وارد 
شده به مرمت مســجد امام(ره) را به حق دانست و همه علت را کمبود 

اعتبارات دانست.
ایزدى از برگزارى اولین نشســت کمیته هماهنگى شوراى نظارت بر 
مرمت گنبد مســجد امام(ره) با حضور همه اعضا خبر داد و گفت: یکى 
از مهم ترین اهداف تشکیل شــوراى تخصصى نظارت بر مرمت گنبد 
مسجد امام(ره)، یکدست شدن ســلیقه متخصصان و پیشکسوتان در 

حوزه مرمت بناهاى تاریخى به ویژه گنبد مسجد امام(ره) است.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان: 

پایش دائم مسجد امام(ره) ضرورت دارد
مدیر منطقه12 شهردارى اصفهان طى تشریح پروژه هاى محله محور 
در محله عاشق آباد، گفت: براى این محله11 پروژه با اعتبارى بالغ بر 

301 میلیارد ریال در دستور کار شهردارى قرار گرفته است.
على اکبر رسالت با اشاره به محله عاشق آباد، اظهار کرد: این محله بالغ 
بر 16 هزار نفر جمعیت دارد و از مساحت حدود 260 هکتارى آن، 89 
هکتار معادل حدود 34 درصد از مساحت محله را پهنه بافت فرسوده 

مصوب تشکیل داده است.
وى با بیان اینکه سرانه فضاى سبز محله عاشق آباد پایین است، ادامه 
داد: مسیر دسترسى به شریان هاى اصلى این محله محدود و دسترسى 

به بازارهاى روز و وضعیت مراکز ورزشى آن قابل قبول است.
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان با اشــاره به عرض کم معابر و 
سطح نفوذپذیرى پایین محله عاشــق آباد، خاطرنشان کرد: به دلیل 
ریزدانگى بافت و تراکم باالى این محله، امکان تعریض و توســعه 
معابر محدود است و باید راهکارهاى کوتاه مدت همچون بازگشایى 
گلوگاه ها و اصالح هندسى را به کار بست و براى بلندمدت نیز استفاده 
از طرح هاى تشــویقى، تســهیالت وام و دریافت مشارکت بخش 

خصوصى را در نظر گرفت.
وى با بیان اینکه محله عاشق آباد یکى از محله هاى مورد نظر براى 
موضوع محله محورى منطقه 12 اســت، تصریح کرد: براى محله 
عاشق آباد 11 پروژه با اعتبارى بالغ بر 301 میلیارد ریال در دستور کار 

شهردارى منطقه قرار گرفت.

 عاشق آباد نونوار مى شود

فقدان مدارك
سند، برگ سبز و کارت سوخت یک دستگاه موتور سیکلت جت رو بى کالج  125CCمدل 1389 بنزینى به شماره 
موتور  *NCW125*HA 410473 و شــماره تنه NCW ***125T   8933438 به شماره پالك 86779 /621 
ایران متعلق به محمد پورمومنى اصفهانى به شماره ملى 1288148135 فرزند محمود مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت سفیر الکترونیک ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 44726 و شناسه ملى 10260626489 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مسعود ناظمى اشنى به شماره 
ملى 1091937656 به عنوان بازرس اصلى و مصطفى صالحى زاده اشنى به شماره ملى 1091975728 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - رضا حاج هادیان به شماره ملى 1280316373، مرتضى 
حاج هادیان به شماره ملى 1280316381 و بهرام حاج هادیان به شماره ملى 1283433095 به عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1360755)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود نویان داده پرداز استوار درتاریخ 1401/05/06 به شماره ثبت 71669 به شناسه ملى 14011373831 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دســتگاه هاى جانبى، تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى، ارائه و پشتیبانى بسته هاى 
نرم افزارى و CD اطالعاتى تولید داخل، خدمات شبکه هاى اطالع رسانى انجام امورانفورماتیکى طراحى و تولید و ارائه و پشتیبانى نرم افزارهاى رایانه اى اعم از سفارش مشترى و بسته هاى نرم افزارى و واردات 
و پشتیبانى نرم افزارهاى رایانه اى خارجى (بجز نرم افزارهاى فرهنگى) و فعالیت در زمینه سیستم ها نظیر اتوماسیون صنعتى و کارت هاى هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجراى پروژه هاى انفورماتیکى و همچنین 
اجراى پروژه هاى انفورماتیکى و فعالیت در زمینه شبکه هاى رایانه اى و امنیت شبکه و شبکه هاى مخابراتى و شبکه هاى رایانه اى اطالع رسانى نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات کاالهاى مجاز و 
ارائه خدمات پشتیبانى تجهیزات سخت افزارى رایانه و ارائه خدمات پشتیبانى نرم افزارى رایانه اى و فعالیت در زمینه تجهیزات امنیتى و الکترونیکى و دوربین هاى مداربسته و پیاده سازى پروژه هاى مربوطه و 
آموزش کوتاه مدت و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى جهت تحقق اهداف شرکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکت 
در نمایشگاههاى داخلى و خارجى و اخذ و اعطاى نمایندگى و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، جروکان، کوچه عرفان [20]، کوچه ( رسولى)، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 
8188784363 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سجاد جمشیدى به شماره ملى 1150043466 دارنده 10000 ریال سهم 
الشرکه آقاى مصطفى ایسپره به شماره ملى 1150087129 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سجاد جمشیدى به شماره ملى 1150043466 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى مصطفى ایسپره به شماره ملى 1150087129 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1361484)
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در چارچوب هفته دوم بونــدس لیگاى آلمان، لورکوزن به 
مصاف آگسبورگ رفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. 
در این مسابقه، سردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان 
در ترکیب اصلى لورکوزن قرار گرفت و پشت سر پاتریک 
شیک به عنوان مهاجم بازى کرد. مهاجم ایرانى در این بازى 
نتوانست براى لورکوزن گلزنى کند و موتور گلزنى اش در 
هفته دوم هم خاموش ماند. سایت «هواسکورد» در ارزیابى 
فنى اش از این بازى به آزمون نمره متوسط 6,5 از 10 را داد. 
لورکوزن هفته پیش نیز مقابل دورتموند تن به شکست داد 
تا پس از 2 بازى با صفر امتیــاز فعال در رده هفدهم و یکى 

مانده به آخر قرار گیرد.

موتور گلزنى آزمون
 همچنان خاموش

هفته اول دیدارهاى لیــگ 22 در حالى براى نمایندگان 
اصفهان در این رقابت ها به پایان رســید که نقطه عطف 
بازى این دو تیم در برابــر نمایندگان تهرانى در دقیقه 52
مســابقه آنها رقم خورد؛ لحظه اى که براى سپاهانى ها 
منجر به فتح دروازه استقاللى ها شد اما براى ذوب آهنى ها 

با بدشانسى این تیم همراه بود. 
یاران مهدى تارتار در دقیقه 52 یکى از یاران خود را از دست 
دادند. اوت انداز معروف مسابقات که همین چند روز پیش 
پیراهن ذوب آهن را برتن کرد، با دریافت کارت قرمز از داور 
سختگیر مصاف گاندوها با پرسپولیس، اولین اخراجى لیگ 

برتر لقب گرفت.
اخراج نــادر محمدى اگرچه تیــم تارتار بــا مهره هاى 
کم نام و نشانش را در برابر تیم کهکشانى یحیى دست و 
پا بســته تر از قبل کرد اما باعث نشد آنها پا پس بکشند و 

نتیجه را به حریف پرآوازه خود واگذار کنند. سربازان تارتار 
هرچند در ادامه این نبرد بخاطر از دست دادن یکى از مهره 
هاى تأثیرگذار خود در میدان به اجبار در الك دفاعى فرو 
رفتند و به ضد حمالت دلخوش کردند اما براى ثانیه اى 
هم حاضر نشدند با برافراشتن پرچم سفید در برابر رقیب 
چغر خود تسلیم شوند. گاندوها با جنگندگى بى امان و با 
ایجاد هماهنگى در خط دفــاع و کمربند میانى زمین، راه 
را بر نفوذ هافبک هاى خالق و گلساز پرسپولیس بستند و 
اجازه موقعیت سازى و پیش روى به سمت دروازه خود را به 

سرخپوشان پایتخت ندادند. 
یاران یحیى نه تنها زورشان به ذوب آهن ده نفره نرسید 
بلکه شــانس آوردند که نتیجه را به آنها واگذار نکردند. 
شــاهد این مدعا هم اینکــه به زعم اکثر کارشناســان 
داورى شــش دقیقه بعــد از اخــراج مدافع تــازه وارد 
سبزپوشــان اصفهان، یک پنالتى مســلَم بایــد به نفع

ذوبى ها اعالم مى شد که از چشم قاضى این دیدار دور ماند.
اینکه پنالتى از دست رفته ذوب آهن و اخراج سختگیرانه 
بازیکن آنها سرمنشــأ ادامه سریال اشــتباهات داورى 
علیه این تیم در فصل جارى خواهد بود یا خیر را گذشت 
زمان مشــخص مى کند اما آنچه از مصاف برنامه ریزى 
شده و با هدف این تیم ریشــه دار اصفهانى برابر نماینده 
کهکشــانى تهران مشخص بود اینکه شــاگردان تارتار 
هم قسم شده اند با «کار، تالش سخت و تعهد» علیرغم 
کمبود مهــره هاى نام آشــنا و تأثیرگــذار «در کنار هم 
شکست ناپذیر هستیم» را به حریفان خود دیکته کنند. آنها 
براى نیل به این هدف باید از خوان هاى متعددى عبور کنند، 
بر همین اساس پس از پشت سرگذاشتن نخستین خوان با 
شکست ناپذیرى ده نفره برابر تیم پرستاره گل محمدى، 
براى گذر از خوان دوم که جدال با پرشورها درتبریز است 

آماده مى شوند.  
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مربى تیم فوتبال ذوب آهن معتقد اســت سوت هاى داور 
مسابقه با پرسپولیس در مجموع به ضرر تیمش بوده است. 
حسین پاشایى درباره اخراج نادر محمدى با دو کارت زرد 
بنیادى فر و اینکــه کادر فنى ذوب آهن بــه تصمیم داور 
معترض بوده، عنوان کرد: آقاى بنیادى فر یکى از نخبه هاى 
داورى است ولى از ایشان گالیه داریم که در صحنه اخراج 
وقتى شلوغ کردند کارت زرد دوم را داد. اول دستش را سمت 
جیبش برد ولى کارت نداد. بازیکنان پرسپولیس داور را تحت 
تاثیر قرار دادند و یک پنالتى هم براى ما نگرفت. در مجموع 
فکر مى کنم یک مقدار از داورى متضرر شدیم به خصوص 

10 نفره شدنمان.

از داورى متضرر شدیم 

عبور موفقیت آمیز گاندوهاعبور موفقیت آمیز گاندوها
 از خوان «قرمز» از خوان «قرمز»

02

موعود بنیادى فر که در هشــت ســال گذشته جزو لیست 
داوران بین المللى قرار گرفته، حاال در یک سمت جدید در 
حوزه ورزش فعالیت مى کند. این داور 37 ساله قضاوت بازى 
هفته اول لیگ برتر بین تیم هاى ذوب آهن و پرســپولیس 
را در ورزشگاه فوالدشــهر برعهده داشت و در جریان آن، 
صحنه هاى جنجالى نیز رقم خورد، پس از پایان این بازى 
راهى زادگاهش شــد تا یک ُپســت جدید دولتى بگیرد. 
بنیادى فر که داراى مدرك دکتراى مدیریت ورزشى است و 
17 سال سابقه قضاوت در لیگ هاى مختلف فوتبال ایران و 
استانى را داشته و همچنین داراى مدرك مربیگرى هندبال 
و والیبال اســت، دیروز صبح به عنوان مدیرکل ورزش و 
جوانان اســتان چهارمحال و بختیارى و جانشــین حمید 

کریمى معارفه شد.

بنیادى فر در مسیرى جدید

03

در چارچوب هفته دوم سوپرلیگ ترکیه تیم کایسرى اسپور 
در خانه با یک گل استانبول  اســپور را شکست داد. گل 3
امتیازى کایسرى اسپور را میشــل کاردوسو در دقیقه 4 به 
ثمر رساند. مجید حسینى در ترکیب اصلى کایسرى اسپور 
حضور داشت و على کریمى نیز به دلیل محرومیت ناشى از 

دریافت کارت قرمز غایب بود.

پیروزى یاران 
کریمى و حسینى

مرضیه غفاریان

در هفته نخست بیست ودومین دوره مسابقات فوتبال لیگ 
برتر باشگاه هاى کشور گل گهر مقابل تراکتور با نتیجه دو 
بر صفر به پیروزى رسید. این پیروزى یک رکورد استثنایى 
براى امیر قلعه نویى به همراه داشــت. بازیکن و سرمربى 
سابق استقالل با توجه به ســه امتیازى که از تبریزى ها 
گرفت به اولین سرمربى تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که به 
1000 امتیاز در لیگ مى رسد. او در لیگ برتر سابقه 5 عنوان 
عنوان قهرمانى لیگ برتر را در کارنامه دارد و پرافتخارترین 

سرمربى تاریخ این مسابقات است.

قاســم حدادى فر که روز شــنبه اولین تجربه مربیگرى 
خود را روى نیمکت ذوب آهن پشت سر گذاشت در ابتدا 
راجع به بازى مقابل پرســپولیس گفت: بازى فوق العاده 
سنگینى بود. پرسپولیس تیمى است که از لحاظ کیفیت 
و تاکتیک بازیکنانش جزو یکى دو تیم خوب ایران است. 
بازى در نیمه دوم با اخراج بازیکن مان خیلى سخت شد. 
بازیکنان مــان فداکارانه بازى کردند و توانســتیم یک 
مساوى تقریبا ارزشــمند در اولین بازى بگیریم. انشاا... 
بتوانیم نتایج بهترى بگیریم تا حقانیت و شایستگى ذوب 

آهن را ثابت کنیم.

او در مورد شــرایط ذوب آهــن گفت: ما دو ماه اســت 
تمرینات مان را شروع کرده ایم، فشار زیادى آوردیم و یک 
تیم جنگجو هستیم. بازیکنان خیلى خوب کار کردند اما در 
روزهاى آینده شرایط شان بهتر مى شود. انشاا... بتوانیم در 

فاز حمله هم خوب عمل کنیم و بازى ها را ببریم.
حدادى فر در پایان راجع به تجربه جدیدش در قامت مربى 
گفت: براى من شرایط سخت اســت، من هنوز خودم را 
وســط زمین فرض مى کنم اما با آن کنار آمده ام. انشاا...
بتوانم به تیمم کمک کنم و تجربیات خوبى به دست آورم 

که در آینده به من کمک کند.

حدادى فر: یک مساوى تقریباً ارزشمند در اولین بازى گرفتیم

کاپیتان تیم ذوب آهن پس از تســاوى تیمش مقابل پرسپولیس 
گفت: ما بازى را خوب اداره کردیم و توانستیم یک امتیاز را بگیریم. 
ما از حاال به بازى با تراکتور فکر مى کنیم و این بازى دیگر براى 

ما تمام شد.
مسعود ابراهیم زاده درباره تســاوى ذوب آهن مقابل پرسپولیس 
اظهار داشت: بازى کردن مقابل پرسپولیس خیلى سخت است. 
ما بازى را خوب اداره کردیم و توانســتیم یک امتیاز را بگیریم. ما 
از حاال به بازى با تراکتور فکر مى کنیم و این بازى دیگر براى ما 

تمام شد.
وى در خصوص داورى بازى با پرسپولیس گفت: در یک صحنه 

توپ به دســت مدافعان پرســپولیس خــورد و داور باید پنالتى 
مى گرفت اما داور خطاى سعید باقرپسند را گرفت. من این موضوع 

را به عهده کارشناسان مى گذارم.
ابراهیم زاده درباره آنالیز ذوب آهن از پرسپولیس خاطرنشان کرد: 
ما نقاط ضعف و قوت این تیم را آنالیز کــرده بودیم. در نیمه دوم 
ورق برگشت و ما 10 نفره شدیم اما باز هم خدا را شکر که نباختیم 

و یک امتیاز گرفتیم.
کاپیتان ذوب آهن در خصــوص صحنه اخراج هــم تیمى خود 
گفت: به نظر من صحنه اخراج درست نبود و حتى در یک صحنه 

مى توانست براى ما پنالتى هم بگیرد.

کاپیتان
گفت:
ما از ح
ما تمام
مسعود
اظهار

ما بازى
از حاال
تمام ش
وى در

کاپیتان ذوب آهن:
پرسپولیس نه، به تراکتور فکر مى کنیم

باشــگاه وایله دانمارك اطالعیه اى را در مورد وضعیت هافبک تیم ملى 
ایران منتشر کرد و در این اطالعیه به جدایى بازیکن ایرانى خود اشاره کرد.

سعید عزت اللهى هافبک ایرانى تیم وایله بولدکالب دانمارك فصل گذشته 
به صورت قرضى به تیم الغرافه قطر رفت. وایله فصل گذشته به لیگ دسته 
اول دانمارك سقوط کرد و پیش بینى مى شد عزت اللهى این فصل رسمًا 

از تیم وایله جدا شود.
سفر این هافبک ایرانى به کشورهاى ترکیه و انگلیس این شائبه را ایجاد 
کرد که سعید قرار است در تیمى غیر از وایله بازى کند اما انتشار تصویر این 
بازیکن از حضورش در تمرین تیم دانمارکى، ابهامات را درباره او بیشتر کرد.
با این حال باشگاه وایله با انتشــار اطالعیه اى، وضعیت هافبک ایرانى را 
تشــریح و تاکید کرد که حضور عزت اللهى در تمرین وایله براى مدت 

کوتاهى است و او به زودى راهى باشگاه جدید خواهد شد.
در اطالعیه این باشگاه دانمارکى آمده است: «سعید عزت اللهى به وایله 
بازگشته و تا سه هفته آینده در تمرینات تیم اصلى شرکت خواهد کرد تا به 
باشگاه جدیدش برود. وایله بولدکالب زمانى که تمامى موارد مربوط به 
این انتقال انجام شود، اطالعات بیشترى در این مورد اعالم خواهد کرد.» 
عزت اللهى 25 ساله تا پایان سال 2023 با باشگاه بولدکالب قرارداد دارد.

جدایى عزت اللهى از «وایله» 
قطعى شد

بازیکن تیم ذوب آهن به اخراج هم تیمى خود در بازى با پرسپولیس 
واکنش نشــان داد و گفت: داور در صحنه اخــراج نادر محمدى 

سخت گیرانه عمل کرد ما 10 نفره شدیم و کار خیلى سخت شد.
محمد قریشى درباره دیدار با پرسپولیس و تساوى با این تیم اظهار 
داشت: ما انتظار یک بازى سخت داشتیم. پرسپولیس تیم خیلى 
خوبى دارد و خوشبختانه توانستیم یک امتیاز را بگیریم هرچند که 
داور در صحنه اخراج نادر محمدى سخت گیرانه عمل کرد ما 10

نفره شدیم و کار خیلى سخت شد اما بازیکنان با تعصب زیاد یک 
تساوى به دست آوردند.

وى در مورد عملکرد خودش در بازى مقابل پرسپولیس تصریح 
کرد: وظیفه من این است که دروازه بسته بماند و کل تیم هم در این 
باره تالش کردند. کادر فنى زحمات زیادى کشید و خوشحالیم که 
یک امتیاز از این بازى سخت گرفتیم. ما از حاال به بازى بعد مقابل 

تراکتور فکر مى کنیم تا یک نتیجه خوب بگیریم.

قریشى در پاسخ به این سؤال که آیا ذوب آهن در بازى بعد مى تواند 
اولین برد خود را کسب کند، گفت: ما هر بازى براى برد به زمین 
مى رویم. تراکتور هم تیم خیلى خوبى اســت امــا ما برنامه هاى 

خودمان را داریم و براى سه امتیاز به زمین خواهیم رفت.
مدافع ذوب آهن درباره داورى دیدار با پرســپولیس عنوان کرد: 
یکسرى از سوت هاى داور ســخت گیرانه بود اما در کل به نظرم 

داورى بد نبود.

قریشى: داور سختگیرانه عمل کرد و ما 10 نفره شدیم

مدافع پیشین تیم هاى فوتبال سپاهان و استقالل گفت: هر سال بازیکنان 
بومى اصفهانى کمتر مى شــوند، در حال حاضر ســپاهان به آن صورت 

بازیکنى از اصفهان ندارد.
حمید عزیززاده درباره شکســت 2 بر صفر تیم فوتبال اســتقالل مقابل 
سپاهان در هفته اول لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: کارى به مسائل فنى 
این بازى ندارم، چرا که تمام تیم ها به دلیل اینکه از مرحله بدنسازى وارد 
مسابقات مى شوند، هماهنگى الزم را ندارند، بنابراین نمى توان هیچ تیمى 
را قضاوت کرد. حتى تیمى که برنده مى شود، دلیلى ندارد بگوییم حتماً تیم 

خوبى است. بازى استقالل و سپاهان هم از این قاعده مستثنى نیست.
بازیکن پیشــین تیم هاى فوتبال سپاهان و اســتقالل با اشاره به جذب 
بازیکنان سرشناس توسط سپاهان گفت: خوشبختانه یا متأسفانه سپاهان 
همیشه مهره هاى زیادى داشته است، به طورى که هر سال بازیکنان بومى 
اصفهانى کمتر مى شوند. در حال حاضر سپاهان به آن صورت بازیکنى از 
اصفهان ندارد. سپاهانى هم که به فینال آسیا رفت، خیلى چشم نواز بازى 
مى کرد و بازى اصفهانى بازیکنانش به چشــم نمى آمد. فوتبال حرفه اى 

است و نمى توان ُخرده گرفت.
وى در مورد ســر و صداى زیادى ریکاردو ساپینتو کنار خط تصریح کرد: 
رفتار هر مربى فرق مى کند. مربیان پرتغالى شــور و هیجان باالیى 
دارند و فقط صرفاً ساپینتو نیست که این گونه رفتار مى کند. بیشتر 
مربیان پرتغالى کنار زمین شور و اشتیاق زیادى دارند. باید به او 
فرصت داده شود تا استقالل و فضاى فوتبال ایران را بهتر 
بشناسد. استقالل سال گذشته قهرمان شد و دو رکورد 
بى نظیر بر جاى گذاشت، اما به خاطرات پیوست و 
به ویترین افتخارات رفت. استقاللى هاى واقعى 
که دل شان براى منافع تیم شان مى تپد االن 
باید فرصت بدهند تا ســرمربى جدید 
برنامه هایش را پیاده کند. االن زود 
اســت تصمیمى بگیریم و نظر 

بدهیم.

هر سال بازیکنان بومى اصفهانى 
کمتر مى شوند

10 نفره شدنمان.

ماه اســت 
ردیم و یک 
کردند اما در 
. بتوانیم در 

م.
امت مربى 
وز خودم را 
اه ام. نشاا...
 دست آورم 

عد مى تواند 
رد به زمین 
برنامه هاى 

ت.
عنوان کرد: 
ل به نظرم 

به ویترین افتخارات رفت. استقاللى هاى واقعى 
که دل شان براى منافع تیم شان مى تپد االن 
باید فرصت بدهند تا ســرمربى جدید 
زود برنامه هایش را پیاده کند. االن

اســت تصمیمى بگیریم و نظر 
بدهیم.
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مدیــرکل دفتر امــور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: زمــان صدور مجوز براى تشــکل هاى 
مردمى اســتان به 2 ماه و در نهایت 2 ماه و نیم کاهش 

یافت.
مسعود مهدویان فر در نشســت خبرى به مناسبت "روز 
تشکل ها و مشــارکت هاى اجتماعى“ افزود: پیشتر، این 
مدت حدود پنج مــاه بود که با اقدامــات صورت گرفته، 
کاهش یافت.  وى اضافه کرد: در اســتان اصفهان، یک 
هزار و 800 مجموعه سازمان مردم نهاد ُمشتمل بر خیریه 
و غیرخیریه مشغول فعالیت هســتند که 750 مجوز آنها 

مربوط به خیریه هاست. 
مدیرکل اجتماعى اســتاندارى اصفهان تصریح کرد: سه 
هزار کانون فرهنگى مســاجد، پنج هزار و 500 تشــکل 
دینى و مذهبى، سه هزار پایگاه بســیج و 2 هزار و 500 
گروه جهادى و 500 مرکز نیکوکارى بعنوان دیگر مراکز 
با محوریت کار مردمى، خدمات مختلف را ارائه مى دهند. 
مهدویان فر با اشــاره به فعالیت جوانــان در عرصه هاى 
مختلف افزود: 270 ســازمان مردم نهاد استان در حوزه 

جوانان بکار مشغولند که بى شــک ظرفیت باالیى دارند 
بیش از پیش از توان آنها بهره برد. 

وى با بیان اینکــه مناطق مختلف اســتان داراى تعداد 
متفاوتى از ســازمان هاى مردمى اســت، اظهار داشت: 
شهرستان هاى اصفهان، کاشان و نجف آباد، بیشتر این 

تشکل ها را به خود اختصاص داده اند. 
همچنیــن در این نشســت، معاون فرهنگى شــهردار 
اصفهان گفــت: 40 درصد فعالیت ســازمان هاى مردم 
نهاد و تشــکل هاى این کالنشــهر بــه مناطق محروم 

اختصاص دارد. 

مجتبى شــاهمرادى افزود: انواع فعالیت هاى اجتماعى 
فرهنگى ماننــد توزیع کارت منزلــت از کارهایى که در 
این مناطق انجام مى گیرد و البته جاى کار بیشــترى هم 

وجود دارد. 
شــاهمرادى با بیان اینکــه توجه به محــالت و عدالت 
منطقه اى از رویکردهاى شهردارى است، تصریح کرد: بر 
همین اساس باید برنامه ریزى ویژه اى براى مناطق کم 

برخوردار داشته باشیم.
وى با اشــاره به اهمیت حمایــت از فعالیت هاى مبتنى 
بر مردم اضافه کــرد: این نهاد تاکنون بالــغ بر 6 میلیارد 
تومان مشــارکت و حمایت مالى از ســازمان هاى مردم 

نهاد داشته است. 
رییس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: در صورت اصــالح بودجه 
پیش بینى شده مى توان بیش از 30 میلیارد تومان مشارکت 
نقدى در حمایت از سمن ها در حوزه هاى مختلف داشته 
باشــیم، اما در مجموع ارزش مشارکت شهردارى در این 

بخش به حدود 60 میلیارد تومان مى رسد. 

کاهش زمان صدور مجوز
 براى تشکل هاى مردمى اصفهان 

به مناسبت فرارسیدن ایام ســوگوارى ماه محرم، مسابقه 
کتابخوانى بــا محوریت کتــاب «تحقیقــى در نهضت 
عاشورا؛ تحریف ها شــبهه ها» برگزار مى شود.به گزارش 
روابط عمومــى اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان، مسابقه کتابخوانى با محوریت کتاب «تحقیقى 
در نهضت عاشورا؛ تحریف ها شبهه ها» به همت اداره کل 
کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان در قالب سواالت 

چهارگزینه اى برگزار مى شود.
عالقــه منــدان بــراى شــرکت در ایــن مســابقه 
مى تواننــد تــا 20 شــهریور ماه بــا مراجعه به ســامانه 
مســابقات الکترونیــک کتابخوانــى بــه نشــانى

 www.samakpl.ir، براى دریافت نســخه الکترونیکى 

کتاب و شــرکت در مســابقه اقدام کنند. بــه برگزیدگان 
جوایزى به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

گفتنى است، کتاب «تحقیقى در نهضت عاشورا؛ تحریف ها 
شبهه ها» به همت محققان گروه تاریخ مرکز مطالعات حوزه 
علمیه انتشار یافته اســت. بخش هاى مختلف این کتاب 
شامل «پیشینه و فلســفه عزادارى امام حسین»، «ابعاد و 
فلسفه قیام عاشورا»، «بررسى شهادت امام حسین(ع)»، 
«فرزندان و اهل بیت امام حسین(ع)»، «بانوان کربال» و 

«بررسى شهادت سایر شهیدان کربال» است.

در مسابقه کتابخوانى شرکت کنید 

اعطاى بسته حمایتى و تسهیل 
شرایط مجوز سرویس مدارس

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانى 
شهردارى اصفهان اعالم کرد: بسته هاى حمایتى براى 

رانندگان سرویس مدارس در نظر گرفته شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
محمد پرورش با اعالم این خبر گفت: در سال جارى 
باتوجه به اعــالم وزارت آموزش و پــرورش مبنى بر 
بازگشــایى مدارس و برگزارى کالس ها به صورت 
حضورى، سازمان تاکسیرانى شرایط مطلوبى را براى 
رانندگان ســرویس مدارس ایجاد کرده است تا افراد 
مختلف با شرایط متفاوت امکان دریافت مجوز سرویس 

مدارس داشته باشند.
او از تالش براى تسهیل و تســریع روند اخذ و تمدید 
مجوز سرویس  هاى مدارس خبر داد و افزود: ثبت نام 
خودروهاى شخصى براى دوگانه سوز کردن، اعطاى وام 
تعویض مخازن سى ان جى، بخشودگى جرائم سنوات 
گذشته رانندگان، بخشودگى جرائم پروانه شرکت هاى 
سرویس دانش آموزى، تمدید استعالم هاى مورد نیاز 
براى افرادى که قبًال مجوز داشته اند، کاهش استعالم ها 
براى افراد جدیدالورود و امکان استفاده از خدمات بیش از 
60 مرکز رفاهى و تفریحى، قسمتى از بسته حمایتى این 

سازمان براى رانندگان سرویس مدارس است.
پرورش افزود: براى معاینه فنى خودروهاى سرویس 

مدارس در سال هاى گذشته مانند خودروهاى عمومى 
سختگیرى مى شد که در راستاى حمایت از رانندگان 
سرویس مدارس این شرایط تعدیل شده و معاینه فنى 
این خودروها مانند خودروهاى شخصى اعمال مى شود.
او از دیگر محاســن این طرح را صدور مجوز تردد در 
محدوده زوج و فرد شهر براى رانندگان سرویس دانست 
و خبر داد: رانندگان پس از اخذ مجوز سرویس مدارس 

مى توانند از این شرایط بهره مند شوند.
به گفته پرورش، متقاضیان مى توانند براى ثبت نام اولیه 

در این طرح و کسب اطالعات بیشتر، کد رایگان
 *6655* 401401 #را شماره گیرى کنند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانى 
شهردارى اصفهان به ارائه توضیحاتى درباره اهمیت 
سرویس مدارس در حمل و نقل درون شهرى پرداخت 
و تأکید کرد: سرویس مدارس در 9 ماهه سال تحصیلى 
مى توانند از ترددهاى اضافى جلوگیرى کرده و باعث 
کاهش ترافیک، کاهش مصرف ســوخت و کاهش 

آلودگى هوا شوند.
او افزود: از سوى دیگر سرویس مدارس نقش مهمى در 
اقتصاد خانواده و کسب درآمد بیشتر ایفا مى کنند، چراکه 
رانندگان سرویس مى توانند با کمترین زمان در آمد قابل 

توجهى را کسب کنند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع برق اصفهان از برگزارى مانور سراسرى 
وصول مطالبات برق همزمان با سراسر کشور به مدت دو روز در اصفهان در 19 و 20 مردادماه 
خبر داد و گفت: به طور قطع ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت منوط به پرداخت قبوض برق در 
زمان هاى تعیین شده مى باشد و هر گونه تا خیر در این موضوع شرکت برق را با محدودیت در 

خدمت رسانى به مشترکین مواجه مى کند.
مهرداد جنتیان افزود: شرکت توزیع برق اصفهان جزو شرکت هایى است که کمترین مانده 
بدهى در حوزه وصول مطالبات را داشته است و در صدد است این مانده بدهى را به صفر برساند 
که البته براى کســب این مهم از روش هاى مختلفى از جمله ارسال پیامک هاى یاد آورى 

،اخطار ،برگزارى نشست هاى خبرى و اطالع رسانى به رسانه ها و حفظ شان و کرامت انسانى 
مشترکین از مذاکره هاى حضورى نیز بهره گرفته است .

وى تصریح کرد: بر اساس دستور العمل شرکت توانیز دریافت نقدینگى شرکت به وصول به 
فروش و وصول مطالبات گره خورده و تمام پتانسیل ها براى دریافت لیست هاى سخت وصول 
و مشترکین دیماندى به کار گرفته شد و در راستاى آن تالش مجدانه نیروهاى برق یار هدف 

شرکت توانیر را دنبال نمود.
جنتیان ابراز داشت : این مانور در قالب 40 اکیپ برگزار شد و تمام تعرفه ها به غیر از کشاورزى 

جامعه هدف این پیگیرى ها بوده است. 

در راستاى توسعه ارتباطى و رضایتمندى مشترکین، با بروزرسانى تجهیزات شبکه ثابت در 
کاشان، امکان واگذارى اینترنت پر سرعت در این شهرستان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، به دنبال استقبال شهروندان از سرویس 

ADSL و اتمام پورت هاى اینترنت پرسرعت منصوبه در کافوى نورى شماره دو مرکز شهید 

قاسمپور کاشان، با نصب تجهیزات جدید، ظرفیت ADSL آن به میزان قابل توجهى افزایش 
یافت و واگذارى این سرویس مجددا به روز شد.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در نظر دارد نســبت به جذب تعداد 
محدودى سرباز مردم یار جهت اعزام اول آذر 1401 براى شهرستان هاى اصفهان، برخوار، 
دهاقان، فریدن، فالورجان، کاشــان، گلپایگان، مبارکه و نجف آباد اقدام کند. متقاضیان 
Taavonyar. جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 5 مهر 1401 به سامانه

mcls.gov.ir مراجعه کنند.

الزم به ذکر است ثبت نام در سامانه مذکور به منزله پذیرش نهایى نیست و منوط به بررسى 
طى مراحل بعدى و انتخاب از بین متقاضیان خواهد بود.  

نکته 1: کلیه رشته هاى تحصیلى مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به شرح زیر 
است و امکان جذب رشته هاى نامرتبط در هیچ اعزامى وجود ندارد:

آمار, اقتصاد و مدیریت, بازرگانى، امور مالى و مالیاتى, برنامه ریزى اجتماعى و تعاون, توسعه 

روستایى, توسعه روستایى گرایش مدیریت توسعه, جامعه شناسى گرایش تعاون, جامعه 
شناسى گرایش جامعه شناسى اقتصادى و توسعه, حسابدارى, حقوق, شیمى, صنایع, علوم 
اجتماعى, علوم اقتصادى, عمران, فناورى اطالعات مدیریت, مطالعات اجتماعى, معمارى, 

مهندسى طراحى صنعتى, مکانیک، الکترونیک, کارآفرینى, کامپیوتر.
Taavonyar. نکته 2: ثبت نام صرفًا از طریق سامانه مردم یار ( تعاون یار سابق) به نشانى

mcls.gov.ir است و تنها در صورتى که گزینه هاى "تأیید ارسال مدارك" و "تأیید اطالعات" 

را تأیید کرده باشید مدارك مورد بررســى قرار مى گیرد و پس از بررسى مدارك و شرایط 
کلیه متقاضیان در اســتان و وزارتخانه، جذب و پذیرش صورت مى گیرد. توجه فرمائید با 
هر تغییرى در اطالعات ثبت شده در سامانه این دو گزینه غیرفعال مى گردد و باید مجدداً 

آن ها را تأیید کنید.

مدیر کل و مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از واحد هاى رسانه اى مستقر 
در مجتمع فرهنگى و مطبوعاتى اصفهان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، حاج 
کاظمى مدیر کل و دکتر رجالى مدیر درمان ســازمان تامین اجتماعى استان اصفهان به 
همراه جمعى از کارشناسان در راستاى تکریم روز خبرنگار با حضور در دفاتر مستقر در مجتمع 

مطبوعاتى بازدید به عمل آوردند.
حاج کاظمى در این دیدار به اهمیت موضوع خبرنگارى اشاره کرد و افزود:در دنیاى فناورى و 
اطالعات که در کسرى از ثانیه اخبار توسط عموم مردم و شهروند خبرنگار ها انتشار داده مى 
شود نقش خبرنگاران در جهت تهیه و تولید اخبار صحیح و توجه به مسئولیت هاى اجتماعى 

و انتشارآن در شبکه هاى اجتماعى بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه دکتر رجالى مدیر درمان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار به تولید محتواى غنى توسط 
خبرنگاران از منابع موثق تاکید نمود و گفت در این راستا مدیران و کارشناسان این اداره آمادگى 

کامل را در تحقق این موضوع دارد.

برگزارى مانور وصول مطالبات در شرکت توزیع برق اصفهان

افزایش امکان واگذارى اینترنت پر سرعت در کاشان 

فراخوان  امریه در اداره کل تعاون،
 کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

بازدید مدیران سازمان تأمین اجتماعى استان
  از مجتمع مطبوعاتى 


