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پیش بینى تردد پیش بینى تردد 
55 میلیون زائر  میلیون زائر 

در اربعین امسالدر اربعین امسال
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سوژه اى به نام
 «پاچه هاى گلى»!

کمبود امکانات تفریحى
 در شهر

تا کى باید دود بخوریم؟

صادرات مجهول الهویه

سیلى بى پولى بر صورت 
مردم کرونا زده
2

«جوان» با «جیب پر پول»
 به کانادا مى رود؟!
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نوشیدنى
 پرطرفدارى

که کبد را نابود 
مى کند

خسارت هاى سیل 2 روزه در استان اصفهان
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توزیع آب در 
اصفهان  با اختالل 

مواجه شد

 بیمارى هاى کبدى یکــى از خطرناك ترین عوارض 
نوشیدنى هاى گازدار و شیرین کننده مصنوعى هستند. 
احتماال با تاثیر نوشابه بر چاقى آشنایى دارید، اما این 
نوشیدنى هاى گازدار و شیرین مى توانند تاثیر جدى بر 

کبد هم بگذارند.

با توجه به وقوع بارش هاى شــدید و ســیالبى شدن 
رودخانه زاینده رود در باالدســت ســد چم آسمان، 
کدورت آب ورودى بــه تصفیه خانــه آب اصفهان 
که منبع تأمین آب 58 شــهر و بیش از 300 روستاى 
استان اصفهان اســت، افزایش یافت و باعث کاهش 
عملکرد این تصفیه خانه شــد. این موضوع باعث شد 
برخى مناطق استان اصفهان با قطعى و افت فشار آب 
مواجه شوند. شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
اطالعیه اى از مردم استان خواست با توجه به کاهش 

ظرفیت تصفیه خانه...

88میلیون متر مکعب آب وارد سد شدمیلیون متر مکعب آب وارد سد شد
لب هاى تاالب «گاوخونى»  تر شدلب هاى تاالب «گاوخونى»  تر شد

از غرب تا شرق؛ سیالب در اصفهان جنبه هاى مثبت هم داشت از غرب تا شرق؛ سیالب در اصفهان جنبه هاى مثبت هم داشت 
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شدت بارش در شهر ُرزوه چادگان به حدى بود که محصوالت مزارع از بین رفت و اتومبیل ها به صورت شناور روى آب ماندند 

کاپیتان اسبق سپاهان:

کاپیتان اســبق ســپاهان مى گوید انتظارات هواداران ســپاهان و 
پرسپولیس کار مربیان شان و بازیکنان را سخت مى کند و هواداران 

باید بدانند که یک تیم براى قهرمانى نیاز به آرامش دارد.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ورود گل و الى زاینده رود 
به تصفیه خانه باباشیخعلى

مهاجم ششدانگ؛ 
کلیدواژه مشترك 

سرخابى ها

کارت زرد به بازار مسکن
هشدار دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان نسبت به ورود دالالن سکه و ارز به این بازار
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هافبک بابلى،هافبک بابلى،
 کاپیتان جدید سپاهان

افزایش 14 برابرى بیماران کرونایى در یک ماه چرا گوشى بیش از حد گرم مى شود؟جهان نما اصفهان قرمز شدتکنولوژى عواقب وخیم استرس بر روى نوجواناناستان سالمت پرونده انتقال طارمى به میالن همچنان باز است ورزش

باتوجه به اینکه در جلســه نوبت اول مجمع عمومى عــادى که در تاریخ 
1401/05/07 برگزار گردید، تعداد حاضرین در جلسه به حد نصاب نرسید، 
از کلیه اعضاء کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان دعوت بعمل 
مى آید رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1401/05/21 در جلسه نوبت دوم 
که در سالن مجتمع فرهنگى نیروگاه اصفهان واقع در ابتداى اتوبان ذوب آهن 

بلوار شفق (خیابان نیروگاه) تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان

آگهى دعوت (نوبت دوم)

1ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
2ـ تعیین میزان حق عضویت اعضاء 

3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4ـ انتخاب هیأت مدیره و بازرس

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

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

با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفاً از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/05/27 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، جاده زیار، روستاى دشتى، امور برق منطقه 9- دبیرخانه 

امور تحویل نمایند. 
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122051-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 1-34122040-031 اداره مهندسى 

تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 

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

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

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

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

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

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

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

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

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

احداث شبکه روشنایى زمینى در روستاى آمرزیده آباد و همچنین فاز دوم حدفاصل روستاى دشتى تا شهر زیارموضوع مناقصه:

شماره مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستادیران)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و تحویل 

پاکات
بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى 
پاکات الف 

ب ج
مبلغ تضمین

متعاقبًا اعالم 40114033/120010938740000091401/05/091401/05/151401/05/271401/05/29
664/711/078خواهد شد

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (سهامى عام) در نظر دارد ضایعات فلزى اعم از 
سبک و سنگین و بشکه هاى خالى رزین فلزى (عمدتاً خارجى) را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به باالترین مبلغ پیشنهادى نسبت به مبلغ برآورد کارشناسى به 

فروش برساند: 
لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1401/05/18 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت 
شرکت به نشانى www.irefco.ir  و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 
جاده اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 
204 تماس حاصل فرمایند. ضمناً پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور 
نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز 

ایران اقدام نمایند. 

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى مزایده (نوبت اول)

اك ترین عوارض 
 مصنوعى هستند. 
یى دارید، اما این 
وانند تاثیر جدى بر 

مسکن
ود دالالن سکه و ارز به این بازار
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انتظار زیاد هواداران 
کار را سخت مى کند
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وزیر راه و شهرســازى از پیش بینى تردد 5 میلیون زائر 
اربعین اعم از راه ریلى، هوایى و زمینى خبر داد.

رستم قاســمى افزود: در ســال گذشــته که قرار بود 
پروازهاى اربعین انجام شــود نخســت وزیر عراق 20 
روز قبل از اربعین به ایران آمــد و اجازه داد 60 هزار نفر 
ایرانى هوایى به عراق بدون ویزا سفر کنند. در آن زمان 
از همکاران پرســیدم آیا امکان جابه جایى 60 هزار نفر 
وجود دارد که همگى تردید داشتند؛ آن هم با بسیج تمام 
امکانات و همکارى همه ایرالین هــا. حتى در بعضى 
فرودگاه ها برخى مسافران با مشــکل مواجه بودند اما 

انجام شد.

وزیر راه و شهرســازى ادامه داد: براى حج امســال که 
قرار شــد 40 هزار نفر آن هم فقط با هما جابه جا شوند 
خیلى ها آن را ناشدنى مى دانستند که ایران ایر به تنهایى 

سرویس بدهد.
قاسمى به کار پیش رو اشاره و اظهار کرد: پیش بینى ما 

خدمت رسانى به 5 میلیون زائر است.
وى خاطرنشان کرد: پیش بینى مى کنیم 300 هزار نفر 
با قطار، 50،60 هزار نفر با پرواز و بقیه زمینى به عتبات 
تردد کنند و خودمان را بــراى عملیات اربعین که پیش 
بینى ها نشان مى دهد امسال متفاوت از سال هاى گذشته 

است آماده کنیم.

اطالعات سامانه نماگرکووید 19 نشان مى دهد جمعیت 
بیماران جدید کشــور که در فروردین 1401 برابر با 71 
هزار نفر، اردیبهشت 17 هزار نفر و در خرداد به 5434 نفر 
کاهش یافته بود، در تیرماه به 77 هزار نفر افزایش یافت و 
بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر تیر به 7 میلیون 

و 312 هزار نفر رسیده است.
بدین ترتیب روند کاهشى میزان متوســط رشد روزانه 
بیمارى کشور در سه ماه اول سال متوقف شده به طورى 
که در فروردین 1401 برابر با 0/04 درصد، در اردیبهشت 
و خرداد به 0/01 درصد و در تیرماه مجدداً به 0/04 درصد 

افزایش یافته است.

به نظر مى رسد شیوع موج جدید بیمارى با افزایش جمعیت 
بیماران جدید که در خرداد شروع شــده بود در تیرماه به 

اغلب کشورها از جمله ایران سرایت نموده است.
نتایج بررسى نشان مى دهد که آمار جمعیت فوتى ایران 
در فروردین 1286 نفر، اردیبهشت 375 نفر، خرداد 99 نفر 
و در تیرماه به 254 نفر افزایش یافته است. بر این اساس، 
تا پایان تیر کل جمعیت فوتى کشور به 141 هزار و 624 

نفر رسیده است.
نرخ متوسط رشــد روزانه فوتى کشور در فروردین 0/03 
درصد، در اردیبهشت، خرداد و تیر کماکان ثابت و برابر با 

0/01 درصد بوده است.

پیش بینى تردد 5 میلیون زائر 
در اربعین امسال

افزایش 14 برابرى بیماران 
کرونایى در یک ماه

زنان بابل قرق شکنى کردند
   خبــر گــزارى صداوســیما | مراســم 
قرق شــکنى یکى از رســوم کهن مــردم بابل 
است، کشاورزان پس از پایان آبیارى زمین هاى 
کشــاورزى براى صیــد ماهى با انواع وســایل 
ماهیگیرى به آب بندان مى روند. امســال بانوان 
روستاى بیشه ســر در بخش مرکزى شهرستان 
بابل هم براى نخستین بار مانند مردان این مراسم 

را انجام دادند.

232 شهر قرمز و نارنجى
   مهر | بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، 
در تازه ترین رنگبندى نقشــه کرونایى کشــور، 
تعداد شهرهاى قرمز و نارنجى افزایش یافت. تا 
هفته گذشته 57 شهرستان در وضعیت قرمز، 86 
شهرستان در وضعیت نارنجى، 199 شهرستان در 
وضعیت زرد و 106 شهرستان در وضعیت آبى قرار 
داشتند. بر همین اساس، تعداد شهرهاى قرمز و 
نارنجى به ترتیب 120 و 112 شهر افزایش یافت. 
در حال حاضر، 166 شهر در شرایط زرد قرار دارند 

و فقط 50 شهر کشور آبى هستند.

در اسکار هستیم
   سینماپرس | محمدمهدى اسالمى وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى درباره اینکه گفته مى شود 
شاید ایران نامزدى براى حضور در اسکار نداشته 
باشد، گفت: دوستان در سازمان سینمایى روندش 
را طى مى کنند، از آخرین تحوالتش خبر ندارم اما 

هیچ دلیلى ندارد فیلمى را به اسکار معرفى نکنیم.

سانسورِ «چیه این فوتبال»!
   خبر آنالیــن | صداوســیما بار دیگر یکى از 
گزارش هاى عادل فردوسى پور را حذف کرد. شبکه 
ورزش در روزهاى تعطیلى مسابقات ورزشى اقدام 
به پخش فوتبال هاى خاطره انگیز کرده و هر روز 
مســابقات قدیمى و جذاب را پخش مى کند. آنها 
روز جمعه  بازى معروف بارسلونا و پارى سن ژرمن 
که با برترى 6 بر یک آبى و انارى ها به اتمام رسید 
را پخش کردند و نکته عجیب پخش این مسابقه 
با صداى یک گزارشگر جدید بود. در زمان پخش 
زنده تقابل دو تیم، عادل فردوسى پور گزارش آن را 
بر عهده داشت و جمله معروف «چیه این فوتبال» 

هم از همین گزارش عادل بود.

روغن ارزان مى شود
   همشهرى آنالین | قیمت جهانى غالت 
و دانه هاى روغنى که همزمان با بحران اوکراین 
باال گرفته حاال رو به کاهش گذاشته است. بازار 
ایران که به عنوان یکى از واردکنندگان روغن خام 
از زمستان گذشته با تبعات رشد قیمت جهانى این 
کاال دست به گریبان بود، حاال با افت قیمت هاى 
جهانى نفسى به راحتى مى کشد و قرار است شاهد 
کاهش قیمت این محصول در فروشگاه ها باشیم. 
روز چهارشنبه هفته گذشته معاون وزارت صمت 
از کاهش 10 تا 25درصدى قیمــت انواع روغن  

خبر داد.

حادثه عجیب در مترو تهران
   رکنا | ســقوط یکــى از مســافران بر روى 
سایر مســافران در هنگام حرکت پله برقى هفت 
مصدوم بر جا گذاشت. احسان حامد مقدم، مدیر 
روابط عمومى شــرکت بهره بردارى مترو تهران  
اعالم کرد: ســاعت 8 صبح روز شنبه بر اثر عدم 
تعادل و افتادن یکى از مســافران بر روى ســایر 
مســافران در هنگام حرکت پله برقى در ایستگاه 
دروازه دولت هفت نفر از مسافران مصدوم و هفت 
نفر از مصدومان براى تکمیــل مراحل درمان به 
بیمارستان منتقل شدند. این حادثه فوتى نداشته 
و حال عمومى مسافران وخیم گزارش نشده است.

شور عزادارى ها حفظ شود
   انتخاب | آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى از مراجع 
تقلید در پیامى با بیان توصیه هایى به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم، گفت: اگرچه نابســامانى هاى اقتصادى و 
گرانى هاى افسارگسیخته به شدت مردم را رنج مى دهد 
و همانطور که بارها متذکر شده ایم، الزم است متولیان 
امر نسبت به بهبود اوضاع معیشت مردم و مهار گرانى 
و تورم تالش مضاعف کنند، ولى این مسائل نباید شور 
عزادارى هاى حسینى را تحت الشعاع قرار داده، از حرارت 
آن بکاهد. توصیه مى کنم که همگان دست به دست هم 

داده، بر شکوه و عظمت این مراسم بیفزایند.

ماسد ساختیم، بقیه اش باخدا!
   خبر گزارى دانشجو | استاندار کرمان درباره 
وضعیت آبگیرى سد صفارود رابر اظهار کرد: ساخت سد 
صفارود پیشرفت 94 درصدى داشته و براى آبگیرى این 
سد باید منتظر بارش باران باشیم و این مورد دیگر دست 
ما نیست و باید دعا کنیم باران ببارد؛ این سد دقیقًا مثل 
سد کرخه است که چند سال خالى بود و بعد پر از آب شد!

سفارت، حسینیه شد
   خبر آنالیــن | همزمان با فرارسیدن ایام عزادارى 
امام حسین، مراسم عزادارى دهه اول محرم در سفارت 
سابق آمریکا برگزار مى شود. در همین رابطه خبرگزارى 
دانشجو تصاویرى از تبدیل سفارت آمریکا در تهران به 

مناسبت مراسم محرم منتشر کرد.

حمله «ایران» به نماینده 
   روزنامه ایران | مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت 
دولت اصالحات و نماینده مجلس مدعى شده است در 
صورتى که انتخابات 1400 رقابتى بود آقاى رئیسى به 
ریاست جمهورى نمى رسید. پزشکیان در شرایطى از 
پیروز نشدن احتمالى آیت ا... رئیسى در انتخابات سخن 
گفته است که نظرســنجى هاى همان زمان نیز نشان 
مى داد حتى حضور و حمایت شاخص ترین افراد جناح 
اصالح طلب مانند محمد خاتمى و حسن روحانى تأثیر 
عکس داشته و به عدم اقبال مردم به نامزد حمایت شده 

ختم مى شد.

گفتگوى ابرقدرت ها
   جــوان آنالین | بــراى اولین بــار از آغاز جنگ 
اوکرایــن، وزراى خارجه آمریکا و روســیه به صورت 
تلفنى با یکدیگر گفتگو کردند. «آنتونى بلینکن»، وزیر 
امور خارجه آمریکا گفت: «ما گفتگوى صریح و بى پرده 
داشتیم و به کرملین فشار آوردیم تا پیشنهادى را که ما 
براى آزادى پل ویالن و بریتنى گرینر به عنوان دو زندانى 
آمریکایى محبوس در روسیه ارائه کردیم، بپذیرد.» یک 
مقام آمریکایى که نخواست نامش فاش شود، گفت که 
این تماس حدود 25 دقیقه طول کشید و بدون بحث و 

جدل کارى بود.

اول محرم امروز است؟
   شفقنا | دفتر آیت ا... سیستانى در بیانیه اى یک 
شنبه (امروز) را اول ماه محرم اعالم کرد. در بیانیه روز 
گذشــته دفتر این مرجع تقلید ساکن عراق آمده است: 
«رؤیت هالل ماه محرم در شب گذشته(جمعه) در منطقه 
ما على رغم بررسى هاى فراوان با چشم غیرمسلح ثابت 
نشــد بنابراین فردا (امروز) اول ماه محرم الحرام سال 

1444 هجرى قمرى است.

اینترنت کودك پیدا کردیم
   فارس | وزیر ارتباطات گفت: پروژه اینترنت کودك 
و نوجوان آماده شده است و براى افتتاح منتظر مسئوالن 
هستیم و رسانه اى کردن این موضوع و رونمایى از آن 
را در آینده نزدیک انجام مى دهیم. عیســى زارع گفت: 
منتظر هستیم که آقایان (مسئوالن) وقتى را تنظیم کنند 

و با هم برنامه افتتاح را انجام دهیم.

گزارش رسانه هاى کشور از حاشیه هاى سیلى که ده ها کشته برجاى گذاشتخبرخوان

سوژه اى به نام «پاچه هاى گلى»!
وقوع ســیل در چنــد روز اخیــر جنجــال عجیبى را 
رقــم زده اســت. در حالى که بارش هاى ســیل آســا 
و وقــوع روان آب هــاى ســنگین باعــث خســارات 
جانــى و مالــى زیــادى شــده اســت، رســانه هاى
کشور اعم از اصولگرا و اصالح طلب در کنار فضاى مجازى 
طى یکى دو روز گذشته به انتقاد از مسئوالنى پرداختند که 
از فرصت سیل استفاده کرده و با پاچه هاى گلى در مقابل 
دوربین ها ظاهر شده اند. عمده این رسانه ها کار مسئوالن 
گلى شده را تقبیح کرده اند که در میان آنها نام رسانه هاى 
حامى دولت هم به چشم مى خورد اگر چه روزنامه هایى 
هم بودند که روز گذشته این اقدام مسئوالن را در راستاى 

امداد رسانى همه جانبه توصیف کردند.
اولین مسئولى که با کت و شلوار به میان گل و الى رفت، 
زاکانى شهردار تهران بود که روز پنج شنبه بدون چکمه 
به امامزاده داوود رفت تا عکاســان همراه او از قدم زدن 
شهردار پایتخت در گل عکس تهیه کنند. زاکانى بعد از آن 
با همان شلوار و کفش هاى آغشته شده به گل و الى سوار 
آسانسور و بعد هم در حال قدم زدن در راهروهاى شیک 
یک ساختمان مشاهده شد و البته عکاسان همراه او هم 
بنا بر وظیفه، همچنان از پاچه هاى گلى شهردار عکس 

تهیه مى کردند!
پایگاه اطالع رسانى «برترین ها» در این باره نوشت: « از 
جناب شهردار یک درخواست اساسى داریم. مى خواهیم 
همانگونه که در امامزاده خود را گرفتار گل و الى مى کنند، 
در قســمت مدیریت بحران نیز همین رویه را در پیش 
بگیرند... مسائل اقتصادى به خودى خود دست اندازى بر 
زندگى ها شده و سیالب و هر حادثه  مشابهى به سان تیر 
خالص بر پیکر این انسان هاى شریف است. امیدواریم 

بیش از پیش مراقب مردم ایران باشید.»
یک کاربر هم نوشــت: «آقاى زاکانى! تو  خوبى، خیلیم 
خوبى. فقط به اون دوربین بگو عکس نگیره. مسئولى که 
براى دیده شدن با کت شلوار خیلى شیک بدون چکمه با 

دوربین در گل مى رود به فکر مردم نیست!»
در همین حال روزنامه «همشهرى» که روزنامه شهردارى 
تهران محسوب مى شود و طبعاً مى بایست از رفتار زاکانِى 
گل آلود حمایت کند، در گزارشى که «عجیب» توصیف 
شد، ضمن اشاره به ســیل اخیر در منطقه امامزاده داوود 
در تعریف و تمجیدى خــاص از اقدامات مجموعه تحت 
مدیریت زاکانى اعالم کرد: امامــزاده داوود جزو تهران 
نیست و شهردارى تهران به امدادرسانى در جایى رفته که 

خودش بخشدارى دارد! 
اما به جز ماجراى گلى شدن شهردار تهران، حضور چهار 

نماینده تهران در مجلس در میان گل و الى امامزاده داوود 
و عکس یادگارى گرفتن آنها با پاچه هاى گلى نیز به همان 
اندازه حضور زاکانى در امامزاده خبرساز شد. در ویدیویى که 
منتشر شده است، این نمایندگان که براى بازدید خسارات 
سیل به امامزاده داوود رفته بودند با چنگال بیل مکانیکى 
(بابکت) عملیات امداد در حال این طرف و آن طرف رفتن 

نمایش داده شده اند!
این رفتار نمایندگان مجلس مورد انتقاد روزنامه اصولگراى 
«جوان» واقع شد. این روزنامه از قول یک کاربر نوشت: 
«وقتى براى یک سیل 10ســانتیمترى لباس و چکمه 
نداریم و مسئوالن مجبورند با کت و شلوار و کفش کتانى 
و چرمى به دل سیل بزنند، اگر خداى نکرده زلزله اى در 
تهران بیاید چه کنیم! بدون آموزش مســئوالن حتى در 
استفاده از البسه مناسب و نداشتن تجهیزات و بیمارستان، 

فقط با کت و شلوار چه مى شه کرد!»
روزنامه «جمهورى اسالمى» هم نوشــت: « در چهره 
این افراد نه اثرى از غم و دلهره مردمى بود که سیل خانه 
و زندگیشــان را نابوده کرده و نه نشــانى از خستگى آن 
امدادگرى که بى ادعا در حال کمک به مردم است. تنها 

شباهت اینها با مردم سیل زده و امدادگران زحمتکش فقط 
پاچه هاى گلى است وگرنه کدام انسان سیل زده اى در این 

شرایط به فکر انداختن عکس یادگارى است؟»
اما نکته جالب در عکس یادگارى نمایندگان وسط گل و 
الى امامزاده داوود، خبرى بود که «خبرآنالین» درباره 
قیمت لباس یکى از این نمایندگان منتشر کرد: «لباس 
یکى از این افــراد، از برند مشــهور و گرانقیمت ایرانى 
و محصولى با پارچه ایتالیایى اســت که بــا مراجعه به 
ســایت این برند، متوجه قیمت 12/5 میلیون تومانى آن 

مى شوید.»
اما از همه اینها گذشته، گلى شدن مسئوالن در سیل اخیر 
حامیانى هم دارد. یکى از نشریاتى که دیروز از این اقدامات 
حمایت کرد روزنامه دولتى «ایران» بــود. این روزنامه 
عکس بزرگ صفحه اول خود را به حضور مخبر، معاون 
اول رئیس جمهور با پاچه هاى گلى در سیل امامزاده داوود 
اختصاص داد و با انتشار عکس دیگرى از وزیر کشور در 
میانه گل و الى، عنوان «همه پاى کار امدادرســانى» را 
براى گزارش خود برگزید. «شــهروند»، روزنامه دیگر 
متعلق به دولت (جمعیت هالل احمر) نیز همین تصاویر 

را در صفحه اول خود آورد و عنوان « در قلب حادثه» را به 
مسئوالن و امداگران هدیه کرد!
■■■

روزنامه اصولگراى «فرهیختگان» راســت مى گوید: 
«در باران هاى سیل آسا هم ســازمان هواشناسى دیر 
هشدار داد، هم زیرآب زیرساخت ها خورد و هم منابع آبى 
را مدیریت نکردیم، فقــط عکس هاى خوبى گرفتیم.» 
روزنامه «شرق» هم درســت مى گوید که «عکس ها 

نتیجه عکس داشت». 
خالصه اینکه سیل خیلى ها را بى خانمان کرد، خیلى ها را 
با خود برد و خیلى ها را عزادار کرد. اما جنبه هاى سرگرم 
کننده اى هم داشت که همه اینها را فراموش کنیم. البته 
از پاچه هاى گلى شــده خیلى ها که بگذریم، مثًال اینکه 
یک خبرنگار ساکن در شهرآراى تهران اقدام درباره اقدام 
عجیب شهردارى تهران در هواى بارانى اینطور توییت زد: 
«باورش سخت بود ولى تانکر شــهردارى اومد درختان 
خیابون ما را آب داد» یا انتشار ویدیویى از ویران شدن انبار 
تریاك در اثر سیل و شناور شدن بسته هاى تریاك روى 

آب در شهرى که مى گویند در جنوب شرق کشور است!

مانى مهدوى

سهیل سنایى

پایان فصل هشتم مجموعه «خندوانه» در هفته گذشته، 
یکى از با نفوذترین ســایت هاى اصولگــرا که در حوزه 
سینما و تلویزیون فعالیت مى کند را به واکنش وا داشت. 
«سینماپرس» در مطلبى که جمعه شب بعد از انتشار متن 
خداحافظى رامبد جوان منتشر کرد، این برنامه ساز تلویزیون 
را «خارج نشین» لقب داد و خواستار «ضابطه مند» شدن 

فعالیت هایش شد.
«ســینما پرس» به صاحب امتیازى «جامعه اســالمى 
هنرمندان» و مدیریت «روح اله شــمقدرى»، برادر جواد 
شمقدرى، رئیس ســازمان سینمایى کشــور در دوران 

ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد از طرفداران ایجاد 
محدودیت براى مجریان و برنامه سازان صداوسیماست 

که محبوبیتى هم ردیف با سلبرتى ها دارند.
رامبد جوان در متنى که منتشر کرد ضمن اینکه اشاره اى 
به زمان آغاز فصل جدید «خندوانه» نکرد، نوشت که او و 
همکارانش در فصل هشتم در چه شرایطى این برنامه را
 مى ســاخته اند: «با وجود تمام مشــکالت اقتصادى، 
گرانى ها، سختى ها و با غمى که از اخبار، رخدادها، اتفاقات، 
فاجعه ها، تغییر کیفیت زندگى مردم و ... داشتیم تا همه آن 
شوك هایى که از نقطه هاى مختلف چه چشیدن زهر سوگ 
متروپل و از دست دادن هموطنانمان در وقایع متفاوت چه 

بالیاى ایجاد شده براى محیط  زیســت و حیوانات و... بر 
همه ما وارد شد، دشوارترین کار همین بود؛ خنداندن شما. 
براى این مهم هربار تمام غم ها، رنج ها و خشم هایمان را 
پشت درهاى اســتودیو جا مى گذاشتیم تا هیچ کدام شان 
باعث نشــود یادمان برود براى چــه کارى اینجا دور هم 
جمع شده ایم.»«سینماپرس» که ظاهراً از این متن رامبد 
جوان خشمگین شده است، او را متهم کرد که «با استفاده 
ویژه از بودجه و امکانات رسانه ملى، نه تنها بیش از هر چیز 
اقدام به برندسازى از خود کرد؛ بلکه طى سال هاى اخیر 
همواره حاشیه هاى بسیارى را براى صدا و سیما ایجاد نمود 
و بخش قابل توجهى از رفتارها و اشتباهات او براى رسانه 

ملى هزینه ساز گردید...».این سایت در پایان مطلب خود 
تلویحاً خواستار پایان بخشیدن به پخش برنامه «خندوانه» 
با شرایط کنونى شد: «رامبد جوان خبرى از زمان بازگشت 
فصل جدید نداده و از این جهت امید است تا مدیران صدا و 
سیما با تدبیرى صحیح براى همیشه استفاده و برخوردارى 
چنین ســلبریتى هاى از فضاى آنتن رسانه را ضابطه مند 
سازند.»اما از همه جالب تر، تیترى است که پایگاه اطالع 
رسانى «ســینما پرس» براى حمله به رامبدجوان از آن 
استفاده کرده است: « فصل هشــت "خندوانه" به پایان 
رسید/ســلبریتى حاشیه ســاز با جیب پر پول به "کانادا" 

برمى گردد؟!»

«جوان» با «جیب پر پول» به کانادا مى رود؟!

سندرم افسردگى مدت هاى مدیدى است خانواده ها را 
درگیر کرده است. درست بعد از کرونا عده زیادى با این 
سندروم آشنا شدند. عده اى به روانپزشک مراجعه کردند 
و عده اى دیگر به واسطه بى پولى ناشى از سنگین بودن 
هزینه هاى روانپزشکى عطاى روبه رو شدن با بیماریشان 

را به لقایش بخشیدند. 
این در حالى است که رئیس ســازمان روانشناسى با این 
مســئله خیلى عادى برخورد مى کند. به نظر او با وجود 

کرونا و مشکالت اقتصادى این روند طبیعى است. 
طبق آخرین تحقیقات انجام شــده در حــال حاضر 60 
درصد ایرانى ها از اختالالت روانى خود بى اطالع هستند. 
متخصصان دفتر ســالمت روانى اجتماعــى و وزارت 

بهداشــت در جدیدترین آمارى که ارائــه داده اند اعالم 
کرده اند که از زمان شیوع کرونا، میزان شیوع افسردگى، 
اضطراب و اســترس 16 درصد افزایــش یافته و40/8 
درصد از میزان شیوع اختالل روان در میان افرادى است 
که یک عضو از خانواده شــان را به دلیل ابتال به کرونا از 

دست داده اند.
دو سال پیش مرکز آمار روانپزشکى ایران اعالم کرد که از 
هر چهار ایرانى یک نفر دچار اختالالت روانى است یعنى 
25 درصد ایرانى ها با مشکالت و اختالالت روانى دست 
به گریبانند. حاال بعد از دو سال این آمار با وجود کاهش 

کرونا چند برابر شده است. 
اگر عدم آگاهى، فرهنگسازى ناقص و ابتر و نبود آموزش 
را براى عدم مراجعه به روانپزشــکان کنار بگذاریم، بُعد 

دیگر ماجرا و بزرگ ترین مانعى که باعث مى شود درصد 
کمترى از مردم به خدمات روانپزشکى تمایل داشته باشند، 
مسائل مالى است، مسئله اى که باعث شده مردم در پایین 
ترین ســطح هرم «مازلو» قرار گیرند و تنها به نیازهاى 

جسمى شان فکر کنند. 
در این میان عملى نشدن وعده وعیدها هم مزید بر علت 
شــده تا تعداد کمترى از مردم روى صندلى مطب هاى 
روان پزشکى بنشینند. طبق برنامه ششم توسعه کشور که 
قرار بود تا پایان سال 1400 اجرایى شود، دولت موظف به 
ایجاد مزایاى بیمه براى خدمات مشاوره بود، اما با گذشت 
یکسال و اندى از هدفگذارى هاى برنامه ششم توسعه، به 
نظر نمى رسد اقدامى در راستاى عملى کردن این موضوع 

انجام شده باشد.

اکنون بر اساس آخرین مطالعات، میزان شیوع اختالالت 
روان پزشکى، در ایران به بیش از 7 درصد رسیده است، 
اختالالتى که به گفته دبیر کمیته روانپزشکى اجتماعى 
انجمن روانپزشکان عامل تشدید کننده آن فقر و نابرابرى 
است. اگر این معادالت را اضافه بر شوك هاى اقتصادى 
سه سال اخیر کنیم به خوبى متوجه مى شویم که حال روح 
و روان جامعه خوب نیست و این نمى تواند برخالف گفته 
رئیس سازمان روان شناسى چندان جنبه طبیعى داشته 
باشد.  اکنون قول هاى عمل نشده اى که بعد از گذشت 
حدود دو سال به سرانجام نرسیده، بسیارى از متخصصان 
حوزه سالمت را نگران کرده است. اینکه این بحران ها 
و تهدیدهاى روانى پســاکرونا آنقدر زیاد شود که جامعه 

خشمگین امروز را خشمگین تر کند.

سیلى بى پولى بر صورت مردم کرونا زده
الدن ایرانمنش
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8میلیون متر مکعب آب
 وارد سد شد

پاییز زودرس به جان درختان
 چنار اصفهان افتاد

اصفهان قرمز شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، شـهر اصفهان از 
روز هشـتم مرداد ماه در وضعیت قرمـز کرونا قرار 
گرفت. بر این اسـاس چهار شهرسـتان در اسـتان 
اصفهان با وضعیت زرد، 6 شهر در وضعیت نارنجى، 
12 شـهر در وضعیت قرمز و یک شهرستان استان 
اصفهـان در وضعیـت آبـى کرونایى اسـت. بر این 
اساس شهرستان هاى اصفهان، چادگان، خوانسار، 
دهاقان، سـمیرم، شـهرضا، فریدن، فریدونشـهر، 
فالورجان، مبارکه، نائین و نطنز در وضعیت قرمز و 

بسیار پر خطر کرونا هستند. 

پویش نصب
 5000 پرچم «یا حسین(ع)» 
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان از توزیع و نصب 
بیش از پنج هزار پرچم «یا حسـین (ع)» به عنوان 
پویش پرچم با شعار «هر خانه، یک حسینیه» خبر 
داد. حسـن محمدحسـینى اظهار کرد: در راسـتاى 
ترویج شـعائر اسـالمى در ایام محرم، فضاسـازى 
شهرى و سیاه پوش کردن چهره شهر اعم از مناطق 
و محله ها در دستور کار مدیریت شهرى قرار دارد. 

شبکه برق خسارت ندید
سـیدمحمدرضا نوحـى، سـخنگوى صنعـت برق 
استان اصفهان با اشاره به سیالب و بارش هاى چند 
روز اخیر، گفت: در شـبکه هاى انتقال و توزیع برق 
استان هیچ خسارتى نداشـته ایم. اما واحدهاى 1 و 
3 نیروگاه کارون4 به دلیـل محدودیت منابع آبى از 

مدار خارج شده است.

فعًال قطار از فارس نمى آید
خلیل عبدالهـى، مدیرکل مدیریت بحـران فارس 
گفت: به دلیل شدت خسارات سـیل و تخریب ریل 
خط آهن فارس در محدوده خرم بید و اقلید، امکان 

تردد قطار در مسیر شیراز به اصفهان وجود ندارد. 

فرود اضطرارى در اصفهان
مدیر روابط عمومى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 
گفت: به دلیل شرایط جوى نامناسب پنج شنبه شب 
تهـران، 5 پرواز به صـورت اضطـرارى در فرودگاه 
شـهید بهشـتى اصفهان فرود آمدند. محمدحسین 
عمادى در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  با 
بهبود شرایط جوى تهران، این پروازهاساعاتى بعد 

به مقصد خود بازگشتند. 

ابالغ نرخ جدید سرویس
 مدارس  

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شـهردارى اصفهـان اعـالم کـرد: نرخ سـرویس 
مدارس بـراى سـال تحصیلـى 1401 – 1402 به 
سـازمان تاکسـیرانى ابالغ شـد. محمد پرورش با 
اعالم ایـن خبر اظهار کـرد: مبلغ کارشناسـى پس 
از بررسـى  هاى مختلف در کمیسـیون حمل و نقل 
و کمیسـیون تلفیق شـورا در جلسـه علنى مصوب 
و توسـط فرماندار اصفهان به سـازمان تاکسیرانى 

ابالغ شد.

گردشگرى در باغبادران
 تعطیل است  

شـهردار باغبـادران گفـت: به رغـم اینکـه در 
ایـام تابسـتان به ویـژه پایـان هفته، شـاهد حضور 
گردشگران بسیارى در این شهر سـاحلى هستیم، 
با همراهى هاى انجام شـده طى روزهاى گذشـته 
شـاهد یکـى از روزهـاى بـدون گردشـگر بودیم. 
حجت ا... امینـى تصریح کـرد: شـهروندان به این 
نکته توجه داشته باشند که طى روزهاى پیش رو از 
حضور در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و نقاط 

کوهستانى و ارتفاعات شهر پرهیز کنند.

آرمان کیانى
پدیده آب و هوایى موسوم به «مونسون» بخش هایى از 
اصفهان را نیز تحت تاثیر قرار داد. این پدیده که در چند روز 
گذشته باعث بروز سیل هاى مهیب در چندین استان کشور 
شده است در بعضى شهرستان هاى استان اصفهان هم 

منجر به خساراتى شد. 
اگر چه در بیشــتر طول هفته گذشــته مقامات استانى 
هشدارهاى متعددى درباره وقوع سیالب ناشى از فعالیت 
این پدیده داده بودند و کلیه امکانات ستاد بحران در آماده 
باش کامل بود اما جمع بندى گزارشات از محل هاى وقوع 
سیل در استان نشان مى دهد که شدت فعالیت «مونسون» 

در اصفهان به قدرت مناطق دیگر کشور نبوده است.
با ورود سامانه بارشى از طرف جنوب غربى استان اصفهان 
از روز جمعه و وقوع ســیل در برخى مناطق در پى بارش 
شدید باران، 210 منزل مسکونى دچار خسارت شده و 250 
منزل نیز تخلیه  آب شدند. همچنین عالوه بر جارى شدن 
سیل و آب گرفتگى معابر و منازل  موجب مسدود شدن ُکند 
شدن تردد در برخى از محور هاى استان اصفهان شد. در 
این مدت 6 روستا در کوهپایه و نایین به طور موقت تخلیه 
شد و بر اثر بارش ها 40 چادر عشایرى در شهرستان فریدن 
و دامنه خسارت دیدند. در این مدت همچنین با کمک 257 
تیم امدادى 370 نفر در راه مانده اسکان اضطرارى و 122 

دستگاه نیزاز گل و الى و سیل رهاسازى شدند.
در همین حال چادگان  با حدود 30 میلیمتر بارندگى یکى 
از رکورد داران این چند روز بــود و آنطور که از ویدئوهاى 
ارسالى بر مى آید، جارى شدن  ســیل بى سابقه در شهر 

ُرزوه چادگان است.
در پى بارش هاى شدید در شهر ُرزوه و شیب تند منطقه، 
سیالب وسیعى در این شهر جارى شد. این سیالب تاکنون 
خسارت جانى نداشته است اما بیش از 300 هکتار از مزارع 
این شــهر دچار آسیب شدید شــدند. یک عضو شوراى 
اسالمى شهر رزوه گفت: محصوالت مزارع سوران، پندآب، 
دشتک، یعقوب و قاناسویت که عمدتا سیب زمینى، گندم 

و لوبیا بودند از بین رفتند.
تصاویر صداوسیما نشــان مى دهد ارتفاع آب در برخى 
مناطق این شــهر به قدرى باال آمده که اتوموبیل ها به 
صورت شناور روى آب هستند. در برخى مناطق دیگر هم 
مزارع کشاورى نمایش داده شــده که مملو از آب است. 
شدت روان آب ها در خیابان هاى ُرزوه به حدى است که 

رانندگان باید مسیرهاى طوالنى را در آب رانندگى کنند.
فرماندار چادگان در این باره گفت: خسارات ناشى از سیل 
در بخش کشــاورزى چادگان زیاد بوده و کارشناسان در 
حال برآورد این خسارات هستند. جواد شمسى پور اظهار 
کرد: کشــت و کارهایى که در مســیل ها انجام شده بود 
خسارات زیادى دیدند. وى گفت: بارندگى از روز پنجشنبه 
در شهرستان چادگان آغاز شد و تا روز دوشنبه ادامه دارد. 
بارندگى داخل شهر هم شدید بود و در کل تا دیروز حدود 

60 میلیمتر بارش باران داشتیم.
شمسى پور این را هم گفت که در فضاى مجازى اخبارى 
جعلى و کلیپ هایى درباره بارندگى و برده شدن گوسفندان 
بر اثر سیل به چادگان نسبت داده شده است که هیچ یک از 

این اخبار صحت ندارد.
بارش ها در شهرستان هاى سمیرم، شهرضا و دهاقان و 
بخش میمه هم شدید گزارش شده است اگر چه فرماندار 

شهرضا گفت ســیل در این شهرســتان خسارت جدى 
به دنبال نداشــته اســت: «با تدابیر اندیشیده شده سیل 
خسارت زیادى به بار نیاورد چون سه روز قبل از سیل تمام 
مسیل ها، رودخانه ها و قنوات پاکسازى و الیروبى شد و 
تمام رودخانه هاى فصلى و فرعى پاکسازى شدند که به 
همین دلیل حجم آبى که بر اثر بارندگى از طرف سمیرم، 
دهاقان، روستاهاى قصر چم، اسفرجان، هونجان و شهر 
منظریه به طرف شهرضا آمد خســارت زیادى را موجب 
نشد و توانســتیم حجم آب را دفع کنیم. و تنها در برخى 
روستاها به دلیل ساخت و سازهاى غیرمجاز که خارج از 
طرح هادى انجام شده بود با حکم مقام قضایى یک واحد 
غیرمجاز تخریب شد تا به منازل مردم خسارتى در اثر سیل 
وارد نشود. در یک مورد دیگر دو گلخانه دچار آب گرفتگى 
ناشى از سیل شدند که با حکم قضایى تخریب شدند. در 
مناطق عشایرى هم بارندگى شدیدى رخ داد، اما چون در 
یک هفته گذشته اطالع رسانى الزم براى رعایت نکات 
ایمنى به عشایر داده شده بود، هیچ مشکلى رخ نداد.» درباره 
بارندگى ها در شهرضا گفته شد که رودخانه هاى فصلى در 

روستاى وشاره این شهرستان طغیان کرده است.
فرماندار شهرســتان کوهپایه عنوان کــرد: بارش هاى 
رگبارى از ساعت 13 پنجشنبه آغاز شد و این شهرستان 
از سه محور تحت تأثیر بارش ها قرار گرفت و بارش هاى 
سنگینى در حاشیه رشته کوه هاى کوهپایه را شاهد بودیم. 
اصغر هدایت افزود: میــزان بارش ها و حجم روان آب ها 
به گونه اى بود که  ما مجبور شــدیم در ایــن زمان براى 
جلوگیرى از آسیب ها و حوادث احتمالى سه روستا را تخلیه 

کرده و گاز این سه روستا را قطع کنیم.
در بخش مرکزى شهرســتان شاهین شهر و میمه هم با 
گذشت یک  ســاعت از بارندگى ها، قسمتى از سدخاکى 
روستاى باغمیران تخریب و آب به سمت مورچه خورت 
در جریان بود که جاده قدیم نطنز مسدود و انحراف مسیر 
حرکت آب به سمت صحراهاى اطراف مورچه خورت با 

موفقیت انجام شد.
حرکت روان آب ها در گردنه داس واقــع در بین مورچه 
خورت و شهر میمه هم صورت گرفت که در این منطقه 
هیچگونه حادثه جانى رخ نداده و خســارت مالى چندانى 
نیز ایجاد نشد و تنها یک خودرو سنگین که پیش از وقوع 
سیل دچار نقص فنى شده بود در مسیر سیالب گرفتار شد. 
همچنین به دلیل احتمال حادثه خیز  بودن دو سد "پشت ال" 
و "امامزاده" ، دستور تخلیه دامدارى هاى اطراف صادر شد . 
در بخش میمه بارش هاى باران چندان حادثه آفرین نبود، 
اما از ارتفاعات کرکس در ضلع شــرقى میمه و در بخش 
شمالى از سمت اســتان مرکزى و ارتفاعات حسن رباط، 
شاهد حرکت روان آب ها به سمت میمه و روستاى ونداده 
بودیم که با همکارى دســتگاه هاى امدادى، دهیارى ها 
و شهردارى ها تمهیدات موثر در راســتاى جلوگیرى از 
ورود آب به مراکز جمعیتى اندیشــیده و مســیر سیالب 

منحرف شد.

ادامه یافتن شرایط اضطرارى
آنطور که منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان مى گوید، اسکان اضطرارى 370 نفر 
و نجات 60 نفر از سیل انجام شده و به علت ناگهانى بودن 
بارش ها و ادامه آنها با شــدتى کمتر از دو روز پنجشنبه و 

جمعه، شرایط اضطرارى تا روز یکشنبه (امروز) ادامه دارد و 
امدادگران در محل هاى امدادى مستقر هستند.

منصور شیشــه فروش با بیان اینکه بارش ها در اســتان 
اصفهان از روز پنجشنبه آغاز شد اظهار کرد: ویژگى سامانه 
جوى حال حاضر، بارش هاى ناگهانى معموًال در انتهاى 

روز و اوایل شب است.
وى گفت:  جارى شدن ســیالب و رواناب در روستاهاى 
شهرســتان فریدن و بویین میاندشــت، رزوه، چادگان و 
مندرجان شهرســتان چادگان، روستاهاى بخش کرون، 
شــهرهاى میمــه و وزوان، منطقه عشــایرى زردفهره 
فریدونشهر، روستاى پهلوشکن و محور جاده اى پادنا سى 
سخت جارى شد و خساراتى به راه ها، بخش کشاورزى و 

تعدادى اماکن مسکونى وارد شد.
وى با اشاره به اینکه محور جاده اى تیران و کرون، داران و 
گلپایگان و دهق و علویجه براى ساعاتى مسدود و ارتباط 
مخابراتى 3 روستاى بخش میمه با بازسازى فیبر نورى 
برقرار شد، گفت: جریان سیالبى از سه حوضه شهرستان 

ورزنه به سمت تاالب گاوخونى هدایت شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: شبکه 
برق فشار متوسط روستاى گالب شهرستان تیران و کرون 
بازســازى و ســیالب در بخش کرون به سمت رودخانه 

مرغاب و سد خمیران هدایت شد.
وى از امدادرسانى به خانوارهاى عشایرى در محاصره سیل 
در بخش پادناى علیاى سمیرم خبر داد و گفت: بازگشایى 
محور پادنا به سى سخت که به علت رانش مسدود شده 
بود، نجات 3 نفر در منطقه انارك از ســیل و آب گرفتگى 
چاه تأمین آب شرب 3 روستاى بخش مهردشت و تأمین 
اضطرارى آب براى مناطق از اقدامات انجام شده در روز 

جمعه بود.
شیشه فروش با بیان اینکه سیل در کوهپایه یک خودرو را 
بُرد، افزود: با کمک نیروهاى امدادى جان سه نفر از سیل 
نجات یافت و با کنترل شرایط سیالب در مسیر به تودشک 

و ُجندابه رسید.
وى همچنین با بیان اینکه روســتاى نُهوج در دهستان 
برزاوند اردســتان بیشترین خســارت را از ســیل دید، 
گفت: حدود 130 واحد مســکونى در این روســتا دچار 
آبگرفتگى شده بود و اراضى کشاورزى و معابر در مناطق 
کیســار، قســاره، مارچوبه دچار آبگرفتگى و خســارت 

شدند. 

«مونسون» تا فردا فعال است
اداره کل هواشناسى اصفهان پیش بینى کرد که  فعالیت 
سامانه بارشى «مونســون»  تا روز دوشنبه در این استان 
ادامه دارد و بارش هاى رگبارى، رعــد و برق و وزش باد 
شدید را براى مناطق غربى و نیمه جنوبى استان، بدنبال 
خواهد داشت. در این مدت آبگرفتگى معابر، جارى شدن 
روان آب ها، سیالبى شدن مسیل ها و اختالل در تردد براى 
مناطق غربى و جنوبى استان اصفهان پیش بینى مى شود.

این در حالى است که بارش ها در شــهر اصفهان در حد 
رگبارى خواهد بود و شدت آن در حد سیالب ناگهانى یا 
روانابى که در قسمت هاى غربى و جنوبى استان وجود دارد، 
براى کالن شهر اصفهان پیش بینى نمى شود. اما این اداره 
کل توصیه کرده از توقف و تردد در حاشــیه رودخانه ها و 

مسیل ها خوددارى شود.

خسارت هاى سیل 2 روزه 
در استان اصفهان

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان خشک ســالى و کــم  آبیارى را باعث آســیب 
فیزیولوژیک و خزان زودرس درختان اصفهان دانســت 
و گفت: پاییز زودرس بیشــتر در درختان چنار شهر دیده 
مى شود که حساسیت بیشترى نســبت به دیگر درختان 
دارند.مجید عرفان منش با اشاره به اینکه سال هاى زیادى 
است اصفهان دچار خشک سالى شده، اظهار کرد: درختان 
اصفهان در این چند سال دچار کم  آبیارى شده و کمتر از 

نیازشان آب  الزم را دریافت کرده اند.
وى با اشاره به اینکه در چند سال گذشته فضاى سبز شهر 
اصفهان آب مورد نیاز خودش را دریافت نکرده، تصریح 

کرد: کم  آبیارى یا عدم وجود آب باعث شده درختان شهر 
آسیب فیزیولوژیک ببینید و اکنون نتیجه این آسیب ها را 
به صورت خزان یا پاییز زودرس مشــاهده مى کنیم. پاییز 
زودرس بیشتر براى درختان چنار شــهر اتفاق افتاده که 
حالت نوســتالژیک دارند، زیرا درختان چنار حساســیت 

بیشترى نسبت به دیگر درختان شهر دارند.
وى همچنین بر اهمیت بررسى وضعیت بستر خاك براى 
پى بردن به علت پاییز زودرس تأکید کرد و ادامه داد: عالوه 
بر عواملى که اشاره شد، شوك هاى حرارتى که در چند روز 
گذشته شاهد آن بودیم، باعث خزان بیشتر درختان چنار 

اصفهان خواهد شد.

در پى بارندگى و وقوع ســیالب در مناطق غربى استان، 
مطلبى در فضاى مجازى مبنى بر شکستگى سد زاینده 
رود منتشر شد. در همین ارتباط حسن ساسانى، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اى اصفهان با رد شایعه شکستن و فرو 
ریختن سد زاینده رود در پى ســیالب هاى غرب استان 
اظهار داشت: باید توجه داشــت که به لحاظ فنى چنین 
مسئله اى ممکن نیســت ودعا مى کنیم که با بارش هاى 

بیشتر حجم بیشترى از سد آبگیرى شود.
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از سد زاینده رود و کوهرنگ 
هم گفت: با وجــود بارش هاى اخیر در سرشــاخه هاى 
رودخانه، 78 درصد گنجایش سد زاینده رود خالى است.

سید مجتبى موسوى نایینى افزود: میزان ذخیره روز شنبه 
این سد حدود 277 میلیون متر مکعب، ورودى به آن 67 و 
خروجى 29 متر مکعب بر ثانیه است و در  2 روز پنجشنبه 
و جمعه  بالغ بر هشت میلیون متر مکعب سیالب وارد این 
مخزن شد.وى میزان بارش سامانه تابستانه در سرشاخه 
اصلى حوضه آبریز (کوهرنگ) را تا صبح روز جمعه هفتم 
مرداد 37/4 میلى متر اعــالم کرد و گفت: کوهرنگ بعد 
برازجان، یزد و نصرت آباد اســتان سیستان و بلوچستان 
از رکوردداران میزان بارندگى بود.موســوى نایینى پیک 
سیالب گفت: طبق بررسى ها پیک سیالب حدود ساعت 

هشت شب ششم مرداد به سد زاینده رود رسید.

   تا کى باید دود بخوریم؟
 نصــف جهــان   یکــى از گالیه هاى همیشــگى 
شهروندان اصفهانى این است که «چرا فکرى براى 
معاینه فنى اتوبوس هاى خطوط واحد نمى شود؟ تا 

کى باید دود بخوریم؟» 
با توجه به وضعیت آلودگى شهر اصفهان، استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومى یکى از راهکارهاى نجات 
از این آلودگى ها است این درحالى است که ناوگان 
حمل و نقل اتوبوسرانى اصفهان چندان مدرن و سالم 
نبوده و معموال با مکعب هــاى دودزایى طرفیم که 

آسایش را از خیابان ها سلب کرده اند.
این درحالى اســت که در بسیارى از مواقع رانندگان 
هنگام توقف در ایستگاه ها براى مدت طوالنى این 
اتوبوس ها را روشن نگه داشته و این دود تمام مدتى 
که اتوبوس روشن در ایســتگاه در انتظار مسافران 
توقف کرده و به دلیل فرســوده بودن دود سیاهى را 

روانه آسمان مى کند. 
بنابراین ناوگانى که قرار اســت چاره حل مشکالت 

باشد خودش گره کورى شده بر مشکالت شهرى که 
با هیچ دندانى باز نمى شود.

مطابق با آنچه پیشتر در همین روزنامه منتشر شد، 
در حال حاضر تمامــى اتوبوس هــاى اصفهان با 
عمر باالى 5 ســال در ناوگان حمل و نقل عمومى 
این شــهر تردد مى کنند و این در حالى اســت که 
ســازمان اتوبوســرانى هم اعالم کرده کــه اعتبار 
الزم براى بازســازى و نو کردن ایــن اتوبوس ها 

را ندارد.

کمبود امکانات تفریحى در شهر

اصفهان در زمینه فضاهاى شــهرى مناسب، مراکزى 
مثل سالن هاى تاتر و سینما و وجود فضاى سبز مناسب 

به نسبت جمعیت و وسعتى که دارد داراى کمبود است.
اصفهان روزگارى به شهر گنبدهاى فیروزه اى و نقش 
ها و رنگ ها مشــهور بود اما اکنون نه تنها این شــهر 
خاکسترى شــده بلکه از لحاظ امکانات شهرى مانند 

سینما و شهرك هاى سینمایى دچار رنج است.
این در حالى است که مسئوالن شهر اصفهان هر بار در 
مناسبت هاى مختلف از نشاط شهرى صحبت مى کنند 

اما این موضوع در حد یک شعار باقى مانده و در راستاى 
گسترش و تقویت این نشــاط اجتماعى که الزمه آن 

ساخت فضاهاى عمومى با نشاط است دریغ کرده اند.
هم اکنون ساختمان هاى عمومى و تفریحى اصفهان 
تنها در مرکز شهر متمرکز شده و امکاناتى نظیر سینما 
و تئاتر و پارك هاى بازى در نقاط شمالى اصفهان کمتر 

دیده مى شود.
به گفته کارشناســان ایجاد نشــاط شــهرى یکى از 
ضروریات و نیازهاى روانى یک شهر به شمار مى رود 

که باعث تقویت روحیه شهروندان مى شود.

نگاه روز

 صادرات مجهول الهویه

 اجراى برنامه هاى«سه شنبه هاى شادابى»
 در قهجاورستان 

 نتیجه اختالفات 3 ساله خمینى شهر و اصغرآباد 

 نصف جهــان    روزنامه اصفهان زیبا در شماره شنبه 
8 مردادماه خودبه وضعیت برندسازى در محصوالت 
کشاورزى پرداخته است. این روزنامه در گزارشى با 
عنوان شکست بى شناسنامه ها دربازارهاى صادراتى 
آورده است: «باوجود ظرفیت هاى فراوان اصفهان 
در بخش کشاورزى، فعاالن این بخش با صراحت 
اعالم مى کننــد که در هیچ محصولى برندســازى 
انجام نشده است. محصوالت کشاورزى اصفهــان 
داراى شنــاسنــامــــه نیستنــــد و کشـاورزان 
محصــوالتشــان را مطــابـــق با استانداردهاى 
موردنیاز بازارهاى هدف تــولید نمى کنند؛ همچنین 
نگرش نهادهاى مرتبط با بخش کشــاورزى بیشتر 

تولیدمحور بــوده و دید صادراتــى و تجارى در این 
بخش حاکم نیست. این عوامل دست به دست داده تا 
در حوزه تجارت محصوالت کشاورزى آن طور که باید 
وشاید حرفى براى گفتن نداشته باشیم.» این روزنامه 
در بخش دیگرى از این گزارش آورده است: «مدیران 
در ادبیات مدیریتى از واژه برند اســتفاده مى کنند؛ 
ولى واقعیت این اســت که برندسازى کار حرفه اى 
و تخصصى اســت و از لفاظى خارج اســت مدیران 
نیز بیشــتر در محافل مدیریتى از مفهوم برندسازى 
به عنوان نقل مجالس اســتفاده مى کنند و دیدگاه 
حرفه اى در این حوزه ندارند؛ بلکه دانش و نگرش و 

تحصیالتشان تولیدمحور است.»

 نصف جهان    «سه شنبه هاى شادابى» با محوریت 
مصــرف بهینه آب در فرهنگســراى شــهردارى 

قهجاورستان برگزار شد.
در این برنامــه، مربیــان کانون پــرورش فکرى 
کودکان و نوجوانــان به اجراى برنامه هاى شــاد 
و مفــرح با موضــوع بهینه ســازى مصــرف آب 

پرداختند.

محمود صادقین، شــهردار قهجاورستان به اهمیت 
آب و فرهنگ درســت مصرف کردن آن اشاره کرد 
و گفت: اگر در کودکــى مفاهیم را با ابــزار هنر به 
صورت غیرمستقیم به کودکان آموزش دهیم، مى 
توانیم براى آینده نیز سرمایه گذارى کنیم و اینگونه

 برنامه ها کمک بزرگى در ترویج فرهنگ درســت 
مصرف کردن آب است.

 نصف جهــان     سرپرست اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان از اتمام زیرگذر اصغر 

آباد تا پایان سالجارى خبر داد.
فرزاد دادخواه هدف از احــداث زیرگذر اصغرآباد را، 
دسترسى آسان به شهرهاى اصغر آباد، خمینى شهر، 
نجف آباد، گلدشت و تیران عنوان کرد و بیان داشت: 
در این طرح، شهردارى اصغر آباد عملیات آزادسازى، 
ایجاد دسترسى، تهیه نقشــه و خاکبردارى را انجام 
داده ولى شهردارى خمینى شــهر با وجود الزام به 
مشارکت، هیچگونه همکارى اى نداشته و به دلیل 
اختالفات دو شهردارى از سال 99 تا کنون در اجراى 
این طرح، اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

تصمیم به اجرا و تکمیل این طرح کرد.
وى ادامه داد:تاکنون عملیات خاکبردارى ورودى و 
خروجى و مسیر متصل به «خیابان سلمان فارسى» 
انجام شــده و در مرحله بعدى نیز ســاخت و نصب 
باکس هاى زیر گذر در زیر کمربندى خمینى شــهر 
به نجف آباد انجام مى شــود و در مرحله پایانى هم 
رمپ هاى ورودى، خروجى و میدان در سمت شمال 

جاده کمربندى عملیاتى مى شود.
وى با اشاره به اینکه براى اتمام این طرح 120 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز اســت، افزود: با تخصیص به موقع 
بودجه به این طرح، تا پایان سالجارى مراحل اجرایى 

زیر گذر اصغر آباد تکمیل مى شود.

مریم محسنى
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واتس اپ پس از ســال ها ارائه نسخه هاى آزمایشــى محدود به برخى 
کاربران، ســرانجام اکنون امــکان انتقــال کل «تاریخچه چت» بین 

گوشى هاى اندروید و iOS را براى تمام کاربران خود فراهم کرده است.
یکى از ویژگى هاى درخواســتى اپلیکیشــن واتس اپ، امــکان انتقال 
تاریخچه چت هاى کاربران از گوشى هاى اندروید به آیفون (یا برعکس) 

بوده است.
 این قابلیت نسبتا ساده، تا همین اواخر فقط در نسخه بتا در دسترس بود اما 
اکنون براى تمام کاربران منتشر شده است. با وجود این قابلیت مى توان 
اطالعات حساب، عکس پروفایل، چت هاى فردى، چت هاى گروهى، 

سابقه چت، فایل هاى رسانه اى و تنظیمات خود را منتقل کرد.

همانطور که صفحه پرسش هاى متداول واتس اپ توضیح مى دهد، قابلیت 
 iOS انتقال داده هاى این اپلیکیشن از سیستم عامل اندروید 5,0 یا باالتر و

15,5 یا باالتر پشتیبانى مى کند. 
عالوه بر این، براى انجام این کار باید واتس اپ نسخه 2,22,7,74 یا باالتر 
را در گوشى اندروید خود و نسخه 2,22,10,70 یا باالتر را روى دستگاه 

iOS خود نصب کرده باشید.

همچنین روى گوشــى خود باید اپلیکیشــن Move to iOS را نصب 
کرده باشــید و همچنین آیفــون خود را بایــد به تنظیمــات کارخانه
 برگردانیــد. در نهایــت، هــر دو دســتگاه بایــد بــه یک شــبکه
 Wi-Fi متصل شده باشــند و روى گوشى جدید خود، باید از شماره قبلى

 استفاده کنید.

iOS نحوه انتقال واتس اپ از اندروید به
براى انجام این کار، ابتدا اپلیکیشن Move to iOS را روى گوشى اندروید 
خود اجرا کنید. در مرحله بعد، روى گوشى آیفون شما یک کد نمایش داده 
مى شود که باید آن را در گوشى اندرویدى وارد کنید. پس از آن در بخش 
Transfer Data باید واتس اپ (WhatsApp) را انتخاب کنید و سپس 

روى گوشى اندرویدى خود گزینه START را انتخاب کنید. پس از ادامه 
سایر مراحل، اطالعات اپلیکیشن از اندروید به iOS منتقل مى شود.

پس از آن باید روى گوشى iOS خود آخرین نسخه واتس اپ را از اپ استور 
نصب کرد و سپس با همان شماره اى که براى نسخه اندروید استفاده شده 
بود، وارد حساب خود در گوشى آیفون شوید. سپس اپلیکیشن از شما اجازه 
مى خواهد که روند انتقال را انجام دهد و بــا انتخاب گزینه Start انتقال 
انجام مى شود. واتس اپ ادعا مى کند که اطالعات منتقل شده کاربران 

کامال خصوصى باقى خواهند ماند و نمى تواند نوع داده هایى که در حال 
انتقال هستند را ببیند. همچنین داده ها تا زمانى که پاك نشده اند، روى 
دستگاه قبلى باقى خواهند ماند. بنابراین، براى مثال اگر اطالعات خود را 
از گوشى اندروید به آیفون منتقل کرده اید، پس از انتقال مى توانید تمام 

آن ها را در اندروید پاك کنید.

شرکت ِمتا پلتفرمز در نحوه نمایش پست ها و ویدیوها در 
فیس بوك تغییراتى مى دهد تا این شــبکه اجتماعى بهتر 

بتواند با اپلیکیشن ویدیویى تیک تاك رقابت کند.
 فید اصلى در فیس بوك "خانه" (Home) نامیده خواهد شد 
و مکانى براى کشف محتواى جدید در فیس بوك خواهد 
بود که این شــبکه اجتماعى تصور مى کند کاربران از آنها 
خوششان خواهد آمد. با تغییرات جدید، تصاویر و ویدیوها 
از حســاب هایى که کاربران دنبال مى کنــد و همچنین

حساب هایى که دنبال نمى کنند، توسط الگوریتم نرم افزارى 
و بر اساس عالیق کاربر، انتخاب و نمایش داده مى شوند.

سخنگوى ِمتا اعالم کرد این تغییرات از روز پنج شنبه اعمال 
خواهند شد و همچنان عمده محتوا، از حسابهایى خواهند 
بود که کاربران دنبال مى کنند. این شرکت با بهبود الگوریتم 
پیشنهاد محتوا، قصد دارد محتواى جدیدى که به مرور زمان 

نمایش مى دهد را افزایش دهد.
تب جدید به نام "فیدز" (Feeds)، پســتهاى دوســتان، 

خانواده، صفحات و گروه هایى که کاربــر دنبال مى کند 
را نمایش خواهد داد و جدیدترین پست ها، باالى صفحه 

قرار مى گیرند.
ِمتا در یک پست وبالگ اعالم کرد تب "خانه شما"، منحصرا 
براى شما شخصى سازى شده است. این سیستم هزاران 
سیگنال در نظر گرفته تا محتوایى که تصور مى رود براى 

شما ارزشمند است را نمایش دهد.
رشد کاربران فیس بوك در سال هاى اخیر در آمریکا و اروپا 

متوقف شده اســت. تیک تاك که براى مخاطبان جوانش 
شناخته شده است، شاهد رشد قابل توجه شمار کاربران و 
زمانى بوده که آنها در این اپلیکیشن سپرى مى کنند. فیس 
بوك به نوبه خود تالش کرده است کاربران جوان را جذب 
کند که مارك زاکربرگ، مدیرعامل ِمتا آنها را "ستاره شمال" 

این شرکت نامیده است.
تیک تاك که فید اصلى اش "براى شــما" (For You) نام 
دارد، ویدیوهاى کوتاه را به کاربران نمایش مى دهد. بیشتر 

این ویدیوها از حساب هاى کاربرى هستند که کاربران دنبال 
نمى کنند اما محتواى آنها منطبق با عالیق کاربران هستند.

این رویکرد شخصى سازى شده، کمک کرده است تیک 
تاك در مدت چند ســال، یک میلیارد کاربــر ماهانه فعال 
داشته باشد. اگرچه کاربران تیک تاك یک سوم 2.9 میلیارد 
کاربر فیس بوك است اما کاربران آمریکایى در تیک تاك 
29 ساعت در ماه زمان سپرى مى کنند که تقریبا دو برابر 16 

ساعت در فیس بوك است.

با رعایت این نکات
 یک خرید اینترنتى امن داشته باشید

 کارشناســان امنیتى هشدار مى دهند با وجود رشــد روز افزون تعداد 
فروشگاه هاى اینترنتى، همه این فروشگاه ها براى خرید مناسب نیستند.
با گسترش فضاى مجازى، بســیارى از کارهاى مردم توسط اینترنت 
انجام مى شــود، در این بین شــاهد رشد چشــمگیر فروشگاه هاى 
اینترنتــى در این فضا هســتیم. همه کســب و کارهــا در این فضا
 مى توانند محصوالتشان را در معرض دید و فروش قرار دهند اما برخى 
از کالهبرداران هم در این فضا اقدام بــه تبلیغ کاالهایى مى کنند که 

وجود خارجى ندارند.

از فروشگاه هاى معتبر خرید کنید
براى پیدا کردن وب ســایت هاى معتبر بهتریــن کار توجه به تعداد 
محصوالت، طبقه بندى درست آنها، ســابقه کارى و وجود اطالعات 

تماس کامل و معتبر است.
ممکن است یک فروشگاه اینترنتى تازه کار وجود داشته باشد که کامال 
معتبر بوده و از استاندارد ایمنى بســیار باالیى هم برخوردار است و در 
طرف دیگر احتمال برخورد با یک وب سایت پر سابقه، اما کالهبردار 
هم هست. به تعداد کاربرانى که در هر پستى کامنت میگذارند یا جزو 
فالوئر هاى یک صفحه اینستاگرامى یا اعضاى کانال تلگرامى هستند 
توجه نکنید. این روز ها حتى فالوور اینســتاگرام هــم به راحتى قابل 

خریدارى است (آن هم با تضمین الیک!)
قیمت ها در برخى موارد مى توانند راهنماى بسیار خوبى براى شما باشند. 
اگر به دنبال خرید یک تلفن هوشمند از فروشگاه هاى اینترنتى هستید 
مى توانید به راحتى با کمى جست و جو محدوده قیمتى مورد نظر را پیدا 
کنید. براى مثال اگر یک گوشى در تمامى فروشگاه ها قیمتى در حدود 
1 میلیون تومان (با کمى تفاوت بین وب سایت ها) داشته باشد، مطمئنا 
وب سایتى که همان گوشــى را با قیمت 500 هزار تومان در فهرست 

فروش خود قرار داده در تالش براى خالى کردن جیب شماست.

به نماد اعتماد الکترونیکى توجه کنید
یکى از بهترین فعالیت هایى که در ســال هاى اخیر در داخل کشــور 
آغاز شــده، ثبت و ســاماندهى فروشــگاه هاى اینترنتى است. نماد 
اعتماد الکترونیکى که توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران 
به فروشگاه هاى آنالین داده مى شــود بهترین راه براى تشخیص و 

شناسایى یک وب ســایت معتبر از وب سایت هاى ناامن و کالهبردار 
است. تمام فروشگاه هاى آنالین مى توانند با ثبت نام اینترنتى در سامانه 
نماد اعتماد الکترونیکى ثبت اطالعات و اختصاص نماد اعتماد را داشته 
باشند. همچنین همه فروشگاه هاى مورد تایید مى بایست نماد اعتماد 
الکترونیکى را (که به صورت یک e آبى رنگ به همراه یک یا چند نقطه 

طالیى رنگ است) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
اگر مى خواهید از امنیت یک وب سایت کامال مطمئن شوید کافى است 
به صفحه کسب و کار هاى داراى نماد اعتماد الکترونیکى در همین وب 
سایت مراجعه کنید و با یک جست و جوى ساده، از طبقه بندى شدن 

سایت مورد نظر اطمینان پیدا کنید.

درگاه بانکى را بررسى کنید
فروشــگاه هاى آنالین براى خرید هاى الکترونیکــى از درگاه هاى 

متصل به بانک هاى طرف قرارداد استفاده مى کنند. پس در 
همین ابتدا باید توجه داشته باشید که هرگز به 

فروشگاهى که براى انتقال مبلغ خرید از 

شماره کارت شخصى استفاده مى کند اعتماد نکنید. درگاه هاى بانکى با 
استفاده از پروتکل هاى امن SSL ارتباط شما را با بانک مورد نظر برقرار 
مى کنند. به این ترتیب اگر به نوار آدرس وب سایت بانکى که از طریق 
فروشگاه به آن متصل شده اید دقت کنید، در ابتدا باید عبارت https را 
مشاهده کنید. اگر صفحه بانک مورد نظر داراى عبارت http است هرگز 

اطالعات حساب بانکى خود را در آن وارد کنید.
هنگام وارد کردن اطالعات کارتتان در صفحه بانک مورد نظر، حتى 
اگر همه شرایط دیگر هم مثبت بودند تا جاى ممکن از صفحه کلید هاى 
مجازى (Virtual Keyboard) استفاده کنید تا ضریب امنیتى فعالیت 
شما باالتر باشــد. همچنین تا حد امکان از کافى نت ها و رایانه هاى 
موجود در مراکز عمومى مانند مدارس و دانشــگاه براى انجام خرید 

اینترنتى استفاده نکنید.
یک فروشــگاه معتبر را نمى توان صرفا با توجه به رتبــه آن در وب 
سایت هایى مانند الکسا یا تعداد دنبال کنندگان و عضو هاى آن شناخت 
و ممکن اســت یک صفحه فروشگاهى ساده 
در اینستاگرام، امنیت 
بیشــترى از یک 
وب سایت پر زرق 
و بــرق اینترنتى با 
هزاران بازدید کننده و رتبه 

جهانى باال داشته باشد.

واتس اپ سرانجام 
انتقال چت ها 
 iOS بین اندروید و
را براى تمام کاربران
 ممکن کرد

ی پ روی ر ر ن

 brute force ویندوز 11 در جدیدترین ویژگى خود حمالت
را با راه حل قفل حساب، مسدود مى کند.

جدیدترین ویژگى ویندوز 11 حمالت brute force را با راه 
حل قفل حساب، مسدود مى کند. ویندوز پس از 10 تالش 
ناموفق براى ورود به سیستم، به طور خودکار حساب ها از 

جمله حساب هاى سرپرست را قفل مى کند.
 دیوید وستون، معاون مایکروســافت در بخش امنیت در 
توئیتى در اوایل امروز گفت: "این روش معموًال در ارتباط با 
باج افزار هاى انسانى و سایر حمالت استفاده مى شود. این 
راه حل، انجام حمالت brute force را بســیار سخت تر 
 Brute Force مى کند، که فوق العاده اســت! " حمالت
یک تهدید رایج براى رایانه ها، به ویژه شبکه هاى سطح 
سازمانى است که صد ها کارمند در آن گذرواژه هاى خود 
را به راحتى به خاطر مى ســپارند. عوامل تهدید از تولید 
کننده هاى رمز عبور خودکار استفاده مى کنند که سعى 
مى کنند با ایجاد میلیارد ها ترکیب رمز عبور، وارد رایانه 

شوند.
 brute force برخالف بدافزار فیشینگ ایمیل، حمالت
توسط شخصى در طرف دیگر انجام مى شود که به طور 
خاص کامپیوتر یا شــبکه قربانى را هدف قرار مى دهد. 
پس از ورود، آن ها مى توانند باج افزار را مســتقیمًا در 
شبکه بارگیرى کنند و تمام دستگاه هاى متصل به آن 
را تا زمان پرداخت پول قفل کننــد. به گفته FBI، این 
حمالت 70 تــا 80 درصد از تمام موارد نقض شــبکه 

سازمانى را تشکیل مى دهند.
با راه حــل قفل کردن حســاب، مایکروســافت به 
حمالت brute force پایان مى دهد. مهاجمان پس 
از 10 تالش ناموفق براى حدس زدن رمز عبور قفل 
مى شــوند که این موضوع در عرض چند ثانیه اتفاق 
مى افتد. این ویژگى در جدیدترین نسخه هاى ویندوز 
11، در دســترس اســت. عالوه بر ویندوز 11، این 
ویژگى به ویندوز 10 نیز مى آید، اگرچه به طور پیش 

فرض فعال نمى شود.

ویژگى جدید ویندوز 11 
با حمالت سایبرى مقابله مى کند

ب

گوگل اعــالم کرد کــه بــا اســتفاده از فناورى 
یادگیرى ماشینى جســتجو در ایمیل ها را سریع  تر 

مى کند.
جیمیل به زودى از یادگیرى ماشــینى براى بهینه 
سازى نمایه جستجو و کسب نتایج بهتر در سرویس 
گیرنده ایمیل اســتفاده خواهد کــرد. این برنامه در 
وبــالگ Google Workspace Updates خود 
توضیح داد که یک مدل یادگیرى ماشینى جدید ایجاد 
کرده که مى تواند  جستجو هاى ایمیل را شناسایى کند 

و نتایج متنى بیشترى به کاربران ارائه دهد.
از نظــر عملکــردى، ایــن ویژگى ممکن اســت 
بــه گونــه اى کار کند کــه در آن کاربــران کلمات 
کلیــدى را وارد کــرده و ایمیــل مورد نظرشــان را 

پیدا کنند.
 الگوریتم جدید یادگیرى ماشــینى جیمیل مى تواند 
کلمات کلیدى جایگزینى را پیشــنهاد کند که ممکن 

است افراد را سریع تر به نتایج دلخواهشان برساند.
انتظار مى رود که عالوه بر برنامه هاى موبایل اندروید 
و iOS، براى برنامه وب جیمیل نیز در دسترس باشد، 
هرچند گوگل زمان انتشــار این قابلیت را مشــخص 

نکرده است.
گوگل به طور مداوم روى تغییرات زیادى در جیمیل کار 
مى کند. این شــرکت در حال ایجاد یک تغییر طراحى 
براى مشترى ایمیل به نام طرح یکپارچه سازى جیمیل 
است که در ژانویه منتشر شــد. طراحى مجدد به منظور 
ارائــه ظاهرى جدید بــه Gmail و بهبــود بهره ورى و 

عملکرد است.
 «Material You» این زبان مبتنى بر زبان طراحى فعلى 
است که Google براى بسیارى از پلتفرم هاى نرم افزارى 
خود از جمله Android و ChromeOS استفاده مى کند. 
با این حال، کاربران به راحتى مى توانند در صورت تمایل 

از استفاده از طرح جدید منصرف شوند.

جستجوى ایمیل ها در 
وجیمیل سریع تر مى شود ى ر ریع ی ی

فیس بوك شبیه تیک تاك مى شود

افزایش دما نه تنها بر بدن افراد تاثیــر مى گذارد، بلکه بر 
وســایل الکترونیکى نیز تاثیر دارد و این براى گوشى ها 
آسیب زاســت و باید اقداماتى براى کاهــش دماى آنها 

انجام داد.
در گرماى هوا، زمانى که گوشى خود را در دست مى گیرید 
متوجه مى شوید که دستگاهتان یا کند کار مى کند، یا خیلى 
داغ شده یا باترى آن خالى شده است. این بدین خاطر است 
که افزایش دما نه تنها بر بدن افراد تاثیر مى گذارد، بلکه بر 
وسایل الکترونیکى نیز تاثیر دارد، اما گرما براى گوشى ها

 آسیب زاست.
رز ویات میلینگتون، مدرس ارشد مهندسى الکترونیک و 
برق در دانشــگاه لیدز بکت، مى گوید: متاسفانه ابزارهاى 
داخلى که باعث مى شــود یک موبایل کار کند، به خودى 
خود در روش کارشان گرما تولید مى کنند و در شرایطى که 
دستگاه  تلفن داغ تر مى شود، پردازنده سعى مى کند از گرم 
شدن بیش از حد خود جلوگیرى کند و در نتیجه همه چیز 

را کند مى کند.
او مى گوید که وســایل الکترونیکى معموًال براى کارکرد 
تا دماى 35 درجه سانتیگراد طراحى شــده اند و توضیح 
مى دهد: باترى ها انرژى را ذخیره مى کنند و طورى طراحى 
شده اند که در دماهاى خاصى کار کنند. هرچه داغ تر شوند، 

سخت تر کار کرده و انرژى بیشترى استفاده مى کنند. این 
بدان معناست که باترى گوشى ســریع تر خالى مى شود، 

به خصوص که فرآیند خنک کردنشان سخت تر است.
ویات میلینگتون اضافه مى کند که ما اغلب هنگام بیرون 
از خانــه و در زیر نور آفتاب، روشــنایى صفحه را افزایش 
مى دهیم که مى تواند روى گرمــاى آن تأثیر بگذارد. اگر 
گوشى قدیمى تر باشد یا نقصى جزئى در آن وجود داشته 

باشد، گرما این نقایص را بزرگ تر مى کند. 
همچنین محافظ هاى صفحه نمایــش اغلب مى توانند 
گرماى بیشــترى را در داخل خود نگه دارند که در شرایط 

هواى گرم خوب نیست.

راه هایى براى خنک نگه داشتن گوشى
ویات میلینگتون مى گوید: اگر واقعا گرم اســت، هنگامى 
که باترى خود را شــارژ مى کنید، گرماى بیشترى تولید 
مى کنید و وقتى دســتگاه شما دل حال شــارژ باشد، در 
نهایت داغ تر مى شــود.  همچنین باید حواستان باشد که 
گوشــى خود را دور از نور مستقیم خورشــید نگه دارید، 
آن را در ماشــین خود رها نکنید، تا حد امکان در ســایه 
نگه دارید یا حتــى اگر مى توانید آن را جلــوى پنکه قرار

 دهید.

بهتر است که گوشى خود را در حالت کم فعالیتى نگه دارد، 
این کار هم براى داخل و هم براى خارج گوشــى صدق 
مى کند. آن را از کیس خارج کنید و تمام عملکردهایى را که 

نیاز ندارید، غیرفعال کنید. 
ویات میلینگتــون مى گویــد: اگــر از GPS یــا قابلیت 
دیگرى اســتفاده نمى کنید، آن را خامــوش کنید. زیرا 
هرچــه برنامه هاى کمتــرى اســتفاده کنیــد، انرژى 
کمترى مصرف خواهیــد کرد و گرمــاى کمترى تولید 

مى شود.
هرچه انرژى کمترى مصرف کنید، گوشى شما بهتر عمل 
مى کند. اگر گوشى شما واقعا مشکل دارد، گاهى اوقات به 
سادگى کافى است که آن را براى چند دقیقه خاموش کنید، 

فقط بگذارید خنک شود و سپس دوباره آن را روشن کنید.
 اما هرگز از یخچال و فریزر استفاده نکنید یا آن را به کیسه 
یخ نچسبانید، زیرا این کار کمکى به گوشى نمى شود، بلکه 
تغییرات سریع دما مى تواند براى گوشى واقعا بد باشد و قرار 

دادن یخ مى تواند منجر به خیس شدن گوشى شود.
ویات میلینگتــون اضافه مى کند که تلفن ها مکانیســم  
گرماى بیش از حد را در خود تعبیه کرده اند تا از «نابودى 
خود» که مى تواند در گرماى بســیار زیــاد اتفاق بیفتد، 

جلوگیرى کنند.

چرا گوشى بیش از حد گرم مى شود؟

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  دوم)(نوبت  دوم)



سالمتسالمت 05054376 سال نوزدهمیک شنبه  9 مرداد  ماه   1401

 بیمارى هاى کبدى یکى از خطرناك ترین عوارض نوشیدنى هاى گازدار و شیرین 
کننده مصنوعى هستند.

بنابراین باید تا حد امکان سالم باشد.و تبدیل آن ها به مواد بى ضرر اســت، خون را تصفیه و چربى ها را متابولیز مى کند تاثیر منفى بر کبد و سایر قسمت هاى بدن دارند. وظیفه کبد به دام انداختن سموم مى توانند تاثیر جدى بر کبد هم بگذارند. بسیارى از مواد شیمیایى موجود در نوشابه احتماال با تاثیر نوشابه بر چاقى آشنایى دارید، اما این نوشیدنى هاى گازدار و شیرین نوشابه هاى شیرین صنعتى
مصرف داروهایى مانند ایبوپروفن و اریترومایسین ایجاد خواهد شد. عوارض نوشابه را تغییر داده است. اسپارتام باعث بروز مسمومیت کبدى مى شود، بیمارى که در اثر نوشابه هاى رژیمى استفاده مى شود، وضعیت عملکرد کبد در موش هاى آزمایشگاهى نتایج یک آزمایش نشان مى دهد که یک شیرین کننده مصنوعى بنام اسپارتام که در بیمارى هاى کبدى که نوشابه عامل آنهاست

بر کبد شامل:
کبد چرب روزانه 50 گرم قند از نوشابه دریافت مى کردند که این مقدار در افراد سالم حدود 36 ماه تحت نظر بودند. بر اساس نتایج بدست آمده، 80 درصد از افراد داراى تحقیق مصرف نوشابه افراد سالم و افراد داراى کبد چرب با یکدیگر مقایسه شدند و بر اساس مطالعات انجام شده، نوشــابه مى تواند باعث بروز کبد چرب شود. در این 1- بیمارى کبد چرب

باعث تجمع فرمالدئید در کبد موش هاى آزمایشــگاهى و اتصال آن ها به پروتئین تحقیقات دیگرى در این زمینه انجام شد و نشان داد که حتى مقدار کم اسپارتام هم 2- تجمع ماده شیمیایى فرمالدئید در کبددهد و باعث بروز بیمارى کبد چرب شود.اسپارتام موجود در نوشابه هاى رژیمى ممکن است مقاومت به انسولین را افزایش خیلى کم تر بود.

وجود دارد. عالوه بر این، مى تواند از طریق دود سیگار و خوردن بعضى از غذاها وارد مى شود. فرمالدئید یک گاز است که به عنوان مواد نگه دارنده داخل اکثر مواد غذایى 
معرض مقدار زیادى فرمالدئید مى تواند باعث بروز سرطان در انسان ها شود.این ماده در آزمایشگاه باعث ایجاد ســرطان در حیوانات شده است. قرار گرفتن در بدن شود.

در واقع اسپارتام آنقدر براى بدن مضر است که همانند داروها به کبد مسمومیت کبدى اغلب در اثر مصرف برخى از داروها ایجاد مى شود. تغییر مى دهد و در نتیجه کبد از خود سم تولید مى کند.شده نشان مى دهد که اسپارتام یک ماده شیمیایى است که عملکرد کبد را رژیمى استفاده مى شود و به کبد آسیب جدى وارد مى کند. مطالعات انجام در اینجا صحبت ما در مورد قند اسپارتام است که براى شیرین کردن نوشابه هاى 3- مسمومیت کبدى
آسیب مى رساند.

انجام شده، سدیک بنزوات به ســلول هاى کبد و ساید اندام هاى منجر به ایجاد زخم و نارسایى کبدى خواهد شد. بر اساس مطالعات باعث بروز سیروز کبدى شود که سیروز کبدى در صورت عدم درمان نوشابه با دارا بودن مواد نگه دارنده اى به نام سدیم بنزوات مى تواند 4- سیروز کبدى
بیمارى هایى که عصب را تخریب مى کنند مانند پارکینسون مرتبط DNA در میتوکندرى عملکرد ســلول را مختل کرده و با بسیارى از قرار گرفت. نتایج نشــان داد که بنزوات ســدیم با غیرفعال کردن در یک آزمایش، تاثیر بنزوات سدیم بر روى مخمر زنده مورد بررسى حیاتى بدن آسیب وارد مى کند.

متوقف کرده اند پس حتما مواد تشکیل دهنده نوشابه ها را قبل از برخى تولیدکننده ها، استفاده از بنزوات سدیم را در نوشابه هاى خود است.
خرید مطالعه کنید.

همه ما ترس هایى در زندگى داریم، ترس از پیرى یکى از جالب تریِن 
آنهاست البته باعث مختل شدن زندگى افراد مى شود در نتیجه باید با 

این ترس مقابله کرد.
اگر از پیر شدن مى ترسید، بدانید که تنها نیســتید. خیلى از ما با این 
مسئله مشکل داریم و نگران درد و رنج هایى هستیم که قرار است در 
سن پیرى آن ها را تجربه کنیم و مى خواهیم در سنین باال همچنان 

جوانى و شادابى خود را حفظ کنیم؛ اما به نظر شما باید چه کار کرد؟
خیلى از افراد آنقدر از پیر شدن مى ترسند که یک نوع اضطراب شدید 
دائمى و غیر طبیعى از این مساله دارند که به آن گراسکوفوبیا یا ترس 

از پیرى گفته مى شود.

عالئم گراسکوفوبیا، ترس از پیرى چیست؟
عالئم گراســکوفوبیا در افراد مختلف متفاوت است، اما به طور کلى 

شامل موارد زیر مى باشد:
تپش قلب و نگرانى شــدید-تنگى نفس و مشکالت تنفسى-عرق 

شدید-لرز-بدن درد-مشکالت گوارشى

-دورى از دیگران به خاطــر ترس از پیرى-مصــرف بیش از حد 
دارو هاى ضد پیــرى-دورى از فعالیت هایى که باعث مشــکالت 

جسمى مى شوند.

چه چیز هایى باعث گراســکوفوبیا یا ترس از پیرى 
خواهد شد؟

متخصصان هنوز در این باره مطمئن نیستند؛ اما این مسئله مى تواند 
ژنتیکى هم باشد و به صورت اکتسابى هم اتفاق بیفتد. چیز هایى که 

روى این فوبیا تأثیرگذار هستند، شامل موارد زیر مى باشد:

تصورات منفى در مورد پیر شدن از طریق رسانه ها
در دنیاى مدرن امروزى شــبکه هاى اجتماعى هم دنبال شادابى و 
جوانى هستند و به همین دلیل تصور منفى از پیر شدن در افراد ایجاد 

شده است که به آن ها حس بى ارزشى یا نا امنى مى دهد.

مسئله سن و سال در محل کار
گاهى اوقات افراد در محل کار در مورد مسائل مختلف تعصب 

نشان مى دهند که این نشان دهنده یک 
نوع مشکل در کار است که باید رفع شود. این 

نگاه منفى در محل کار در مورد ســن و سال هم 
وجود دارد که باید از بین برود.

فشار بیش از حد
در صنعت زیبایى باور هاى منفى در مورد ایــن موضوع وجود دارد. 
صنعت زیبایى مدام به دنبال آن است که به افراد نشان دهد که باید از 
محصوالت زیبایى و ضد پیرى استفاده کنند و همین باعث مى شود 

که اعتماد به نفس افراد دچار مشکل شود.

برگزارى جشن تولد
شاید براى تان عجیب باشد، اما برگزارى جشن تولد براى بعضى ها 
وحشتناك است، زیرا متوجه مى شوند که یک سال دیگر پیر شده اند و 

همین به آن ها احساس نا امیدى مى دهد.

داشتن تجربیات منفى
خیلى از ما افراد پیر را دور و بر خود دیــده ایم که از کار افتاده بودند و 
سختى هاى زیادى را متحمل شــدند و همین باعث شده که تجربه 

منفى از پیر شدن در ذهن ها شکل بگیرد.

راه حل ترس از پیرى
اگر شما هم مایلید بدانید که چگونه باید این فوبیا را مدیریت کنیم، با 

ما همراه شوید.

پیر شدن را شبیه به یک هدیه 
بدانید

پیر شدن یعنى شما به اندازه کافى 
ســن و ســال مختلف 
تجربــه  را 
کــرده ایــد 

و این شبیه به یک 
هدیه براى شما خواهد بود و 

باید به آن به شــکل یک اتفاق 
بزرگ نگاه کنید، زیرا خیلى ها سن پیرى 

را نمى بینند و هرگز این موهبت را تجربه نمى کنند.

قدر دانستن عقل و درایت
زمانى کــه شــما پیر مى شــوید، یعنــى کولــه بــارى از تجربه
 هســتید و عقــل و درایتــى داریــد کــه افــراد جــوان آن را 
ندارنــد و از ایــن بابــت آرامــش خاطــر زیــادى را احســاس 

مى کنید.

پاس داشتن تجربیات زندگى
زمانى که پا به ســن مى گذارید، یعنى در مجموعه اى از فعالیت ها و 
روابط درگیر بوده اید و تجربیات زیادى به دست آورده اید که بسیار 

ارزشمند است.

اولویت دادن به سالمتى
براى این که حس بهترى در دوران پیرى داشــته باشید، باید قبل از 
هر چیز سالمت خود را اولویت قرار دهید که قطعا حس خوبى به شما 

خواهد داد.

برخوردارى از حمایت اجتماعى
افراد بعد از این که پا به سن پیرى مى گذارند، بیشتر توسط اطرافیان 
و جامعه مورد احترام قرار مى گیرند و شما باید این حمایت اجتماعى 

را قدر بدانید.

تمرکز به توانایى هاى بدن
شــاید بدن تان بعد از ســن پیرى؛ کمى از کار افتاده شــود، اما 
خوشبختانه مى توانید روى کار هایى که توانایى انجامشان را دارید؛ 

تمرکز کنید.

ارزشمند دانستن خود
بسیار مهم اســت که ســعى در انجام فعالیت هایى داشته باشید که 
ارزش واقعى شما را نشــان مى دهند و باعث مى شود که به خودتان 

حس خوبى پیدا کنید.

تجربه چیز هاى جدید در سن پیرى
باید یاد بگیرید که سرگرمى هاى متناســب با دوستان تان را تجربه 
کنید، افراد جدید را مالقات کنید، به مناطق خوش آب و هوا بروید و 

بیشتر از هر زماِن دیگرى استراحت کنید.

داوطلب شدن
شما باید یاد بگیرید که در سن پیرى هم هنوز توانایى انجام کار هاى 
بزرگ را دارید و در انجام امور خیر یا امور مربوط به همسایگى داوطلب 

شوید.

داشتِن الگو
باید بتوانید که از دیگران الگوى مثبــت بگیرید؛ باید زمان زیادى را 
بگذارید و روى خودتان تمرکز کنید و ببینید که چه افرادى در ســن 

پیرى هنوز هم شاداب هستند و از آن ها الگو بردارى کنید.

کمک گرفتن از یک مشاور
اگر احساس کردید که با در پیش گرفتن این راهکار ها باز هم اذیت 

مى شوید، باید از مشاور کمک بگیرید تا بتوانید خودتان را آرام کنید.

اگر از پیـــر شدن مى ترسید
 این مطلب را بخوانید!

هنده یک 
فع شود. این 

 ســن و سال هم 

ى در مورد ایــن موضوع وجود دارد. 
نشان دهد که باید از  ست که به افراد
ستفاده کنند و همین باعث مى شود 

کلشود.

و این شبیه به یک 
هدیه براى شما خواهد بود و 

باید به آن به شــکل یک اتفاق
بزرگ نگاه کنید، زیرا خیلى ها سن پیرى 

تجربهنمىکنند. اینموهبترا نمىبینندوهرگز را

تمرکز به توانایى هاى بدن
شــاید بدن تان بعد از ســن پیرى؛ کمى از کار افتاده شــود، اما
خوشبختانه مى توانید روى کار هایى که توانایى انجامشان را دارید؛

تمرکز کنید.

ارزشمند دانستن خود
که باشید فعالیتهایىداشته انجام ســعىدر اســتکه مهم بسیار

در محل کار در مورد مسائل مختلف تعصب  داشتن تجربیات منفىگاهىاوقات افراد
دیــده ایم که از کار افتاده خود را دور و بر پیر خیلىاز ما افراد
سختى هاى زیادى را متحمل شــدند و همین باعث شده که

منفى از پیر شدن در ذهن ها شکل بگیرد.

راه حل ترس از پیرى
اگر شما هم مایلید بدانید که چگونه باید این فوبیا را مدیریت

ما همراه شوید.

پیر شدن را شبیه به یک
بدانید

پیر شدن یعنى شما به اند
ســن و ســال
ت را 
کــر

نوشیدنى پرطرفدارى که کبد را نابود مى کند
ل اکثر مواد غذایى 
ضى از غذاها وارد 

ت. قرار گرفتن در 
ن ها شود.

ن نوشابه هاى 
لعات انجام 
کرد کبد را 

ى شود. 
به کبد 

تواند 
رمان 
لعات 
م هاى 

 بررسى 
ل کردن 
سیارى از 
ن مرتبط 

ى خود 
قبل از 

عوامل ابتال به سرطان روده بزرگ را بشناسیم

از هر 23 مرد و 25 زن یک نفر مى توانند مبتال به سرطان روده بزرگ غربالگرى و برداشتن پلیپ قبل از ایحاد سرطان قابلیت پیشگیرى دارد.
در  ســرطان روده بــزرگ جــزو در دنیا شوند. شــایع  دخانیات جزو عوامل بروز این عدم تحرك، چاقى و استعمال کشــورهاى غربى اســت و ســرطان هاى 

بیمارى است.

غربالگرى هــا 
انجــام  چگونــه 

مى شود؟
خون منفى است و این نوع غربالگرى ها براى افراد عادى نیز توصیهافراد مشــکوك انجام شود. تست ها شــامل عکس بردارى و تست عالمتى نــدارد و باید غربالگــرى در بین کنند. مراحل اولیه ســرطان روده بزرگ غربالگــرى ســرطان روده بــزرگ تا جوان ترها اقــدام به انجام او افزود: امروزه توصیه شده 

کاهش وزن یکبارگى پیدا کرده حتما به پزشک مراجعه کنند.افراد دچار اسهال طوالنى مدت شده یا خون در مدفوع دیده همچنین درمان سرطان روده بزرگ مانند رادیو تراپى و شیمى درمانى است. اگر سرطان روده بزرگ را مانند تست خون منفى انجام بدهند. مراکز بهداشت انجام نمى شود و افراد باالى 50 سال باید غربالگرى بزرگ قبل از ایجاد سرطان قابل پیشگیرى است. تست غربالگرى در حمید اسد زاده عضو کمیته هفته سالمت گوارش گفت: سرطان روده  مى شود.

که نیمى از آمار مربوط به آسیا است.آمارها نشان مى دهد که سالى دو میلیون نفر در دنیا به این بیمارى شده تحرك نقش زیادى به بروز بیمارى دارند.افزایش پیدا مرده و چاقى، اســتعمال دخانیات و مصرف الکل و عدم سرطان روده بزرگ در کشــورهاى در حال توسعه میزان شیوع اش فرهاد زمانى رئیس انجمن متخصصین گــوارش و کبد ایران گفت: عوامل تشدید ایجاد این بیمارى خبر داد. رئیس انجمن گوارش و کبد ایران از افزایش ســرطان روده بزرگ و 
غذاهاى سالم و ناسالم در خصوص بیمارى سرطان 

از عمر طوالنى برخوردار هستند.سایر موارد قابلیت پیشگیرى خواهند داشت و بیماران در مراحل اولیه افرادى که سابقه ژنتیکى و خانوادگى دارند قابل پیشگیرى نیست، اما بزرگ و غذاى سالم محسوب مى شود.حاوى ســبزى و غالت فراوان نقش محافظتى در برابر سرطان روده غذاى نا سالم حاوى گوشت قرمز همراه با چربى و فست فود و غذاهاى روده بزرگ چیست؟
منفى زیاد دقیق نیست. پیشگیرى و غربالگرى باعث کنترل بیمارى و شیمى درمانى از عمر خوبى برخوردار خواهند بود. تست هاى خون بیماران در مراحل ثانویه اگر بیمارى شان تشخیص داده شود با جراحى غربالگرى بیمارى سرطان روده بزرگ چیست؟

خواهند شد.
آمار ابتال به بیمارى سرطان روده بزرگ در دنیا چگونه 

این بیمارى تا 90 درصد قابل پیشگیرى اســت. با انجام تست هاى ســالمت گوارش به ســرطان روده بزرگ اختصاص پیــدا کرده و نجمه آل طه دبیر علمى هفته ســالمت گوارش گفت: امسال هفته است؟

نو
احتماال
مى توا
تاثیر
و تبد
بنابر

نتایج
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زرگ جــزو 
در  ــایع 
ىاســت و 
استعمال   و
ل بروز این 

ى هــا 
نجــام 

 توصیه شده 
ــدام به انجام 

ــرطان روده بــزرگ 
س ه ســرطان روده بزرگ ولیه

بایدغ و غربالگــرى در بین د د

عواقب وخیم استرس بر روى نوجوانان
استرس عواقب وخیمى بر روى سالمت جسمى و روانى نوجوانان مى گذارد.

یک مطالعه جدیــد در روانپزشــکى بیولوژیکى، 
علوم اعصاب شناختى و تصویربردارى 
عصبى از تصویربردارى رزونانس 
عملکــردى  مغناطیســى 
fMRI) براى بررســى  )
اثرات اســترس حاد 
و "بــزه دیدگــى 
چندگانــه" یــا 

تروماى تکرارى بر روى سه شبکه مغزى در نوجوانان استفاده کرده است.
راشیل کاور پژوهشگر اصلى این مطالعه مى گوید: در حالى که پیامد هاى منفى سالمت 
به طور جداگانه با قرار گرفتن در معرض سوء استفاده در اوایل زندگى، اختالل در رشد 
عصبى نوجوانان، و پاسخ هاى شبکه عصبى غیرطبیعى به استرس حاد مرتبط بوده 
است، هیچ مطالعه قبلى چگونگى ارتباط این عوامل با یکدیگر را بررسى نکرده است. 

اما مطالعه جدید سعى کرده تا این پازل ها را کنار هم بچیند.
پروفسور کاور و همکارانش به دنبال کشف این موضوع بودند که چگونه استرس حاد 
بر اتصال عملکردى شبکه هاى ســه گانه مغز اعم از شبکه حالت پیش فرض، شبکه 

برجسته، و شبکه اجرایى مرکزى تأثیر مى گذارد.
این سه شبکه با هم براى کنترل شناخت، احساسات و تعامل اجتماعى ضرورى هستند. 
فعالیت انحرافى در داخل و بین شبکه هاى سه گانه مدت هاست که با عالئم روانى 

همراه بوده است.
محققان داده هاى عملکردى FC را که قبًال از 79 کودك 9 تا 16 ســاله جمع آورى 
شده بود، تجزیه و تحلیل کردند که بســیارى از آن ها مکررا مورد آزار و اذیت قرار 

گرفته بودند.
براى اندازه گیرى اثرات استرس حاد بر اتصال مغز، شرکت کنندگان یک کار را در حین 
انجام اسکن fMRI انجام دادند. در شــرایط کنترل، شرکت کنندگان مسائل ریاضى 
را با سرعت خودشان تکمیل کردند و به آن ها گفته شد که پاسخ هایشان نمره گذارى 
نمى شود. در شرایط استرس، شرکت کنندگان باید به سرعت مسائل ریاضى را در مدت 
زمان مشخصى حل مى کردند و در طول آزمون بازخورد منفى در مورد عملکردشان 

داده مى شد.
در طول شرایط استرس حاد، شرکت کنندگان ارتباط عملکردى تغییر یافته بین سه 

شبکه مغز را نشان دادند.
به طور خاص، محققان شــاهد افزایش اتصال عملکردى بین شــبکه هاى اجرایى 

پیش فرض و مرکزى و کاهش بین شبکه برجسته و دو شبکه دیگر بودند.
محققان فرض مى کنند که اینسوال، ناحیه اى از مغز که با توجه به درون مرتبط است، 

مى تواند تغییرات مشاهده شده در اتصال عملکردى را واسطه کند.
محققان همچنین به دنبال بررسى این بودند که پاسخ استرس شبکه عصبى چگونه 
تحت تأثیر آزار و اذیت هــاى چندگانه قرار مى گیرد، زیرا نوجوانــان مى توانند انواع 

مختلفى از سوء اســتفاده از جمله سوء اســتفاده از جانب والدین، همساالن یا سایر 
بزرگساالن را تجربه کنند.

با مطالعه سوء اســتفاده هاى متعدد، محققان مى توانند اثرات تجمعى احتمالى قرار 
گرفتن مکرر در معرض آســیب را بر روى مغــز مطالعه کنند. نتایج نشــان داد که 
شرکت کنندگانى که به طور مکرر مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، احتماًال کاهش 
بیشترى در اتصال عملکردى بین شــبکه هاى برجسته، حالت پیش فرض و به ویژه 

جزیره نشان مى دهند.
در مجموع، یافته ها نشان مى دهند که مغز ممکن است با ضربه هاى مکرر سازگار شده 
باشد تا کمتر بتواند به تجربیات اســترس زا پاسخ دهد. درك بهتر اثرات رشد عصبى 
تروما بر مغز به محققان کمک مى کند تا نتایج روانشــناختى حاصل را بهتر بررسى 

کنند.
پروفسور کامرون کارتر، سردبیر روانپزشــکى بیولوژیکى، گفت: این مطالعه نشان 
مى دهد که چگونه تروماى تکرارى مى تواند منجر به پاسخ ناسازگارى به استرس حاد 
در شبکه هاى مهم عملکردى مغز شود. براساس این مطالعه ممکن است استرس هاى 
زندگى منجر به افزایش آسیب پذیرى عصبى در برابر استرس و مسئولیت مرتبط با 

مشکالت سالمت روان در آینده شود.

استرس عواقب وخیمى بر روى سالمت جسمى و روانى نوجوانان مى گذارد.
یکمطالعه جدیــد در روانپزشــکى بیولوژیکى، 
علوم اعصاب شناختى و تصویربردارى 
عصبى از تصویربردارى رزونانس 
عملکــردى مغناطیســى 

fMRI) براى بررســى  )
اثرات اســترس حاد 
و "بــزه دیدگــى 
چندگانــه" یــا 

تروماى تکر
راشیل کاورپ
به طور جداگ
نوجو عصبى
است، هیچ م
اما مطالعه ج
پروفسور کاو
بر اتصال عم
برجسته، و ش
این سه شبک
فعالیت انحر
همراه بوده ا
محققان داد
ت شده بود،



0606استاناستان 4376 سال نوزدهمیک شنبه  9 مرداد  ماه   1401

 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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجــع قضایى تقدیــم نمایند. راى 
شــماره 0611مورخه 1401/01/30 آقــاى على ابدى فرزند غالمرضا در ششــدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 152/05 قســمتى از پالك شــماره 1  فرعــى از 332 اصلى 
واقــع در قطعه9 بخــش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهــان – متقاضى مالک رســمى

  مشاعى مى باشد .
نتشــار نوبــت دوم :  1401  تاریــخ ا /04 نتشــار نوبــت اول: 25/  تاریــخ ا
1401 – 1344981/م الــف - حجــت الــه کاظــم زاده اردســتانى  /05 /09
- سرپرســت واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد ازطــرف آفریــن

 میرعباسى/4/286

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

1. راى شماره 140160302026003855 مورخ 1401/03/11 هیات دو مالکیت خانم 
فاطمه مزکاء به شناسنامه شماره 266 کدملى 1284988066 صادره اصفهان فرزند ناصر 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 144,62 مترمربع پالك شماره 756 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست 
در صفحه 237 دفتر 654 امالك بنام متقاضى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد

لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نمــوده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت 
در صــورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/05/09 - م الف: 1350567 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان

 – موسوى/4/289 

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

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

متقاضى موضوع سند انتقال شماره 30685 مورخه 1400/12/01 دفتر 364 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم 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 شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09 - 

تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/24 - م الف: 1357620 – رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان – موسوى/5/162

(آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت )
شــماره نامه :140185602030005714 نظر به اینکه آقاى اسداله حبیب الهى مالک 
شش – دهم دانگ مشاع از شــش دانگ باستثناى بهاى یک شــانزدهم اعیانى شش 
دانگ پالك 565 اصلى واقع در قطعه هشت  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  که بنام 
نامبرده ســابقه ثبت دارد و بموجب درخواست وارده شماره 140121702030006433 
مورخ 1401/03/03 تقاضاى اصالح سند و پرداخت بهاء یک – شانزدهم اعیانى و حذف 
آنرا نموده است و طبق سوابق ثبتى، یک – شانزدهم اعیانى متعلق است به "خانم فاطمه 
نوریان نجف آبادى" فرزند صادق ( مالک یک -  هشــتم اعیانــى ) و بیگم جان حبیب 
الهى نجف آبادى فرزند حاجى حسن ( مالک یک – هشــتم اعیانى ) و متقاضى مدعى 
گردیده که مالکین ثمینه اعیانى در دسترس نیستند و هیچگونه اطالعى از محل سکونت 
نامبرده موجود نمى باشــد، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون 
ثبت کارشناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى ثمینه اعیانى مقدار فوق از پالك 
مذکور را 3/000/000ریال ارزیابى نموده و متقاضى مبلغ مذکور را طى یک فیش بشماره 
0131127287827969 مورخ 1401/04/26 بحساب صندوق ثبت تودیع نموده است  
و چون ذینفع فاقد نشانى اســت  لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى 
یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شــده  به اداره ثبت 
اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند از 
تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح 
دعوى را به این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است 
در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهى 
طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات 
و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1401/05/09 - م الف: 
1356354 – حجت اله کاظم زاده اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

از طرف هدا چاوشى/05/164

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006000104- مورخ:1401/01/15 - برابر راى شــماره 
1643 مورخ 1401/01/15 به شماره کالسه 1643 مالکانه آقاى/خانم عباس رشیدى 
به شناسنامه شــماره 1014 کدملى 1129214631 صادره فرزند اله مراد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 259,60 متر مربع پالك شماره فرعى از 156 اصلى باقیمانده 
ماعوض شــهردارى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند ماعوض به شــماره 25,04,21925 مورخ 1388/11/18 شهردارى خمینى شهر و 
سند وکالت شماره 74282 مورخ 1388/12/5 دفتر خانه 46 خمینى شهر و سند وکالت 
شماره 80513 مورخ 1389/12/21 مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/24 – م الف: 1356531 – رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – امیر 

حسین حسن زاده/5/168

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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر 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 1877-1401/03/18 شــرکت گاز اســتان اصفهــان به شناســه ملى 
10101891781 ششدانگ ایستگاه تقلیل فشــارگاز    به مساحت 5472/80 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 10328 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9حوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى - ســند رسمى شــماره 27487 – مورخ 
70/05/12 دفتر 7 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/09 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/24 – م الف: 1357265 - حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/170

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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 5566 مورخ 1400/10/28 خانم ایران حرى نجف آبادى فرزند حسین در 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت 5000 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1517 اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24  - م 
الف: 1357591 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/172

آگهى مزایده دستور فروش مال مشاع
شــماره آگهى: 0147460000101818 تاریخ تنظیم: 1401/05/02 شــماره پرونده: 
9909982010300771 - در پرونده اجرایى 9900346 - موضوع دستور فروش مال 
مشــاع محمود بدیعى، على رحیمى و زهرا فالح اکبرى با وکالت آقاى بابک ارادى که 
منتهى به ارزیابى توسط کارشــناس منتخب این اجرا گردید با مشخصات ذیل از طریق 
مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى به فروش مى رسد. مشخصات مال موضوع مزایده: 
در خصوص پرونده 9900246 موضوع دعوى آقاى محمود بدیعى به طرفیت آقاى على 
رحیمى و خانم زهرا فالح اکبرى مبنى بر دستور فروش ملک مشاع در خصوص ارزیابى 
پالك 5 فرعى از 15 اصلى بخش 2، ضمن حضور در دادگاه و آگاهى از مفاد دســتور در 
معیت نماینده خواهان از محل وقوع ملک واقع در آدرس تنکابن، نشتارود، خشکه داران، 
خیابان کلنگه (سمت شــرق) ، قطعه 10 از نقشــه ج ب 3 (نوار دوم) از نقشجات اراضى 
جنگلى جلگه اى بازدید که به شرح آتى بدوا نسبت به تشریح ملک مورد ارزیابى اقدام و 
نظریه خود را به شرح ذیل اعالم نموده: مورد ارزیابى با پالك ثبتى 5 فرعى از 15 اصلى 
بخش 2 با مساحت 97922 مترمربع قطعه 10 از نقشه ج ب 3 (نوار دوم) از سرى نقشجات 
اراضى جنگلى جلگه اى بوده که جزو اراضى واگذارى منابع طبیعى در راســتاى اهداف 
خاص کشــاورزى مى باشد و داراى کاربرى کشــاورزى (با وضعیت فعلى صنوبرکارى) 
است. حدود اربعه عرصه عبارت است از شماًال به طول 395 مترمربع توسط سیم خاردار 
و دیواریست به قطعه 3 تفکیکى (قطعه 1 از نقشــه ج ب 3 نوار دوم). شرقا به طول 250 
مترمربع توســط دیوار به جاده بین قطعات، جنوبًا به طول 388 متــر به دیوار قطعه 10 
تفکیکى (قطعه 23 از نقشه ح ب 3 نوار دوم) و غربا به طول 50 مترمربع توسط سیم خاردار 

و دیوار به قطعه 6 تفکیکى (قطعه 11 از نقشــه ج ب 3 نــوار دوم). در داخل عرصه یک 
دستگاه ساختمان سریدارى متروکه قدیمى با مساحت حدود 55 مترمربع و یک حلقه چاه 
عمیق با عمق 100 متر وجود دارد. عرصه پوشیده از درختان غیرمثمر با سن متوسط 15 
سال عمومًا از جنس صنوبر و در بعضى از نقاط از جنس توسکا و پلت بوده و تاج پوشش 
درختان موجود در سطح عرصه در حدود 85 درصد اســت. نتیجه کارشناسى: باتوجه به 
وضعیت ملک مورد ارزیابى از نظر چگونگى واگذارى، مالکیت مشاعى، مساحت و کاربرى 
منصوره و نیز باتوجه به نوع پوشش گیاهى ملک از نظر درختان موجود و میزان حجم و 
کیفیت آنها و همچنین باتوجه به اعیانات موجود (ساختمان سرایدارى قدیمى و چاه آب) 
و با در نظر گرفتن امالك مشابه در منطقه و فارغ از معابر احتمالى بعدى، ارزش روز ملک 
به مبلغ 1,200,000 (یک میلیون و دویست هزار) تومان براى هر مترمربع و براى 97922 
مترمربع کارشناسى به قرار 117,506,400,000 (یکصد و هفده میلیارد و پانصد و شش 
میلیون و چهارصد هزار تومان) برآورد و تعیین گردید. ضمنًا نقشه ملک مورد ارزیابى ضم 
پرونده مى باشد. این مبلغ در زمان مزایده به عنوان مبلغ پایه محاسبه و کسانى که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محســوب و مى بایست ده درصد مبلغ پیشنهادى را 
نقدا و مابقى را ظرف مهلت یک ماه تأدیه نمایند. در صورت عدم تأدیه مبلغ باقیمانده در 
مهلت قانونى مزایده ابطال و مبلغ واریزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنًا 
اجراى مزایده به صورت حضورى بوده و شرکت در آن براى عموم به استثناى مشمولین 
ماده 127 قانون اجراى احکام مدنى بالمانع مى باشد هر کس مى تواند در مدت 5 روز قبل 
از روزى که براى فروش معین شده است اموالى را که آگهى شده مالحظه نماید. ضمنا 
با توجه به اینکه امکان پرداخت مبلغ ده درصد در این اجراى احکام فى المجلس فراهم 
مى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست قبل از حضور مزایده به بانکى که در 
آن موجودى دارند مراجعه و سقف برداشت از حساب را برداشته تا نسبت به پرداخت مبلغ 
ده درصد صرفا با یک فقره کارت بانکى از طریق دستگاه کارت خوان موجود در این اجرا 
در روز مزایده اقدام گردد. زمان مزایده: 1401/05/29 ســاعت 10 صبح. مکان مزایده: 
دفتر اجراى احکام مدنى دادگاه بخش نشتا - م الف: 1358260-  مدیر دفتر اجراى مدنى 

دادگاه بخش نشتاـ  نعیم چشمه سیماب/5/179

بارش هاى موسمى و جریان ســیل پس از چهار سال، 
کام «گاوخونــى» را تر کرد و به تاالب خشــکیده جان 

دوباره داد.
حســین اصغرى از ســاکنان ورزنه و از دوســتداران 
محیط زیســت و تاالب گاوخونى که  لحظه به لحظه از 
ورود سیالب به تاالب تصویربردارى کرده است، به مهر 
گفت که سیالب ها از ســمت قلعه خرگوشى در شرق 
تاالب و نیز از سمت گردنه مأل احمد ورزنه در ضلع شمال 

غرب تاالب وارد گاوخونى شده است.
منصور شیشه فروش مدیر کل ســتاد مدیریت بحران 
استاندارى هم گفت: سیالبى که در شهرستان ورزنه رخ 

داده با برنامه ریزى ها و پیگیرى ها از سه ناحیه در این شهر 
به ســمت تاالب گاوخونى هدایت شده است. وى ادامه 
داد: سیالب از سمت جنوب شرق و شهرستان کوهپایه 
از روستاهاى جعفرآباد، دخر آباد و مجید آباد آغاز شد و به 
سمت شهر کوهپایه و شهرك صنعتى کوهپایه و سپس 

شهرستان هرند جریان یافت.
تاالب بین المللــى گاوخونى پیش از ایــن بارش ها در 
بدترین شرایط 20 سال اخیر قرار گرفته بود و با 98 درصد 

خشکى به بیابان و کانون ریزگرد تبدیل شده بود.
جریان سیالبى از شهرضا نیز به سمت تاالب گاوخونى 

منحرف شد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به ثبت نام 
بیش از 65 هزار اصفهانى براى مراسم اربعین در سامانه 
سما، گفت: ثبت نام پیاده روى اربعین از دهم تیر در سامانه 

سماح آغاز شده است و تا هفدهم مردادماه ادامه دارد.
علیرضا صادقى افزود: پــس از تکمیل ثبت نام ها، دولت 
عراق درخصوص اینکه مراسم اربعین امسال مانند سال 
گذشــته به صورت هوایى برگزار مى شــود یا زائران به 
صورت زمینى مشرف مى شوند، تصمیم گیرى و نتیجه 
نهایى را اعالم مى کند. درحال حاضر ایرانیان براى ورود 
به عراق براى زیارت نیازى به ارائه ویزا ندارند اما اینکه در 
ایام محرم نیز مى توانند بدون ویزا وارد خاك عراق شوند 

یا خیر، مشخص خواهد شد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با تاکید بر تزریق دو 
دوز واکسن کروناى زائران و اهمیت نداشتن نوع واکسن 
تزریقى، تصریح کرد: به افراد داراى بیمارى هاى خاص 
مانند بیماران سرطانى، کلیوى، دیابت شدید و افرادى که 
نیازمند مراقبت هاى ویژه هستند، توصیه شده است که 

در سامانه سماح ثبت نام نکنند.
وى ادامــه داد: درحال حاضــر افراد باالى 65 ســال 
اجازه ثبت نام در ســامانه ســماح را ندارند اما به محض 
صادر شدن مجوز از ســمت دولت عراق، اطالع رسانى

 مى شود. 

 لب هاى تاالب گاوخونى 
تر شد

ثبت نام 65 هزار اصفهانى 
براى اربعین

توزیع آب در اصفهان
با اختالل مواجه شد

با توجه به وقوع بارش هاى شـدید و سـیالبى شدن 
رودخانه زاینده رود در باالدسـت سـد چم آسـمان، 
کـدورت آب ورودى بـه تصفیـه خانـه آب اصفهان 
که منبع تأمین آب 58 شهر و بیش از 300 روستاى 
استان اصفهان است، افزایش یافت و باعث کاهش 
عملکرد ایـن تصفیه خانه شـد. این موضـوع باعث 
شـد برخى مناطق اسـتان اصفهان با قطعـى و افت 
فشار آب مواجه شوند. شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در اطالعیه اى از مردم اسـتان خواسـت با 
توجه به کاهش ظرفیت تصفیه خانه آب باباشیخعلى، 
در مصارف آب صرفه جویى کنند. سرپرسـت روابط 
عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
عمده مخـازن ذخیره آب اصفهـان در روزهاى گرم 
خالى مى شود و هنگام شب، ُپر مى شـد، اما به دلیل 
کم شـدن تولید آب، مخـازن ذخیره آب ُپر نشـده و 
احتمـال دارد قطعى آب در اصفهـان همچنان ادامه 
یابد. مجید حبیبیان درباره اینکه شرایط فعلى تا چه 
زمانى ادامه مى یابد، گفت: تداوم این شرایط بستگى 
بـه بارش هـاى باالدسـت دارد و اگر دوبـاره بارش 
سیل آسا داشته باشیم، ممکن است قطعى آب و افت 
فشار آب در اصفهان طوالنى تر شود. در همین حال 
100 دستگاه تانکر آبرسان، آبرسانى در نواحى داراى 
کمبود آب اسـتان اصفهان را انجام دادند. عالوه بر 
تامین 50 دسـتگاه تانکر  درسطح استان، مقرر شد با 
دستور شـرکت مهندسـى آب و فاضالب کشور 50 
دسـتگاه تانکر آبرسانى سیار از سـایر نقاط کشور به 

اصفهان اعزام شود.

خبر

دریا قدرتى پور
تغییر رفتار در بازار مسکن، ساختمان سازى در اصفهان را به مرز بحران 
نزدیک کرده اســت. باز شدن پاى دالالن ســکه و ارز به بازار مسکن 
اکنون با هشــدارهاى جدى از طرف دبیر انجمن انبوه سازان مسکن 
اصفهان روبه رو شده است. به نظر مهدى شیخ سجادیه، ورود افراد غیر 
متخصص به این حوزه وضعیت مسکن سازى را خطرناك کرده است. 

از ســویى دیگر خریدهاى ســرمایه اى با هدف مصون ماندن از تورم 
عمومى خطر دیگرى اســت که بازار مســکن را تهدید مى کند و دبیر 

انجمن انبوه سازان مسکن نسبت به آن هشدار مى دهد. 
واسطه هایى که تا چندى پیش در عرصه طال و ارز سرمایه گذارى مى 
کردند، اکنون از کم جانى بازار ســاختمان استفاده کرده اند و به سمت 
احتکار مصالح ساختمانى روى آورده اند تا بتوانند در این روزهاى سرد 

ساختمان سازى از گرمى بازار احتکار سود ببرند. 
آنها با تغییر قیمت ها نه تنها به رکود بیشتر در بازار مسکن کمک کرده 
اند، بلکه به واسطه اینکه تخصص چندانى در ساخت و سازها ندارند اگر 

انبوه سازى هم انجام شود با افت کیفیت زیادى روبه رو خواهد بود. 
حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به این موضوع 
واکنش نشــان داده و از افزایش قیمت مصالح ساختمانى ابراز نگرانى 
کرده اســت: «افزایش بى ضابطه قیمت دالر در بازار،  باعث شــده که 
فرصت طلبان از وضعیت نابسامان کشور اســتفاده کنند و براى انتفاع 
بیشتر حجم بسیار باالیى از انواع مصالح ساختمانى را در انبارهاى خود 

احتکار کنند.»
موضوعى که او مطرح کرده به شکل واضحى در بازار مسکن خودش 
را نشان داده اســت به طورى که این بازار اکنون با افزایش سرسام آور 
قیمت مصالح ســاختمانى از یک طرف و انبوه سازان غیر متخصص از 

سوى دیگر روبه رو است. 
اینها همه در حالى اتفاق افتاده که بازار مســکن به دلیل فاصله گرفتن 
از توان قشرى که خریدار آن هستند، کشش رشد سنگین قیمت ها را 
ندارد اما تقاضاى بالقوه اى که در این بازار وجود دارد، باعث شده سر و 
کله دالالن ساختمان ســاز در این بازار پیدا شود، زیرا تصور غالب این 

است که بازار ِملک، مأمن مناسبى براى محافظت در برابر تورم است. 
به گفته دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن اصفهــان، ورود این افراد 
و بدتــر از آن انتخاب پیمانــکار و تهیه و طراحى مســکن هایى که با 
هر حادثه اى ممکن اســت فرو بریزد هشدارى اســت که نباید مورد 

بى توجهى قرار گیرد. 
به گفته مهدى شیخ ســجادیه، با اینکه قانون تعاریف درستى در حوزه 
ساختمان سازى کرده و مشخص کرده اســت که چه کسانى مجرى 
ذیصالح هستند و مى توانند ساختمان سازى کنند، اما زمانى مسکن در 
جامعه با مشکل مواجه مى شود که افرادى که در زمینه طال و فرش فعال 
هستند بخواهند مازاد پول خود را به ساختمان سازى اختصاص دهند و 
بدتر از آن اینکه خودشان نسبت به این کار اقدام کنند و انتخاب پیمانکار 

و تهیه و طراحى نقشه را انجام دهند.

آنطور که از گفته هاى دبیر انجمن انبوه سازان مسکن مشخص مى شود 
این انبوه سازى ها بیشتر براى قشــر متوسط به پایین انجام مى شود و 
با لوکس ســازى فرق مى کند: «به طور قطع قشر مخاطب ما در انبوه 
سازى، قشر متوسط از جمله دهک هاى چهارم و پنجم جامعه را در بر 
مى گیرد و این بدان معناست که براى انبوه سازى امکان این وجود ندارد 
که نظارت صد در صدى بر روى تمام واحدها داشته باشیم و انتظار بر این 
است که سازمان هاى ناظر در این زمینه به تعهدات خود عمل کنند البته 

مالک هم بى تقصیر نیست.»
با اندکى تأمل در این باره مى توان به بحران آمیز بودن و وخامت اوضاع 
مسکن پى برد. افزایش قیمت مصالح ســاختمانى در یکسال گذشته 
زمینه ساز افزایش چندین برابرى قیمت مسکن شــده و میزان تولید 

مسکن در یکسال گذشته به دلیل نوسانات ایجاد شده در بخش مسکن 
کاهش یافته و همین موضوع موجب بر هم خوردن بازار عرضه و تقاضا 

شده است.
با این تفاسیر اگر رونقى در بخش مسکن و اشتغال هاى ایجاد شده در 
این بخش نباشــد و احتکارکنندگان و افراد غیرمتخصص به این حوزه 
ورود پیدا کنند، ضربه بزرگــى به اقتصادى مى زنند که اشــتغالزایى 

سنگینى را به دوش مى کشد. 
به همیــن منظور دولــت بایــد با نظــارت بیشــتر، از احتــکار در 
ایــن بخــش، جلوگیــرى کــرده و زمینــه ســاز کاهــش قیمت 
مصالــح ســاختمانى و در نتیجــه بهبــود وضعیت بازار مســکن در

 کشور شود.

کارت زرد به بازار مسکن

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود امیران لوله اسپادانا درتاریخ 1401/05/05 به شماره ثبت 
71654 به شناســه ملى 14011371236 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولیدلوله هاى 
مقوایى از قطر چهار سانتیمتر تا بیست سانتى متر با روکش کاغذ کرافت ،بازیافت،وایت 
تاپ توسط چسب سیلیکات یا پى وى اى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر قهجاورستان، غدیر، کشاورز، کوچه 
((فرعى 12))، کوچه شاهد، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8376110011 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 4,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى محسن خلیلى شهرضا به شماره ملى 1199135518 
دارنده 2000000000 ریال سهم الشرکه آقاى سروش صابریان بروجنى به شماره 
ملى 1271769204 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقاى احمد دالل باشى 
اصفهانى به شماره ملى 1285932285 دارنده 1500000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى محسن خلیلى شهرضا به شماره ملى 1199135518 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى 
سروش صابریان بروجنى به شماره ملى 1271769204 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى احمد دالل باشى اصفهانى به شماره ملى 1285932285 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358102)

هشدار دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان نسبت 
به ورود دالالن سکه و ارز به این بازار
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سرانجام CAS پس از چند مرحله به تعویق انداختن اعالم 
رأى، حکم نهایى در ارتباط با پرونده شکایت باشگاه النصر 
از پرســپولیس را ابالغ کرد. این دادگاه داورى ورزشــى 
درخواست غرامت باشگاه عربستانى را رد کرده تا این پرونده 
به صورت کامل بسته شود. النصرى ها در نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آســیا 2020 در ضربات پنالتى برابر پرسپولیس 
شکســت خوردند. بعد از بازى نماینده عربستان به بهانه 
خریدهاى غیر قانونى سرخپوشان از این تیم شکایت کرد 
که البته هم AFC و هم کمیته استیناف این شکایت را رد 
کرد اما النصر به CAS شــکایت کرد که درخواســت آنها 
در این دادگاه هم مورد قبول قرار نگرفــت تا این پرونده 
در نهایت بعد از پروســه اى طوالنى مدت دو سال و نیمه 

بسته شود.

تیر النصر به سنگ خورد

02

پرسپولیســى ها که در هفته اول لیگ برتر باید به مصاف 
ذوب آهن بروند، بعد از توافق با ســینا اسدبیگى، با محمد 
ســلطانى مهر دیگر هافبک تیم اصفهانى هــم به توافق 
رسیدند و احتماًال طى روزهاى آینده قرارداد این بازیکن با 
باشگاه پرسپولیس رسمى خواهد شد. شاگردان یحیى گل 
محمدى در صورت عقد قرارداد با سلطانى مهر فقط نیاز به 
یک یا دو مهاجم خارجى خواهند داشــت که در این راستا 

اقدامات الزم صورت گرفته است.

توافق سرخ ها 
با یک ذوبى دیگر

05

در دیدارهــاى هفته دوم لیگ دســته اول فوتبال بلژیک 
موســوم به ژوپیلر لیگ، تیم فوتبال شــارلوا میهمان تیم 
یونیون سن ژیلوا بود و این بازى را با نتیجه یک بر صفر به 
میزبانش واگذار کرد. على قلى زاده هافبک ایرانى تیم شارلوا 
در دقیقه 74 به عنوان سومین بازیکن تعویضى تیمش و به 
جاى ریوتا موریوکا به میدان رفت اما نتوانســت به تیمش 

براى فرار از قبول اولین شکست فصل کمک کند.

اولین شکست یاران قلى زاده

هافبک بابلى سپاهان در مصاف تدارکاتى برابر قطر بازوبند کاپیتانى سپاهان را بر بازو بسته بود.
سپاهان در سومین و آخرین دیدار تدارکاتى اردوى ترکیه به مصاف المسیمیر قطر رفت و در پایان 

این مسابقه را با نتیجه یک بر صفر واگذار کرد.
یکى از نکات جالب توجه این مسابقه اما بازوبند کاپیتانى بر دست محمد 
کریمى بازیکن جوان سپاهان بود که در تصاویر منتشر شده توسط روابط 

عمومى باشگاه دیده شد.
کریمى 26 ساله در ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى امیر قلعه نویى 

از رایکاى بابل بود و توانست در همان فصل عنوان پدیده مسابقات را 
از آن خود کند و بهترین پاسور لیگ لقب گرفت.

این بازیکن بابلى حاال به واسطه چهار سال حضور پیاپى در اردوى 
طالیى پوشان اصفهانى و با توجه به جدایى برخى بازیکنان با تجربه 

تیم حاال در جوانى تبدیل به یکى از مهره هاى کلیدى سپاهان شده 
و پس از قلعه نویى و محرم نویدکیا به نظر مى رسد ژوزه مورایس 

نیز حساب ویژه اى روى او  و توانایى هایش باز کرده است. 
گفتنى اســت به نظر مى رســد با توجه بــه تجربه جالل 
على محمدى ایــن بازیکن به همراه محمدرضا حســینى 
کاپیتان هاى اول و دوم سپاهان در لیگ بیست و دوم باشند.

هافبک بابلى، کاپیتان جدید سپاهان

04

دراگان اسکوچیچ، ســرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان 
همراه با کرونوسالو رندولیچ، دســتیار خود براى بازدید از 
اردوى تیم هاى ایرانى حاضر در ترکیه به این کشــور سفر 
کرده است. سرمربى تیم ملى پس از این سفر در دهه دوم 

شهریور به ایران بازمى گردد.

اسکوچیچ
 شهریور برمى گردد

مهاجم ششدانگ؛ کلیدواژه مشترك سرخابى ها در نقل 
و انتقاالت تابستانه اســت. تقویت خط حمله استقالل و 
پرسپولیس بزرگ ترین دغدغه این روزهاى سرمربیان این 

دو تیم تهرانى است. 
ســکاندار پرتغالى آبــى ها از 
عملکرد ســه فوروارد جدید 
و مهاجمــان قدیمــى این 
تیم چندان راضى نیســت و 
خطر اخراج از اســتقالل پیش 
از شــروع لیگ، برخى از این 
بازیکنان را تهدید مى کند.

پرسپولیسى ها هم با اینکه 
نقل و انتقــاالت را طوفانى 
شــروع کردند اما هنوز موفق 

به خرید مهاجم مد نظر سرمربى خود نشده اند. 
نارضایتى «ریکاردو ساپینتو» از خط حمله تیمش 
وقتى باالگرفت که مهاجمانش در چهار بازى 
تدارکاتى اســتقالل موفق به گشودن دروازه 
حریفان نشــدند. یحیــى گل محمدى هم 
مدتهاســت با ابراز گله از ضعــف خط حمله 
تیمش در امر گلزنى براى رفع این معضل به 

دنبال جذب مهاجم ششدانگ است. 
اما حاال و در آســتانه لیگ بیســت و دوم، نه 
بازده خط حمله اســتقالل در دیدارهاى دوســتانه و 

تمرینات توانسته سرمربى این تیم را مجاب کند و نه همکار 
پرسپولیســى او در به خدمت گرفتن بازیکن دلخواهش 
توفیق یافته اســت. اینها همه در حالى اســت که جمع 
هافبک هاى ستاره لیگ در پرسپولیس یحیى جمع است 
اما استقالل در نقل و انتقاالت آنچنانکه باید و شاید مهره 
ارزشمندى براى این پست جذب نکرده است. شاید یکى 
از دالیل ناکام بودن خط حمله آبى ها در گلزنى هم همین 
عدم حضور هافبک هاى گلساز در ترکیب این تیم باشد. 
هرچه نباشد مهاجمان استقالل جزو بهترین بازیکنان خط 

حمله ایران به شمار مى آیند.
همه اینها نشاندهنده آن است که مشکل دو تیم مدعى لیگ 
در خط حمله از عملکرد نامطلوب، نامتوازن و بى محاباى 
آنها در نقل و انتقاالت سرچشمه مى گیرد. یحیى از همان 
ابتدا چشمش دنبال چند مهاجم بود اما مى گوید با کوتاهى 
مدیران باشگاه آنها را از دســت داده، استقاللى ها هم که 
نیمى از خریدهاى خود را پیش از تعیین سرمربى جدیدشان 
انجام دادند و دور از تصور نبود که سبک بازى آنها با سلیقه 
کادرفنى سازگار نباشد، ضمن اینکه نیازهاى تیم هم در نقل 

و انتقاالت درنظر گرفته نشده است.
با این تفاسیر شاید این دو حریف سنتى براى اولین بار در 
طول تاریخ لیگ ایران با تن دادن به جابه جایى یا انتقال 
قرضى تنى چند از مهره هاى خود درصدد رفع این معضل 
برآیند. مثًال استقالل مهاجمانى که سبک بازى آنها مورد 
پسند ساپینتو نیست را به پرسپولیس منتقل کند و به ازاى 
آن چند هافبک این تیم در لیگ بیست و دوم با پیراهن آبى 

به میدان بروند. با این روش هم پرسپولیس با اضافه 
کردن یک مهاجم توانمند خط حمله اش را تقویت 
مى کند و هم استقالل ناکامى مهاجمانش در گلزنى را 

با افزودن هافبک هاى توانا رفع مى کند.
هرچند ممکن است ســرخابى ها تمایل داشته باشند 

همچنان به نبرد دیرینــه خود حتى بیــرون از میدان 
مســابقات ادامه دهند و براى همین ترجیح مى دهند به 

هر قیمتى که شده اجازه ندهند بازیکنى از تیمشان لباس 
تیم حریف را به تن کند؛ به این ترتیب هیچ بعید نیست 
از طرفى برخى از مهاجمان آبى پوش مجبور شوند پیش 
از به صدا در آمدن سوت بازى افتتاحیه لیگ، ساك به 
دوش راه خروج از باشگاه استقالل را به مقصد تیمى 
غیر از پرسپولیس در پیش گیرند و در سوى مقابل در 
پرسپولیس هم اگرچه داشتن مهره هاى نامدار و قابل 
اتکا در خط هافبک نعمتى براى این تیم محسوب 
مى شود اما به همان اندازه تعداد زیاد این بازیکنان 
مى تواند دردسرساز باشــد چرا که برخى از آنها با 
گیر کردن در ترافیک سایرهمپستى هاى خود به 
نیمکت تبعید مى شوند و فرجام نیمکت نشینى 
ستاره ها هم که برهمگان مثل روز روشن است. 
بدتر از همه اینکه با این روند دست یحیى هم در 

جذب مهاجم مورد نظر در پوست گردو مى ماند.
 با وجود این، شــاید بــراى اولین بار بد نباشــد که 

سرخابى هاى پایتخت با رفاقت در حق یکدیگر به جاى 
رقابت اقدام به درمان درد مشترك خود نمایند.

مهاجم ششدانگ؛ کلیدواژه مشترك سرخابى ها
ا

ند 
دان 

هند به 
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مرضیه غفاریان

کاپیتان اسبق سپاهان مى گوید انتظارات هواداران سپاهان 
و پرسپولیس کار مربیان شان و بازیکنان را سخت مى کند 

و هواداران باید بدانند که یک تیم براى قهرمانى نیاز به 
آرامش دارد.

لئون استپانیان درباره حضور ژوزه مورایس در سپاهان 
اظهار کرد: او دستیار ژوزه مورینیو بوده و مربى 

بزرگى است که دانش روز دارد. سپاهان 
بازیکنان خوبى جــذب کرده و خود 

مورایس هم بازیکنان خوبى را به 
تیم آورده است. باید منتظر بمانیم 
و ببینیم عملکرد سپاهان در لیگ 

برتر به چه صورت خواهد بود.
او درباره وضعیــت لیگ پیش 
روى و مدعیان لیگ برتر گفت: 

استقالل، پرســپولیس، سپاهان 
و فوالد همیشــه بــراى قهرمانى تیم 

مى بندند و بازى هاى جذابى پیش رو داریم. باید 
دید بازیکنان خارجى و جدید سپاهان چگونه 
خود را نشان خواهند داد. از بازى استقالل و 
سپاهان مشخص مى شود کدام تیم آماده تر 

است یا کدام تیم براى قهرمانى مى جنگد.
کاپیتان اســبق ســپاهان با بیان این که 
هواداران هر تیمى دوست دارند که 
تیم شان قهرمان شود، عنوان 
کرد: سپاهان هم در دو سه 
سال گذشته براى قهرمانى 
تیم بســت. با ایــن حال 
توانست سهمیه آسیایى 
را کسب کند و این خوب 
اســت. هواداران درست 
است از تیم انتظار دارند 
اما همیشــه آنطور که 

مى خواهیم نمى شود و فقط یک تیم قهرمان مى شود. تیمى 
که آماده تر و تاکتیک پذیرتر باشد موفق تر است.

او ادامه داد: نتایج ابتداى فصل خیلى مهم است. کار در نیم 
فصل اول سخت اســت و به همین دلیل تیمى که بتواند 
در این نیم فصل امتیازات بیشترى کســب کند، مى تواند 
موفق تر باشد. انتظارات هواداران ســپاهان و پرسپولیس 
کار مربیان شان و بازیکنان را سخت مى کند و هواداران باید 

بدانند که یک تیم براى قهرمانى نیاز به آرامش دارد.
او درباره شــرایط خودش و این که مربى گرى خواهد کرد 
یا خیر، گفت: من اکنــون دو تیم در رده هــاى پایه دارم و 
با آن ها کار مى کنم. مــدرك A اروپــا را دارم اما براى کار 
کردن در لیــگ ارمنســتان باید مدرك ســطح باالترى 
داشته باشــم. با این حال در حال کار هســتم و در آینده در 
لیگ برتر ارمنســتان کار خواهم کــرد. در حال حاضر هم 
چند پیشــنهاد از لیگ برتر ایران دارم امــا تصمیم قطعى

 نگرفتم.

کاپیتان اسبق سپاهان:

انتظار زیاد هواداران کار را سخت مى کند

رسانه قطرى در گزارشى به دلیل موفقیت تیم 
گمنام این کشور مقابل سپاهان پرداخت.

تیم فوتبال سپاهان در بازى سوم تدارکاتى اش 
به مصاف تیم دسته اولى و گمنام قطرى یعنى 
مسیمیر رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست 

خورد.
نشریه «الوطن» قطر در گزارشى با عنوان برد 
بزرگ مسیمیر مقابل تیم سرشــناس ایرانى 
نوشت: تیم فوتبال مســیمیر موفق شد مقابل 
ســپاهان تیم سرشــناس ایرانى که در فصل 
گذشته در لیگ برتر ایران ســوم شده بود، به 

پیروزى برسد.
این تیم ایرانى فصل قبل تر نایب قهرمان ایران 
شده بود و یکى از تیم هاى مطرح ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا است. بازیکنان مسیمیر از قدرت 
تیم ایرانى نترسیدند بلکه با قدرت ظاهر شدند 
و هیبت رقیب قدرتمند ایرانیشان را شکستند و 

موفق شدند با گلزنى برونو به پیروزى برسند.
در ادامه مهاجمان ســپاهان نتوانستند از دیوار 
دفاعى و مستحکم مســیمیر عبور کنند و در 
نهایت رقیب ایرانى با وجود حمالت متعدد از 

گل زدن ناامید شد و بازى را واگذار کرد.

دلیل باخت سپاهان
 مقابل تیم دسته اول قطرى

ید انتظاراتهواداران سپاهان
 و بازیکنان را سخت مى کند 

 تیم براى قهرمانى نیاز به 

 ژوزه مورایس در سپاهان 
ینیو بوده و مربى 

د. سپاهان 
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یک رسانه انگلیســى خبر داد مهاجم ملى پوش ایرانى 
پیشنهاد مالى خوب را رد کرد تا در انگلیس بماند.

اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشورمان نیم فصل 
گذشته از فنرباغچه ترکیه به صورت قرضى راهى هال 

سیتى انگلیس شد.
صیادمنش بعد از 6 ماه حضور در تیم انگلیســى ها على 
رغم حضور کــم در ترکیب به دلیــل مصدومیت ولى 
توانایى هایش را نشان داد و مدیران باشگاه هال سیتى 

را مجاب کرد تا او را به صورت دائمى به خدمت بگیرند.

هال ســیتى براى جذب صیادمنش مبلغ 4 میلیون یورو 
به فنرباغچه ترکیه پرداخت و با این بازیکن با استعداد و 

جوان ایرانى به شکل دائمى جذب کرد.
ســایت «هال ســیتى نیوز» در جدیدترین خبر در این 
زمینه فاش کرد اللهیار صیادمنش ستاره ایرانى پیشنهاد 
مالى نجومى قبل از امضاى قرارداد دائمى با هال سیتى 
داشت ولى ماندن در هال ســیتى به دریافت پول بیشتر 

ترجیح داد.
مهاجم ملى پوش کشــورمان ترجیح داد تا در چمپیون 

شیپ لیگ دسته اول انگلیس بازى کند و این پیشنهاد 
مالى نجومى را رد کرد.

یک رسانه پرتغالى اعالم کرد باوجود عقب نشینى باشگاه فنرباغچه 
براى جذب مهاجم ایرانى پورتو، پرونده انتقال مهاجم ایرانى پورتو به 

میالن همچنان باز است.
مهدى طارمى مهاجــم ایرانى تیم فوتبال پورتــو باوجود حضور در 
تمرینات پیش فصل این تیم و آماده شــدن براى دیدار ســوپرجام 

همچنان در بازار نقل و انتقاالت اروپا مورد توجه است.
باشــگاه فنرباغچه یکى از تیم هایى بود که رسانه هاى ترکیه اعالم 
کرده بودند قصد دارد طارمى را در اختیار بگیرد اما «خورخه ژسوس» 
ســرمربى این تیم در نهایت اعالم کرد که مهاجــم ایرانى پورتو را 

نمى خواهد و در خط حمله به اندازه کافى بازیکن دارد.
باوجود عقب نشینى باشــگاه فنرباغچه از جذب طارمى اما نشریه 
cmjornal پرتغال مدعى شــد باشــگاه آث میالن ایتالیا همچنان 

خواهان این مهاجم است. به نوشته این نشریه، انصراف فنرباغچه از 
خرید طارمى، میالن را براى جذب این بازیکن در جلو قرار داده است.

این در حالى است که چند روز پیش، انتشــار مصاحبه اى از مهدى 
طارمى درباره تمایلش براى جدایى از پورتو حســابى خبرساز شد. 
طارمى گفته بود اگر جاى مدیران پورتو بود، بازیکن 30 ساله را براى 

رسیدن به سود مالى مى فروخت.

پرونده انتقال طارمى به میالن همچنان باز است
به نظر مى رسد مهاجم ایرانى شباب االهلى در فرصت پیش روى نقل 

و انتقاالت به الوصل دیگر تیم شهر دبى ملحق خواهد شد.
مهدى قایدى که در در لیست تیم شباب االهلى براى حضور در اردوى 
تیم صربستان جاى نگرفت منتظر پایان مذاکرات باشگاه با تیم هاى 
خواهان خود است تا در تمرینات تیم جدیدش شرکت کند. بر اساس 
خبرهاى رسیده و آنچه که در رسانه هاى امارات منتشر شده مذاکرات 
باشگاه شباب االهلى با باشــگاه اتحاد کلباء نتیجه مثبتى به دنبال 
نداشته است و این مذاکرات متوقف شده است. این بدین معنى است 
که مهدى قایدى احتماال به دیگر تیم شهر دبى یعنى الوصل ملحق 

خواهد شد. ممکن است صدور رضایتنامه براى مهدى قایدى دائمى 
باشد. دلیل طوالنى شدن روشن شــدن وضعیت مهدى قایدى هم 
همین است و باشگاه ها در خصوص صدور رضایتنامه این بازیکن به 
صورت قرضى و دائمى در حال بحث هستند. طبق قانون در این میان 

رضایت مهدى قایدى هم شرط است.
فرهاد مجیدى در روزهاى حضور در دبى پیش از سفر به اتریش براى 
حضور در اردوى تیم اتحاد کلباء تالش زیادى کرد این نقل و انتقال 
صورت گیرد اما در نهایت به تنهایى راهى اتریش شد تا نشان دهد به 

طور جدى حضور مهدى قایدى در تیمش منتفى شده است.

باشوى آبى ها به الوصل نزدیک تر شد

جواب منفى مهاجم ایرانى به پیشنهاد نجومى

نشریه «بیلد» آلمان در گزارشى به معرفى سردار آزمون 
مهاجم ایرانى تیم بایر لورکوزن پرداخت. در این گزارش 
آمده است که لورکوزن با این مهاجم مى خواهد به بایرن 

حمله کند چون او این کار را خوب بلد است.
در بخش ابتدایى این مطلب آمده است: «در آلمان، بسیارى 
از هواداران فوتبال اکنون نام او را مى شناسند؛ در سرزمین 
مادرى او، توضیح اضافه اى الزم نیســت. ســردار آزمون 
(27 ساله) فوق ســتاره مخفى بوندسلیگا است. در ایران او 
یک قهرمان مردمى است. او با 4.8 میلیون دنبال کننده در 
اینستاگرام، جلوتر از متس هوملز است و این تنها بخشى از 

چیزى است که باید در مورد او بدانید...»

در این گزارش به 52 اسب مسابقه اى که آزمون دارد، اشاره 
شده است. سردار در این خصوص گفت: اسب هایم در ایران 

و استرالیا هستند. اولین اسبم را در 17 سالگى خریدم.
وى گفت: وقتى کوچک بودم، پــدر، پدربزرگ و عمویم در 
مزرعه بزرگشان اسب داشتند. اسب ها همیشه نقش زیادى 
در خانواده ما داشته اند. با کمک پدرم در سه سالگى توانستم 

اسب سوارى کنم. این آغاز عشق من به این حیوانات بود.
آزمون اطمینان مى دهد که نام تمام 52 اسبش را مى داند. او 
مخصوصًا به سرکان نریان عالقه ویژه اى دارد: «من همه 
اسب هایم را دوست دارم، اما سرکان و پدرش مورد عالقه 
من هستند. سرکان یک ساله است، او در دو سالگى مسابقه 

مى دهد.» مهاجم تیم ملى ایران همچنین درباره اینکه چه 
کسى از اسب هایش در ایران مراقبت مى کند، گفت: من یک 
مزرعه بزرگ اسب و یک مدیر براى اداره آن در ایران دارم. 
مربیان و ســوارکارانى براى تمرین و سوارکارانى هم براى 

مسابقات دارم.
آزمون از حضورش در تیم لورکوزن رضایت کاملى دارد. او 
تاکید کرد: لورکوزن بهترین تیم باشگاهى است که تا به حال 
در آن بازى کرده ام. من هرگز ندیده ام که باشگاهى با این 
حد از احترام به یکدیگر به این اندازه حرفه اى کار کند. وقتى 
بازیکن جدیدى مى آید، هیچ وقت احساس غریبى نمى کند. 

شخصاً بالفاصله احساس کردم که در خانه هستم.

آزمون: حرفه اى تر از لورکوزن ندیده ام
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باشگاه فوالد خوزستان به صورت رسمى از وریا غفورى به 
عنوان خرید جدید قرمز پوشان رونمایى کرد. وریا غفورى 
پیش از ســفر این تیم به ترکیه براى برپایى اردوى آماده 
سازى در تمرینات گروهى شاگردان جواد نکونام در تهران 
حضور یافته بود. غفورى در تابستان امسال قراردادش با تیم 
استقالل به پایان رسید و به عنوان بازیکن آزاد به تیم فوالد 

خوزستان ملحق شده است.

وریا رسماً به فوالد پیوست

06

سایت «اسپورت» یونان خبر داد باشگاه آپوئل نیکوزا غول 
فوتبال قبرس به صورت رسمى براى جذب کریم انصارى 
فرد مهاجم ملى پــوش ایرانى آ.اك یونــان اقدام کرد. 
انصارى فرد به خواسته سرمربى آ.اك در لیست فروش 
گذاشته شده است. ستاره سابق پرسپولیس و تراکتور این 
روزها به دنبال تیمى جدید است تا در فصل آینده برایش 
بازى کند. آ.اك با داشــتن 3 بازیکن تیم ملى کشورمان 
بیشــترین ســهم را از لژیونرهاى ایرانى داشت. میالد 
محمدى و احسان حاج صفى دو بازیکن ملى پوش ایرانى 
دیگر آ.اك به شمار مى آیند که در این تیم ماندنى شدند. 
انصارى فرد پیش از این طبق گزارش رسانه هاى یونان از 
باشگاه المیا و یک باشگاه هندى پیشنهاد دریافت کرده 
بود. باید دید مهاجم تیم ملى کشورمان در نهایت به کدام 

لیگ منتقل مى شود.

کریم در رادار قبرسى ها
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مدیر عامل گروه فوالد مبارکه از تثبیت جایگاه دهم کشور ایران در رتبه بندى 
بین فوالدسازان جهان بر اساس گزارش انجمن جهانى فوالد خبر داد و گفت: 
این موفقیت با اتکا به تداوم تولید در گروه فوالد مبارکه على رغم کاهش تولید 
فوالد در جهان و کاهش 10,8 درصدى تولید فوالد کشور به دست آمده است. 
محمدیاسر طیب نیا ضمن تشریح این دستاورد به دالیل رشد تولید در گروه 

فوالد مبارکه اشاره نموده است.

در حال حاضر وضعیت تولید در فوالد مبارکه چگونه 
است؟

از ابتداى ســال 1401 گروه فوالد مبارکه با رکوردشکنى هاى پى درپى به 
دستاوردهاى درخشــانى در همه خطوط تولید دست یافتند. به نحوى که در 
سه ماهه نخست سال با تولید 2 میلیون و 991 هزار تن فوالد خام رشد 11/4 
درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل (311 هزار تن بیشتر از مدت مشابه 
سال 1400) و در خردادماه نیز با تولید 866 هزار تن، افزایش 15 درصدى را 
محقق نمودند. همچنین کارکنان بلندهمت گروه فوالد مبارکه در خردادماه 

ســال جارى در تولید آهن اســفنجى با تولید یک میلیون و 4 هزار تن رشد 
9/9درصدى را تجربه کردند و در حوزه کالف گرم نیــز با تولید 593 هزار 
تن رشد 31 درصدى را به ثبت رســاندند. از آنجائى که متأسفانه همه ساله 
فوالد مبارکه در فصل تابســتان با محدودیت مصرف برق و در فصول سرد 
ســال نیز با محدودیت مصارف گاز و برق مواجه مى شود این امر باعث افت 
تولید در همه خطوط مى شود. از سوى دیگر با توجه به اهمیت تداوم تولید در 
کشــور به ویژه در حوزه تأمین انواع ورق هاى فوالدى تخت که سهم عمده 
آن را فوالد مبارکه بر عهده دارد، انجام توقفات ســاالنه خطوط در بازه هاى 
زمانى مذکور برنامه ریزى گردید تا عالوه بر اســتفاده از زمان توقفات ناشى 
از محدودیت ها، آماده بکارى خطوط جهت ادامه روند روبه رشد تولید بعد از 

توقفات افزایش یابد.
رشــد تولید در گروه فوالد مبارکه در چنین شرایطى 

چگونه محقق شده است؟
همان گونه که اشــاره شــد، اســتراتژى فوالد مبارکه همواره تولید انواع 
محصوالت تأمین حداکثرى نیاز بازارهاى داخلى بوده است در همین راستا 

انجام مطالعه بر روى توسعه ســبد محصوالت موردنیاز بازار و دست یابى به 
دانش فنى تولید انواع گریدهاى کیفى و خاص، بهینه سازى فرایند و خطوط 
تولید، پیش بینى و برنامه ریزى الزم قبل از شــروع ســال و انجام تعمیرات 
ســاالنه خطوط در زمان محدودیت ها از مهم ترین اقدامــات در این حوزه 
مى باشد. همچنین همدلى و مشارکت حداکثرى کارکنان گروه که درنهایت 
به کســب رکوردهاى متعدد در سه ماهه نخست ســال جارى منجر شد، از 
مهم ترین دالیل تداوم روند روبه رشد تولید در گروه فوالد مبارکه مى باشد. از 
دیگر عوامل مؤثر در کسب این موفقیت ها در فوالد مبارکه مى توان به وجود 
نیروگاه سیکل ترکیبى موجود در شرکت که بخشى از برق موردنیاز نواحى را 
تأمین مى کند، افزایش انگیزه و بهره ورى نیروى انسانى، کاهش زمان هاى 
تعمیرات و افزایش آماده به کارى تجهیزات، کامل بودن زنجیره تولید در گروه 

فوالد مبارکه و هماهنگى هاى بسیار خوب بین بخشى اشاره کرد.
در خصوص وضعیت تولید فــوالد در جهان توضیح 

دهید.
همان گونه که در جدیدترین گزارش انجمن جهانى فوالد آمده است، تولید 
فوالد ایران در ماه ژوئن 2022(خرداد 1404) نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با کاهش 10,8 درصدى مواجه بوده است. این در حالى است که گروه فوالد 
مبارکه توانست با ثبت موفقیت هاى سه ماهه نخست که پیش ازاین به آن ها 
اشاره شــد، موجبات تثبیت جایگاه دهمى فوالد ایران در رتبه بندى جهانى 
فوالد را فراهم نماید. باید به خاطر داشته باشیم در 6 ماه نخست سال میالدى 
همه 10 کشور نخســت تولیدکننده فوالد جهان به جز هند در این مدت با 
کاهش تولید مواجه بوده اند که از دالیل عمده این کاهش تولید مى توان به 
محدودیت هاى انرژى اشاره کرد و براى برخى از فوالدسازان داخلى مى توان 
عالوه بر قطعى برق به فقدان کامــل بودن زنجیره تولیــد به ویژه در بین 
فوالدسازان داخلى اشاره کرد. بااین وجود گروه فوالد مبارکه در دوره مذکور 

با رشد 3/6 تولید فوالد خام همراه بوده است.
برنامه فوالد مبارکه در ادامه راه چیست؟

این کــه محدودیت ها مى توانــد بعضًا موجب کند شــدن حرکت شــود، 
اجتناب ناپذیر است اما جاى خوشبختى و خرســندى است که باهمت همه 
همکاران و با توکل بر خداوند متعال تالش خواهیم کرد با کاســته شدن از 
گرماى هوا و کم شــدن محدودیت هاى برق، به تحقق برنامه هاى گروه در 

سال جارى جامه عمل بپوشانیم.

تثبیت جایگاه دهم ایران
 با رشد 15 درصدى تولید در گروه فوالد مبارکه

اختصاص5 میلیارد تومان اعتبار
به مناطق عشایرى دهاقان 

کمک آبفاى اصفهان به مناطق سیل زده یزد 

رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: در بازدید از 
مناطق عشایرى شهرستان دهاقان 4 میلیارد تومان 
اعتبار و قیر براى ایجاد و ترمیم جاده هاى دسترسى 
و 1 میلیارد تومان براى زیرساخت هاى تأمین آب 

شرب تخصیص پیدا کرد.
عبــاس پاپى زاده با اشــاره به مشــکالت جامعه 
عشایرى  از جمله جاده دسترسى و آب آشامیدنى 
گفت: در ســال جارى جهش خیلــى خوبى را در 
اعتبارات پروژه هاى عشــایرى خواهیم داشت و 

امیدواریم بتوانیم پروژه هاى چشمگیرى در راستاى 
تأمین آب شرب، ایجاد و ترمیم جاده هاى دسترسى 

به بهره بردارى برسانیم. 
رئیس ســازمان امور عشایر کشــور از تخصیص 
یک میلیــارد تومان براى ایجاد زیر ســاخت هاى 
آب شرب  خبر داد و خاطرنشــان کرد:  اعتباراتى 
نیز بــراى الیروبــى قنواتى که در حــوزه جامعه 
عشــایرى وجود دارد، در ماه هــاى آتى پرداخت 

خواهد شد.

مدیرعامل و معاون بهره بردارى شرکت مهندسى آبفاى 
کشور از تجهیزات و خودروهاى ارســالى شرکت آبفاى 

استان اصفهان به شهر سیل زده یزد بازدید کردند.
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفاى استان 
اصفهان با اعالم این خبر افزود: این تجهیزات و خودروها 
شــامل دو عدد پمپ خودمکش 6 اینچ، بادیسان بحران 
(داراى ســه عدد پمپ آبکش و لجن کش چهار و 6 اینچ، 
دیزل ژنراتور و جرثقیل سه تن)، یک دستگاه ولوو تریلر و دو 

دستگاه ایسوزو بحران داراى تجهیزات کامل اولیه است.

ابراهیم محمدى خاطر نشان کرد: این تجهیزات روز جمعه 
هفتم مرداد همزمان با آغاز سیل شدید به شهر یزد اعزام شد، 
تا آبفاى استان اصفهان نیز همراه و همگام با سایر مردم و 
ارگان هاى کشور، تمام تالش خود را براى کمک به مناطق 

سیل زده یزد به کار بندد.
گفتنى است این اقدام خیرخواهانه در حالى صورت گرفت 
که بخش هاى مختلف استان اصفهان نیز درگیر سیل شدید 
شده اند و کارکنان آبفاى استان اصفهان با اقدامات جهادى 
و شبانه روزى، درصدد رفع مشکالت در اسرع وقت هستند.

الزم به توضیح اســت، به منظور خدمت رسانى به مردم 
و امداد رســانى مطلوب به آســیب دیــدگان از حوادث 
غیر مترقبه در اقصى نقاط کشــور، اولین مرکز مدیریت 
بحران صنعت آبفاى کشور در استان اصفهان راه اندازى 

شده است.

در جلســه اى که با حضور نمایندگان هیات هاى 
مذهبى شهر اصفهان ؛ مسئولین سازمان تبلیغات 
اسالمى و دفتر ایمنى شرکت توزیع برق اصفهان در 
گلستان شهدا برگزار شد دستور العمل ها ى ایمنى 
به صورت مشروح مطرح و آموزش هاى الزم درباره 
هرچه بهتر و ایمن برگزار کردن مراسم عزادارى ماه 

محرم در سطح شهر ارائه شد.
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق اصفهان  
گفت : همه ساله با فرا رســیدن ماه محرم مراسم 
عزادارى و ســوگوارى حضرت ابا عبدا... الحسین 
(ع) در سراسر کشور برگزار مى شود و بسیارى از هم 
وطنان اقدام به آماده سازى اماکن مذهبى، تکایا و 
هیات هاى مذهبى مى کنند اما باید توجه کنند که 
رعایت اصول ایمنى بسیار حایز اهمیت مى باشد و 

بى احتیاطى مى تواند جان افراد را به خطر بیندازد.
سید مجتبى باطنى تصریح کرد: در این نشست بر 
مشارکت بسیارى از سازمانها از جمله آتش نشانى 
تاکید و شــرکت توزیع برق به عنوان یک سازمان 

موثر در برق رسانى پایدار و مطمئن مطرح شد.
وى افزود : برگزارى این جلســات موجب شده که 
روش هاى غیر استاندارد و ناایمن در تامین برق در 

هیات ها به کمترین میزان رسیده و همچنین موجب 
شده خطرات جانى و خسارات مالى کاهش یابد.مدیر 
دفتر روابط عمومى شــرکت توزیع برق اصفهان 
خاطر نشان کرد : آشــنایى هیات هاى مذهبى با 
خطرات از جمله برق گرفتگى و آتش ســوزى و... 

مى تواند ایمنى بیشتر را براى عزاداران رقم بزند.
باطنى ابراز داشــت : در این نشســت بر مدیریت 
مصرف ؛ حفظ سرمایه ملى؛ محیط زیست و ترویج 
فرهنگ بهینه انرژى برق اشــاره شد و  توصیه شد 
براى تامین روشــنایى محل هاى برپایى مراسم 
به جاى المپ هاى پر مصــرف از المپ هاى کم 

مصرف یا ال اى دى استفاده شود.

تأکید بر رعایت ایمنى در مجالس عزادارى 

به شماره ثبت 1015 نائین و شناسه ملى 14010772450 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگى قانونى آنها دعوت مى گردد تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت09:30 
صبح روز پنج شــنبه مورخ 1401/05/20 در محل ساختمان بهزیستى شهرك شهید 

رجایى شهر انارك برگزار مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1. قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونى درباره عملکرد سال مالى 1400
2. تصویب صورت هاى مالى و حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29

3. انتخاب بازرس اصلى و على البدل 
4. تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

5. سایر موضوعاتى که در صالحیت مجمع عمومى عادى باشد. 
هیئت  مدیره 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت کارآفرینان سپهر انارك

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد مزایده جایگاه CNG عماد سیادت به شماره 5001093298000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه 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 مزایده: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى 33641415

آگهى تجدید مزایده 

م.الف:1355002على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر 

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/5/3
-مهلت بازدید، فراخوان: 1401/5/5 

-مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/25 
-زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/26

چاپ دومچاپ دوم


