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قالیباف: قالیباف: 
خجالت زده خجالت زده 
مردممردم   هستیم هستیم
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تاریخ گذشته هایى که
 با جان مردم بازى مى کنند

سیل بارش ها و خشکسالى 
زیرساخت ها
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پسماندها به بهداشت شهر 
حمله مى کنند

شهرك صنعتى گلشهر به 
کمک گلپایگان مى آید

10 هزار مترمربع 
پیاده رو در معابر گلشهر 

احداث مى شود
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3

       

پیشگیرى 
از بیمارى هاى

 غیر واگیر با 
مصرف روزانه سبزى

گشت هاى جمع آورى قلیان در اصفهان
3
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پوشش امنیتى 
منازل مردم در 
دهه اول محرم

به گفتــه متخصصــان بــراى پیشــگیرى از 
بیمارى هاى غیــر واگیر مصرف برخى 

ســبزى ها حائز اهمیت است.ترابى، 
مدیر برنامه تغذیه بالینى دفتر بهبود 

تغذیه وزارت بهداشت گفت...

فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى طرح «پلیس 
یار محرم» به منظور تأمین امنیت هیئت هاى مذهبى 

توسط افراد امین درون خود هیئت ها خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى در گردهمایى هیئت هاى 
مذهبى اظهار داشــت: با توجه بــه محدودیت هاى 
کرونایى که در کشور حاکم بود مراسم هاى مربوط به 
دهه اول محرم طى سال هاى اخیر متفاوت تر از گذشته 
برگزار شد و انتظار مى رود که امسال با رعایت دقیق 
مسایل بهداشتى بتوانیم کمى بهتر از سال هاى اخیر 
و با شکوه و عظمت هرچه تمام تر عشق و ارادت خود 
به اهل بیت پیامبر (ص) را به نمایش بگذاریم. وى از 

برنامه ریزى براى حضور معاونان...

سرمایه هاى اصفهان آب مى رود
نقش خشکسالى در سرمایه گریزى از استان

3

مقام ارشد شهردارى: روزانه قلیان هاى زیادى جمع آورى مى شود اما افراد متخلف حتى به دنبال قلیان هاى خود هم نمى آیند

کاپیتان ذوب آهن:

کاپیتان ذوب آهن معتقد است حضور قاسم حدادى فر و محمد نورى 
روى نیمکت ذوب آهن باالرفتن وزن فنى این تیم را به دنبال دارد.

مســعود ابراهیم زاده، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در گفت وگو با 
ورزش 3 از آخرین شرایط این تیم ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پاتوق هاى زیبایى 
یا بازار مکاره تقلب

آرایشگاه هایى
 که خدمات پزشکى مى دهند

نیاز مرکز انتقال خون استان اصفهان به منابع مالى
در نشست خبرى مدیرکل و معاونین مرکز انتقال خون تأکید شد
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پرده دوم؛ عاقبت قرارداد پرده دوم؛ عاقبت قرارداد 
کاغذى غیررسمى

خطر برخورد 2 هواپیماى پاکستانى در آسمان ایران نحوه رجیسترى گوشى موبایل چگونه است؟جهان نما فعالیت بیش از 5000 هیئت مذهبى در استانتکنولوژى عالئمى که باور نمى کنید نشانه فشار خون باشد!استان سالمت

شهردارى شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى ســبز ناحیه جنوب شاهین شــهر به شماره 
2001094734000030 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/30 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/15
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/25

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/26
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 

(شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 11,179,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى، 03145225200

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
نگهدارى فضاى سبز ناحیه جنوب شاهین شهر 

م.الف: 1354126

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى ســبز ناحیه شمال شاهین شــهر به شماره 
2001094734000029 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/30 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/15
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/25

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/26
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 10,775,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى، 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
نگهدارى فضاى سبز ناحیه شمال شاهین شهر 

م.الف:1354135

چاپ دومچاپ دوم

دپارتمان ارتباطات و امور بین الملل شــرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و 
ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان در هفدهمین جشنواره روابط عمومى هاى استان 

اصفهان، دو تندیس خالق و عالى را کسب کرد.
دپارتمان ارتباطات و امور بین الملل شــرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و 
ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان در هفدهمین جشنواره روابط عمومى هاى استان 
اصفهان از بین بیش از 60 شــرکت، اداره کل و دستگاه خصوصى و دولتى، دو تندیس 

خالق و عالى را کسب کرد.
پس از ارزیابى هاى صورت گرفته، این شــرکت تندیس رتبه خالق را در بخش هاى 
برنامه ریزى و ارزیابى اثربخشى، اطالع یابى و افکارسنجى و روابط عمومى دیجیتال به 
دست آورد؛ این تندیس باالترین سطح جشنواره به شمار مى رفت که به شرکت توسعه 
مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان و چهار مجموعه 

دیگر اهدا شد.
همچنین این شــرکت در بخش هاى نوآورى و فعالیت هاى پیش رو، محتوا ســازى، 
ارتباطات رسانه اى، رویدادپردازى و مسئولیت هاى اجتماعى هفدهمین دوره ارزیابى 

عملکرد روابط عمومى هاى استان اصفهان تندیس عالى را کسب کرد.

 

کسب 2 تندیس توسط شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى سپاهان

گشایش مرکز ارائه خدمات پژوهشى در دانشگاه نجف آباد

توزیع وسایل سرمایشى بین خانواده هاى کم درآمد

مرکز خدمات پژوهشــى به منظور ارائه خدمات پژوهشى مطلوب تر به اعضاى هیئت 
علمى و دانشجویان در دانشگاه آزاد نجف آباد گشایش یافت.

مدیر خدمات پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد اظهار کرد: به منظور ارائه 
خدمات پژوهشى مطلوب تر به اعضاى هیئت علمى و دانشجویان و با توجه به نیاز این 

قشر فرهیخته به ترجمه و ویرایش متون نگارش شده به زبان انگلیسى و انجام تحلیل 
آمارى داده هاى علمى، مرکز خدمات پژوهشى در این واحد دانشگاهى گشایش یافت.

مریم مقیمیان افزود: راه اندازى یک مرکز ویژه براى انجام خدمات پژوهشــى اعم از 
ویرایش متون نگارش شده به زبان انگلیســى، ترجمه متون از فارسى به انگلیسى و 
بالعکس و انجام تحلیل آمارى داده هاى علمى مى تواند بازوى قدرتمندى براى دفتر 

گسترش علم در راستاى نیل به اهداف مربوط باشد.
مدیر خدمات پژوهشى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد عنوان کرد: با توجه به 
ضرورت گســترش علم و چاپ مقاالت باکیفیت علمى از طرف اعضاى هیئت علمى 
دانشگاه و دانشجویان تحصیالت تکمیلى با توجه به اینکه این قشر فرهیخته در رشته 
تحصیلى و پژوهشى خود مهارت هاى الزم را دارا هستند؛ اما بعضًا در نگارش صحیح 
یافته هاى پژوهشى خود به زبان انگلیسى و متناسب با ساختار مجالت علمى و انجام 
تحلیل هاى آمارى با مشکالتى مواجه بوده که خدمات ارائه شده در این مرکز مى تواند 

در ارتقاى کیفى نشر علم کمک کننده باشد.
مقیمیان گفت: مرکز خدمات پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با همکارى 
پژوهشگران برجسته در هر حیطه پژوهشى و ویراســتاران و مترجمان زبده مى تواند 
ویرایش و بازنویسى متون مقاالت انگلیسى اعضاى هیئت علمى دانشگاه و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلى را به بهترین نحو انجام دهد. 

 در اجراى پویش ملى نسیم احسان، 444 دستگاه وسایل سرمایشى بین خانواده هاى 
مناطق کم برخوردار استان اصفهان توزیع شد.

معاون اجتماعى ستاد اجرایى فرمان امام (ره) در استان اصفهان در این رزمایش گفت: 
این اقالم شامل کولر آبى و پنکه به ارزش 9 میلیارد ریال به همت بنیاد احسان این ستاد 
و مشارکت 45 گروه جهادى خریدارى شد و امروز بین خانواده هاى نیازمند این استان 

در مناطق محروم و کم برخوردار توزیع مى شود.
رضوان اصغرى، 30 درصد از هزینه تامین این وســایل گرمایشــى را با مشــارکت 

گروه هاى جهادى این اســتان دانســت و افزود: در مرحله بعد در دو هفته دیگر 150 
دستگاه کولر وپنکه دیگر بین خانواده هاى نیازمند در مناطق کم برخوردار استان توزیع 

خواهد شد.
وى گفت: امسال این ستاد با اجراى طرح رزمایش همدلى 10 هزار بسته معیشتى و در 
طرح پویش احسانه 58 سرى جهیزیه بین نوعروسان نیازمند اهدا کرد و برنامه ریزى 
کرده در طرح پویش مشق احسان هم در شهریور بسته هاى نوشت افزار را بین دانش 

آموزان نیازمند توزیع کند.
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کاغذى غیررسمىىىمسمسرریغىىذغذککاغذى غیررسمى

اندر حکایت اتفاقات عجیباندر حکایت اتفاقات عجیب
 در ذوب آهن در ذوب آهن

حدادى فر و نورى
 وزن فنى تیم را باال مى برند
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خطر برخورد 2 هواپیماى
 پاکستانى در آسمان ایران

قالیباف: خجالت زده
 مردم هستیم

خبرخوان
آسانسور مرگ

ســقوط یک دســتگاه آسانسور در    رکنا |
ساختمانى در حال ساخت، جان سه نفر را گرفت. 
این حادثه در ساختمانى در حال ساخت در خیابان 
والفجر (صمدو) بندرعباس اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که سه نفر براى پایین آمدن از ساختمان، 
سوار آسانسور کارگاهى شدند اما این آسانسور به 
دلیل نداشــتن ایمنى و نقص فنى سقوط کرد. در 
جریان این حادثه هر سه نفر شامل مهندس ناظر 
پروژه، دانشجوى رشته عمران که در حال کارورزى 

بود و جوشکار پروژه جان خود را از دست دادند.

حمله سگ به 16 نفر
  ایلنا |رئیس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل گفت: 
طى دور روز ، یک ســگ هار 16 نفــر از اهالى 
مشگین شــهر را راهى بیمارســتان کرد. محمد 
مهرتک افزود: یک نفر از عشــایر در ییالقات، 5 
نفر در محله سبزه میدان و 10 شهروند در محالت 
مختلف شهر مورد حمله این سگ قرار گرفته اند. 
وى تشــریح کرد: این حیوان پس از ســاعت ها 
تالش مأموران آتش نشــانى، محیط زیســت و 
نیروى انتظامى شهرستان مشگین شهر در محله 

چایپاره از پاى درآمد.

نوع جدید گشت  ارشاد
  خبرگزارى حوزه| دبیــر ســتاد امر به 
معروف و نهى از منکر اســتان قم با بیان اینکه 
گشــت هاى نامحســوس حجاب و عفاف در 
مجتمع هاى توریســتى و بین راهى مستقر مى 
شــود تصریح کرد: نهادهاى متولى باید نظارت 
بیشترى بر مجتمع هاى تفریحى، رفاهى، خدماتى 
و توریستى اعم از درون شــهرى و بین راهى با 
هدف پیشگیرى از وقوع هرگونه ناهنجارى داشته 
باشند و در صورت عدم توجه جهت برخورد قضایى 

به دستگاه قضایى معرفى نمایند.

شایع ترین
 عالئم کروناى جدید

متخصــص عمــادى،    ایرنا |حمیــد 
 بیمارى هاى عفونى گفت: پس از فروکش کردن 
نسبى بیمارى کرونا در کشورهاى مختلف از جمله 
ایران  استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى کاهش یافت و برخى تصور کردند دیگر 
باید با کرونا خداحافظى کرد، در حالى که انتشار 
ســویه هاى BA.4 و  BA.5اومیکرون طى چند 
هفته اخیر بیشترین موارد اخیر کووید را تشکیل 
مى دهد، آبریزش بینى، گلودرد، سردرد، سرفه هاى 
مداوم و خستگى به عنوان شایع ترین عالئم دو 

هفته پیش گزارش شده است.

یک کالهبردارى جدید 
  تسنیم|رئیس هیئت امناى ســتاد دیه از 
یک نوع شیوه کالهبردارى پرده برداشت و گفت: 
در بحث مهریه مدتى بود که هر درخواســتى در 
خصوص زندانیان مهریه مى رسید انجام مى دادیم، 
امــا گزارش هایى گرفتیم مبنى بــر اینکه طالق 
توافقى انجام مى شــود تا زن و شــوهر مهریه را 
دریافت کنند. بر این اســاس اعالم کردیم  کمک 
ستاد دیه به بدهکاران مهریه فقط از ناحیه وام است.

مشاوران امالك رتبه بندى 
مى شوند

   باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازى گفت: 
در بسته جدید حمایتى مسکن دولت مقرر شده که 
مشاوران امالك رتبه بندى شوند. پروانه اصالنى 
افزود: این رتبه بندى هم براساس شاخص هایى 
است؛ یکى از این شــاخص ها رضایت طرفین 
معامله است همچنین گزارشــات نظارتى اتاق 
اصناف باید به صورت ادوارى از  تمام مشــاوران 

امالك به صورت تک تک انجام شود.

وظیفه داریم ایستادگى کنیم
رئیس جمهور در جمع مردم کبودراهنگ    ایسنا |
گفت: امروز مهمترین مؤلفــه قدرت ملى ما و امنیت 
ملى ما مــردم متدیــن در صحنه هســتند. آیت ا...
سیدابراهیم رئیســى با بیان اینکه ما باید با شعار «ما 
مى توانیم» امــور را پیش ببریم، تصریــح کرد: این 
موضوع معنایش شکست دشــمنان انقالب است به 
طورى که مردم رســمًا اعالم مى کننــد مى توان با 
مقاومت تحریم را بى اثر کــرد بنابراین وظیفه خود 
مى دانیم به خواست مردم ایســتادگى مقابل زیاده 
خواهان و مقابل نظام سلطه را در دستور کار قرار دهیم 

و از مواضع جمهورى اسالمى عقب نشینى نکنیم.

ایران بزرگ و مقاوم 
«جمال ریان»، خبرنگار معروف شــبکه    رکنا|
قطرى «الجزیره»، در توییتى با هشتگ ایران و درج 
تصویر نقشه کشورمان و نشــانه گذارى پایگاه هاى 
نظامى آمریکا در کشــورهاى اطراف ایران نوشته: 
ایران اگر ملتــى بزرگ و مقاوم نبود، بــا بیش از 40 

پایگاه نظامى غربى احاطه نمى شد.

احداث رآکتور تحقیقاتى
 در اصفهان 

  تسنیم |رئیس سازمان انرژى اتمى ایران گفت: 
درباره رآکتورهاى تحقیقاتى و بــه ویژه رآکتورى که 
بتواند تست سوخت را براى سایر رآکتورها انجام دهد، 
برنامه ریزى کرده ایم که بر اساس مطالعات انجام شده 
در هفته هاى آتى عملیات احداث رآکتور تحقیقاتى را به 
صورت رسمى در ســایت اصفهان آغاز خواهیم کرد و 
باید گفت این پروژه تمام بومى و ایرانى است که زنجیره 
تحقیقاتى، ارزیابى، تســت و اطمینان بخشى به تولید 

برق هسته اى ما را تکمیل خواهد کرد.

کاخ سفید: 
مذاکرات تکمیل شده است 

«جان کربــى»، هماهنــگ کننده    انتخاب |
ارتباطات راهبردى شوراى امنیت ملى کاخ سفید گفت: 
مذاکرات درباره احیاى برجام از هر نظر تکمیل شده... و 
این توافق اکنون روى میز است و به ایران بستگى دارد 
که آن را بپذیرد یا رد کند. روز سه شنبه «جوزپ بورل»، 
مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا، اعالم کرد که به 
منظور خروج از بن بست در مذاکرات احیاى برجام متن 
تازه اى ارائه کرده است. جوزپ بورل در یادداشتى که در 
روزنامه «فایننشــال تایمز» منتشر شده است، نوشت 
که این متن جزئیات دقیق لغــو تحریم ها و همچنین 
گام هاى هسته اى را که باید براى احیاى توافق برجام 

برداشته شود، مشخص کرده است.

«نگاه به شرق» در فیلترینگ
  روزنامه هم میهن |بعــد از ســفر وزیر 
ارتباطات به روسیه و در خالل مذاکرات، صحبت ها و 
خبرهاى غیررسمى از مذاکرات مقامات و سیاستگذاران 
اینترنت در ایران با مقامات «روس کام نازور» منتشر 
شد. خبرهایى که البته با جزئیات همراه نبود، اما با توجه 
به کارویژه نهاد «روس کام نازور» که در حوزه فیلترینگ 
و محدودسازى است، این شائبه تقویت شده است که 
روسیه در حال انتقال تجربیات خود در حوزه اینترنت 

به ایران است.

 کوپن از کى مى آید؟
  خبرآنالین| در حالى ســخنگوى کمیســیون 
اقتصادى مجلس از آماده شــدن زیرساخت کاالبرگ 
الکترونیک از شهریورماه خبر داده که تاکنون مقامات 
دولتى عنوان مى کردند به دلیل اینکه هنوز کاالبرگ 
آماده نشده است و هنوز موضع رسمى از سوى دولتى ها 
درباره زمان اجراى طرح کاالبرگ شنیده نشده است. 
طغیانى در مصاحبه با یک برنامه رادیویى گفته براساس 
وعده داده شده، زیرســاخت کاالبرگ الکترونیک در 
شهریور 1401 آماده مى شود و کاالى اساسى و ضرورى 
با توجه به قول دولت، به صورت کاالبرگ ارائه مى شود.

در روزهاى گذشته دو هواپیماى مســافرى پاکستان در 
فاصله بسیار نزدیکى با یکدیگر قرار گرفتند و حتى خطر 
برخورد این دو وجود داشت، سخنگوى سازمان هواپیمایى 
کشورى اعالم کرد که این موضوع در دست بررسى است.
به مسئوالن هواپیمایى پاکستان اعالم کردند که یک شنبه 
هفته گذشته (دوم مرداد ماه) دو فروند هواپیماى مسافربرى 
این کشور در آسمان ایران در آستانه برخورد با یکدیگر قرار 
داشتند. پاکســتان، علت این حادثه را «خطاى انسانى» 
مسئوالن کنترل هوایى ایران اعالم کرد. به گفته مقام هاى 
پاکستان، این هواپیما که به مقصد پیشاور در آسمان ایران 
در حال حرکت بود، به هنگام کم کردن ارتفاع، در نزدیکى 

هواپیماى پاکستانى دیگرى قرار گرفت که همان زمان به 
مقصد دبى حرکت مى کرد. آنهــا ادعا مى کنند این حادثه 
زمانى رخ داد که مســئوالن کنترل ترافیک هوایى ایران، 
به طور ناگهانى کریدور هوایى یکى از هواپیماهاى پاکستانى 
را تغییر دادند و ارتفاع آن را کم کردنــد. میر اکبر رضوى 
سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى در این باره اظهار 
کرد: پس از دریافت مســتندات، این موضوع در کارگروه 
حوادث ترافیک هوایى دفتر بررســى ســوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایى کشورى بررسى مى شود و نتیجه نهایى 
اعالم مى شود. بنابراین تا مشخص شدن نتیجه بررسى هاى 

کارشناسى اعالم هر گونه نظر غیرکارشناسى است.

دستاورد و کارنامه امنیتى ما عالى است و کارنامه دفاعى 
و امنیتى خود را با افتخارسر دســت مى گیریم هرچند 
باید بپذیریم که در حوزه اقتصادى کارنامه قابل قبولى 

نداریم و خجالت زده مردم هستیم.
رئیس مجلس شوراى اسالمى با بیان این مطلب تأکید 
کرد: بعد از ســال ها تقابل نظامى و امنیتى دشمنان با 
جمهورى اسالمى در بحث بقا و امنیت کشور با وجود 
اتفاقاتى که هر کدام مى توانســت کشــورى را از پاى 
در بیاورد، اما دســتاورد و کارنامه امنیتى ما عالى است 
هرچند در برخى بخش ها نظیر عرصه اقتصادى کارنامه 
قابل قبولى نداریم. محمدباقر قالیباف در نشست وزیر 

و جمعى از مدیران حقوقى وزارت اطالعات با اشاره به 
جنگ اقتصــادى که علیه ملت ایران درجریان اســت 
گفت: براســاس گزارش هایى که به دست ما مى رسد، 
عرصه طراحى شــده علیه ایران صحنــه واقعى یک 
جنگ اســت و به صورت جزیى در بخش هاى مختلف 
دشمن درحال رصد و ضربه زدن به حوزه هاى اقتصادى 
کشور است.وى افزود: اگر همه بخش هاى کشور داراى 
انسجام باشــند و یک اولویت را دنبال کنند با توجه به 
ظرفیت هایى که در کشــور وجود دارد، در یک برنامه 
مدون میان مدت مى توان ثبات اقتصادى را در کشور 

ایجاد کرد.

 الدن ایرانمنش

 بازار مکاره برخى آرایشــگاه ها حاال تبدیل شــده به
پاتوق هایى براى خدماتــى که ربطى بــه آنها ندارد. 
بسیارى از آرایشگاه ها فعالیت هایى را انجام مى دهند 
که نه در آن تخصص دارند و نه درســش را خوانده اند. 
خدمات شبه پزشکى که این روزها برخى از آرایشگاه ها 

را بى رقیب و پرطرفدار کرده است. 
تتو، میکروپیگمنتیشن، سوراخ کردن گوش، پاکسازى 
پوســت و پیلینگ و... به اینها اگر فروش انواع و اقسام 
لوازم فانتزى، لبــاس و محصوالت بهداشــتى را هم 
اضافه کنید به تجارت پرسودى مى رسید که دلیل رشد 
قارچ گونه آرایشگاه هاى کوچک و بزرگ در کوچه پس 

کوچه هاى شهر است.
ورود پزشــکان غیــر متخصــص به حوزه پوســت 
موضوعى اســت که نه تنهــا در ایران کــه در کل دنیا 
به یک معضل تبدیل شــده اســت، زیرا متخصصان 
پوســت بر ایــن باورند کــه ایــن اتفــاق مى تواند 
ســالمتى افراد را براى همــه عمر تحــت تأثیر قرار 

دهد.
«ماجرا اینجاســت که با وجود آنکه تعداد متخصصان 
پوســت در کشــور ما کم نیســت، اما آمار عمل هایى 
که توســط پزشــکان غیر متخصص انجام مى شود، 
بسیار قابل مالحظه اســت. بدتر از آن زمانى است که 
آرایشــگاه ها نیز پا داخل کفش پزشکان زیبایى کرده و 
در برخى امور مربوط به پزشکان متخصص زیبایى وارد 
شده اند. این ماجرا سبب شده که آسیب زیادى به حوزه 

سالمت وارد شود.

قربانیان تبلیغات زیبایى 
مینا یکى از کسانى است که تزریق ژل در گونه، دو سال 
است او را خانه نشین کرده است. توازن صورتش از بین 
رفته تاجایى که مى ترســد جلوى آینه برود و خودش را 
ببیند. او مى گوید: «براى تزریق ژل گونه رفتم. روى تابلو 
نوشته شده بود پوســت و مو و همین موضوع سبب شد 
اعتماد کنم. چند روز بعد احساس مى کردم صورتم درد 

مى کند. مواد تزریق شده در صورتم حرکت مى کرد. وقتى 
براى بررسى بیشــتر به مطب دکتر رفتم، روى صورتم 
تزریق مجدد انجام داد و شرایطم بدتر شد. من شکایت 
کرده ام و پیگیر آن هستم اما حتى اگر این شکایت هم به 
نتیجه برسد، چه چیزى مى تواند زیبایى من را برگرداند.»

در آرایشــگاه هایى که خدمات زیبایى انجام مى دهند، 
معموًال از ژل هــا و یا مواد تاتو و رنگ هایى اســتفاده 
مى شود، که در شرایط مناسبى نگهدارى نمى شوند و 
معموًال بى کیفیت بوده و با برخى از پوست ها سازگارى 
ندارند. به همین دلیل این مواد بعضًا ارمغانى جز سرطان 
پوست براى مشــتریان این مواد بى کیفیت به همراه 

نمى آورد. 

ورود آرایشگران غیر متخصص به حوزه پوست
نگاه پزشــک متخصص به پوســت کامًال متفاوت از 

نگاه فرد غیر متخصص اســت. این موضوعى است که 
مشتریان آرایشــگاه هاى معروف چندان به آن اهمیت 
نمى دهند. بسیارى از آرایشگران بدون تخصص خاصى 
حاال به مراکزى تبدیل شده اند که حتى ژل و بوتاکس 
هم تزریق مى کنند. آنها بدون رعایت موازین بهداشتى 
این کار را انجام مى دهند و گاهى به واسطه قیمت کمتر 
حتى از مکان هاى نامعتبر مــواد بوتاکس و ژل را تهیه 

مى کنند. 

گول نخورید
به گفته اصغر مظفرى، پزشک متخصص پوست و مو، 
ماجرا این اســت که کارهاى تزریقى بسیار تخصصى 
اســت: «متأســفانه در شــبکه هاى مجازى تبلیغات 
گسترده اى در این خصوص انجام مى شود که کار را ساده 
نشان مى دهد. تعداد زیادى از مردم نیز فریب این تبلیغات 

را مى خورند و به بهانه آنکه قیمت ها ارزان تر اســت، به 
همان مراکز مراجعه مى کننــد، غافل از اینکه تزریق ها 
کامًال تخصصى اســت. در واقع یک متخصص پوست 
هفت سال دوره عمومى را طى مى کند، بعد چهار سال 
تخصص پوست را مى گذراند. او در این دوران مى آموزد 
که چه ژلى مناسب چه پوستى اســت و چه میزان باید 
تزریق شود. این کارى نیست که هر آرایشگاه یا پزشک 

غیرمتخصص بتواند آن را انجام دهد.»
این در حالى اســت که راهــى براى ورود پزشــکان 
غیرمتخصص به این حوزه وجود ندارد. این موضوعى 
است که مظفرى به آن اشاره  مى کند و مى گوید:  «این 
معضل تنها در کشور ما نیست و در همه کشورهاى دنیا 
وجود دارد. متأسفانه مردم براى خرید یک لباس بیشتر 
وقت مى گذارند تا پزشکى که قرار است روى صورت آنها 

عمل زیبایى انجام دهد.»

آرایشگاه هایى که خدمات پزشکى مى دهند

پاتوق هاى زیبایى یا بازار مکاره تقلب

 حواشى پخش دوباره سریال «مختارنامه» تا آنجا خبرساز 
شده که حتى برخى رســانه هاى اصولگرا هم به انتقاد از 
این اقدام صداوسیما پرداختند. روزنامه «جوان» در این 

رابطه نوشت:
 یک حساب سرانگشتى نشان مى دهد که صداوسیما 
صرفاً براى هر بار بازپخش مجموعه «مختارنامه» در سال 
1401 بیــش از 800 میلیارد تومــان صرفه جویى بابت 

نساختن سریال فاخر جدید خواهد داشت.

جمع این رقم با ارقام سال هاى گذشته به یک عدد 
بزرگ چند هزار میلیارد تومانى مى رسد.

این در حالى اســت که از اولین پخش این سریال 
تلویزیونى از ســال 1389 آغاز شــده اســت و امسال 
دوازدهمیــن ســال پخــش این ســریال به شــمار 

مى رود.
کجاى دنیا یک سریال را 12بار پشت سر هم پخش 

مى کنند؟

نماوا نســبت به تغییر متن بیلبورد تبلیغاتى ســریال 
«شبکه مخفى زنان» توســط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى معترض شد.
روابط عمومى نماوا در خبرى که در اختیار رسانه ها قرار 
داد، نسبت به تغییر محتواى تبلیغاتى سریال «شبکه 
مخفى زنان» توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان تهران اعتراض کرد. ســریال «شبکه مخفى 
زنان» به کارگردانى افشــین هاشــمى، در حالى که 
مجوز رسمى خود را از سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر در فضاى مجازى (ساترا) در خصوص 
تبلیغ تهیه شده براى محتوا اخذ کرده است با برخورد 

ارشاد روبه رو شــد. بر این اســاس متن تبلیغاتى این 
سریال روى بیلبورد، از «شــبکه مخفى زنان تشکیل 
شــد» به «شــبکه مخفى زنان در راه اســت» تغییر

 پیدا کرد.
این تغییــر در حالى به نماوا ابالغ شــد کــه تمامى 
برنامه ریزى ها براى چاپ و آغاز تبلیغات انجام شــد 
و این پلتفرم آماده پخش ســریال اســت. در راستاى 
این اقدام وزارت ارشــاد، مدیرعامل نماوا طى نامه اى 
به محمدمهدى اســماعیلى، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى، درخواســت کرد که مرجع روال قانونى اخذ 

مجوز مشخص شود. 

محمد مهاجرى، تحلیلگر اصولگرا در کانال تلگرامى 
خود نوشت: روزنامه محترم همشهرى روز چهارشنبه 
نوشته است: «اگر قرار باشد گشت ارشاد با بدحجاب ها 
برخورد کند باید با 15 تا 20میلیون خانم برخورد کند.» 

طبــق آمارهاى رســمى 
جمعیت ایران در ســال 
1400، 84 میلیــون و 55 
هزار نفر بوده است. فرض 
مى کنیم این رقم در سال 
جارى بــه 85 میلیون نفر 

رسیده است.
حــدود 22 درصــد از 
جمعیــت زیر 14 ســال 
دارند؛ یعنــى 18 میلیون 
و 700 هزار نفر. حدود 6 
درصد جمعیت نیز باالى 
65 ســال دارند؛ حدود 5 

میلیون نفر. به این ترتیب، 61 میلیون و 300 هزار نفر از 
ایرانیان بین 14 تا 65 ساله هستند.

حدود نیمى از جمعیت ایران را بانوان تشکیل مى دهند 
یعنى 30 میلیون و 650 هزار زن ایرانى بین 14 تا 65 
ساله داریم. خب؛ طبق نوشــته روزنامه «همشهرى» 
بین 15 تــا 20 میلیــون بانوى ایرانى بــراى حجاب 
الزم التذکر هستند. (یعنى حجابشان قابل قبول نیست 

و خالف قانون عمل مى کنند.) 
اگر رقم حداقل (15میلیون نفر) را در نظر بگیریم، حدود 
49 درصد و اگر رقم حداکثر (20 میلیون نفر) را مالك 
قرار دهیم، 65 درصد خانم ها باید توسط گشت ارشاد 

مورد تذکر قرار گیرند.
براى واقعى تر شــدن این 
رقم اجازه بدهید محاسبه 
دیگرى هم بکنیم. طبق 
آمــار حــدود 20 درصد 
از ایرانیــان را جمعیــت 
روستایى تشکیل مى دهد 
(که گشت ارشاد در آنجا 
موضوعیت نــدارد) و 80 
درصد در شهرها زندگى 
مى کنند. به عبارت دیگر 
خانم هایى کــه مى توانند 
جامعه هدف گشت ارشاد 

باشند تعدادشان به کمتر از 25 میلیون نفر مى رسد.
حال اگر طبق نوشته «همشهرى» حداقل 15میلیون 
و حداکثر 20میلیــون نفر از آنها الزم التذکر باشــند، 
مفهومش این اســت کــه حداقــل 60 و حداکثر80 
درصــد از زنــان شهرنشــین الزم التذکر هســتند. 
معدل ایــن دو رقم 70 درصد اســت کــه واقعًا رقم 

کوچکى نیست. 

وزیر میراث فرهنگى به نحوه برخورد او با نگهدارى یک جام باستانى در ظرف 
پالستیکى نان و ماجراى مجسمه هرکول واکنش نشان داد.

عزت ا... ضرغامى گفت: ویدیویى چند روز قبــل در فضاى مجازى درباره 
مجســمه هرکول در بیستون به گردش درآمد، بیشــتر شبیه طنز و شوخى 
بود. بعدها برادر پژوهشگرى نوشت که این مجسمه مربوط به دوره اسکندر 
نیست که درست است. این مجسمه مربوط به دوره سلوکیان است. بنده هم 
در این ویدیو به طنز سخنانى عرض کردم اما به نظر مى رسد برخى عزیزان 
متوجه فضاى شوخى نشدند. نباید با برخى سخنان کارى کرد که فضاى طنز 

در کشور بسته شود. از رســانه ها و شخصیت هاى مستقل علمى و اجتماعى 
درخواست مى کنم بین طنز و غیر طنز تفکیک قائل شوند.

او در بازدید از کوه بیستون کرمانشاه و مشــاهده تندیس هرکول گفته بود: 
«لشکر اســکندر اومده اینجا، دیده کرمانشاه همه پهلوانن، اینم براى اینکه 
کم نیاره یه مجسمه هرکول زده گفته آقا ما هم هستیم.» اظهارنظر ضرغامى 
در حالى بود که آن مجســمه در دوران اشکانیان یعنى150سال بعد از حمله 
اسکندر ساخته شده است! ضرغامى ادامه داد: همچنین در ویدیوى دیگرى 
که از بازدیدم از مــوزه بانک ملى انجام دادم در فضــاى مجازى به گردش 

درآمد، بیان شد که اموال ارزشــمند موزه در داخل «جا نونى» گذاشته شده 
است. اصل موضوع مربوط به سال هاى قبل است. بنده از موزه مشگین شهر 
بانک ملى بازدید کردم، امیدوارم کار اجرایى پروژه تکمیل این پروژه هر چه 

زودتر به اتمام برسد تا اشیاى ارزشمند به داخل موزه منتقل شود.
گفتنى است عکس هایى در فضاى مجازى منتشر شده است که یکى از آثار 
ارزشمند باستانى کشور موسوم به جام زرین مشگین شهر به صورت پنبه پیچ 
در داخل یک سبد پالستیکى شــبیه به ظرف نان قرار داده شده و نگهدارى 

مى شود! 

واکنش ضرغامى به ماجراى «جام در جانونى» و «مجسمه هرکول» 

یک حساب و کتاب ساده «شبکه مخفى زنان» به راه راست رفت! 

انتقادات به پخش چندباره «مختارنامه» باال گرفت
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اجراى طرح ها باید 
بر مبناى ضوابط فنى باشد 

گشت هاى جمع آورى قلیان
 در اصفهان

نخستین سیل استان در 
اردستان

بارش شـدید بـاران در روسـتا هاى کهنـگ، فران و 
قهسـاره در اردستان سـبب جارى شـدن روان آب و 
سیل در ظهر پنج شنبه شد. باتوجه به آغاز بارندگى ها 
از شرق اصفهان و جارى شدن سیالب از روستاهاى 
جعفرآباد، بوران و مجید آباد در شهرستان کوهپایه و 
همچنین بخش برزاوند اردستان، روستاهاى کیسار، 
قهسـاره ، نیسـیان، مارچوبه و مناطق پایین دست و 

شهرستان هرند درگیر سیل و روان آب شد.

نجات 10 نفر
 در حریق منزل مسکونى 

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان از نجات 10 نفر در حریق منزل 
مسکونى خبر داد. سرآتشیار کاوه آهنگران اظهار کرد: 
ساعت 14:23 دقیقه روز چهارشنبه یک مورد حریق 
در پارکینگ منزل مسکونى دو طبقه واقع در خیابان 
رزمندگان به سـازمان آتش نشـانى اصفهان گزارش 
شد و بالفاصله آتش نشانان از شش ایستگاه به همراه 
مدیران ارشد عملیاتى به محل حریق اعزام شدند. وى 
ادامه داد: حریق مذکور که از پارکینگ شروع و هر دو 
طبقه را درگیر کرده بود و با محبوس شـدن 10 نفر از 
ساکنان این منزل از جمله چند کودك همراه بود که با 
سرعت عمل سریع آتش نشانان مهار شد و با عملیات 
جست وجو در دود، همه ساکنان این مجتمع مسکونى 

به محوطه خارج ساختمان هدایت شدند.

کیف میلیونى 
به دست صاحبش رسید

«على محمد ربیعى» نیروى خدماتى دست پاك پایانه 
مسـافربرى کاوه یک کیف حاوى دالر که معادل 35 
میلیون تومـان وجه نقد بـود را در حین انجـام وظیفه 
پیدا کرد و تحویل مدیریت پایانه داد. مسـئوالن پایانه 
مسـافربرى کاوه پـس از مراجعـه صاحـب کیـف به 
مدیریت پایانه و صحت سـنجى الزم، صورتجلسه اى 

تنظیم و کیف یاد شده به صاحب آن تحویل داده شد.  

انتصاب امام جمعه
 خمینى شهر

شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه کشور، حجت االسالم 
حاج سید حسین محمود آبادى را براى یک دوره جدید 
به عنوان امام جمعه خمینى شـهر منصـوب کرد. وى 
پیش از این به مدت 6سـال امام جمعه شهر دولت آباد 
و قبل از آن هم 9سـال امامت جمعه فوالدشـهر را در 
کارنامه خود دارد. حجت االسالم سیدمحمد موسوى 
امـام جمعـه قبلى خمینى شـهر پنـج ماه پیـش براى 

تدریس به حوزه علمیه قم عزیمت کرد.

قطار سریع السیر تهران- 
اصفهان طرحى راهبردى است

معاون اقتصـادى وزیر امور خارجه طـرح احداث قطار 
سریع السیر تهران- قم- اصفهان را یک طرح راهبردى 
براى کشور دانست. مهدى صفرى در دیدار با استاندار 
قم ضمن بررسـى روند اجرایى طرح قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهـان اظهار داشـت: این طرح بسـیار 
مهم و ارزشمند اسـت و در ادامه نیز مى تواند تا مشهد 
ادامه داشته باشد. اسـتاندار قم نیز در این جلسه گفت: 
در گذشـته تنها احداث خط از قم تـا اصفهان پیگیرى 
شده بود، اما به صورت جدى به دنبال تکمیل این خط 

تا تهران هستیم. 

خروجى سد کاهش یافت 
مدیر بهره بـردارى و نگهـدارى از سـد و نیروگاه هاى 
زاینده رود و کوهرنـگ گفت: خروجى سـد زاینده رود 
از شـامگاه چهارم مرداد مـاه کاهش یافـت.  خروجى 
سـد زاینـده رود از بامـداد یکشـنبه 26 تیرمـاه بـراى 
نوبـت چهـارم آبیـارى باغـات غرب بـه مـدت 9 روز 

افزایش یافته بود.

دریا قدرتى پور
در کنار عواقب اکوسیستمى و اجتماعى خشکى زاینده 
رود، باید سرمایه گریزى را هم به لیست تهدیدات خشک 
شدن این رودخانه و به طور کلى کم آبى در استان اضافه 

کنیم.
حاال دیگر رصد ســرمایه گریزى از اصفهان کار سختى 
نیست. اگر تا قبل از این با شیب مالیم سرمایه گریزى 
از اصفهان به دالیلى همچون بروکراسى هاى ادارى و 
قوانین عجیب و غریب روبه رو بودیم حاال شاخ و شانه 

کشیدن خشکسالى هم به این موضوع دامن زده است.
این درحالى است که تا قبل از اینکه کرونا بیاید و بسیار 
پیش تر از آن، زمزمه هاى فرونشست در اصفهان دهان به 
دهان بچرخد، وضعیت سرمایه گذارى در اصفهان در حال 
هموار شدن بود و مسئوالن اصفهانى نوید بهار سرمایه 
گذارى در اصفهان را مى دادند. شــعارهایى که کم کم 
داشت رنگ واقعیت به خود مى گرفت اما پس لرزه هاى 
فرونشست و خشک شدن 98 درصدى تاالب گاوخونى 
باعث شد که سرمایه گذارى در اصفهان به چالش کشیده 
شود. جذب سرمایه هایى که با نبود آب زیر سئوال رفت و 

گردشگرى سیبل خشکسالى شد. 
صنعت،گردشگرى و محیط زیست در اصفهان همواره 
سه ضلعى بوده که اصفهان را به عنوان قطب گردشگرى 
و صنعت کشور به شهرت رسانده ولى حاال یک ضلع این 
مثلث که نقشى استراتژیک در قوت بخشیدن به دو ضلع 
دیگر دارد مى تواند اصفهان را با چالش هاى جدى روبه 
رو کند و با نبود این رودخانه انتظار افت ورود گردشگران 
به اصفهان هم دور از ذهن نیســت؛ چالشــى که حاال 
نمایندگان مجلس و برخى از مسئوالن شهرى را واداشته 
تا به این موضوع واکنش نشان بدهند. از جمله افرادى که 
بیشترین دغدغه را راجع به این موضوع داشت، موسوى 
الرگانى، نماینده مردم فالورجان است  که تا کنون چند 

دوره نماینده مجلس بوده است. 
او که تا پیش از این علل ســرمایه گریزى از اصفهان را 
بروکراسى هاى پیچیده برشــمرده بود حاال با توجه به 
گفته هاى قبلى اش به موضوع دیگرى هم اشاره مى کند. 

اینکه سوء مدیریت ها در اصفهان باعث شده تصویرى 
که از اصفهان نشان داده مى شود واقعى نباشد: «اصفهان 
ظرفیت هاى زیادى براى سرمایه گذارى دارد اما به این 
علت که همواره جزو استان هاى برخوردار شناخته شده 
توجهى به آن نشده است و از سوى دیگر سرمایه گذاران 
تمایلى به سرمایه گذارى در این اســتان ندارند و سر از 

استان هاى دیگر درمى آورند.»
او به صراحت در سخنانش اعالم کرده که حال اصفهان 
خوب نیســت و غم محقق نشــدن وعده هایى که در 
سال هاى گذشته داده شده سنگین است:«نرخ متوسط 
بیکارى در اصفهان نسبت به آمار کشورى باالتر است و 
بخش کشاورزى استان هم، نیمه تعطیل شده و کمبود 
آب و خشــکى زاینده رود تاالب گاوخونى را خشکانده 

است.»
همسو با این کرسى نشــین مجلس، محمدرضا فالح 
نماینده اصفهان در شوراى عالى استان ها نیز در واکنش 
به خشک شدن زاینده رود، چندى پیش با انتقاد از اینکه 
برخى فکر مــى کنند که این رودخانــه تنها مختص به 
اصفهان است گفت: «زاینده رود یکى از مهمترین آثار 
تاریخى و رگ حیاتى ایران است که اگر آسیب ببیند در 
اصل ایران دچار مشکل و آسیب شــده است؛  این رود 
مى تواند از هر جهت براى کشور آورد داشته باشد که یکى 
از آنها اشتغالزایى  و رونق و  گردشگرى  کشور است.»    

این اولین بار نیست که درباره سرمایه گریزى اصفهان 
صحبت مى شود و پاى خشکســالى هم به میان آمده 

است. 
6 سال پیش در چنین روزهایى که زاینده رود دچار خزان و 
خشکى شده بود، استاندار وقت برخى دالیل نبود سرمایه 
گذارى در اصفهان را خشکسالى اعالم کرد  و به صراحت 
گفت که باید  از دیدگاه هاى ســنتى بیــرون بیاییم و با 

نگرشى جدید به سرمایه هاى اصفهان نگاه کنیم.
 به نظر زرگرپور، دلیل اصلى که اصفهان را سرمایه گریز 
کرده این است که این استان دچار یک اقتصاد تک بعدى 
شده اســت و همه چیزش به صنعتى گره خورده که با 

نداشتن آب رو به ورشکستگى رفته است. 

تغییر سیاســت هاى ســرمایه گذارى، تسهیل فضاى 
کســب و کار، ایجاد فضایى امن براى سرمایه گذارى و 
فراهم آوردن زمینه هاى الزم براى رشد و شکوفایى در 
اقتصاد و عبور از اقتصاد تک بعدى راه حل هایى است که 
کارشناسان پیش پاى اصفهان مى گذارند تا این استان 

در نبود آب، بازنده جذب سرمایه گذار نشود.
بعد از کمتر از یک دهه حاال دوباره بحث خشکســالى و 
نبود آب و در نتیجه فرار ســرمایه ها از اصفهان پررنگ 
شده است.  به اعتقاد کارآفرینان اصفهانى، این استان با 
وجود خشکسالى و مشکالت عدیده اى که دارد باز هم 
مى تواند در جذب فرصت ها و شناسایى پتانسیل ها موفق 
عمل کرده و در نبود آب هم سرمایه هایش را بالفعل کند.
جعفر ذره بینى، یکى از کارآفرینان اصفهان اســت که 
ســال ها قبل در اتاق بازرگانى نقش آفرینى مى کرده 
اســت و همواره اصفهان را داراى نقــاط قوت زیادى 
در جذب ســرمایه گذار دانســته اســت: «اصفهان از 
لحاظ مالیات، ســهم تعیین کننده اى دارد و صنعت در 
این شــهر 20 تا 30 درصد اضافه تــر مالیات پرداخت
 مى کند، ولى در مقابل احترامــى براى صاحب صنعت 
وجود ندارد و اصفهانى ها به ســرمایه گــذار به عنوان 
فردى زالو صفت مى نگرند، فرار سرمایه ها ناشى از کم 
لطفى مســئوالن اصفهانى به بخش خصوصى است، 
امرى که در شــهرهاى دیگر کمتر دیده مى شود.وقتى 
ما سرمایه گذار را تشویق کنیم، او هم تشویق مى شود 
که با تولید بیشتر، اشتغال ایجاد کند و این دیگر ربطى به 

خشکسالى ندارد.»
او با اعتراض به اینکه شــاهرگ حیاتى اقتصاد اصفهان 
را براى ورود سرمایه گذاران بســته اند تأکید مى کند: 
«بخش خصوصى وظیفه خود را به خوبى مى داند و در 
این راه اگر از حمایت هاى الزم برخوردار باشد، گام هاى 
وسیعى برمى دارد ولى متأسفانه اکنون اخالق از جامعه 
رخت بربسته و هم اکنون کسانى به عنوان سرمایه گذار 
قد علم کرده اند کــه فقط پول هــا را از بانک ها خارج 
مى کنند، ولى سرمایه گذار واقعى نیستند و به تاریخ باید

 پاسخ بدهند.»

نقش خشکسالى در سرمایه گریزى از استان

سرمایه هاى اصفهان آب مى رود

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان  گفت: بر اساس قانون شهردارى ها، اجاره قلیان 
در اماکن عمومى مصداق دست فروشى و مستلزم اعمال 
قانون اســت.روح ا... ابوطالبى در ارتباط بــا جمع آورى 
قلیان ها از حاشیه زاینده رود با اشاره به فعالیت اکیپ هاى 
جمع آورى قلیان از حاشیه زاینده رود افزود:   طبق دستورى 
که از مقام قضایى گرفتیم مقرر شد گشت هاى مشترکى 
با نیروى انتظامى و اداره بهداشت داشــته باشیم و افراد 
متخلف شناسایى شوند و به آنها تذکرات الزم داده شود 
و در صورت مبادرت به عمل خود نســبت به جمع آورى 
قلیان ها اقدام شود.وى بیان کرد: روزانه قلیان هاى زیادى 

توسط گشت هاى مشترك شناسایى و جمع آورى مى شود 
اما افراد متخلف حتى به دنبال قلیان هاى خود هم نمى آیند 
و دوباره با تعدادى قلیان جدید به کار خود مى پردازند و ما 
مجبوریم روزانه برخوردهاى قانونى انجام دهیم؛ این کار 

مثل سد معبر لحظه اى و ثانیه اى است.
ابوطالبى در ارتباط با مصرف قلیان هاى شخصى در اماکن 
عمومى تصریح کرد: اگر کسى به طور شخصى با خود قلیان 
بیاورد و استفاده کند گشت هاى ما نسبت به کار او در فضاى 
عمومى به او تذکر مى دهند اما هدف اصلى گروه هایى است 
که به طور غیر بهداشتى به اجاره قلیان مى پردازند و اعمال 

قانون براى آنها صورت مى گیرد.

اســتاندار اصفهان گفت: هرگونه اجراى طرح و پروژه 
در این اســتان باید با در نظر گرفتن تمامى ضوابط فنى 
باشــد تا پروژه ها به خوبى پیش رود و در آینده مشکلى 
رخ ندهد.سید رضا مرتضوى در شوراى زیربنایى استان 
اصفهان افزود: در این ارتباط الزم اســت تمامى آمار و 
ارقام پروژه ها از سوى نهادهاى مختلف یکسان سازى 

شود تا در روند اجرا به مشکل بر نخوریم.
 وى اضافه کرد: در این ارتباط دفتر فنى اســتاندارى و 
دبیرخانه باید نسبت به یکپارچه سازى اطالعات اقدام 
کنند و از ســوى دیگر نهادها با در نظر گرفتن ضوابط 
مشخص و دقیق نسبت به اجراى شــفاف تر طرح ها 

تالش کنند.
 استاندار اصفهان تصریح کرد: مشکالتى که در گذشته 
وجود داشته و عدم بررسى دقیق سبب بروز مشکالتى در 
زمان حال براى ما شده است بنابراین باید رویکرد تغییر 

کند و روش ها به سمت بهبود تغییر یابد.
وى با تاکید بر محاسبات دقیق در تمامى پروژه ها گفت: 
براى این منظور باید نهادها با تشــکیل جلسات براى 

آماده سازى طرح ها هماهنگ تر عمل کنند.
وى اظهارداشت: از ســوى دیگر مدیران دستگاه هاى 
اجرایى هرگونه کم کارى و سنگ اندازى کارمندان خود 

را پیگیرى و با شدت با آن مقابله کنند.

پسماندها به بهداشت شهر حمله مى کنند

سیل بارش ها و خشکسالى زیرساخت ها  

شهرك صنعتى گلشهر به کمک گلپایگان مى آید

10 هزار مترمربع پیاده رو در معابر گلشهر احداث مى شود

 نصف جهان   چندى پیش شــهردارى اعالم کرد که 
حمل زباله و پسماندها از کوچه ها و معابر تنها سه روز 
در هفته و بر اســاس زوج و فرد بودن روزها انجام مى 
شود. همان زمان روزنامه «نصف جهان» در این رابطه 
هشدار دارد که این تصمیم باعث مى شود زباله هاى 
جمع شده در دو روز متوالى پنج شنبه وجمعه یا جمعه 
وشنبه که جمع آورى نمى شود باعث بروز مشکل شود.
اکنون که با روزهاى گرمى روبه رو هستیم این معضل 
باعث شده که بعضاً در کوچه ها و معابر به علت ماندگى 
پسماندها و زباله ها با بوى نامطبوعى روبه رو شویم. از 

سویى دیگر ماندن زباله ها در معابر باعث جمع شدن 
حیواناتى مثل موش و گربه مى شود و آنها اقدام به پاره 
کردن پالستیک زباله مى کنند و این بار با شیرابه ها و 
پسماندها به شکل نامطلوبى روبه رو مى شویم به نظر 
مى رسد این تصمیم شهردارى باید بازنگرى شود و یا 
تصمیم دیگرى براى این معضل که بهداشت شهر را 
نشانه قرار داده و وضعیت نازیبایى به شهر مى بخشد 
بگیرند. هنگام جمع آورى این زباله ها با خودروى حمل 
و نقل هم، بخشى از پساب آن بر زمین جارى مى شود 

که این اتفاق سبب تشدید بوى بد است.

 نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در روز پنج شنبه 
ششم مردادماه به پدیده مانسونى پرداخته است.این 
روزنامه در گزارشــى با عنوان رگبار بارش ها آورده: 
«شیراز، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان وحاال 
اصفهان! در روزهاى گذشته بود که تصاویر و فیلم هاى 
کوتاه از بارش باران هاى سیل آسا در استان هاى مختلف 
کشور در فضاى مجازى دست به دست و باز نشر شد؛ 
کلیپ هایى که نشان از وقوع ســیل و سیالب شدید 
همراه با خسارت هاى مالى و جانى در برخى از این نقاط 
در روزهاى داغ و خرماپزان تابستان داشت؛ روزهایى 
که آسمان به کوره آجرپزى تبدیل شده و خروجى آن، 
گرماى هوایى است که در نیم قرن اخیر سابقه نداشته 
اســت؛ همین موضوع هم اتفاقًا بارش باران در این 

موقع سال را عجیب و باورنکردنى کرده و سبب شده تا 
مردم، هشدارهاى هواشناسى را جدى نگیرند و در این 
روزها براى تفریح و پرکردن اوقات فراغت به حاشیه 
رودخانه ها پناه ببرند و سپس در معرض سیل سیالب ها 
قرار بگیرند.» در بخش دیگــرى از این گزارش آمده 
است: «بارش باران هاى سیل آسا در اصفهان درحالى 
رخ مى دهد که کنترل و مدیریت و استفاده از آب هاى 
سطحى و سیالب ها مى تواند منجر به تأمین و مدیریت 
منابع آبى در این استان شود؛ چرا که بررسى ها نشان 
مى دهد  ساالنه به طور متوسط نزدیک به یک میلیارد 
و 500 میلیون مترمکعب روان آب سطحى حاصل از 
بارش ها از مناطق غرب و جنوب اســتان اصفهان به 

دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها خارج مى شود!»

 نصف جهان  رئیس اداره صنعــت، معدن و تجارت 
شهرســتان گلپایگان از تبدیل این شهر به پایلوت 

سرمایه گذارى صنعت و کشاورزى خبر داد.
محســن اتحادى افزود: در گلپایــگان 160 واحد 
صنعتى وجود دارد که زمینه اشــتغال بیش از شش 

هزار نفر را فراهم کرده است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش به مشــکالت 
سرمایه گذاران در دریافت زمین براى تولید و خدمات 
اشاره کرد و بیان داشت: براى توسعه فاز سوم شهرك 

صنعتى گلپایگان بعد از سه سال انتظار جهت دریافت 
مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، حاال تنها 30 

هکتار زمین واگذار شده است. 
وى ادامه داد: در این راســتا در نظر داریم جهت رفع 
مشــکل ســرمایه گذاران اقدام به احداث شهرك 
صنعتى در گلشــهر کنیم و خلع یــد زمین هاى بال 
استفاده در دست سرمایه گذاران در شهرك صنعتى 
گلپایگان نیز باید توسط شرکت شهرك هاى صنعتى 

استان انجام شود.

 نصف جهان   شهردار گلشــهر گفت: ساماندهى و 
استانداردســازى معابر و پیاده روها در دستور کار 

شهردارى گلشهر قرار دارد.
مصطفى محمودى با بیان اینکه در گلشــهر پیاده 
روهاى نامناسب به معضلى براى شهروندان تبدیل 
شده است، افزود: پیاده رو که باید مکانى براى تردد 
آســان و ایمن رهگذران باشــد به یکى از خواسته 
هاى اولویت دار شهروندان تبدیل شده است و در 
نظر داریم به تسطیح و مناسب سازى پیاده روها و 
ایجاد مسیر ویژه براى حرکت نابینایان و رفع موانع 
موجود در مســیرهاى تردد شهروندان و پیوستگى  

پیاده روها بپردازیم.
وى ادامــه داد: در ســال جــارى بیشــترین 
بودجه عمرانى شــهردارى گلشــهر بــه اجراى 
عملیات آســفالت معابر و گذرهــا، کانیو گذارى 
و پیاده روســازى مناسب و اســتاندارد تخصیص 

یافته است.
شــهردار گلشــهر اظهار کرد: در ماه هاى اخیر 9 
میلیارد و 500میلیون ریال براى اجرا و ساخت 56 
هزار مترمربع پیاده رو هزینه شــده است و تا پایان 
سال جارى10 هزار مترمربع پیاده رو در معابر گلشهر 

احداث مى شود.

تاریخ گذشته هایى که با جان مردم بازى مى کنند

 اجناس تاریخ مصرف گذشته در برخى از مواقع بالى 
جان شهروندان مى شــوند. این در حالى است که این 
اجناس در برخى از قفســه هاى فروشگاه ها به چشم 

مى خورند. 
حال این سئوال پیش مى آید چرا مرکز بهداشت استان به 
این مسئله توجه نکرده و یا اگر توصیه اى هم داشته است 
در حد نمادین و اخبارهایى بوده که در رسانه ها مطرح 
مى شود اما در عمل در بسیارى از فروشگاه ها مشاهده 
مى شود که این اجناس تاریخ مصرف گذشته همچنان 
در قفسه ها چیده مى شوند بدون اینکه مسئول فروشگاه 

اهمیتى به این موضوع بدهد.
به گفته شهروندانى که تا کنون چندین بار این وضعیت 
را مشاهده کرده و شکایت کرده اند، هیچ نتیجه مثبتى به 
دست نیامده و این نظارت ها تنها به خود آنها برمى گردد 

و هیچ ناظر خاصى به این تخلفات رسیدگى نمى کند. 

این در حالى اســت که فروشــنده ها حــق را به خود 
مى دهند و عنوان مى کنند که کارخانه ها دچار تخلف 
شده اند. این در حالى است که این محصوالت تا رسیدن 
به دست مشترى فرایندهایى را طى مى کنند و فروشنده 
باید قبل از تحویل کاالى خود، این اطمینان را حاصل 
کند که کاالیى که از کارخانه به دست او مى رسد داراى 

تاریخ انقضا و تاریخ تولید باشد. 
با وجــود اینکه مرکز بهداشــت اســتان اصفهان هر 
بار اعالم مى کند که بازرســانى را بــراى نظارت بر 
فروشگاه ها به ســطح بازار مى فرســتد، اما گویا این 
بازرسى ها تنها در یک یا چند بازه زمانى محدود انجام 
مى شــود و جوابگوى تخلفات بى شمارى که ممکن 
اســت جان مردم را به خطر بیاندازد نیست و به همین 
خاطر مى طلبد که جدیت و قاطعیت بیشــترى در این 
زمینه وجود داشــته باشد تا کمتر شــاهد این تخلفات

 باشیم.

نگاه روز

مریم محسنى

فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى طرح "پلیس یار 
محرم" به منظور تامین امنیت هیئت هاى مذهبى توسط 

افراد امین درون خود هیئت ها خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى در گردهمایى هیئت هاى 
مذهبى اظهار داشت: با توجه به محدودیت هاى کرونایى 
که در کشور حاکم بود مراســم هاى مربوط به دهه اول 
محرم طى سال هاى اخیر متفاوت تر از گذشته برگزار شد 
و انتظار مى رود که امسال با رعایت دقیق مسایل بهداشتى 
بتوانیم کمى بهتر از سال هاى اخیر و با شکوه و عظمت 
هرچه تمام تر عشق و ارادت خود به اهل بیت پیامبر (ص) 

را به نمایش بگذاریم. 
وى از برنامه ریــزى براى حضــور معاونان، رؤســاى 
پلیس هاى تخصصى و روساى کالنترى ها و پاسگاه ها  
در هر یک از هیئت ها خبــر داد و گفت:  با همفکرى و با 

حضور رئیس کالنترى و مسئوالن ایستگاه هاى پلیس 
راهنمایى و رانندگى در هیئت هاى مذهبى برنامه ریزى 
خواهد شد تا این عزیزان بهتر بتوانند در کنار هیئت ها بوده  

و در خدمت  آنها باشند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از اجراى طرح "پلیس 
یار محرم" به منظور تامین امنیــت هیئت هاى مذهبى 
با اســتفاده از افراد امیــن و مورد اطمینــان درون خود 
هیئت ها خبــر داد و گفت: بــراى  هیئت هاى مذهبى 
کوچک 5 و براى هیئت هاى مذهبــى بزرگ 15 نفر به 
عنوان پلیس یار محرم پیش بینى شــدند که با البسه و 
تجهیزات خاصى که در اختیارشــان قرار داده مى شود  و 
آموزش هایى که به  آنها ارائه خواهد شد در زمینه کاهش 
حوادث و ایجاد نظم و انضباط و هــم در ارتباط با تامین 

امنیت عزاداران فعالیت مى کنند.

سردار میرحیدرى ضمن توصیه به هیئت هاى مذهبى در 
خصوص رعایت حال همسایگان، بیماران و جلوگیرى از 
تولید صداهاى ناهنجار و حرکاتى که نارضایتى  عموم را 
فراهم مى آورد، گفت: از مســئوالن هیئت هاى مذهبى 
انتظار داریم، ساعت شروع و پایان مراسم ها و زمان حرکت 
هیئت ها و دســته جات در خیابان ها را مشخص کرده  و 
هماهنگى الزم را با ماموران کالنترى ها و ایستگاه هاى 

پلیس راهنمایى و رانندگى انجام دهند.
وى از برنامه ریزى براى پوشش کامل امنیتى منازل مردم 
با افزایش تردد گشت هاى انتظامى خودرویى، موتورى و 
پیاده در محالت طى مدت دهه اول محرم خبر داد و گفت: 
همچنین در حوزه ترافیکى نیز ماموران پلیس راهور در 
خدمت هیئت ها خواهند بود تا در زمان حضور دسته جات 

از بروز راه بندان و گره هاى ترافیکى جلوگیرى کنند.

پوشش امنیتى منازل مردم در دهه او ل محرم
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 Samsung Galaxy به تازگى شرکت سامسونگ برنامه
Enhance X کــه مبتنى بر هوش مصنوعــى بوده را 

منتشر کرد.
اخیرا، شرکت سامسونگ یک برنامه عکاسى مبتنى بر 
 Samsung Galaxy Enhance هوش مصنوعى به نام

X در فروشگاه هاى خود منتشر کرده است.
 به گفته سامســونگ، این برنامه با اســتفاده از هوش 
مصنوعى عکس هاى شما را از نظر نقص ارزیابى کرده و 

کیفیت آن ها را ارتقا مى دهد.
برنامــه سامســونگ گلکســى Enhance X داراى 
ویژگى هاى زیادى مانند حذف تــارى، حذف انعکاس، 
ارتقاء رزولوشن، شفاف ســازى جزئیات براى روشن تر 
کردن تصویر در نور کم، بهبود افکــت HDR و حذف 
الگوى مویر است. این نرم افزار بدون شک طیف متنوعى 
از ویژگى هــا و عملکرد هاى جالب را بــه کاربران ارائه 

مى دهد.
 بزرگ ترین ویژگى برنامه Galaxy Enhance-X این 
است که تمام تنظیمات و پیشرفت ها روى یک کپى از 
تصویر شما انجام شده و از آسیب رسى به تصویر اصلى 
جلوگیرى مى شود. این برنامه فقط در فروشگاه گلکسى 
موجود اســت. عالوه بر این، فقط با گوشى هاى اندروید 

10 کار مى کند.

وزیر ارتباطات درباره موضوع قفل کودك، اظهار داشت: 
وجود محتوا هاى غیر اخالقى و دسترســى آسان به این 
محتوا ها باعث شد تا خانواده ها به ما از نگرانى جدى در 
این باره سخن گفتند. این یک نگرانى جدى است که با 
کمک اپراتور هاى ارتباطى ســرور هایى معین کردیم تا 

نگرانى خانواده ها برطرف شود.
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع 

قفل کودك اینترنت واکنش نشان داد.
 عیســى زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران دربــاره موضوع قفل کودك، 
اظهار داشت: وجود محتوا هاى غیر اخالقى و دسترسى 
آســان به این محتوا ها باعث شــد تا خانواده ها به ما از 

نگرانى جدى در این باره سخن گفتند.
وى افزود: این یــک نگرانى جدى اســت که با کمک 
اپراتور هاى ارتباطى سرور هایى معین کردیم تا نگرانى 

خانواده ها برطرف شود.

گرت بیلتون، محقق 22 ساله آمریکایى، مى گوید که در میان لپ تاپ هایى که طى دو ماه 
گذشته با آن ها سروکار داشته، باترى هفت یا هشت عدد از آن ها متورم بوده است.

بیلتون که در یک شرکت کشاورزى کوچک در مرکز مین، ایاالت 
متحده آمریکا کار مى کند، تأکید کرد که این باترى ها قدیمى 

نبوده اند.
بیلتون یافته هاى خود را در انجمن توپ هاى فضایى منتشر کرد 

که حدود 60000 عضو دارد و عکس هایى از باترى هاى استفاده شده براى 
تلفن هاى همراه، کنسول هاى بازى الکترونیکى و لپ تاپ هایى که بیشتر از اندازه 

اصلى شان متورم شده اند را به اشتراك مى گذارند.
او گفت: فکر مى کنم در 10 درصد از لپ تاپ هایى که من با آن ها سروکار دارم، این اتفاق 
مى افتد، و من این اتفاق را در تلفن هاى همراه نیز دیده ام، اما بسیار کمتر است. باترى هاى 

متورم ممکن است خطرناك باشند، اما این قطعى نیست.
دیوید میتلین، محقق و پروفسور حوزه باترى در دانشگاه تگزاس مى گوید: تورم باترى چیز 
بدى است و نشــان دهنده کاهش عملکرد باترى است، اما این بدان معنا نیست که باترى 
فوراً مى سوزد. با این حال، باترى متورم آسیب هاى زیادى دارد، زیرا مى تواند به قسمت هاى 

دستگاه مجهز به آن آسیب برساند و منجر به ترك خوردن صفحه نمایش ضعیف موبایل 
شود. بنابراین، در صورت مشاهده باترى متورم در دستگاهى در خانه، استفاده از دستگاه را 

متوقف کرده و دوباره دستگاه را شارژ نکنید.
در مورد علل تورم باترى، این بستگى به گاز هاى آزاد شده توسط مواد داخل باترى دارد.

دلیل اینکه همه باترى ها متورم نمى شوند این است که برخى از آن ها مکانیسم هایى دارند 
که فرآیند تجزیه را به حداقل مى رساند. از فرآیند تورم باترى نمى توان به طور کامل 
جلوگیرى کرد، اما مى توان اقداماتى را براى کاهش خطر تورم باترى به 
حداقل رساند، مانند عدم گرم شدن دستگاه هایى که با این باترى 
کار مى کنند، زیرا گرما تجزیه ماده چسبناك را تسریع مى کند و در 

نتیجه باترى باد مى شود.
همچنین باید به سطوح شارژ باترى ها توجه کرد و نباید باترى را همیشه 
به دوشاخه برق متصل کرد، زیرا این امر بر تجزیه ماده چسبناك تأثیر مى گذارد و عکس 
این نیز درست است؛ یعنى باترى یا همیشه در شارژ است یا همیشه خالى که منجر به تورم 
مى شود و براى این کار توصیه مى شود در هنگام رسیدن شارژ باترى به 100 ٪، آن را از برق 

جدا کنید و وقتى شارژ به 10 یا 20 ٪ رسید، دوباره آن را شارژ کنید.

اینستاگرام در حال افزودن ویژگى شبیه توییت زدن با نام «Notes» است و این موضوع 
مى تواند براى برخى از کاربران جالب باشد.

 نکته قابل توجه دیگر اینکه براى استفاده از این قابلیت، فعال محدودیت 60 کاراکترى 
اعمال شده و نمى توان جمالت طوالنى نوشت.

گزارش هاى موجود نشان مى دهند که اینستاگرام در حال توسعه قابلیتى مشابه توییت 
زدن است تا کاربران بتوانند با نوشتن متن هاى کوتاه، دنبال کنندگان خود را از حال و 

احوال خود مطلع کنند.

امکان ارسال توییت با قابلیت جدید اینستاگرام
این قابلیــت جالب کــه «Notes» نــام دارد، هنوز به صــورت عمومى براى 
تمام کاربران قابل دســترس نیســت. در حالى کــه توییتر به کاربــران اجازه 
به اشــتراك گذارى متن هاى توییت 280 کاراکترى را مى دهد، در اینستاگرام 
تنها مى توانید پیام هاى 60 کاراکترى را منتشر کنید. البته امکان دارد که این 
محدودیت در آینده کم تر شــود و بتوان پیام هایى طوالنى تر را به اشــتراك 

گذاشت.

توییت هاى اینستاگرام در فید اصلى نمایش داده نمى شوند و در صفحه پیام ها توسط 
سایر کاربران قابل مشاهده خواهد بود. همانطور که در تصویر باال قابل مشاهده است، 
این توییت ها در کادر هایى و در زیر نوار جستجو همراه با تصویر پروفایل کاربران نمایش 

داده مى شود. زمان ارسال توییت ها نیز قابل مشاهده است.
به نظر مى رسد که خبرى از قابلیت انتشار تصاویر، ویدیو و موزیک از طریق این قابلیت 
وجود ندارد و اینســتاگرام حداکثر محدودیت را براى آن اعمال کرده است. در نتیجه 

فعال نمى توان روى تولید محتوا از طریق Notes اینستاگرام حساب چندانى باز کرد.
شــبکه اجتماعى متعلــق به متا، بــه عنــوان یکى از 
محبوب ترین سرویس هاى جهان، قابلیت هاى مختلفى 
را در اختیار کاربران خود قرار مى دهد تا بتوانند تجربه 
بهترى داشته باشند. به عنوان مثال، اخیرا قابلیت هاى 
جدیدى براى تولیدکننــدگان محتواى ویدیویى در 
این شــبکه اجتماعى از راه رســیدند تا سازندگان 
محتواى اختصاصى در دســترس مشترکین پولى 

خود قرار دهند.

در طرح رجیسترى، هر گوشى هوشمند جدید باید در 
سامانه همتا پس از دریافت کد همتا ثبت و فعالسازى 
شــود، در غیر این صورت پس از دریافــت اخطار، از 

دسترس خارج مى شود.
در صورتى که قصد خرید گوشــى دارید، حتمًا فرآیند 
فعال ســازى در لحظــه خرید دســتگاه و در حضور 

فروشنده انجام گیرد.
در صورت عدم فعال سازى دستگاه، آنتن دستگاه پس 
از مدت کوتاهى قطع شده و مسئولیت هرگونه عواقب 
ناشى از این موضوع، برعهده خریدار مى باشد. به عنوان 
نمونه، درصورت ســوء استفاده از شناســه (IMEI) و 
مشاهده شناسه جعلى مشابه با شناسه (IMEI) دستگاه 
خریدارى شده در شــبکه، چنانچه فرآیند فعال سازى 
توسط خریدار انجام نشده باشد، کلیه حقوق قانونى از 
جمله حق استفاده از دستگاه، براى مالک قبلى دستگاه 

در نظر گرفته خواهد شد.
در این صورت، شما که دستگاه را خریدارى کرده، اما 

انتقال مالکیت نگرفته اید، متضرر اصلى خواهید بود.

کد فعالسازى را از کجا به دست آوریم
در صورتى که کد فعال ســازى دســتگاه را در اختیار 
دارید، حتمًا باید دستگاه را براى سیم کارت خود فعال 

سازى نمایید.
بسته به دســتگاهى که خریدارى کرده اید، کد فعال 
ســازى به یکى از روش هاى زیر در اختیار شــما قرار 

مى گیرد.
براى دســتگاه هاى آکبند قانونى، کد فعال ســازى 
روى جعبه یا کارت گارانتى، چاپ شــده است. در غیر 
این صورت مى توانید ضمن تماس با شرکت واردکننده 
که در استعالم اصالت سامانه همتا نمایش داده مى شود، 
نسبت به مطالبه در خصوص عدم وجود کدفعالسازى 
بر روى کارت گارانتى اقدام کنید. براى مشاهده شماره 
تمــاس شــرکت هاى واردکننــده مى توانید صفحه 
اطالعات گارانتى ثبت شــده در سامانه جامع گارانتى 

را مالحظه نمایید.
براى دستگاه هاى کارکرده (دست دوم) اى که انتقال 
مالکیت داده مى شوند، کد فعال ســازى در پیامک با 

سرشماره HAMTA ذکر شده است.
براى دستگاه هاى ثبت مسافرى شده، کد فعال سازى 
در پیامک تأیید درخواست و کارتابل مسافر وجود دارد 
(دقت داشته باشید این دستگاه ها صرفا براى استفاده 
شخصى مسافر هســتند و نباید مورد استفاده تجارى 

قرار گیرند).
دقت داشته باشید ارائه کد فعال سازى، به هیچ عنوان 
هزینه اى نداشته و فروشنده موظف است آن را در اختیار 

خریدار قرار دهد.
حتمًا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه و 

دریافت هزینه بابت کد فعال سازى، خدمات رجیسترى، 
ارائه نشدن کد فعال سازى توســط فروشنده و ...، در 
اسرع وقت، موضوع را به دستگاه هاى نظارتى ارجاع 
داده و در سایت هاى مربوطه از قبیل سازمان تعزیرات 
و سازمان حمایت ثبت شکایت کنید. براى راهنمایى 
بیشتر در این زمینه، آموزش ثبت شکایت در سازمان 
تعزیرات حکومتى و آموزش ثبت شکایت در سازمان 
حمایت حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان را 

مالحظه نمایید.
هر دستگاه نیازمند فعالسازى (آکبند، انتقال مالکیت 
داده شده، داراى درخواست مسافرى تأیید شده)، باید از 
طریق سامانه همتا با واردکردن شناسه (IMEI)، شماره 
سیم کارت و کد فعال ســازى، براى سیم کارت مورد 

نظر فعال سازى شود.
جهت فعال سازى دستگاه، ابتدا الزم است تا به سامانه 

همتا متصل شوید.
از سه روش زیر مى توان با سامانه همتا ارتباط برقرار 

نموده و فرآیند فعال سازى دستگاه را انجام داد:
www.hamta. 1.) ســایت اینترنتى بــه آدرس

ntsw.ir

2.) کد دستورى 7777#*
3.) اپلیکشین همتا

در این آموزش، مراحل انجام فرآیند فعال سازى 
دستگاه، با استفاده از کد دستورى #7777* ارائه 

مى شود.

مرحله یک
ابتدا با ســیم کارت دلخواه (جهت جلوگیرى از فعال 
سازى اشتباه ترجیحًا ســیم کارت خریدار باشد)، کد 

دستورى #7777* را شماره گیرى نموده و گزینه 
تماس را انتخاب کنید.

مرحله دو
در ایــن مرحلــه الزم اســت تــا با 

ارســال عــدد دو، گزینه 
«فعالســازى» را انتخاب 

کنید.

مرحله سوم
 (IMEI) در مرحله بعدى، باید شناسه

دســتگاهى که قصد فعال ســازى آن را 
دارید، وارد کنید.

شناسه (IMEI) دســتگاه، به تعداد اسالت دستگاه 
(شکاف براى قرارگیرى سیم کارت) بستگى دارد و بر 

روى جعبه، پشت باترى یا با شماره گیرى #۰۶#*، 
قابل مشاهده است. براى انجام کلیه فرآیند ها در 

 ،(IMEI) سامانه همتا، باید 15 رقم ابتدایى این شناسه

بدون هرگونه عالمت اضافى (ممیــز، خط تیره و ...) 
استفاده شود.

مرحله چهارم
در این مرحله باید شــماره ســیم کارتــى که قصد 

فعالسازى دستگاه با آن سیمکارت را دارید، وارد کنید.

مرحله پنجم
در این مرحله باید کــد فعالســازى را وارد کنید. کد 
فعالسازى یک عدد شش رقمى است که با صفر شروع 

نمى شود.

مرحله ششم
در این مرحله پیغامى براى شما نمایش داده مى شود 
که در آن شناسه (IMEI) و شماره سیمکارت وارد شده 
نمایش داده شده است. درصورتیکه اطالعات این پیغام 

مورد تأیید شما است، عدد یک را وارد نمایید.

مرحله هفتم
درنهایت پیغامى براى شــما نمایش داده مى شود که 
 (IMEI) بیانگر فعال سازى موفق دســتگاه با شناسه
مربوطه، براى شماره سیمکارت ارائه شده است. این 

پیغام به صورت پیامکى نیز ارسال خواهد شد.

پیامد عدم فعالسازى دستگاه
در صورتى که دســتگاه قانونى خریدارى شده براى 
سیم کارت خریدار فعال سازى نگردد، بسته به آکبند 
یا کارکرده بودن دســتگاه، پیامد هــاى زیر حاصل 

خواهد شد.
در صورتى که فعال سازى دســتگاه آکبند قانونى به 
کمک کد فعال سازى انجام نشود، این دستگاه پس از 

مدت کوتاهى قطع خواهد شد.
در صورتى که فعال سازى دستگاه کارکرده، به کمک 
کد فعال ســازى موجود در پیامک انتقــال مالکیت 
HAMTA انجام نشود، این دســتگاه همچنان تحت 

مالکیت سیم کارت قبلى باقى مانده و در صورت ایجاد 
مشکالت احتمالى 

و سوء استفاده از شناسه (IMEI) دستگاه، کلیه حقوق 
قانونى از جمله حق استفاده از دستگاه، براى سیم کارت 

قبلى در نظر گرفته خواهد شد.
تطابق شناسه (IMEI) هاى ذکر شده در پیامک تأیید 

فعال سازى با شناسه (IMEI) هاى دستگاه
پس از انجــام موفق فرایند فعال ســازى، شناســه 
(IMEI) هاى فعال شده براى سیم کارت فعال کننده 

دستگاه، پیامک مى شود.
دقت داشته باشید شناســه (IMEI) هاى ذکر شده در 
پیامک تایید فعال سازى، باید با شناسه (IMEI) هاى 
دستگاه (قابل رویت روى جعبه، پشت باترى، شماره 

گیرى #۰۶#*)، تطابق کامل داشته باشند.
هرگونه عدم مطابقت بین شناســه (IMEI) هاى ذکر 
شده در پیامک تایید فعال سازى، با شناسه (IMEI) هاى 
دستگاه را با همکاران ما در مرکز پاسخ گویى سامانه 

همتا به شماره 096366 در میان گذارید.

فعالسازى تمام اسالت هاى دستگاه هاى 
دو یا چند سیکارته با یک کد فعالسازى

براى فعالسازى دستگاه هاى دو یا چند سیمکارته، تنها 
کافیست با استفاده از کد فعالســازى درج شده روى 
کارت گارانتى، شناسه (IMEI) یکى از اسالت ها (محل 
ســیمکارت) را فعال نمود. با فعالســازى یک شناسه 
(IMEI)، شناسه (IMEI) مربوط به اسالت هاى دیگر 
نیز بصورت خودکار فعال خواهند شد. دقت داشته باشید 
که کد فعالسازى، یک کد یکبار مصرف است و پس از 

فعالسازى دیگر قابل استفاده مجدد نیست.

دستگاه هاى روشن قبل از شروع طرح، 
بى نیاز از فعالسازى

دســتگاه هایى که تا قبل از مشمول شــدن در طرح 
(مشاهده تاریخ مشمولیت هر برند) رجیسترى در شبکه 
فعال بوده اند، به عنوان دســتگاه مجاز شناخته شده و 
مى توانند از شبکه هاى اپراتورى به صورت دائم استفاده 

کنند و احتیاجى به فعال سازى ندارند.
دقت داشته باشید درصورتیکه صاحب این دستگاه 
قصد فروش آن را داشته باشد، باید ابتدا دستگاه را 
از طریق فرایند افزودن دســتگاه، تحت مالکیت 
قطعى ســیم کارت خود در آورده و ســپس، از 
طریق فرآیند انتقال مالکیت، مالکیت آن را به 

سیم کارت دیگرى منتقل نماید.

نحوه رجیسترى گوشى موبایل چگونه است؟ سامسونگ یک برنامه
 ویرایش عکس منتشر کرد

واکنش وزیر ارتباطات 
به موضوع قفل کودك اینترنت

نکاتى براى جلوگیرى از متورم شدن باترى لپ تاپ  اینستاگرام و اضافه شدن قابلیتى شبیه به توییت زدن!

مومى براى
ـران اجازه 
ستاگرام 
 که این 
ـتراك 

فعال نمى توان روى تولید محتوا از طریق
شــبکه اجتم
محبوب تری
را در اختیا
بهترى دا
جدیدى
این شـ
محتوا
خود قر

الت 
 

رد 
 شده براى

 که بیشتر از اندازه 

ن ها سروکار دارم، این اتفاق 
ها ات ت ا ت ک ا

متوقف کرده و دوباره دس
در مورد علل تورم باترى،
دلیل اینکه همه باترى ها
که فرآیند تجزیه ر
جلوگیر
ح

نت
ه

وان با سامانه همتا ارتباط برقرار 
داد: سازىدستگاه را انجام

www.hamta. بــه آدرس .
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ل انجام فرآیند فعال سازى 
هائه #کد دستورى #7777* ار

لعال لخواه (جهت جلوگیرى از ف
ســیمم کارت خریدار باشد)، کد 

نهینه و گز  شماره گیرى نموده
.

اسم اســت تــا با  م
گزینه 
بخاب

 (IMEI) شناسه 
آى آن را   فعال ســاز

تگاه، به تعداد اسالت دستگاگاگاگاگاگاگاگاگاگاه
ى سیم کارت) بستگى دارد و بر 
#ى یا با شماره گیرى ##۰۶#*،

راى انجام کلیه فرآیند ها در 
،(IMEI) رقم ابتدایى این شناسه

م نپ ور ر ش
مورد تأیید شما است، عدد یک را وارد نمایید.

ی ل پی ر وجو زى ل
این دســتگاه همچنان تحت  HAMTA انجام نشود،

مالکیت سیم کارت قبلى باقى مانده و در صورت ایجاد 
مشکالت احتمالى 

ن ر ر

فعالسازى تمام اسالت هاى
دو یا چند سیکارته با یک کد فع
براى فعالسازى دستگاه هاى دو یا چن

کافیست با استفاده از کد فعالســازى
کارت گارانتى، شناسه (IMEI) یکى از
ســیمکارت) را فعال نمود. با فعالسـ
(IMEI)، شناسه (IMEI) مربوط به ا
نیز بصورت خودکار فعال خواهند شد.
که کد فعالسازى، یک کد یکبار مصر
فعالسازى دیگر قابل استفاده مجدد ن

دستگاه هاى روشن قبل ا
بى نیاز از فعالسازى

دســتگاه هایىکه تا قبل از مشمول
(مشاهده تاریخ مشمولیت هر برند) رج
فعال بوده اند، به عنوان دســتگاه مج
مى توانند از شبکه هاى اپراتورى به ص
کنند و احتیاجى به فعال سازى ندارند
باشید درصورتیکه صا قدقت دات داشته
ففروش آن را داشته باشد، با دقصد
طریق فرایند افزودن دســتگ از
قطعى ســیم کارت خود در آو
طریق فرآیند انتقال مالکیت
سیم کارت دیگرى منتقل

               آگهى مناقصه عمومى (نوبت سوم) 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، اداره کل زندان هاى استان اصفهان، اداره مالى و پشتیبانى اداره کل 

شماره تماس 37872102- 031
م.الف:1357409 

چاپ دوم چاپ دوم 

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن

ارائه خدمات تأمین طبخ و توزیع نان زندان هاى استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

یا واریز وجه نقد به شباى حساب IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان هاى استان اصفهان به 985,500,000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت
www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 1401/05/06 لغایت 1401/05/10
مورخ 1401/05/09جلسه توجیهى

تحویل اسناد
صرفاً پاکت (الف)

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان
حداکثر تا تاریخ 1401/05/24

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان

روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 ساعت 10:00 صبح

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى تأمین نیروى
 کارشناسى تخصصى روانشناسى، مددکار و مشاور مورد نیاز اداره کل بهزیستى استان اصفهان مرداد تا پایان سال 1401

معاونت پشتیبانى و منابع انسانى-اداره کل بهزیستى استان اصفهان

اداره کل بهزیستى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى تأمین نیروى کارشناس تخصصى روانشناسى، مددکار 
و مشاور مورد نیاز خود از مردادماه تا پایان سال 1401 (مراکز اورژانس اجتماعى و صداى مشاور) در ستاد بهزیستى و واحدهاى تابعه 
ادارات بهزیستى شهرستان هاى استان اصفهان را به تعداد 55 نفر اورژانس اجتماعى (خط 123) و 21 نفر صداى مشاور (خط 1480) 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهى تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/05/13 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
م. الف: 1357676 الف: آدرس: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، اداره کل بهزیستى استان اصفهان و تلفن: 36411391-9

(نوبت اول)(نوبت اول)
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یک مطالعه تکان دهنده در مورد سیر
 و ارتباط آن با سرطان

آیا 
فشار خون باال مى تواند شما 

را در بخش مراقبت هاى ویژه 
قرار دهد؟

پرفشارى خون مى تواند تأثیر مخربى بر قلب داشته باشد که منجر به سفت شدن و ضخیم شدن 
شریان هاى قلب مى شود و در نتیجه باعث مى شــود قلب خون کمترى دریافت کند، در بدترین 

موارد، عالوه بر سایر شرایط تهدید کننده زندگى، مى تواند باعث حمله قلبى شود. دکتر بودیراجا، 
متخصص قلب از هندوستان مى گوید فشــارخون باال عالوه بر قلب بر ســایر اندام ها تأثیر 

مى گذارد.
بیماران مبتال به فشار خون باال ممکن است دچار درد قفسه سینه و بى قرارى شوند 
و برخى ممکن اســت به انفارکتوس میوکارد مانند حمله قلبى در نتیجه 

فشار خون طوالنى مدت کنترل نشــده دچار شوند. یک وضعیت 
خون باال وجود دارد که ممکن اســت به صورت سطوح پایین جدى به نام نارســایى فشار 

خواب ظاهر شود.اکســیژن و مشــکل در 
نفس (به دلیل پر شدن آب در ریه ها) همراه با تورم روى به دلیل تنگى 

پا ها و درد قفسه سینه و این گونه بیماران در صورت 
عدم درمان به موقع در بخش مراقبت هاى ویژه 

بسترى مى شوند.

حدود 15 درصــد از جمعیت جهــان از وزوز گوش رنج 
مى برند، وضعیتى که باعث مى شود فرد صدایى (مانند 
زنگ یــا وزوز) را بدون هیچ منبع خارجى بشــنود. این 
وضعیت نه تنها مى تواند براى مبتالیان آزاردهنده باشد، 
بلکه مى تواند تأثیر جدى بر سالمت روان داشته باشد و 
اغلب باعث استرس یا افسردگى مى شود. این امر به ویژه 
در مورد بیمارانى که در طول ماه ها یا سال ها از وزوز گوش 
رنج مى برند، صادق اســت. در حال حاضر هیچ درمانى 
براى وزوز گوش وجود ندارد بنابراین یافتن راهى براى 
مدیریت یا درمان بهتــر آن مى تواند به میلیون ها نفر در 

سراسر جهان کمک کند.
دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه آکسفورد، براى درك 
بهتر این عارضه توجه ویژه اى بــه «خواب» کرده اند تا 
مگر اینکه از این طرق به درك بهتر از وزوز کردن گوش 
برسند. این دانشــمندان مى گویند دالیل زیادى براى 
مرتبط کردن وزوز کردن گوش با خواب وجود دارد؛ اول 
اینکه وزوز گوش یک ادراك خیالى است و این ادراکى 
است که اغلب ما در هنگام خواب آن را تجربه مى کنیم. 

دلیل دوم این اســت که وزوز گوش فعالیت مغز را تغییر 
مى دهد، به طورى که برخى از مناطق مغز (مانند آن هایى 
که در شنوایى نقش دارند) به طور بالقوه بیش از آنچه باید 
فعال هستند. این فرآیند در هنگام خواب نیز رخ مى دهد و 

فعالیت مغز دقیقا در همان نواحى تغییر مى کند.
در نتیجه بررســى هاى این دانشــمندان چند مکانیسم 
مغزى را شناسایى کرد که هم زیربناى وزوز کردن گوش 
و هم خواب هستند. درك بهتر این مکانیسم ها - و نحوه 
ارتباط این دو - مى تواند روزى به ما کمک کند تا راه هایى 

براى مدیریت و درمان وزوز گوش پیدا کنیم.

ارتباط وزوز کردن گوش با خواب
هنگامى که به خواب مى رویم، بــدن ما چندین مرحله 
خــواب را تجربه مى کنــد. یکــى از مهم ترین مراحل 
خواب، خواب با موج آهسته (که به عنوان خواب عمیق 
نیز شــناخته مى شود) اســت که تصور مى شود آرامش 
بخش ترین مرحله خواب باشــد. در طــول خواب موج 
آهسته، فعالیت مغز در امواج متمایز و در نواحى مختلف 

مغز صورت مى گیــرد و نواحى بزرگــى مانند مواردى 
که با حافظه و پردازش صدا ها مرتبط هســتند، را با هم 
فعال مى کند. تصور مى شــود که خواب موج آهســته 
به نورون هاى مغز (ســلول هاى مغــزى تخصصى که 
اطالعات را ارسال و دریافت مى کنند) اجازه مى دهد تا 
از فرسودگى روزانه بهبود یابند، در حالى که به ما کمک 

مى کند تا احساس آرامش کنیم.
همه مناطق مغز به همان میزان فعالیت موج آهســته را 
تجربه نمى کنند. در مناطقى که بیشتر از همه در حالت 
بیدارى از آن اســتفاده مى کنیم، مانند مناطقى که براى 
عملکرد حرکتى و بینایى مهم هستند، این فعالیت بیشتر 
مشخص اســت. اما گاهى اوقات، مناطق خاصى از مغز 
ممکن اســت در طول خواب موج آهســته، بیش فعال 
شوند. این همان چیزى است که به اختالالت خواب مانند 
راه رفتن در خواب منجر مى شود و دانشمندان باور دارند 
که همین فرآیند است که منجر به وزوز کردن گوش نیز 
مى شود. این توضیح مى دهد که چرا بسیارى از افراد مبتال 
به وزوز گوش، بیشــتر از افرادى که وزوز گوش ندارند، 

دچار اختالل خواب و وحشت شبانه مى شوند.
بیماران مبتال به وزوز گوش همچنین زمان بیشترى را در 
خواب سبک مى گذرانند. به عبارت ساده تر، دانشمندان 
مى گویند کــه وزوز گوش مغز را از تولیــد فعالیت موج 
آهســته مورد نیاز براى داشــتن یک خواب عمیق باز 

مى دارد و در نتیجه خواب سبک و قطع مى شود. 

تحقیقات جدید نشان مى دهند که مصرف سیر مى تواند در جلوگیرى از 
ابتال به سرطان نقش مهمى را ایفا کند.

سیر معادل اثربخشى آنتى بیوتیک ها در داروخانه ها است؛ زیرا حاوى 
گروهى از ترکیبات گیاهى اســت که سیســتم ایمنى را تقویت 

کرده و توانایى بدن را براى مبــارزه با عفونت باکتریایى افزایش
 مى دهد.

اعتقاد بر این است که این ترکیبات در ارتباط با آنتى اکسیدان هاى 
موجود در سیر، خطر ابتال به سرطان، یکى از علل اصلى مرگ 

و میر در سراسر جهان را کاهش مى دهند.
برخى از مطالعات نشان داده اند که سیر حاوى ترکیبات ضد 

سرطانى است:

1. الیسان ها:
ترکیبى گیاهى که ضد باکترى و ضد قارچ اســت، اما اگر 
پوســت به مقدار زیاد در معرض آن قرار گیرد باعث جوش 
مى شــود و حرارت زیادى که ســیر در هنگام پخت در معرض آن قرار مى گیرد آن را از بین مى برد و گفته مى شود که 

مایکروویو مزایاى سالمتى آن را کاهش مى دهد.

2. فالونوئیدها:
ترکیبات گیاهى معطر به لطف خواص آنتى اکســیدانى و ضد التهابى خود از سلول هاى بدن در برابر آسیب محافظت 

مى کنند.

3- سلنیوم و آلیل سولفیدها:
دو ماده ضد قارچ از DNA در برابر آسیب محافظت و ترمیم ژنتیکى را در بدن تحریک مى کند.

سیر چگونه از سرطان پیشگیرى مى کند؟
1. از فعالیت رادیکال هاى آزاد در بدن انسان جلوگیرى و در نتیجه سلول ها را از خطر التهاب، آسیب و تبدیل به تومور هاى 

بدخیم محافظت مى کند.
2. رشد سلول هاى سرطانى را متوقف مى کند و در برخى موارد ممکن است آن ها را براى همیشه از بین ببرد.

3. یکپارچگى DNA را در هسته سلول ها حفظ و بدن را براى ترمیم ژنتیکى تحریک مى کند.

عالئمى که باور نمى کنید نشانه فشار خون باشد!

آیا 
فشار خون باال مى توا
را در بخشمراقبت ه
قرار دهد؟

ک پرفشارى خون مى تواند تأثیر مخربى بر قلب داشته باشد
قل نتیجه باعث مى شــود شریان هاى قلب مى شود و در
مى موارد، عالوه بر سایر شرایط تهدید کننده زندگى،
متخصص قلب از هندوستان مى گوید فشــارخو

مى گذارد.
بیماران مبتال به فشار خون باال ممکن
و برخى ممکن اســت به انفار
فشار خون طوالنى مدت ک

خون باال وجود دارد که ممجدى به نام نارســایى فشار 
و مشــکل در خواب ظاهرشود.اکســیژن

دلیل پرشدنآببه دلیل تنگى نفس(به
پا ها و درد قفسه سینه و اینگ
عدم درمان بهموقع دربخشمراق

بسترى مى شوند.
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ممکن است فرد در هنگام باال رفتن فشار خون نیز دچار مشکل در تنفس شود. این یکى از 
عالئم رایج فشار خون باال است.

فشار خون باال قاتل خاموش نامیده مى شــود. اغلب اوقات، هیچ نشانه قابل توجهى از 
فشار خون باال وجود ندارد و حتى اگر عالئمى دارید، ممکن است فوراً به آن توجه نشان 

ندهید و آن را به عنوان خستگى معمول، فشار کارى یا فعالیت رد کنید.
نادیده گرفتن مسائل مربوط به فشار خون مى تواند مرگبار باشد و در بهترین حالت 
مى تواند باعث حمله قلبى، نارســایى قلبى، آنوریســم، سکته مغزى، مشکالت 
حافظه یا زوال عقل شود. پایش منظم فشــار خون کلیدى براى جلوگیرى از 
خطر بیمارى هاى جدى اســت. براســاس آمارها، حدود 1.13 میلیارد نفر در 
سراسر جهان از فشار خون باال رنج مى برند و این بیمارى در مردان شایع تر 

از زنان است.
با این حال، از هر 5 نفر فقط 1 نفــر آن را کنترل مى کنند در حالى که بقیه 
هنوز با خطر ابتال به عوارض ناشــى از آن مواجه هستند. موارد ابتال به 
فشار خون باال در سراسر جهان افزایش شدیدى داشته است و در حالى 
که قبًال در گروه هاى سنى باالتر شایع بود، اکنون شاهد موارد جدید 

بسیارى در جوانان هستیم.
نباید برخى از عالئم رایج فشار 

خون باال مانند سردرد 
شــدید، تارى دید، 

مشکل تنفسى، به خصوص تنگى نفس در هنگام فعالیت، ناراحتى قفسه سینه و خستگى 
را نادیده بگیریم. فشار خون باال مى تواند بر ســالمت شما تأثیر بگذارد و در صورت وجود، 
عوارض جدى ایجاد کند. دراین گزارش به یک سرى از مواردى که دررابطه با فشارخون باال 

نباید ساده انگارى شوند اشاره مى کنیم:
1. خون دماغ: 

خونریزى بینى نه تنها به دلیل سینوزیت، بلکه حتى زمانى که فشار خون فرد باال است نیز 
رخ مى دهد. اگر شما یکى از آن ها هستید که با خونریزى بینى مواجه شده اید، الزم است به 

پزشک اطالع دهید.
2. سردرد:

 اگر همیشه سردرد ضربان دار دارید، ممکن است فشــار خون شما باال باشد. اکثر افرادى 
که فشار خون دارند ممکن است سردرد داشته باشند. سردرد ناشى از فشار خون شما دقیقا 
احساس درد ناشى از فشار زیاد در سر است. برخى از افراد این درد را به صورت سنگین شدن 
سر و احساس فشار در درون سر توصیف مى کنند.این سردرد نتیجه باال رفتن بیش از حد 
فشار در درون جمجمه شما است. اصلى ترین نشانه فشار خون باال، سردرد است و بروز سایر 
عالئم بسیار کمتر شایع است. شما ممکن است فشــار خون باال داشته باشید، اما هرگز به 
این عالئم ثانویه مانند خون دماغ مبتال نشوید یا 
ممکن است یک یا چند مورد از این 
عالئم را فقط در هنگام باال 

رفتن بسیار حاد فشار خون، (که احتماال وضعیتى اورژانسى است) تجربه کنید.
این سردرد هاى ناخوشایند آرامش شــما را از بین خواهند برد. بنابراین، مراقب باشید و به 
دنبال درمان به موقع باشید. محققان تاکید مى کنند، بیمارانى که سردرد شدید، به ویژه در 
ناحیه پس سرى (قسمت خلفى جمجمه)، کسانى هستند که باید بالفاصله فشار خون خود 

را بررسى کنند.
3. خستگى: 

خستگى ممکن است به دلیل فشار خون باال باشد.
4. تنگى نفس:

 ممکن است فرد در هنگام باال رفتن فشار خون نیز دچار مشکل در تنفس شود. این یکى از 
عالئم رایج فشار خون باال است.

5. تارى دید:
 فشار خون باال درمان نشده مى تواند بینایى فرد را تغییر دهد. بنابراین، فرد با مشکالت بینایى 
مواجه خواهد شد. به گفته کارشناسان یکى دیگر از عالئم فشار خون باال، تارى دید یا ایجاد 
لکه هاى سیاه در میدان بینایى شما است؛ از دست دادن کامل ناگهانى بینایى عالئمى هستند 

که باید جدى گرفته شوند.
6. درد قفسه سینه: زمانى که فشار خون فرد باال باشد دیده مى شود.

به گفته متخصصان براى پیشــگیرى از بیمارى هاى غیر واگیر مصرف 
برخى سبزى ها حائز اهمیت است.

ترابى، مدیر برنامه تغذیه بالینى دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت گفت: 
بر اســاس توصیه متخصصان مصرف روزانه سبزى براى پیشگیرى از بروز 

بیمارى هاى غیر واگیر موثر و مفید اســت و مانند سدى در برابر ابتالى افراد 
به بیمارى هایى مانند دیابت و سرطان ها به خصوص سرطان دستگاه گوارش 

عمل مى کند.
به گفته وى تا حد امکان سبزى ها را به ســورت خام باید مصرف کرد؛ زیرا پخت 

طوالنى مدت ســبزى ســبب کاهش ارزش غذایى و ویتامین هاى موجود در آن 
خواهد شد.

او  گفت: در حال حاضر متخصصان توصیه مى کنند که افراد از نان هاى حاوى سبوس 
و برنج قهوه اى به علت دارا بودن فیبر، بیشتر مصرف کنند. افراد بهتر است نان هایى را 

خریدارى کنند که قسمتى از سبوس آرد آن در کارخانه گرفته نشده است.
به گفته وى افراد باید براى تامین ویتامین و مواد معدنى مورد نیاز بدن خود در وعده صبحانه 

از دانه غالت مانند گندم و جو که حاوى انرژى، فیبر، پروتئین و ویتامین هاى گروه B مصرف 
کنند.

ترابى گفت: میوه هاى غنى از ویتامین C ماننــد انواع مرکبات، توت فرنگى و کیوى در ترمیم 
زخم و جذب بیشتر آهن نقش مهمى را ایفا مى کنند. میوه هاى غنى از پیش ساز ویتامین A مانند 

میوه هاى به رنگ زرد و نارنجى مثل طالبى، زرد آلو سبب افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت و 
حفظ سالمت چشم مى شوند.

پیشگیرى از بیمارى هاى غیر واگیر 
با مصرف روزانه سبزى

تحقیقات جدید نشان مى دهن
ابتال به سرطان نقش مهم
سیر معادل اثربخشى آنتى
گروهى از ترکیباتگ
کرده و توانایى بد

 مى دهد.
اعتقاد بر
موجو
و میر
برخى
سرط

1
ترک
پوس

کماى دیابتى یکــى از عارضه هاى خطرناك بیمارى 
دیابت است که باعث بیهوشى مى شود. در افراد مبتال 
به دیابت، قند خون به طور خطرناکــى افرایش یابد 
(هیپرگلیســمى) یا قند خون به طرز غیرمعمولى افت 

کند (هیپوگلیسمى)، منجر به کماى دیابتى مى شود.
 کماى دیابتى لزوماً منتهى به مرگ نمى شود، اما ممکن 
است فرد هوشیارى خود را از دســت داده و نسبت به 
محرك ها پاسخ درستى ندهد. در صورت عدم درمان، 

کماى دیابتى مى تواند کشنده باشد.
عالئم کماى دیابتى

قبل از ایجاد کماى دیابتى، معموًال عالئم و نشانه هاى 
قند خون باال یا قند خون پایین را تجربه خواهید کرد.

قند خون باال (هیپرگلیسمى)
اگر سطح قند خون شما خیلى باال باشد، ممکن 

است موارد زیر را تجربه کنید:
تشنگى، تکرر ادرار، خستگى، تهوع و استفراغ، 
تنگى نفس، دل درد، خشــکى دهان، افزایش 

ضربان قلب.

قند خون پایین (هیپوگلیسمى)
عالئم و نشانه هاى سطح پایین قند خون 

شامل موارد زیر است:
لرزش دست و پا، اضطراب، خستگى، ضعف، تعریق، 
گرسنگى، حالت تهوع، سرگیجه یا سبکى سر، اختالل 

در تکلم.

علل بروز کماى دیابتى
قند خون خیلى باال یا خیلى پایین براى مدت طوالنى 
ممکن اســت باعث ایجاد شرایط اضطرارى مختلفى 
شود که همگى مى توانند منجر به کماى دیابتى شوند. 

برخى از دالیل کماى دیابتى عبارتند از:
کتواسیدوز دیابتى

در صورتى که سلول هاى ماهیچه اى بدن در معرض 
گرســنگى قرار گیرند، بدن بــراى تعدیل 
شرایط، شروع به اســتفاده از 
ذخایر چربى خواهد کرد. این 
فرایند سبب تشکیل کتون ها 
(اسیدهاى سمى) مى شود. 

اگر میزان اسیدهاى کتونى در خون، ادرار و یا قند خون 
باال برود، فرد دچار کتواسیدوز دیابتى شده و در صورت 

عدم درمان به موقع، گرفتار کماى دیابتى مى شود.

سندرم هایپراسموالر دیابتى
سندرم هایپراســموالر دیابتى به شــرایطى اطالق 
مى شــود که در آن قند خون فرد به میزان 600 میلى 
گرم در دسى لیتر، یا 33.3 میلى مول در لیتر برسد. در 
قند خون باال، ویسکوزیته خون نیز افزایش مى یابد.این 
قند اضافى از طریق خون به ادرار شخص بیمار منتقل 
شده و مى تواند سبب از دست دادن مایعات بدن شود. 
در صورت عدم درمان، بدن فرد دچار کم آبى شــدید 

مى شود و خطر کماى دیابتى و مرگ افزایش مى یابد.

هیپوگلیسمى
مغز براى ادامــه فعالیت خود به گلوکز نیــاز دارد. در 
مواردى که قند خون کاهش مى یابد، ممکن اســت 
فرد به کما برود. در صورتى که انســولین افزایش 
یافته یا فرد به میزان کافى غــذا دریافت نکند، 
هیپوگلیسمى اتفاق مى افتد.عالوه بر این ها، انجام 
فعالیت هاى شدید ورزشى و مصرف الکل نیز مى تواند 

چنین تأثیراتى داشته باشد.

تأثیر سس گوجه فرنگى
 بر جلوگیرى از ابتالى مردان به

 سرطان پروستات

از کماى دیابتى چه مى دانید؛ علل و عالئم آن چیست؟

محققان دریافته اند که خوردن گوجه فرنگى و مشــتقات آن ممکن است 
به کاهش آسیب ماده ژنتیکى "DNA" در سلول هاى پروستات در مردان 
مبتال به سرطان کمک کند.مطالعه اى که توسط مجله موسسه ملى سرطان 
آمریکا منتشــر شــد، یافته هاى مطالعات قبلى را تأیید کرد که سس هاى 
گوجه فرنگى مورد استفاده در غذا هاى مختلف مانند پیتزا، اسپاگتى و سایر 
مواد غذایى به کاهش آسیب به سلول هاى غده پروستات کمک مى کنند 

و در نتیجه باعث محافظت از مردان در برابر تومور هاى بدخیم مى شود.
محققان آمریکایى دریافتند که خوردن گوجه فرنگى و مشتقات آن ممکن 
است به کاهش آســیب ماده ژنتیکى "DNA" در سلول هاى پروستات در 

مردان مبتال به سرطان کمک کند.
تحقیقات قبلى نشــان داده بود که گوجه فرنگى خطر ابتال به ســرطان 
پروستات را در مردان کاهش مى دهد و تایید کرد که ماده فعال موجود در آن 

آنتى اکسیدان "لیکوپن" است.
دانشمندان بر این باورند که لیکوپن ممکن است به کاهش آسیب هاى ناشى 

از رادیکال هاى آزاد مضر کمک کند، که به طور طبیعى هنگام هضم غذا 
در بدن رخ مى دهد و منجر به بیمارى و پیرى مى شود.

محققان دریافتند که لیکوپن همچنین سطح PSA را کاهش مى دهد 
که حضور آن در خون خطر ابتال به سرطان پروستات را نشان مى دهد.

این مطالعه 32 بیمار مبتال به سرطان پروستات بین 60 تا 74 ساله که 
به مدت سه هفته قبل از عمل جراحى پروستاتکتومى، یک بشقاب بزرگ 
اسپاگتى با سس گوجه فرنگى را یک بار در روز مى خوردند شامل شد و 
نشان داد که غلظت لیکوپن در بافت پروستات مردانى که سس مصرف 
کرده اند، به طور منظم حدود ســه برابر بیشتر، و سطح PSA و آسیب 

DNA به طور قابل توجهى کاهش یافت.

کشف روشى عجیب
 براى درمان 

وزوز کردن گـوش!

ن را براى ترمیم ژنتیکى تحریک مى کند.

ب

مکن

فراغ،
زایشش

(
ننننننن

گرســنگى قرار گیرند، بدن بــراى تعدیل 
شرایط، شروع به اســتفاده از 
چربى خواهد کرد. این ذخایر

فرایند سبب تشکیل کتون ها 
مى شود. (اسیدهاى سمى)

مى شو

ه
مغز بر

مواردى
فرد
یا
ه
فعالیت
چچچچچچچچچنین
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم 
و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه 
نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1-راى شماره 140160302032000081 مورخ 28/ 4/ 1401 آقاى منصور یزدانیان فرزند على 
کدملى 1189292653 ششدانگ قسمتى از یک باب مرغدارى واقع در مزرعه بیرت پالك 132 

اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 7667متر مربع مالک رسمى مشاعى
2- راى شماره 140160302032000091 مورخ 3/ 5/ 1401 آقاى سید على رضا خادم الفقرا فرزند 
سید حسن کدملى 1189330822 ششدانگ یک باب خانه قدیمى و زمین متصله واقع در مزرعه 
همبرسفلى پالك 0 فرعى از 110 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 197.20 
متر مربع مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار اول: 8/ 5/ 1401 - تاریخ انتشار دوم : 23/ 5/ 1401 -  

م الف: 1356434 -  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - ذبیح اله فدائى اردستانى5/142

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 2528 و 2529 مورخه 1401/04/07 خانم  حکیمه کریمى فرزند حسین نسبت به سه 
دانگ مشاع و آقاى بشیر انتشارى نجف آبادى فرزند کریم  نسبت به سه دانگ مشاع  از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 126 مترمربع قســمتى از پالك شماره 111  اصلى واقع در قطعه4 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 05/23/ 1401 –  م الف:1356619 - حجت اله کاظم 

زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/144

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 2156-1401/03/28 آقاى فرج اله رسن فرزند یداله ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
720مترمربع قسمتى از پالك شماره 355  فرعى از 790 اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان –  در صفحه 9 دفتر 78 تمامت نه حبه مشاع بنام منصور قلى امیر نیرومند و در 
صفحات 65 و 68 دفتر 182  بنام مهدیقلى فتحى نه حبه مشاع و محسن فتحى چهار و نیم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالك 790 قطعه 8 مسبوق به ثبت مى باشد. سپس بموجب 

صورت مجلس تفکیکى  شماره 11572-56/09/27 پالك مذکور تفکیک و پالکهاى متعددى 
از آن مجزى شده که یکى از پالکها 790/355  مى باشــد که بنام مالکان اولیه مى باشد. سپس 
بموجب دادنامه شــماره 9709973730401889 - 97/11/30 شعبه چهارم حقوقى نجف آباد 
و دادنامه شــماره 9909970376600499 – 99/03/31 شعبه 26 تجدید نظر اصفهان حکم به 
محکومیت على – فرزانه فریال هر سه امیرنیرومند ورثه منصور قلى و حمید- سعید – وحید – ناهید  
-  زهرا همگى فتحى ورثه مهدى قلى و غالمحسین – على – ژیال – ژینا – مینا همگى فتحى ورثه 
محسن و فریدون – فریبا – فریده امیر نیرومند ورثه ناصر قلى به تنظیم سند انتقال رسمى ششدانگ 
پالك 790/355 بنام فرج اله رسن صادر گردیده است . متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/5/8  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/23 –  م الف:1355496 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین 

میرعباسى/5/146

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 2325 و 2326 مورخه 1401/04/01  خانم زهرا السادات نوریان  نجف آبادى فرزند 
سید محمد نسبت به  سه دانگ مشاع وآقاى سید سجاد هاشمیان نجف آبادى فرزند سید مهدى 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 175/24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 742  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/8 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/23 –  م 
الف: 1356614 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/5/148

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 2515 مورخه 1401/04/06 و 2525 مورخ 1401/04/07 خانم طاهره خلیلیان  نجف 
آبادى فرزند اسداهللا نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى ناصر قاسم زاده فرزند حاجى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 150/52   مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 832   اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/23 
-  م الف: 1356606 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/150

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 2300مورخه 1401/04/01 آقاى عبدالرســول جهانیان نجف آبادى فرزند یداله 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 404/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 217  اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول : 1401/05/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/05/23 –  م الف: 1356499 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/5/152 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 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 2087 و 2096 مورخه 1401/03/25 خانم عشرت شکرانى کوشکى فرزند غالمحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى سید فضل اله نوریان نجف آبادى فرزند سید مرتضى نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 321/48 مترمربع قسمتى از پالك شماره 24  
فرعى از 733 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/23 
–  م الف: 1355523 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/154

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

راى شماره 140160302026005335 مورخ 1401/04/11 هیات دو مالکیت آقاى/ خانم على 
سبحانى به شناسنامه شماره 342 کدملى 1287286216 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 153,96 مترمربع پالك شماره 15189 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان متقاضى بموجب قولنامه عادى مع الواسطه از کریم 
فیض و ایشان از مالک رسمى محمد ابراهیم فیض که بموجب اظهارنامه ثبتى بنامش در جریان ثبت 
میباشد خریدارى نموده و طبق اقرارنامه شماره 77914 – 1401,04,11 دفترخانه 173 اصفهان که 

توسط متقاضى تنظیم شده 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 اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23 -  م الف: 1357377 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/156

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

راى شماره 140160302026002611 مورخ 1401/02/17 هیات مالکیت آقاى محمدرضا یزدانى 
به شناسنامه شماره 1683 کدملى 5418826875 صادره از مبارکه فرزند تقى بصورت ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 159,13 مترمربع از پالك شماره 126 فرعى از 14915 اصلى واقع در 

اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند 
انتقال شماره 38894 مورخ 78/04/01 دفتر 62 اصفهان 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23 -  م الف: 1357522 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/158

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

راى شماره 140160302026006065 مورخ 1401/04/26 هیات یک مالکیت آقاى/ خانم مهدى 
مرتضوى به شناسنامه شماره 546 کدملى 1286447781 صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 386 و دفتر 45 و سند انتقال 

114292 مورخ 95/05/04 دفتر 9 اصفهان به نام متقاضى میباشد  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23 -  م الف: 1356570 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/160

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: میزان 
استفاده از ماســک در بین مردم با شــروع پیک هفتم 
کرونا مقدارى بهبود یافته و به حدود 44 درصد در استان 

رسیده است.
پژمان عقدك افزود: میزان اســتفاده از ماسک و رعایت 
شــیوه نامه هاى بهداشــتى در دوران کرونا در استان 
اصفهان همواره با افت و خیز همــراه بوده و هرگاه آمار 
کرونا کاهش یافته میــزان رعایت این موازین نیز کمتر 
شده است اما با اوج گرفتن مجدد آمار مراجعات و بسترى، 

استفاده از ماسک در سطح جامعه نیز بهبود مى یابد.
وى با بیــان اینکه بدون شــک میزان رعایت شــیوه

 نامه هاى بهداشــتى و استفاده از ماســک در روزهاى 
آینده باز هم بهبود خواهد یافت، اظهار داشــت: همواره 
میزان رعایت موازین بهداشتى در دوران همه گیرى به 
میزان حس مردم نسبت به خطرهاى ناشى از بیمارى و 
شیوع ویروس برمى گردد بطوریکه هرگاه احساس خطر 
بیشترى داشته باشــند به رعایت دستورهاى بهداشتى 

بیشتر روى مى آورند.
عقدك گفت: تمایل مردم براى دریافت واکسن در تیر ماه 
امسال نسبت به خرداد چهار برابر شد و در این ماه حدود 
86 هزار دز واکسن تزریق شده که حدود 78 هزار دز آن 

مربوط به نوبت چهارم است.

بیش از پنج هزار هیات مذهبى در استان اصفهان فعال است.
مدیر کل تبلیغات اسالمى استان در گردهمایى هیات هاى 
مذهبى استان گفت: حدود پنج هزار هیئت مذهبى در استان 
وجود دارد که بیش از هزار هیئت در شــهر اصفهان  فعال 

هستند.
حجت االسالم مهدى فوقى افزود : هیأت هاى مذهبى در 
خدمات اجتماعى و کمک به مردم و تجهیز امکانات براى 
جهیزیه و خدمت رسانى در بیمارى کرونا فعال بوده و زمینه 
ساز بستر فرهنگى هستند.وى گفت : ارتباط سازمان تبلیغات 
اسالمى  با هیات مذهبى بسیار مفید و مطلوب بوده و سازمان 
تبلیغات اسالمى به عنوان ســازمانى که متولى امور هیأت 

هاى مذهبى است  پیگیر مسائل آنها در بحث صدور مجوز و 
رفع دغدغه مندى هیئت ها مى باشد.

فرمانده انتظامى اســتان نیزگفت: پلیس بــه عنوان خادم 
مردم و خدمتگزار هیئت هاى مذهبــى برنامه ریزى کرده 
تا با هماهنگى همه هیئت هاى مذهبى  و هیات امناى آنها 
اعضایى به عنوان پلیس یار محرم تحت آموزش قرار گیرند.

ســردار میرحیدرى از  مردمى که به دنبال برپایى عزادارى 
حسینى هستند درخواست کرد: با اخذ معرفى نامه از شوراى 
هیات مذهبى یا ســازمان تبلیغات اسالمى و هماهنگى با 
کالنترى محله خود براى هماهنگى هاى بیشتر براى حفظ 

امنیت مراجعه کنند .

میزان استفاده از ماسک در 
اصفهان به 44 درصد رسید

فعالیت بیش از
 5000 هیئت مذهبى در استان

ادامه فعالیت اکیپ مروجین 
مصرف بهینه آب 

فعالیت اکیپ مروجین مصرف بهینه آب شـرکت آب 
وفاضالب شهرسـتان هرنـد ادامـه دارد. اکیپ هاى 
مروجین مصرف آب در شهرسـتان هرند با همکارى 
تعـدادى از پرسـنل شـرکت در سـطح شـهر هرند و 
اژیه و روسـتاهاى تحت پوشـش ایـن اداره اقـدام به 
گشـت زنى مى نمایند. این اکیپ در صورت مشاهده 
مصارف غیر ضرورى و اسـراف آب توسط شهروندان 
به صورت مرحله اى به تذکر لسانى، اخطار کتبى و در 
صورت عدم توجه مشترك مذکور به اخطار ها، اقدام 
به قطـع آب و یا جمع آورى انشـعاب این مشـترکین 

خواهند کرد.

برداشت محصول استراتژیک 
ذرت علوفه اى 

برداشت ذرت علوفه اى از سـطح هزار و 200 هکتارى 
مـزارع شـرق آغـاز شـد. مدیـر مرکـز خدمـات جهاد 
کشاورزى برآن شـمالى گفت: متوسـط برداشت ذرت 
علوفه اى 80 تن درهکتار است. احمدى افزود:برداشت 
ذرت تا پایـان مـرداد ادامـه دارد و پیش بینى مى شـود 
امسـال بیش از 320 هزار تن از سـطح 4 هزار هکتارى 
مـزارع شهرسـتان اصفهان برداشـت و بـراى خوراك 
دام روانـه دامدارى هـا شـود. کشـاورزان مى گویند اگر 
چه امسال توانسـتند ذرت کشت کنند، اما محصولشان 
نیازمنـد آب بیشـترى بـود تـا کیفیـت مرغوبتـرى

 داشته باشد.

خبر

ساسان اکبرزاده 
«سیاست هاى مرکز انتقال خون استان اصفهان همسو 
با کشور بوده و یکى از مشکالت ما اختصاص اعتبارات 
براى ارتقاى سطح کمى و کیفى فرآورده هاى خونى بوده 
که در این راســتا، دولت، خیرین و از همه مهمتر مردم 
هستند که باید به ما کمک کنند چرا که آمار خونگیرى 
و درخواســت بیمارســتان ها روزبه روز بیشتر شده و ما 
مجبوریم فرآورده هاى کّمى و کیفــى را بیش از پیش 

افزایش دهیم.» 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در آستانه نهم مرداد 
روز ملى انتقال خون در جمع خبرنــگاران با اعالم این 
مطلب گفت: از سال 1388 اهداى خون عمًال داوطلبانه 
بوده است و کرونا تأثیر بسزایى در کاهش اهداى خون در 
جهان و کشور داشته است که در این دوران همکاران ما 
در انتقال خون استان اصفهان فعالیت بیشترى داشته اند 
که یکى از راه  هاى درمان کرونا پالسماسازى بیماران 

بهبودیافته است. 
على فتوحى با بیان اینکه تعداد اهداکنندگان خون در بین 
بانوان و جوانان در حال کاهش است از اصحاب رسانه 
خواست تا نسبت به فرهنگســازى در این راستا اقدام 
کنند. وى گفت: اهداکنندگان را امــروز افراد 25 تا 45 
ساله تشکیل مى دهند که با کهولت سن این میزان باال 
مى رود. بنابراین بانوان که خود از ارکان خانواده به شمار 
مى روند مى توانند با توجه به شــرایط نسبت به اهداى 
خون اقدام کرده و دیگر افراد خانواده که عمدتًا جوانان 
هستند را به اهداى خون ترغیب کنند. این درحالى است 
که امروز فقط 3 درصد بانوان نســبت به اهداى خون 

اقدام مى کنند. 
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفــت: بانوان 
نسبت به آقایان از نظر سیستم ایمنى، قوى تر بوده و ما 
تمهیداتى نیز براى اهداکنندگان بانو در نظر گرفته ایم. 
البته ما در سطح اســتان اصفهان فقط دو پایگاه سیار 
انتقال خون داریم که اگر این پایگاه هــا افزایش یابد، 
بانوان بیشترى نسبت به اهداى خون اقدام خواهند کرد. 
فتوحى مى گوید: هر مرد چهار بار و هر زن سه بار در سال 
مى توانند تا 65 سالگى براساس شرایط خون اهدا کنند 
و افرادى که خالکوبى مى کنند عمًال یکســال از اهداى 

خون معاف هستند. 
وى از خیرین نیز خواست تا به کمک انتقال خون استان 
اصفهان آمده و این ســازمان را در ساخت پایگاه ها که 
یکى از مشکالت اساســى به شمار مى رود یارى دهند. 
چرا که به گفته او امروز وقت آن رسیده تا به انتقال خون 

استان اصفهان، مهرورزى بیشترى صورت پذیرد. 

مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهــان مى گوید: ما 
نیازمند همه گروه هاى خونى بــه ویژه O منفى بوده و 
امید است بتوانیم در تأمین خون نیازمندان بیش از پیش 

کوشا باشیم. 
فتوحى این را هم گفت که سازمان انتقال خون استان 
اصفهان، تأمین کننده خون فقط براى اســتان اصفهان 
نبوده و عمًال کار در ســطح ملى انجام مى دهد. از دیگر 
سو کارکنان انتقال خون استان اصفهان کاهش یافته و 
همه همکاران تالشى شبانه روزى داشته تا پاسخگوى 

مراجعین باشند. 
 ■■■

معاون فنى انتقال خون استان اصفهان هم با بیان اینکه 
ما همواره ســعى کردیم به بهترین نحو خدمات رسانى 
به بیماران نیازمند خون را به انجام برســانیم به اعداد و 
ارقامى در این زمینه اشاره کرد و افزود: کل فرآورده هاى 
خون در استان اصفهان در سال گذشــته، 260 هزار و 
974 واحد بود که در مقایسه با سال 99، 13 درصد رشد 

داشته است. 
عیســى جوادى  ادامه داد: پالکت معمولى در ســال 
1400، 69 هزار و 961 واحد بود که نســبت به ســال 
قبل از آن، 25 درصد رشــد دارد. این درحالى است که 
فرآورده هاى پالســمایى در ســال 1400، 59 هزار و 
290 واحد بوده که نسبت به سال 1399، 15 درصد رشد 
نشــان مى دهد. ضمن اینکه به طور معمول درخواست 
بیمارســتان ها هر سال نســبت به ســال پیش از آن 

افزایش مى یابد. 
جــوادى گفــت: در ســال 1400، 165 هــزار و 94 

مراجعه کننده داشته ایم که از این تعداد 133هزار و 941 
نفر موفق به اهداى خون شدند. 

وى با بیان اینکه بانوان تمایل کمترى به اهداى خون 
از خود نشان مى دهند گفت: در سال 1400، چهارهزار و 
226 نفر از بانوان خون خود را اهدا کرده که این میزان 
حتى نسبت به سال 1399، کمتر بوده و باید در این راستا 
از سوى اصحاب رسانه، فرهنگسازى شده تا بانوان به 

اهداى خون بیش از پیش ترغیب شوند. 
جوادى گفت: در سال 1400، 18 هزار و 336 نفر براى 
بار اول در استان اصفهان خون خود را اهدا کردند و تولید 
خون در استان اصفهان در این مدت، 351 هزار و 738 

واحد بوده است. 
معاون فنى انتقال خون اســتان اصفهان افزود: امروز 
وضعیت ما از نظر ذخیره خون، قابل قبول اســت. این 

درحالى است که ما به طور مرتب مصرف خون داریم. 
 ■■■

مسئول پخش خون انتقال خون اســتان اصفهان هم 
اولویت اهداى خون را به بیماران اضطرارى دانســت و 
گفت: ما 36 سیستم گروه خونى داریم و در روش معمول 

براى نگهدارى خون، اقداماتى صورت مى پذیرد. 
محمدرضا جابرى گفت: کل فرآورده هاى تحویل شده 
خونى امسال در طى چهارماه به مراکز درمانى 89 هزار 
و 800 واحد بوده که نســبت به سال قبل از آن 8درصد 
رشد افزایش توزیع براســاس درخواست بیمارستان ها 

داشته ایم. 
وى افزود: مراجعین در سال 1400، 5/5 درصد نسبت به 

سال 99، افزایش داشته اند. 

در نشست خبرى مدیرکل و معاونین مرکز انتقال خون تأکید شد

نیاز مرکز انتقال خون استان اصفهان به منابع مالى 

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص خدماتى کیهان ســپهر اصفهان به شناسه ملى 
10260375220 و شــماره ثبت 16589 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1401/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 
خانم بتول جعفرى به شــماره ملى 1270631624، خانم مهیا عالمى به 
شــماره ملى 1292738138 و آقاى محمد پیرعلى زفره به شماره ملى 
5659609708 به ســمت اعضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى صادق حسامى به شماره ملى 1092034951 به 
سمت بازرس اصلى و خانم مهتاب مقصودى به شماره ملى 4949905902 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1353911)

آگهى تغییرات
شرکت آرتا فوالد آریا راد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63273 و شناسه ملى 
14008421703 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم صحافى پور به کدملى 1284997774و 
علیرضا ارباب شیرانى به کدملى 1282375091 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالى 
99 به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1353681)
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ذوب آهن که برنامه هاى آماده ســازى خــود را براى آغاز 
رقابت هاى لیگ برتر بیست و دوم دنبال مى کند؛ سومین 
دیدار تدارکاتى پیش فصل خود را برابر مس رفســنجان 
برگزار کرد. ذوب آهن پیش از این دو بازى دوســتانه برابر 
فجرسپاسى و نساجى برگزار کرده و در هر دو مسابقه هم 
پیروز شــده بود اما مهدى تارتار تصمیم گرفت به تعدادى 
از بازیکنان جوان تیمش بــازى بدهد؛ امید جالل مداحى، 
ادریــس رحمانــى، امیرمحمد لطف پور و مهــران نفرى 
بازیکنانى بودند که در نیمه اول در ترکیب ذوب آهن حضور 
داشتند. اما در نهایت مسى ها بودند که توانستند با گل هاى 
مهدى حسینى و آذرباد در این مسابقه پیروز شوند تا اولین 

شکست ذوب آهن در بازى هاى تدارکاتى رقم بخورد.

در حالى که شایعاتى پیرامون جدایى شــرزود تمیروف از 
پرسپولیس به گوش مى رسد، باشــگاه ذوب آهن با ارائه 
درخواست به سرخ پوشان پایتخت خواستار انتقال تمیروف 
به این تیم شده اند. تمیروف که نیم فصل گذشته با قرارداد 
یک و نیم ساله به پرسپولیس پیوست، در طول دور برگشت 
تنها یک گل براى سرخ پوشان به ثمر رســاند و انتقادات 
زیادى را هم متوجه خود دید. با این حال عدم اســتخدام 
مهاجم خارجى باعث شده تا وى همچنان در پرسپولیس 
بماند. این در حالى است که البته ذوب آهن امید چندانى به 
جذب این مهاجم ندارد و به اعتقاد آنها باشگاه پرسپولیس 
نمى خواهد تمیروف را بفروشــد. با این حال باید دید رضا 
درویش چه تصمیمى در قبال این پیشنهاد خواهد گرفت و 

آیا مهاجم تیمش را آزاد مى کند یا خیر؟

تیم سپاهان که با ژوزه مورایس خود را براى حضورى قدرتمند 
در فصل جدید لیگ برتر آماده مى کند، فعالیت خوبى درنقل و 
انتقاالت تابستانى داشته و به نظر مى رسد که یکى از مدعیان 
اصلى قهرمانى باشد. این تیم از یک خرید جدید رونمایى کرد. 
باشگاه سپاهان بعد از توافق با رناتو داسیلویرا مدافع 30 ساله 
برزیلى، قراردادى دو ساله با او منعقد کرد تا یکى از جاهاى خالى 
باقى مانده در ترکیب خود را پر کند. متن رناتو دا سیلویرا پس از 
پیوستن به سپاهان در صفحه شخصى اش به شرح زیر است: 
«بسیار خوشحال و با انگیزه هســتم از فرصت جدیدم در این 
باشگاه بزرگ. امیدوارم که فصلى پر برکت و با دستاوردهاى 

بسیار داشته باشیم.»

سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان  براى بررسى وضعیت 
تیم هاى لیــگ برترى وارد کشــور ترکیه شــد. دراگان 
اســکوچیچ با توجه به برگزارى اردوى برخى از تیم هاى 
ایرانى در کشور ترکیه وارد این کشــور شد. سرمربى تیم 
ملى طبق برنامه شاهد برگزارى بازى هاى تدارکاتى تیم 
هاى سپاهان و استقالل خواهد بود و با سرمربیان این دو 
تیم در خصوص وضعیت ملى پوشان گفت و گو مى کند. در 
صورت انجام هماهنگى هاى الزم اســکوچیچ در اردوى 
ســایر تیم هاى ایرانى حاضــر در ترکیه نیــز حضور پیدا 

خواهد کرد.

پس از کش و قوس هاى فــراوان دادگاه CAS رأى خود 
را درمورد پرونده مارك ویلموتس به فدراســیون فوتبال 
کشورمان ابالغ کرد. براین اساس دادگاه CAS با شکستن 
رأى شش میلیون و حدود 200 هزار یورویى کمیته وضعیت 
فیفا رأى این پرونده را به حدود سه میلیون و 325 هزار یورو 
کاهش داد. به این تربیت فدراسیون فوتبال ایران باید این 
مبلغ به اضافه پنج درصد سود ساالنه را به سرمربى بلژیکى 
سابق تیم ملى که در چهار بازى رسمى دو شکست مقابل 
عراق و بحرین را رقم زد، پرداخت کند. فدراسیون در زمان 
همکارى با ویلموتس و قبل از بازى با عراق به این مربى، 
دو میلیون یورو پرداخت کرده بود. همچنین ویلموتس به 

پرداخت نصف هزینه رسیدگى محکوم شده است.

شکست گاندوها مقابل مس

مهاجم سرخ ها
در رادار ذوبى ها

مدافع برزیلى 
صید جدید سپاهان

دیدار اسکوچیچ
با مورایس و ساپینتو

ابالغ رأى ویلموتس
به فدراسیون 

01

مرضیه غفاریان
«هردم از این باغ برى مى رســد.» اوضاع و احوال 
ذوب آهن این روزها بیشتر رنگ این مصرع را به خود 
گرفته است. هنوز اتفاق قبلى که در این باشگاه روى 
داده را هضم نکرده ایم که با «تــازه تر از تازه اى» 

مواجه مى شویم. 
در حالى که همه حواس ها به خبر لغو فعالیت بانوان 
ســبزپوش ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال معطوف 
بود ناگهان شوك جدیدى به هواداران این باشگاه 

اصفهانى وارد شد.
عصر چهارشــنبه و همزمان با باالگرفتن حرف و 
حدیث ها دربــاره انصراف ذوب آهــن از تیمدارى 
در باالترین ســطح فوتبال بانوان ایران، خبر رسید 
یکى از مهره هاى اصلى تیم تارتار از پرســپولیس 

سردرآورده است. 
سینا اســدبیگى با وجود اینکه دو هفته پیش شمع 
کیک 25 سالگى اش را در تمرینات گاندوها فوت 
کرده بود، چهارشنبه هفته پیش پس از صرف ناهار 

در جمع سبزپوشان راهى دفتر مدیرعامل پرسپولیس 
شــد. این هافبک دفاعى در حالى که هنوز جوهر 
امضاى قراردادش با ذوبى ها خشک نشده بود براى 
حضور سه ساله در تیم ســرخپوش پایتخت با رضا 

درویش به توافق رسید.
همین موضوع باعث شــد که ایــن دو تیم پیش از 
آنکه بخواهنــد دو هفته دیگر در بیســت و دومین 
دوره لیگ با هم به رقابــت بپردازند از همین حاال 
دچار تنش شوند. با توجه به قرائن و شواهد امر هم 
پربیراه نیست اگر بگوییم در ماجراى اسدبیگى چنته 
پرسپولیسى ها پرتر اســت. با اینکه ذوب آهنى ها
 معتقدند جدایــى بازیکن کرمانشــاهى این تیم و 
پیوستنش به جمع شاگردان یحیى غیرقانونى بوده 
و بر آنند که این موضوع را از طریق مراجع حقوقى 
مربوطه پیگیــرى کنند اما واقعیت این اســت که 
قرارداد منعقده بین سبزپوشــان با اسدبیگى چیزى 
بیشتر از یک تفاهمنامه دست نویس نبوده و طنز تلخ 
ماجرا هم آنجاست که مسئوالن این باشگاه ریشه 

دار اصفهانى حتى نسخه کاغذى این قرارداد را هم 
در اختیار ندارند.

با این تفاسیر، سرنخ این اتفاق عجیب و غریب را از 
هر طرف که بگیریــم و پیش رویم به کوتاهى خود 
ذوب آهنى ها ختم مى شــود. آنها با غیرحرفه اى 
عمل کردن در تمدید قرارداد بازیکن کلیدى تیمشان 
به راحتى هرچه تمام تر او را از دست دادند و حاال هم 
دستشان به هیچ جا بند نیست. شاهد این مدعا هم 
اینکه آنطور که مدیربرنامه اســدبیگى فاش کرده 
است، توافقنامه کاغذى کذایى، دو صفحه اى بوده و 
در صفحه دوم آن درج شده که در صورت پرداخت 
نشدن مطالبات گذشته این بازیکن از سوى باشگاه، 

او حق دارد قراردادش را یکطرفه فسخ کند!
قرارداد غیررسمى، حق فســخ یک طرفه و تسویه 
نکردن بدهى بازیکن؛  سرزدن همه این اشتباهات 
مبتدیانه از سوى باشگاه پرافتخار ذوب آهن کافى 
است براى اینکه ســتاره جوان این تیم راهش را به 
سوى تیم حریف کج کند. البته در این خصوص از 

نقش پیشنهاد وسوســه برانگیز باشگاه تهرانى به 
هافبک گاندوها هم نمى توان گذشــت و مهمتر از 
همه آنکــه در این مورد هم ردپــاى ذوبى ها دیده 
مى شود. آنها در بیانیه خود پس از انتشار خبر مذاکره 
و عقد قرارداد رسمى پرسپولیس با اسدبیگى، پاى 
برخى اشخاص ثالث را به این رویداد بازکردند و از 
نقش اغوابرانگیز آنها در سرخپوش کردن یار خود 
خبردادند؛ اما هیچ اشاره اى به این موضوع نکردند 
که این افراد چگونه به اردوى شــاگردان تارتار در 

تهران راه یافته اند؟! 
با همه اینها بعید اســت که شــکایت ذوب آهن از 
پرســپولیس و سینااســدبیگى راه به جایى ببرد، 
همانطور که نمى توان شانسى براى ادامه فعالیت 
این باشگاه اصفهانى در لیگ برتر فوتبال بانوان قائل 
شد. فقط باید اظهار امیدوارى کرد که این رویدادهاى 
شگفت انگیز در ذوب آهن آنقدر تکرار نشود که حال 
و روزش همرنگ شــود با بیت «هر نََفس این پرده 

چابک رقیب/ بازى اى از پرده برآَرد غریب». 

سرمربى جدید سپاهان با اشاره به اینکه ما تیم قدرتمندى در 
لیگ ایران هستیم گفت: موفقیت ما ادامه خواهد داشت. ما 
بازیکنان باکیفیتى داریم. در نتیجه، ما اهداف بسیار بزرگى 

براى آینده داریم.
ژوزه مورایس سرمربى سرشناس ســپاهان این روزها در 
ترکیه اردو زده تا خود را بــراى فصل جدید لیگ برتر ایران 

آماده کند.
مورایس در مصاحبه با سایت «ajanscyprus» ترکیه 
در اردوى این کشور درباره تجربه حضورش در ترکیه گفت: 
رویاى کار در ترکیه را داشــتم. پیشنهادهایى وجود داشت، 

اما چیزى مناسب نبود. البته قلب من همیشه اینجاست.
ســپاهان یکى از تیم هاى لیگ ایــران اردوى جدید پیش 

فصل خود را در مجموعه ورزشى ادیس در منطقه باشیسکله 
کوجایلى ترکیه برگزار مى کند. این تیم که فصل گذشــته 
در لیگ سوم شد، یک ماه پیش ژوزه مورایس را به عنوان 
مربى انتخاب کرد. سرمربى پرتغالى که پیش از این به ژوزه 
مورینیو کمک مى کرد و مربى آنتالیا اسپور ترکیه بود، قبل 

از تمرین اظهاراتى را بیان کرد.
مورایس با بیان اینکه قصد دارد پس از حضور در تیم جدید 
در سپاهان به موفقیت هاى بزرگى دست یابند، گفت: اولین 
سالى است که در اینجا هستم. اول از همه، ما مى خواهیم 
تیم را راه اندازى کنیم و سیستم خودمان را در تیم پیدا کنیم.  
مى خواهیم فرهنگسازى کنیم. سپاهان باشگاه باسابقه و 
بزرگى اســت. هدف اصلى ما ادامه موفقیت هاى باشگاه 

پس از پیاده سازى سیستم خودمان در تیم است. البته ما تیم 
قدرتمندى در لیگ ایران هستیم. موفقیت ما ادامه خواهد 
داشــت. ما بازیکنان باکیفیتى داریم. در نتیجه، ما اهداف 

بسیار بزرگى براى آینده داریم. 
مورایس با بیان اینکه پیشــرفت مربیان جوان را در ترکیه 
دنبال کرده و آنها را موفق مى داند، گفت: نورى شــاهین 
در این کشــور بازى مى کــرد و امره بلوزوغلــو کاپیتان 
بود. آنها کشــور را به خوبــى مى شناســند. از آنجایى که 
پیشرفت آنها ادامه دارد و کشــور را به خوبى مى شناسند، 
به ســرعت به موفقیت نیز مى رســند. لیگ ترکیه لیگى 
اســت که همــه مى تواننــد در آن موفق باشــند و از آن

 خارج شوند.

کاپیتان ذوب آهن معتقد است حضور قاسم حدادى فر 
و محمد نورى روى نیمکت ذوب آهن باالرفتن وزن 

فنى این تیم را به دنبال دارد.
مســعود ابراهیم زاده، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 
در گفت وگو با ورزش 3 از آخرین شرایط این تیم در 
اردوى تهران صحبت کرده و این قول را به هواداران 
تیمش مى دهد که با  توجه بــه پیش فصل خوب و 
ثباتى که در ترکیب داشــتند؛ بهترین نتیجه ممکن 

را کسب کنند.

پیش فصل خوبى داشتید و تقریبا 
از همه زودتر کار خودتان را آغاز 

کردید.
فکر کنم جزو سه تیم اولى بودیم که تمرینات مان را 
آغاز کردیم با توجه به اینکه تقریبا نود درصد تیم حفظ 
شد و بازیکنان کمى به تیم پیوستند. به همین خاطر 

زودتر کار را آغاز کردیم و بازى هاى دوستانه خوبى 
برابر فجر و تیم امید خودمان داشتیم. اردوى خوبى 
هم در تهران داشتیم؛ فقط هتل عوض کردن، کمى 
ما و تیم هاى دیگر را اذیت کرد. گویا از یک سال قبل 
اتاق هاى هتل المپیک رزرو شــده و بین این هتل 
و هتل اوین در رفت و آمــد بودیم که البته مختص 
ما هم نیســت و براى مثال تیم فوالد هم با همین 
مشکل دست و پنجه نرم مى کند. بازى دوستانه مان 
هم با مس رفسنجان برگزار شد و بازى با پرسپولیس 
هم که بعد از قرعه کشى لیگ لغو شد. قرار است بازى 
دوستانه اى هم روز نهم داشته باشیم و برگردیم. در 

کل شرایط اردو خوب بود.
در مــورد قرعه کشــى لیگ چه 
نظرى دارید؟ شــروع کارتان با 

پرسپولیس است.
خیلى مهم نیست با بچه ها هم که صحبت مى کردیم 

دوست داشتیم در هفته هاى اول با سرخابى ها بازى 
کنیم اما انصافا کار سختى در پنج هفته نخست داریم. 
بعد از پرسپولیس باید با تراکتور در تبریز بازى کنیم 
و با مس رفسنجان در اصفهان. در ادامه باید با ملوان 
در انزلى بازى کنیم و بعــد از آن هم دربى اصفهان 
با سپاهان. بازى هاى ســخت و مهمى است اما تیم 
ما هم حفظ شــده و کارهاى تاکتیکى خوبى پشت 
سر گذاشــتیم و مطمئن باشــید از فصل قبل بهتر 

خواهیم بود.
توقعات از تیم شــما براى فصل 
آینده باال رفته اســت با توجه به 

پیش فصل خوبى که داشتید.
در کل به نســبت تیم هاى دیگر ریخت و پاشــى 
نکردیم و فقط به جاى بازیکنانى که جدا شدند آقاى 
مهدى تارتار به نســبت خواسته هایشان بازیکنان 
جدیدى به خدمت گرفتند که ان شاءا... بهترین سال 

فوتبالى شــان را پشت ســر بگذراند. به هرحال 
از بچه ها راضى بودنــد و یارهاى جوانى هم 
جذب شد که اسمشان را حتما در آینده بیشتر 

مى شنوید.
 قاســم حدادى فر هم به 
کادر تیم تــان اضافــه 

شدند.
نیازى به تعریف من ندارند. خوشحالم که 
این اتفاق افتاده و من در تراکتور و ذوب با 
ایشان بازى کردم. از نظر فنى و شخصیتى 
مى توانند خیلى به تیم کمک کنند که دارند 
این کار را انجــام مى دهند. آقاى محمد 
نورى هم مثل آقا قاسم به عنوان ملى پوش 
سابق و با شخصیت به کادر اضافه شدند 
که خیلى به تیم کمک خواهند کرد و وزن 

تیم با حضورشان باال خواهد رفت.

اندر حکایت اتفاقات عجیب در ذوب آهن

پرده دوم؛ عاقبت قرارداد کاغذى غیررسمى 
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کاپیتان ذوب آهن:

حدادى فر و نورى وزن فنى تیم را باال مى برند

جهانبخش در جمع بدترین خریدهاى تاریخ لیگ برترهدف میالن از جذب ستاره پورتو چیست؟

مورایس:
سپاهان تیم قدرتمندى در لیگ ایران است

رسانه اسپانیایى از دلیل عالقه میالن براى جذب ستاره ایرانى 
پورتو خبر داد.

در چند روز گذشته اخبارى در زمینه عالقه مندى باشگاه میالن 
قهرمان ســرى آ براى جذب مهدى طارمى ســتاره تیم ملى 

کشورمان و عضو باشگاه پورتو به گوش مى رسد.

در همین رابطه ســایت «fichajes» اســپانیا در گزارشى 
از دلیــل عالقــه منــدى قهرمــان ســرى آ بــراى جذب 
ســتاره ایرانــى پورتــو پــرده برداشــت و نوشــت: میالن
 عالقه مند اســت در بازار نقل و انتقاالت تابســتانى امســال 
مهدى طارمى را به خدمت بگیرد تا بتواند گزینه هاى بیشترى 
در خط تهاجمى داشــته باشــد و دســت پیولى در خط حمله

 باز باشد.
روسونرى که به بستن قرارداد با چارلز دى کتالیر نزدیک شده 
اســت، مى خواهد به تقویت تیم خود براى فصل آینده با هدف 
حفظ جایگاه خود به عنوان قهرمان ایتالیــا و فراتر از آن رفتن 
به مراحل باالى لیگ قهرمانان اروپا ادامه دهد. ســتاره ایرانى 
پروفایلى است که باشگاه با توجه به تجربه اى که در سطح بین 

المللى دارد بسیار دوست دارد به خدمت بگیرد. 
مهدى طارمى 30 ســاله مى تواند به عنــوان مهاجم مرکزى 
و همچنیــن وینگــر چــپ و هافبــک هجومى بــازى کند. 
قرارداد او بــا پورتو در تابســتان 2024 به پایان مى رســد. او 
در فصــل گذشــته در 47 بــازى 26 گل به ثمر رســاند و 17 
پاس گل داد که نشــان مى دهد او در مرحله چشــمگیرى در 
دوران حرفــه اى خود قرار دارد و آماده جهش به یک باشــگاه

بزرگتر است.

مهاجم تیم ملى به یکــى از بدترین خریدهاى تاریخ انگلیس از 
لیگ هلند نام گرفت.

با حضــور اریک تن هاگ بــه منچســتریونایتد صحبت ها در 
خصوص انتقال ســتاره هاى لیگ هلند به لیــگ برتر افزایش 

یافته است.
تایــرل ماالســیا، مدافــع چــپ فاینورد بــه اولیــن خرید 
منچســتریونایتد نــام گرفت و ســپس لیســاندرو مارتینز از 
آژاکس به ایــن تیم آمد. اکنون صحبت هایى از عالقه شــدید 

تن هاگ به جذب آنتونــى، هافبک برزیلــى آژاکس به گوش 
مى رســد تا ســومین خرید شــیاطین ســرخ از لیگ هلند به 

ثبت برسد.
انتقال ستاره ها از لیگ اردیویسه به لیگ برتر باعث شد تا رسانه  
آمارى هواسکورد گزارشى در خصوص بدترین انتقال ها از هلند 
به انگلیس منتشر کند. ممفیس دپاى که در سال 2015 ستاره 
آیندهوون بود با تصمیم فان خال به منچستریونایتد رسید و به 

بدترین خرید از لیگ هلند نام گرفت.
در این لیســت نام علیرضا جهانبخش نیز در رده ســوم دیده 
مى شــود. آقاى گل لیگ هلند که در آلکمار به یکى از بهترین 
بازیکنان اردیویســه نام گرفته بود، با انتقال به برایتون یکى از 

بدترین هاى لیگ برتر بدل شد.
هواسکورد به جهانبخش در لیگ هلند نمره 7/47 را داد ولى در 
لیگ برتر، کاپیتان تیم ملى کشــورمان کیفیتش به نمره 6,33 

تقلیل پیدا کرد.
جهانبخــش تابســتان گذشــته به لیــگ هلند بازگشــت و 
براى فاینــورد بازى کــرد ولى هیــچ وقت نتوانســت مثل 
گذشــته بدرخشــد. او روز گذشــته در بازى دوســتانه مقابل 
برادا بــراى فاینورد گلزنى کــرد تا نوید یک فصــل بهتر را به 

هواداران بدهد.
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در راستاى تعامل و هم افزایى بیشتر بین دو فوالدساز 
بزرگ کشــور (ذوب آهن اصفهــان و مجتمع فوالد 
مبارکه)،سومین نشست هم اندیشى در دوره مدیریت 
جدید ذوب آهن اصفهان بــه میزبانى فوالد مبارکه با 

حضور مدیران عامل این دو شرکت برگزار شد.
ایرج رخصتى مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در این 
نشســت گفت: هر یک از بخش هاى کشــور براى 
پیشرفت و آبادانى ایران اسالمى رسالتى دارند و تولید، 
وظیفه کلیدى و اصلى صنایع فوالدى به عنوان بخش 

پیشران اقتصاد کشور است.
وى افزود : ذوب آهن اصفهان با دانش نیروى انسانى 
و تجربه بیش از نیم قرنــى و همچنین برخوردارى از 
زیرساخت هاى موثر در بخش هاى گوناگون در کنار 
گسترش ســبد محصوالتش،تولیدات با ارزش افزوده 
باال را به عنوان یک استراتژى کلیدى در دوره جدید در 

دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان کرد : این 
شــرکت به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران و 
مجتمع فــوالد مبارکه نیز به عنــوان بزرگترین تولید 
کننده فوالدى کشــور مى تواننــد از طریق تعامالت 
در بخش هاى مختلف،روز به روز زمینه توسعه بیشتر 
کشور و به ویژه حمایت از جامعه پیرامون را رقم بزنند.

رخصتى اظهار داشــت : ظرفیت تولید چدن در ذوب 

آهن اصفهان 3 میلیون و 600 هزار تن است که امکان 
جذب آن در داخل کارخانه فراهم نیســت و مى توانیم 

این چدن تولیدى را به فوالد مبارکه واگذار کنیم.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در خصــوص
 مسئولیت هاى اجتماعى این صنایع فوالدى نیز گفت : 
با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهــان و فوالد مبارکه 
در حوزه فعالیت هاى ورزشــى ، فرهنگى و اجتماعى 
فعال هســتند،مقرر شــد با هماهنگى هر دو شرکت 

برنامه ریزى هدفمند به نحــوى صورت گیرد که این
 مجموعه ها رقیب یکدیگر تلقى نشــوند و بتوانند با 
حمایت از رشــته هاى متنوع ورزشى،دو مقوله تولید و 

ورزش را دوشادوش یکدیگر پیش ببرند.
طیب نیــا مدیرعامــل مجتمــع فــوالد مبارکه نیز 
در این نشســت به وضعیت تولید فــوالد در ایران و 
جهــان پرداخت و گفــت : چالش هــاى پیش روى 
تولید فوالد ،فراتــر از جنگ اوکراین و حتى شــیوع 

ویروس کرونا اســت،گرچه ایــن دو متغیــر نیز در 
روند تولیــد فــوالد جهــان تاثیرگذارى بســیارى

 داشته اند.
وى اضافه کرد: هماهنگى بیشــتر بین مجتمع فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
است و سبب مى شــود این دو فوالدساز بزرگ کشور 
براى مقابله با محدودیت هاى پیــش رو و همچنین 
بهره گیرى بیشــتر از فرصت هایى که براى صنعت 
فوالد کشور وجود دارد، برنامه ریزى جامع ترى داشته 
باشند وحمایت مسئولین را براى ارتقاء تولید که رشد 
و شکوفایى بیشتر کشــور را در بخش هاى گوناگون 
در پى دارد،جلب نموده و افتخارات بیشــترى را براى 

کشور ثبت کنند.
این مقام مســئول تصریح کرد : طرح ها و پروژه هاى 
بسیارى از ماههاى گذشته براى همکارى بین مجتمع 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تعریف شــده است 
که برنامه ریزى براى رشد و پیشبرد آنها به طور جدى 

در دستور کار قرار دارد.
طیب نیا اظهار داشت : مجتمع فوالد مبارکه از طریق 
توافق و ســرمایه گذارى بلندمدت آمــاده خریدارى 
چدن تولیدى مازاد در ذوب آهن اصفهان اســت که 
این رویکرد نوید بخش چشــم انــدازى خوبى براى 

طرفین است.

در نشست مشترك مسئولین 2 فوالدساز بزرگ کشور تأکید شد؛

ضرورت هماهنگى بیشتر مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن 

سرپرست بانک توسعه تعاون در جریان سفر دو روزه به استان گیالن در 
دیدار با رئیس سازمان چاى کشور و مدیر عامل صندوق حمایت از صنعت 
چاى گفت: بانک توسعه تعاون از محل تفاهم نامه فى مابین با صندوق 
حمایت صنعت چاى کشور بیش از 350 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 

کرده است.

شیخ حسینى با اشاره به تعامل بســیار خوب میان همکاران بانک توسعه 
تعاون و صندوق حمایت از صنعت چاى کشور گفت: تاکنون تسهیالت 
متنوعى به واحد هاى تولید چاى در اســتان گیالن از محل تفاهم نامه 
با صندوق، پرداخت شــده اســت که مى توان با تعامل بیشتر گام هاى 
موثرترى برداشت و حمایت هاى ویژه اى به فعاالن این بخش ارائه کرد .

وى ادامه داد: بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد مالى- توسعه اى با تمام 
امکانات و منابع موجود در خدمت تولید کنندگان و شــرکت هاى صنایع 

تبدیلى چاى براى تقویت ظرفیت هاى اقتصادى استان است.
شیخ حســینى افزود: بانک آمادگى الزم را در جهت پرداخت تسهیالت 

براى تامین گردش نقدینگى به واحد هاى تولیدى چاى کشور را دارد .

کمک بانک توسعه به صنعت چاى 

تعهد استان اصفهان براى آموزش 160 تبعه خارجى

معاون آموزش و برنامه ریزى فنى وحرفه اى استان 
اصفهان گفت: طى ســال جارى براى حدود 160 
تبعه خارجى، دوره آموزشــى پیش بینى شده است 
تا 160 تبعه خارجى که مورد تعهد استان اصفهان 

هستند، تحت آموزش قرار گیرند.
عباس مهدیان اظهار کرد: در زمینه آموزش اتباع 
تفاهم نامه و توافق نامه اى با کمیسارى هاى عالى 
پناهندگان وجود دارد که به صورت ملى در کشور 
اجرا مى شــود. طبق این تفاهم نامه آموزش هاى 
مهارتى در اســتان هایى که تبعــه خارجى زیادى 
دارند، دنبال و فراخور شــرایط دوره هاى آموزشى 

براى اتباع برگزار مى شود.
وى افزود: بنابر شرایط معموًال ساالنه 150 تا 200 
نفر از اتباع خارجى استان اصفهان، تحت آموزش 
قرار مى گیرند؛ طى سال جارى نیز براى حدود 160 
نفر دوره آموزشى پیش بینى شــده است. معموًال 

توافق نامه اى که با کمیسارى ها به امضا مى رسد، 
براى ابالغ به اســتان هاى کشور به تیرماه کشیده 
مى شود، مصوب شده است 160 نفر تبعه خارجى 
که مورد تعهد استان اصفهان است، تحت آموزش 

قرار گیرند.
معاون آموزش، پژوهــش و برنامه ریزى اداره کل 
فنى و حرفه اى اســتان اصفهان با بیان اینکه این 
آموزش ها کامًال رایگان است و محصوالتى که در 
پایگاه هاى تولیدى اتباع تولید مى شود به خود فرد 
داده مى شود، تصریح کرد: دوره هاى آموزشى براى 
هر دو جنسیت برگزار مى شود و استقبال بیشتر اتباع 
در دوره هاى پوشــاك و صنایع دستى بوده است و 
براى مردان نیز جوشکارى، تعمیر خودرو و صنعت 

ساختمان مورد استقبال قرار گرفته است.
وى خاطرنشــان کرد: همه دوره هــاى انتخابى 
در کمیته ســه جانبه تشــکیل شــده از نماینده 
کمیســارى هاى عالى پناهندگان، مدیریت اتباع 
خارجى اســتاندارى و فنى و حرفــه اى، مبتنى بر 
نیازسنجى و اســتقبال از دوره هاى آموزشى، مورد 
برنامه ریزى قرار مى گیرد. در پى آموزش مهارت به 
اتباع خارجى، نگاهى به کشــور خود فرد نیز وجود 
دارد که فرد پس از آموزش به بازگشــت به کشور 

خود ترغیب شود و اشتغالى داشته باشد.

تسهیالت پرداختى بانک کشاورزى استان اصفهان 
در راستاى طرح مردمى ســازى و توزیع عادالنه 

یارانه ها، از مرز 9000 میلیارد ریال گذشت.      
 به گــزارش روابط عمومى مدیریت شــعب بانک 
کشــاورزى در اســتان اصفهان، بانک کشاورزى 
استان اصفهان در راســتاى اجراى طرح مردمى 
سازى و توزیع عادالنه ى یارانه ها و با هدف حمایت 
از تولید کنندگان و رونــق واحد هاى تولیدى دام و 
طیور، از ابتداى خرداد ماه تا پایان تیر ماه با پرداخت 

4800 فقره تســهیالت یارانه دار بالــغ بر 9050 
میلیارد ریال به فعاالن بخش دام و طیور، حائز رتبه 

نخست در کشور شد.
خاطرنشان مى ســازد، پرداخت تسهیالت مردمى 
ســازى و توزیع عادالنه یارانه ها نقش بسزایى در 
تامین ســرمایه در گردش و پشتیبانى از واحدهاى 
تولیدى دام و طیور داشــته و مشکالت مربوط به 
حذف ارز ترجیحى خرید نهاده هاى کشاورزى را تا 

حد زیادى رفع نموده است.

بانک کشاورزى، پیشران پرداخت تسهیالت 

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى بدنه سازى مسیل به شماره 2001094734000031 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/06

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/27
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/06

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/06/07
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 675,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى، 03145225200
سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
فراخوان عملیات اجرایى بدنه سازى مسیل

چاپ اولچاپ اول

فراخوان عملیات اجرایى احداث پارك با اولویت فاز اول پارك محله اى خیرین مدرسه ساز 
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى احداث پارك با اولویت فاز اول پارك محله اى 
خیرین مدرسه ساز به شماره 2001094734000032 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 980,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 03145225200

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

چاپ اولچاپ اول     مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

م. الف:1357749

م. الف:1357752

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/06
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/26

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/06
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/06/07


