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رئیس سازمان هواشناسى  رئیس سازمان هواشناسى  
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

چرا سیلچرا سیل
 تابستانه امسال  تابستانه امسال 

شدید بود؟شدید بود؟
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آسفالت یا لحاف چهل تکه؟

مسئوالن، گوش شنوا 
داشته باشید

مقاومت در برابر تعیین 
دستورى نرخ اجاره
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امکان حفر چاه هاى
 جذبى فاضالب در 

دولت آباد وجود ندارد 
3

ممنوعیت به کارگیرى اتباع 
خارجى در واحدهاى 

صنعتى آران
3

       

گوجه فرنگى هایى
براى رفع کمبود 

! D ویتامین

خسارات سیالب در اصفهان: 900 میلیارد تومان
3

دانشــمندان موفق شــدند با دستکارى 
ژنتیکى، گوجــه فرنگى هایى تولید 
کنند که مى توانــد ویتامین D مورد 

نیاز بدن ما را تأمین کند.دانشــمندان 
مى گویند با دستکارى ژنتیکى ...

جاى خالى سرویس هاى مدارس پر مى شود؟جاى خالى سرویس هاى مدارس پر مى شود؟
سئوال مهم خانواده ها در حالى که مهرماه نزدیک استسئوال مهم خانواده ها در حالى که مهرماه نزدیک است

3

در پى بارندگى در 18 شهرستان استان 4833 نفر درگیر سیل شدند اما کسى کشته یا مفقود نشد 

پایان بحث جدایى
 هافبک ایرانى از برنتفورد؟

هافبک ایرانى برنتفورد حضور تعویضى در آخرین مسابقه تدارکاتى 
پیش فصل تیمش مقابل رئال بتیس داشت.

سامان قدوس پس از دو ســال حضور در برنتفورد قصد داشت از این 
باشگاه جدا شود و رسانه هاى انگلیسى نیز عنوان کرده بودند...

در صفحه 7 بخوانید7

پنجره اى که به 
خارج بسته بود

چرا لیگ برتر در فصل نقل و انتقاالت 
لژیونر معرفى نکرد

مشاغلى که در چهاردیوارى خانه ها
 متولد مى شوند

2
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آغاز روند استیضاح ضرغامى چگونه ایمیل هاى هرزنامه را متوقف کنیم؟جهان نما سهم گاوخونى از بارندگى هاى اخیر اندك بودتکنولوژى همه احتماالت انتقال اسدبیگى به پرسپولیساستان ورزش

حراج وعده هاى
 پروانه اى آقاى شهردار

در برنامه اى که به نام خبرنگاران بود ولى به کام یک 
استندآپ کمدین تمام شد تا با طرح خاطرات آقا بزرگش 
به ریش اعضاى ستاد برگزارى مراسم بزرگداشت روز 
خبرنگار بخندد، موضوع دیگرى هم براى خنده وجود 
داشــت که البته در بین ســخنان حاضران و در پایان 

مراسم شنیده مى شد.
شهردار اصفهان در سخنان خود در برنامه مورد نظر، به 
خبرنگاران وعده تخفیف براى صدور پروانه ساختمانى 
را داد و شــاید انتظار داشــت که این وعده به عنوان 
شادباش روز خبرنگار امســال تیتر اول تمام رسانه ها 

شود. غافل از آنکه همین سخنان مایه خنده و تمسخر 
بســیارى قرار گرفت. چرا که اگر خبرنگارى بخواهد 
به اســتفاده از تخفیف پروانه شهردارى نائل شود، باید 
چند میلیارد تومان داشته باشد که زمین بخرد و خود را 
مهیاى تهیه مصالح و اسیر ساخت و ساز کند تا در انتها 
بتواند از هدیه آقاى شــهردار بهره مند شود. ولى آیا در 
اصفهان چنان خبرنگار ثروتمندى که بتواند میلیاردها 
تومان هزینه کند، وجود خارجى دارد و اگر داشته باشد، 

زیر بار منت تخفیف شهردار اصفهان خواهد رفت؟
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسات مجمع 
عمومى  فوق العاده و عادى بطور فوق العاده که  به ترتیب  در ساعات  8 و 10 صبح مورخ   
22  /   05   /    1401در محل اصفهان - شهرك صنعتى جى - خیابان اول فرعى اول پالك 

14کدپستى8159483861تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه  مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده

انتخاب مدیران بازرس  روزنامه  و تصویب تراز 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

 اصالح ماده 31 اساسنامه 

  

 هیأت مدیره

آگهى دعوت مجامع  عمومى عادى بطور فوق العاده و 
عمومى فوق العاده  شرکت   شفا صدر سپاهان (سهامى خاص)  
به شماره ثبت37587 و شناسه ملى 10260551593                    

براى اولین بار در کشور از سوى خانه فرهنگ آب آبفاى 
استان اصفهان «پویش حامیان آب ویژه مادر وفرزند » 

برگزار شد.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان در خصوص 
هدف برگزارى این پویش گفت: زنان که همانا مدیران 
اصلى خانواده هستند مى توانند با اندیشه و تدبیر خود براى 
تامین نیازهاى خانواده و چگونگــى مصرف آب برنامه 
ریزى کنند و در انتقال فرهنگ و الگوى صحیح مصرف به 
فرزندان، همسر و نزدیکان خود نقش اصلى داشته باشند.
زهره تشــیعى با بیان این که اصالح الگوى مصرف یک 
رســالت ملى اســت اعالم کرد: درك زنان از مصرف و 
چگونگــى اصالح الگوى مصــرف مى توانــد در همه 
خانواده ها تاثیر گذار باشــد و اگر احساس وظیفه حفظ 
سرمایه هاى کشــور در زنان ایجاد شــود، این امر خود 
به خود عاملى براى ایجاد الگوى مناســب مصرف براى 

نسل هاى بعدى خواهد بود.
وى با بیان این که نقش جهادى زنان در محیط خانواده 
در زمینه بهینه سازى الگوى مصرف و ارائه راهکارهاى 
مناسب یکى از دالیل اصلى راه اندازى پویش حامیان آب 
ویژه مادر و فرزند در سطح اســتان اصفهان بوده افزود: 
مقرر گردید در فصل تابســتان آبفاى استان اصفهان با 
مشارکت فرهنگ سراهاى شهردارى ، مراکز فرهنگى و

 کانون هاى فرهنگى هنرى ”پویش حامیان آب ویژه مادر 
و فرزند“ در سطح استان برگزار شود.

رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان گفت: اولین 
پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در باغ بانوان صدف در 
پارك کوهستانى صفه براى مادران و فرزندان به منظور 

ترویج مصرف بهینه آب در محیط خانواده برگزار شد.
تشیعى افزود: در این پویش برنامه هاى متنوعى در زمینه 
آموزش مبانى صرفه جویى به مادر و فرزند در قالب شعر، 

داستان، موسیقى، انیمیشن و مسابقه برنامه ریزى شده 
است.

وى اعالم کــرد: در پویــش حامیان آب ویــژه مادر و 
فرزند مصرف درســت آب در بخش خانگــى از طریق 
اســتفاده ازابزارهــاى کاهنــده مصــرف و الگوهاى 
مناســب رفتارى توســط مربیان مجرب آموزش داده 

مى شود.

مدیرعامل شرکت ملى پســت گفت: در طرح آزمایشى 
هوشمندسازى مسیر توزیع مرســوالت استان اصفهان 
نتیجه مثبتى گرفتیم و متوجه شدیم حدود 30 تا 40 درصد 

هزینه ها و نیروى انسانى کاهش داشته است.
محمود لیائى در مراســم اختتامیه رویداد هفته تجارت 

الکترونیک اظهار داشت: مهم ترین وظیفه مان در شرکت 
پست موضوع لجستیک اســت که در این زمینه جایگاه 
خوبى نداریم زیرا سرانه پستى مان به ازاى هر نفر حدود 7 
مرسوله است در حالى که این عدد در کشورهاى توسعه 

یافته حدود 700 تا 800 مرسوله است.
وى با بیــان اینکه بــراى جبران شــکاف عمیق میان 
کشــورمان با دیگر کشورها، به ســمت هوشمندسازى 
فرایندهــا رفتیم، افــزود: در موضوع تحــول دیجیتال 
برنامه هایــى داریم از جمله اینکه فرایندهاى پســتى را 
با ابزارهاى فناورى اطالعات متحول کنیم و به ســمت 
دیجیتالى کردن آن ها روى بیاوریم.لیائى با یادآورى اینکه 
با فرایند هوشمندسازى، سرعت و دقت مراحل افزایش و 
هزینه ها و نیروى انسانى کاهش پیدا خواهد کرد، عنوان 
کرد: در این مسیر اســتان اصفهان از استان هاى پیشرو 
است که در طرح آزمایشــى هوشمندسازى مسیر توزیع 

این استان نتیجه مثبتى گرفتیم و متوجه شدیم حدود 30 
تا 40 درصد هزینه ها و نیروى انسانى کاهش داشته است.

معاون وزیــر ارتباطات و فناورى اطالعــات با یادآورى 
اینکه حدود 300 فرصت هوشمندسازى در 4 عمل پستى 
را شناسایى کردیم، یادآور شد: به هر میزانى که فرصت 
هوشمندسازى به درستى اجرا شود، شاهد رونق تجارت 

الکترونیک خواهیم بود.
لیائى گفت: در شــهر اصفهان به عنوان یکى از پنج شهر 
اصلى کشور، سورتینگ هوشمند را داریم که تجربه خوبى 

در تجارت الکترونیک است.
وى خاطرنشــان کرد: امیدواریم از ظرفیت هاى استان 
اصفهان بهره برداى و از مرکز نوآورى آن به عنوان یکى 
از مراکز پیشرو کشور اســتفاده کنیم؛ در تمام عرصه ها 
استفاده از کمک بخش خصوصى استان اصفهان از اولین 

اولویت هایمان است.

براى اولین بار در کشور از سوى خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان صورت گرفت؛

برگزارى پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند

کاهش هزینه هاى پستى با هوشمندسازى فرآیندها

رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از اهداي 
800 جلد کتاب از مرکز مبادله کتاب شــهروند به چهار 

نهاد در شهر خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
مرضیه اربابان بــا اعالم این خبر گفــت: در این طرح 
از بخش هــاى مبادلــه کتابخانه عمومــى میرداماد و 
تخصصى حقوق شــهروند 200 جلد کتاب تخصصى 
روانشناسى به خانه روانشناســان اصفهان، 150 جلد 

کتاب روانشناســى و تربیتــى به بانوســراى آفتاب، 
300 جلد کتاب به پایگاه هشــتم شــکارى اصفهان و 
150 جلد کتاب به مرکز بهینه ســازى ارتش اصفهان

 اهدا شد. 
او افزود: مرکز مبادله کتاب شهروند اداره امور کتابخانه ها 
و سالن هاى مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهردارى اصفهان اولین بــار در کتابخانه مرکزى 
افتتاح شــد و پــس از مدتى بــه کتابخانــه میرداماد 
(کتابخانه تخصصى حقوق شــهروند) واقع در خیابان 

نیکبخت انتقــال پیدا کرد و هم اکنــون روزهاى زوج 
از ســاعت 14 تا 19 عصر آماده پذیرش شــهروندان 

است.
او ادامه داد: شهروندان با مراجعه به این مرکز مى توانند 
کتاب هایى کــه دیگر نیازى به آنهــا ندارند را به مرکز 
مبادله کتاب تحویــل داده و به جــاى آن کتاب هایى 
را دریافت کــرده و به منزل ببرنــد و در مرحله بعد نیز 
مى  توانند مجدداً همین کتاب هاى جدید دریافتى را نیز 

با کتاب هاى دیگر مبادله کنند.

800 جلد کتاب به چهار نهاد در شهر اهدا شد

مرکز منطقه شش سازمان بازرسى کل کشور و بازرسى کل استان اصفهان در نظر دارد ملک ادارى خود با 
مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. کلیه مراحل طبق اسناد فراخوان، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. همچنین 

تلفن 5-32670572-031 در ساعات ادارى پاسخگوى سواالت مزایده گران خواهد بود.
محل وقوع ملک: اصفهان خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، جنب دادسراى شهید 

توالیى، ساختمان شماره (1) بازرسى کل استان اصفهان
پالك ثبتى: 8899 فرعى از 15194 اصلى مفروز و مجزى شده از 7920 بخش 5 ثبت اصفهان

مساحت عرصه: 767,72 متر مربع، مساحت اعیان: حدود 1600 متر مربع، تجهیز شده 
امکان بازدید از یازدهم لغایت سى ام مرداد به جز روز هاى تعطیل، از ساعت 9 الى 13 فراهم است.

قیمت پایه مزایده در روز بازگشایى پاکت ها افشا خواهد شد.
شماره فراخوان: 2001004742000001

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: روز دوشنبه مورخ 1401/05/10
مهلت دریافت اسناد: روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20

مهلت ارسال اسناد: روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 

بازرسى کل استان اصفهان 

فراخوان مزایده عمومى عرصه و اعیان ملک ادارى 

م.الف:1358774
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واکنش ایران به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا چه بود؟

چرا سیل تابستانه امسال
 شدید بود؟

خبرخوان
 دردسر تازه و عجیب 

  روزنامه همدلى | از ایــن بــه بعد 
دارندگان وسایل نقلیه داخلى، سالیانه به ارزش 
یک هزارم قیمت روز آن خــودرو باید عوارض 
آلودگى هوا پرداخت کنند. این در حالى است که 
خودروهاى هیبریدى و کم مصرف خارجى از این 
مالیات معاف هستند. این چند جمله خبر، جنجال 
عجیبى در میــان همه آنهایى کــه پیگیر اخبار 
هستند، به پا کرده و آنطور که سایت اطالع رسانى 
دولت هم آن را تأیید کرده، به معناى آن است که 
شما اگر صاحب خودروى تولید داخل باشید باید 
هر سال معادل یک هزارم قیمت کارخانه عوارض 

آالیندگى بپردازید.

صادرات مجانى آب  
  روزنامه جوان|تصاویرى از هرمزگان 
منتشــر شــده که در آن لنج هاى بارى در حال 
بارگیرى انبوهى از هندوانه  به مقصد کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس هســتند. چندین سال است 
که شهرهاى کویرى و خشــک ایران با کاشت 
هندوانه و خربزه و صــادرات این محصوالت به 
سایر کشــورها، عمًال آب مورد نیاز ایران را، آن 
هم در این شرایط بحرانى، به طور رسمى سرقت 
مى کنند. بر اســاس گزارش ها، براى تولید یک 
هندوانه معمولى به وزن 4 کیلوگرم، هزار لیتر آب 

صرف شده است. 

آبروریزى جدید
  ورزش سه |طبق اعالم فیفا، کاسیاس 
و کاکا دو اســطوره فوتبال جهان قرار اســت از 
جام قهرمانى جام جهانى در کشــورهاى حاضر 
در این رقابت ها رونمایى کنند و گفته مى شد این 
جام اواخر شهریور توسط این دو ستاره در جزیره 
کیش نیز رونمایى شود. اکنون اما گفته مى شود با 
توجه به برخى موانع از جمله اسپانسر این رویداد، 
این اتفاق در ایران نخواهد افتاد و جام قهرمانى به 
ایران آورده نخواهد شد. ایران تنها کشورى است 
که در این چند دوره اخیر از این تور تفریحى سر 

باز مى زند.

ما کجا، آنها کجا! 
  انتخاب | 50 متر زیر کالنشــهر شــلوغ 
توکیو، یک سیســتم رودخانه زیرزمینى است. 
6/4 کیلومتر تونل، مخازن عظیم آب، ستون هاى 
عظیم، پمپ هاى غول پیکر که در هر ثانیه 200 
تن آب سیل را حذف مى کنند. این یک شگفتى 
مهندسى است که براى محافظت از توکیو در برابر 

خطر فزاینده سیل ساخته شده است.

هیچ سدى نشکسته است
  ایسنا |ســخنگوى صنعــت آب گفت: 
خوشبختانه با وجود وقوع سیل هاى وحشتناك، 
هیچ کدام از سدهاى کشــور نشکستند. فیروز 
قاسم زاده اظهار کرد: تنها در استان کرمان یک 
بند خاکى ظرفیت 350 هزار مترمکعب شکسته 
شد و با توجه به اینکه پیش بینى هایى که در مورد 
این مســئله صورت گرفته بود، بخش عمده آب 
قبل از وقوع سیل تخلیه شد و شکسته شدن این 
بند مشکل چندانى را ایجاد نکرد، چرا که در پایین 

دست یک منطقه آبرفتى وجود داشت.

ورزش در طبیعت 
فقط با «مجوز»

  ایسنا |  سرپرســت هیئت ورزش هاى 
همگانى استان همدان گفت: برگزارى هرگونه 
برنامه گروهى اعــم از ورزش در طبیعت، پیاده 
روى و ورزش صبحگاهــى بــدون اخذ مجوز 
کتبى از هیئــت ورزش هاى همگانى اســتان 
همدان ممنوع اســت و مســئولیت عواقب آن 
برعهده فرد برگزارکننده اســت کــه به علت 
عدم رعایت قانون به عنوان متخلف شناســایى

 مى شود.

آغاز روند استیضاح
 ضرغامى

  دیده بان ایران | عبــاس مقتدایــى، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملى از به جریان انداختن استیضاح 
وزیر میراث فرهنگى خبــر داد. مقتدایــى در صفحه 
شخصى خود در توییتر نوشــت: «آقاى رئیس جمهور 
عزیز و پرتحرك، ما براى کمک به شما و اینکه کارنامه 
بهترى در میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
پیدا کنید اســتیضاح وزیر محترم را به جریان انداختیم. 
حاال وزیرتان بیشتر دل به کار خواهد داد و مردم اخبار 
بیشترى از تحرك وزیر خواهند شنید این یعنى قدرت 

تحرك آفرینى استیضاح!»

باالترین درآمد
 تاریخ عراق 

«ســومو»، شــرکت بازاریابى نفت    انتخاب|
عراق ضمن تأیید تالش خود براى افزایش ظرفیت 
صادرات نفت به میزان حدود دو میلیون بشــکه در 
روز، اعالم کرد که طى یک ماه گذشته به باالترین 
درآمد نفتى تاریخ خود دســت یافته است. «محمد 
سعدون»، مدیر اداره تحقیقات بازار و برنامه ریزى 
استراتژیک این شــرکت با اشــاره به اینکه درآمد 
حاصل از تولید و صادرات نفت در این ماه در حدود 11 
میلیارد و 350 میلیون دالر بوده است، گفت: این یک 

رقم تاریخى براى عراق است.

تخلیه یک شهر در فارس
سامانه بارشى با قدرت در استان فارس    فارس |
ادامه دارد و شنبه شــب هفت روستا و شهر حسامى 
از توابع ســرچهان بر اثر شــدت بارندگى، دچار آب 
گرفتگى شد و اهالى این مناطق به مکانى امن منتقل 
شدند. بارندگى ها از ســاعت 6 عصر شنبه در شمال 
غرب شیراز آغاز شد و شدت بارندگى به گونه اى بود 
که معابر به ســرعت در آب، احاطه شد. این سامانه 
در سطح استان فارس، خســارات و البته برکاتى نیز 
داشت که از آن جمله مى توان به افزایش آب سد ها و 

تاالب هاى خشک فارس اشاره کرد.

میانگین هر یک متر خانه 
  رویداد24 | قیمت خانه در تهران در ماه هاى 
اردیبهشــت و خرداد با دو رشــد 1/6 و 4/8 درصد 
مواجه شــد. آخرین داده مرکز آمار ایران در 15 تیر 
ماه نیز نشــان مى دهد قیمت هر متر مربع مسکن در 
تهران به رقم 41/4 میلیون تومان رسیده که 6/6برابر 
حداقل دســتمزد ماهانه کارگر متأهــل داراى یک 

فرزند است.

سیل چقدر 
به کشاورزى خسارت زد؟

وزیر جهاد کشاورزى  با اشاره به وارد شدن    پانا|
خسارت به کشاورزان، دامداران و باغداران کشور در 
اثر سیل اخیر، اظهار کرد: بخشى از شبکه آبیارى در 
اثر سیل تخریب شده است همچنین به بخش هایى 
از جمله طیور، زنبور عســل و پــرورش آبزیان نیز 
خساراتى وارد شده است. سیدجواد ساداتى نژاد میزان 
برآورد خسارات تا این لحظه را حدود 10 هزار میلیارد 

تومان عنوان کرد.

حمله احمدى نژاد به پوتین 
  خبرآنالین| محمود احمدى نــژاد در نامه اى 
به «زلنسکى» نوشــت: «حمله به اوکراین نه تنها 
جلوه اى آشکار از چهره خشن و ضد مردمى تمرکز 
قدرت و ثروت و تالش بــراى ارضاى روحیه قدرت 
طلبى، خودکامگى، خودشــیفتگى و شهرت طلبى 
امثال آقاى پوتین را به نمایش گذاشت، بلکه موجب 
افشاى نقش ضد بشرى سلطه گران و برنامه هاى 
درازمدت آنان براى تداوم سلطه بر جهان و تحمیل 
وضع نابســامان بر مردم مظلوم کشورهاى مختلف 

شده است.»

«العربى الجدید» مدعى شــد که منابع نزدیک به روند 
مذاکرات غیر مســتقیم ایران و آمریکا در گفتگو با این 
پایگاه خبرى جزئیاتى از طرح پیشنهادى جدید اتحادیه 
اروپا براى بازگشت به توافق هسته اى و واکنش ایران به 

این طرح را فاش کردند.
به گزارش «ایلنا»، روز سه شنبه گذشته، «جوزپ بورل»، 
هماهنگ کننده سیاســت خارجى اتحادیه اروپا، اعالم 
کرد که پیش نویس تازه اى درباره مذاکرات هســته اى 
را به ایران و آمریکا داده و از طرف هاى مشارکت کننده 
در این مذاکرات خواســت که مانــع از ایجاد «بحران 
خطرناك تازه اى» شــوند. «العربى الجدید» مدعى شد 

که منابع آگاه خبر داده اند حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران، در مذاکرات تلفنى روز چهارشنبه خود 
با بورل مالحظات ایران درباره این طرح را به وى ابالغ 
کرده و گفته که رویکرد کلى ایران مخالفت با این طرح 
است هرچند فعًال نمى خواهد رسماً مخالفت خود را اعالم 
کند. این منابع گفته اند که پیشنهاد جدید اروپا براى ایران 
«دربردارنده مطالب تازه و مهمى نیست و آنچه تهران در 
سه پرونده اختالفى اصلى در نظر دارد تأمین نمى کند». 
به گفته این منابع، ایران خواستار افزایش محدوده رفع 
تحریم ها و دریافت ضمانت هاى کافى و بســته شدن 
پرونده هاى معلق در آژانس بین المللى انرژى اتمى است.

رئیس سازمان هواشناســى درباره بارندگى هاى سیل 
آساى اخیر گفت: در سیل استهبان جریان آبى ایجاد شد 
که در بستر رودخانه حرکت مى کند و هیچ خسارتى به 
اطراف وارد نشده است، آب در مسیر رودخانه قرار داشت 
و حضور مردم در بستر رودخانه باعث خسارت جانى شد. 
ســحر تاجبخش گفت: پدیده مانســون در امسال در 
شرایط ویژه قرار گرفته و شدت بارش هاى آن بسیار باال 
بوده است. تاکنون چنین پدیده اى با این میزان نداشتیم؛ 
این اتفاق به طــور معمول در نیمه جنوبى کشــور رخ 

مى دهد، اما امسال به ارتفاعات البرز نیز رسید.
وى درباره علت خسارت سنگین سیل در امامزاده داوود 

گفت: سیالب در محدوده امامزاده داوود همانند سیل 
در شیراز در سال 97 بود. مسیر آب  در سال هاى گذشته 
دســتکارى شــده بود چرا که توپوگرافى این مسیر به 
گونه اى است که نباید با بارش هاى 20 تا 30 میلیمترى 
چنین حادثه اى رخ دهد؛ بنابراین، به طور قطع مســیر 

آب در این بخش دستکارى شده بود.
وى دربــاره حجم بارش هــا در یــزد و کرمان گفت: 
این میزان حجــم بارش ها در مناطق مرتفع اســت و 
توپوگرافى بســیار تأثیر دارد اما این میزان از رطوبت 
به دلیــل آنکــه از اقیانوس هنــد بوده  بســیار قوى

 بوده است.

ادامه از صفحه اول ...
شاید شــهردار اصفهان که در گذشــته فردى اصولى و 
آرمانگرا به حســاب مى آمد ولى بعد از انتخاب، راه و رسم 
پوپولیســتى برگزید، نمى دانست کســانى که مخاطب 
قول و وعده او هســتند، از قشــر آگاه و تحلیلگر جامعه 
بــوده و اگر چه به جهــت ُحجب و حیاى شــغلى چیزى 
نمى گویند، ولى باور شــنیده ها نیز براى آنها غیر ممکن 
است. در این شرایط آیا سکوت اجبارى شان دلیلى است 
بر اینکه هر کس، هر چه مى خواهد بر زبان براند و انتظار 

تشویق داشته باشد؟
«قاســم زاده» ناســالمتى تحصیــالت عالیــه دارد 
و روانشناســى خوانده و اگر ســال گذشــته، تالش چند 
ساله اش براى رسیدن به میز و منصب شهردارى به ثمر 
نمى نشست، باید به اتاق مشاوره مى رفت و به مراجعین 
خود مشورت مى داد که در برابر کنش ها چه واکنشى داشته 
باشند. اى کاش معلوم مى شد که او با طرح این سخن در 
پى بروز چه واکنشى بوده است؟ مثًال انتظار داشت براى او 
هورا بکشند و بگویند چه شهردار دست و دلبازى داریم که 
به فکر خانه دار شــدن خبرنگاران است؟ دقیقاً بر عکس! 
بســیارى در زمزمه هاى در گوشى خود گفتند که شهردار 
اصفهان از کیسه چه کســى مى بخشد؟ مگر قرار نیست 
درآمد ساخت و سازها براى رفاه و آسایش مردم هزینه شود. 

پس تخفیف براى چه؟
ســئوال ویژه: آیا شــهردار اصفهان اجازه دارد که براى 
پروانه هاى ســاختمانى خبرنــگاران تخفیــف بدهد؟ 
جواب: قاعدتًا بر اســاس قوانین جارى و برخى مصوبات 
شوراى شهر، سکاندار اصفهان مى تواند براى متقاضیان 
پروانه ساختمانى تا میزانى مشــخص تخفیف ویژه قائل 
شود. یعنى شاید هر کســى بتواند با مکاتبه یا مراجعه اى 
مختصر از این امتیاز اســتفاده نماید. حال اگر شــهردار 

اصفهان در همیــن چارچوب قصد اعمــال تخفیف دارد 
که در این صورت چه منتى اســت که بر سر خبرنگاران 
مى گذارد و اگر بیش از میزان جارى است، آیا قبل از طرح 

وعده، مجوز آن را از شوراى شهر دریافت نموده است؟
فرض محال اینکه تمام خبرنگاران اصفهان براى استفاده 
از تخفیف آقاى شهردار به خط شوند. جمع کل این تخفیف 
چقدر اســت؟ آیا به اندازه نصف هزینه ســاخت و نصب 
پروانه هاى کاغذى و چوبى و فلزى جشنواره فیلم کودك در 
سطح شهر مى شود؟ و اگر بشود، اصًال ارزش طرح در یک 
مراسم و در فضاى عمومى را دارد؟ واقعاً چه لزومى دارد که 
یک مقام مسئول در سخنرانى خود به همان خطابه هاى 
سرشار از باید و نباید قناعت نکند و بى جهت به طرح قول و 

وعده و وعید بپردازد؟ 
امیدوارم جناب «قاســم زاده» فراموش نکرده باشــد که 
همین چند ســال پیش که معاونت فرهنگى شهردارى را 
بر عهده داشت، به دستور شهردار اسبق اصفهان موظف 
شــد که به مناســبت روز خبرنگار، به دفاتر مطبوعات و 
رســانه ها رفته و این مناســبت را به آنان تبریک بگوید. 
شــاید آن چند شاخه گل و یک جعبه شــیرینى که هدیه 
مى برد، ارزشــى ده هــا برابر وعده جدیدش را داشــت.

چه بسا که در آن رفتار، صفا و صمیمیت بود و در این گفتار، 
قرارى که به دل و منطق نمى نشیند و ناخواسته این باور را 
جال مى دهد که گذر زمان و تصاحب میز و منصب و مقام، 
تا چه میزان مى تواند ذکر و فکر افراد را تغییر داده و آنان را از 

عرش محبوبیت به فرش مهجوریت برساند.  
در زمانه اى که پاچه خوارترین و بادمجان دور قابچین ترین 
مشاور و مدیر و معاون و منصوب «قاسم زاده»، اگر متوسط 
مزایا و رفاهیات ماهیانه اش، بیشتر از حقوق دریافتى اش 
نباشد، حاضر نیست آب دهان جلوى پاى شهردار اصفهان 
بیاندازد، خبرنــگاران و روزنامه نگاران و اهل فکر و خرد و 

رسانه، جان و مال و زندگى خود را در کف اخالص گرفته اند 
و بدون چشمداشت به کمترین مزد و منت، سرگرم فعالیت 
براى اعتالى شهر و جامعه خود هســتند. حال در چنین 
شرایطى آیا وعده هایى از قبیل مذکور، تمسخر و پوزخند 
به تمام تالش ها و زحمات طاقت فرساى شبانه روزى آنان

 نیست؟
«قاسم زاده» خودش هم رســانه دارد. او به عنوان مدیر 
مســئول روزنامه «اصفهان زیبا» که متعلق به شهردارى 
اصفهان است، شــناخته مى شود. بر اســاس یک قاعده 
نانوشته تمام آگهى هاى تبلیغاتى و بازرگانى کل ساختار 
شهردارى باید در این روزنامه منتشــر شود و صد البته به 
صورت سالیانه مبلغ یکى دو میلیارد تومانى آن «جیب به 
جیب» مى شود. یعنى روزنامه آقاى «قاسم زاده» فاکتور 
صادر مى کند تا شــهردارى آقاى «قاســم زاده» هزینه

 آگهى هاى منتشــر شــده در روزنامه «اصفهان زیبا» را 
پرداخت کند.

در این مســیر یک انحصارطلبى مطلق نیــز وجود دارد 
مبنى بر اینکه هیچکدام از ســازمان هــا و معاونت ها و 
مناطق و مراکز تحت امر شــهردار اصفهان اجازه ندارند 
تا به انــدازه یک ریــال از محــل اعتبــارات این قبیل 
آگهى ها به ســایر نشــریات اســتان پرداخــت کنند. 
یعنى مبالغى که مــى توانند به عدالت یا به مســاوات در 
بین سایر رســانه هاى استان تقسیم شــوند، به صورت 
مســتقیم در حســاب روزنامــه آقــاى شــهردار قرار 

مى گیرند.  
به عبارت بهتر، در شرایطى که نشــریات مکتوب استان 
با سختى طاقت فرسا، روزگار جارى را سپرى مى کنند و 
از مشکالت مالى شکوه به آســمان دارند و براى کاهش 
هزینه ها، عــالوه بر تیراژ خود، تعداد پرســنل خود را نیز 
کاهش داده و به صورت مستمر و به اجبار در حال تعدیل 

نیرو و به خصوص حذف خبرنگاران خود هستند، روزنامه 
دکتر «قاسم زاده» عالوه بر بهره مندى از بودجه سالیانه 
مصوب و همچنین امکان اســتفاده از پرسنل استخدامى 
و تأسیسات و ساختمان متعلق به شهردارى اصفهان، کل 
درآمد آگهى هاى این ســاختار را هم براى خود صرف و 

منحصر کرده است.
در صورتى که اگر «قاســم زاده» اجازه مى داد تا ســایر 
نشریات مکتوب و دیجیتال هم از سفره گسترده شهردارى 
اصفهان به تنعم برسند، تعداد بیشمارى از خبرنگاران بیکار 
نمى شدند و بسیارى از آنان به سختى روزگار گرفتار نبودند. 
یک محاسبه سرانگشتى کفایت مى کند براى اینکه متوجه 
شویم اگر شهردار اصفهان تمامیت خواهى و انحصارطلبى 
خود را کنار مى گذاشت، حداقل پنجاه تا شصت خبرنگار مى 
توانستند در سایر رسانه هاى استان به صورت رسمى شاغل 

شده و از حقوق و مزایاى ماهیانه بهره مند شوند.
دلیل گالیه از سخنان پوپولیستى شهردار اصفهان دقیقًا 
بخاطر همین رفتار دوگانه اوست. یعنى در جایى که او خود 
باعث بیکار شدن جمع کثیرى از اهالى رسانه شده و حیات 
بسیارى از نشــریات را به ممات آنها نزدیک نموده، پشت 
تریبون قرار مى گیرد و قول تخفیف در پروانه ســاختمان 

مى دهد.
شــهردار اصفهان چقدر مــى خواهد به یــک خبرنگار 
تخفیف بدهد؟ ده درصد؟ خود «قاســم زاده» اگر پروانه 
ســاختمان بخواهد بیاید تا به او بیســت درصد تخفیف 
بدهم. بیســت درصد تخفیف مى دهد؟ من چهل درصد 
تخفیف مى دهــم. پنجــاه درصد تخفیف مــى دهد؟ 
من صد در صد هزینــه پروانه ســاختمان او را پرداخت
 مى کنم. ولى خواهشاً دیگر در سخنان خود وعده نجویده 

و ناشتا ندهد.
البته شــاید از «شــهردار اصفهان» نباید انتظار خاصى 
داشت. به هر حال او حق دارد که با رسیدن به عالى ترین 
صندلى شــهر، تمام آرمانگرایى ها و روشن نگرى هاى 
خود را فراموش کرده و به خاطر نیاورد که از بیســت سال 
پیش تاکنون، بر شانه مطبوعات و خبرنگاران پا گذاشته و 
«قاسم زاده» شده اســت. در این میان تعجب افزون تر از 
شوراى شهر اســت که در برابر چنین رفتار دوگانه اى که 
سرشار از تضییع حقوق بر حق یک قشر از مردم شهر است 
و به صورت مستقیم معیشــت و زندگى نمایندگان افکار 
عمومى جامعه را مورد هدف قرار داده، ســکوت نموده و 
هیچگونه حق طلبى و عدالت خواهــى خاصى را از خود 

بروز نمى دهد.   
معلوم نیســت که تمــام شــعارها و حرف هــا و برنامه 
ها فقط مختــص دوران انتخابات بوده یــا آنکه اعضاى 
شوراى شــهر، لزوم نظارت بر عملکرد شهردار و اصالح

 کنش هاى مختلف شــهردارى را همچنــان باور دارند؟ 
چه بســا این واهمه وجود دارد که نوع رویکرد شــهردار 
اصفهان با رسانه ها، مشــت نمونه خروار بوده و این شیوه 
عملکرد انحصارگرایانه و آن هم تحت پرچم اصولگرایى، 
در ســایر عرصه ها و در مواجهه با اقشار مختلف مردم نیز 
متبلور شده و سهم مردم شهر، تنها و تنها حراج وعده هاى

 پروانه اى آقاى شهردار باشد!

الدن ایرانمنش
 کرونا که آمد بســیارى از مشــاغل از دســت رفتند و در کنار آن مشاغلى 
هم در چهاردیــوارى خانه ها متولد شــدند.  همین باعث شــد که امروز، 
کســب و کارهاى خانگى به عنــوان راهکارى مهم براى ایجاد اشــتغال 
و درآمد در سراســر جهان محســوب شود. شغلى که شــاید کوچک باشد 
اما پایدار اســت و این به نفع اقتصادى اســت که حاال کمــر همه را خم

 کرده است.
به گفته کسانى که با این موضوع موافق هســتند این مشاغل و انجام این 
نوع کسب و کار در منازل قابلیت این را دارد که نه تنها سبب ایجاد مزایاى 
بسیارى براى شــاغلین آنها شــود بلکه باعث ایجاد توازن بین مسئولیت 

خانوادگى زنان و اشتغال آنان نیز خواهد شد. 
از جمله مزایاى دیگر این مشــاغل مى توان به حــذف هزینه هاى مربوط 
به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، اســتفاده از نیروى کار سایر 
اعضاى خانواده و ایجاد زمینه هاى کار خانوادگــى، امکان انتقال تجارب 
از طریق آموزش غیررسمى به شیوه استاد- شاگردى بین اعضاى خانواده 

و... اشاره کرد. 
شکى نیست افرادى که به مشاغل خانگى روى مى آورند پس از مدتى خود 
با نیازهایى نظیر تبلیغات، ارتباط گســترده تر با افرادى که در همان صنف 

فعالیت مى کنند و ضرورت سیستم حسابدارى در کار پى خواهند برد.
اما مخالفان مشاغل خانگى در این گردونه با شــغل خانگى چندان موافق 
نیستند. آنها معتقدند این شغل ها نمى تواند آنطور که باید و شاید چرخ اقتصاد 

خانواده ها را بگرداند. به گفته آنها این روزها بازار کار به چنین شــغل هایى 
احتیاج ندارد. مـگـر می شود با یکى دو ساعت کارکردن در محیط خانه بتوان 
درآمدى کسب کرد که از طریق آن بشود مـخـارج و هـزینه هاى روزافزون 
زندگى را پرداخت کـرد؟ افـراد جـویـاى کـار شـغـل مـداوم مـى خـواهند 
نه اینکه شغلى راحت و آسان و آن هم در محیط خانه و در کـمتر از دو ساعت 

در روز داشته باشند. 
در کنار این افراد، بلندپایه گان دولتى هســتند که نقش کســب و کارهاى 
خانگى را در جهت تأمین هزینه هاى زندگى واشــتغال در کشــور به سزا 
مى دانند. سرپرست دبیرخانه ستاد ســاماندهى حمایت از مشاغل خانگى 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از جمله کسانى است که از نزدیک دستى 

بر این آتش دارد. 
آزیتا همتیان معتقد اســت که مشــاغل خانگى ظرفیت  باالیى دارد که در

 دوره هاى گذشته مغفول مانده و اکنون قرار است با حمایت ویژه وزیر کار 
و تعاون رویکرد با رویکرد جدیدى تعریف شــود: وحدت بین وزارت کار و 
بانک هاى عامل ایجاد شده است و عمده مشــکالت مشاغل خانگى ارائه 
ضامن اســت که با تفاهمنامه اى که با چهار بانک منعقد شده است دغدغه 

ضامن و مشکالت این حوزه رفع مى شود.
این مسئول ساماندهى حمایت از مشــاغل خانگى وزارت تعاون، کارو رفاه 
اجتماعى در ادامه با اشاره به وجود 509 رشته در مشاغل خانگى خاطرنشان 
کرد: 486 رشته کارى در حوزه ثبت محور است که امکان صدور مجوز وجود 
دارد که در تعریف قانون مشــاغل خانگى باید این مشــاغل در خانه انجام 
شــود:«مهارت افزایى و آموزش یکى از اولویت هاى اساســى در مشاغل 
خانگى است و آموزش هاى مطلوبى در کسب و کار خانگى تشکیل و برگزار 
شده است.در مشاغل خانگى متقاضیان پس از خود اظهارى، 6 ماه فرصت 
وجود دارد تا بسته مهارتى و آموزش هاى دوره هاى در این حوزه را فرا گرفته 

و مدرك فنى خود را جهت تسهیالت ارائه دهند.
اکنون که تسهیالت مشاغل خانگى نسبت به سال گذشته رشد سه برابرى 
داشته است، بســیارى از کســانى که مى خواهند در این راستا گام بردارند

 امید هاى تازه اى یافته اند اما این امیدها در صورتى به ناامیدى نمى رســد 
که بانک ها در ارائه تســهیالت ســنگ اندازى نکنند و به موقع به دست 

کارآفرینان مشاغل خانگى برسد.

حراج وعده هاى پروانه اى آقاى شهردار

مشاغلى که در چهاردیوارى خانه ها متولد مى شوند
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اصفهان 2 مرکز نگهدارى
 از معتادان متجاهر دارد

بازرسى  از نانوایان اصفهان
 هدفمند شد

سهم گاوخونى از 
بارندگى هاى اخیر اندك بود

معاونـت محیـط زیسـت طبیعـى و تنـوع زیسـتى 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان گفت: سهم 
تـاالب بین المللى گاوخونـى از بارندگى هـاى 6 و 7 
مرداد جـارى، انـدك و کمتـر از یک درصـد حداقل 
میزان نیاز آبى سـالیانه تاالب، تخمین زده مى شود. 
حسـین اکبرى اعالم کرد: سـهم تاالب گاوخونى از 
بارندگى هـاى اخیر حدفاصـل 6 تا 7 مـرداد 1401 
بسـیار ناچیز بود بطورى که هیچ سیالب و روان آبى 
از شـاخه زاینده رود و در محل ایستگاه هیدرومترى 
شاخ کنار وارد تاالب نشده اسـت. وى اظهار داشت: 
بر اساس پایش هاى میدانى، مقدار کمى روان آب از 
سمت گردنه مال احمد نایین و از طریق آبراهه مجاور 
کوه سیاه به شمال تاالب وارد شد که موقت و حجم 
آن بسیار کم و میزان تخمینى آن حدود 10 هزار متر 
مکعب برآورد مى شود. اکبرى اضافه کرد: همچنین  
2 سـیالب کوتاه مدت چند سـاعته از سمت شرق و 
ارتفاعات قلعه خرگوشـى در اسـتان یزد وارد شـرق 
تاالب شد و در سـطح تاالب گاوخونى نیز هیچگونه 

بارندگى ثبت و گزارش نشده است.

وضعیت
 تصفیه خانه عادى شد

مدیـر عامل شـرکت آبفاى اسـتان اصفهـان گفت: 
کـدورت آب ورودى بـه تصفیـه خانـه آب اصفهان 
برطرف شـد و ظرفیـت تولید تصفیـه خانـه آب بابا 
شیخعلى به حالت عادى بازگشـت. حسین اکبریان 
اظهار داشـت: به دنبال بارش هاى سـیل آساى چند 
روز اخیـر و کـدورت آب ورودى به تصفیـه خانه آب 
اصفهان، ظرفیت تولید این تصفیه خانه کاهش یافته 
و در برخى مناطق به دلیل افت فشـار آب، آبرسـانى 

سیار انجام شد.

وضعیت سدها بعد از سیالب 
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تأسیسات آبى شرکت 
آب منطقـه اى اصفهـان گفـت: مجموع ذخیـره آب 
سـدهاى بزرگ اسـتان اصفهان پس از سیالب هاى 
اخیر 322 میلیون مترمکعب اسـت. احسـان ا... امینى 
با اشاره به اینکه میزان پرشدگى سـدهاى استان 24 
درصد است، خاطرنشان کرد: بررسى وضعیت سدهاى 
استان نشان مى دهد که میزان پرشدگى سدها نسبت 
به میانگین بلنـد مدت با کاهشـى معـادل 67 درصد 

مواجه بوده است.

الزامى شدن
 استفاده از ماسک در مترو

بر اساس اعالم روابط عمومى و امور بین الملل شرکت 
متـروى منطقه اصفهـان، پیـرو مصوبات سـتاد ملى 
مدیریت بیمارى کرونا، اسـتفاده از ماسک در متروى 
اصفهان الزامى شـد. در ایـن اطالعیه آمده اسـت: با 
توجه بـه اهمیت فاصله گـذارى اجتماعـى و تأثیر آن 
در پیشـگیرى از شـیوع بیمارى از عموم شـهروندان 
درخواست مى شـود عالوه بر مدیریت در زمان بندى 
سـفر، از تردد هـاى غیرضـرورى در سـاعات شـلوغ 
خوددارى کننـد، همچنین حیـن ورود مسـافر بدون 
ماسک به ایستگاه هاى مترو، تذکر الزم به آن ها داده 

خواهد شد.

کشف 196 کیسه آرد 
در اصفهان

در عملیـات ماموران فرماندهى انتظامى شهرسـتان، 
196 کیسه آرد خارج از شبکه توزیع کشف شد. سردار 
حسین بساطى با بیان اینکه مأموران کالنترى سجزى 
با تحقیقات تخصصى و اقدامات پلیسـى موفق شدند 
محـل دپـوى کاالى احتکار شـده را شناسـایى کنند 
گفت: ماموران در بازرسى از این انبار تعداد 196 کیسه 
آرد دولتى که بدون مجوز قانونى دپو شـده بود کشف 
کردند. وى با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله 
مکشوفه را 800 میلیون ریال اعالم کرده اند افزود: در 

این زمینه 2 متهم دستگیر  شدند.

دریا قدرتى پور
 به نظر مى رسد که چرخ ســرویس مدارس اصفهان در 
مهرماه امسال بد بچرخد. تا پیش از این اگرچه خودروهاى 
نامطمئن هم جزو ســرویس هاى مدارس به شمار مى 
رفتند اما حاال با خروج 6 هزار راننده از چرخه ســرویس 
مدارس، ما با مشــکل دیگرى که همان کمبود سرویس 

هاى مدارس است روبه رو شده ایم.
قبل از شیوع کرونا، هشت هزار راننده سرویس مدارس، 
حمل و نقل دانش آموزى را انجام مى دادند، از ماه دوم بهار 
امسال با بازگشایى مقطعى مدارس، از این تعداد حدود دو 
هزار راننده سرویس دهى را انجام دادند و حدود شش هزار 

راننده از این ناوگان خارج شده بودند.
کمبود ســرویس مدارس از بعد از تعطیالت نوروز شروع 
شــد، زمانى که بدون آمادگى میزبان و میهمان، مدارس 
یکباره حضورى شدند و والدین هم سردرگم. این مهمترین 
مشکلى بود که با آغاز آموزش حضورى خودش را نشان 
داد و اغلب خانواده ها وقتى با کمبود ســرویس مدارس 
روبه رو شــدند، به ناچار با خودروهاى شخصى و گاهى با 

تاکسى سرویس فرزندانشان را به مدرسه رساندند.
حاال با در پیش بــودن مهرماه و فصل مــدارس، دوباره 
این مشکالت ســر راه خانواده ها قرار گرفته تا به همان 

خودروهاى ناایمن و خطرناك بسنده کنند.
تا قبل از آمدن کرونا حدود هشت هزار خودرو مسئولیت 
ایاب و ذهاب و ســرویس حمل و نقل دانش آموزان را در 
شهر اصفهان بر عهده داشتند. در اردیبهشت ماه امسال 
این آمار به حدود دو هزار خودرو تعدیل پیدا کرد چون شش 
هزار راننده سرویس مدارس در دو سال کرونا و تعطیلى 

مدارس به مشاغل دیگر روى آورده بودند و سبب شد که 
با کمبود شدید راننده مواجه شویم.

حاال با نزدیک شــدن به مهرماه، کارگروه ماده 18 حمل 
و نقل دانش آموزى به عنوان یک نهاد باالدســتى براى 
تصمیم گیرى براى ســرویس مدارس هر شهرى آماده 
است تا این موضوع را به بهترین نحو ممکن حل کند. شهر 
اصفهان براى خود جداگانه این کارگــروه را دارد و همه 
نواحى و مناطق آموزش و پرورش استان نیز این کارگروه 
را دارند. رئیــس آموزش و پرورش هــر ناحیه اى رئیس 
کارگروه، یکى از نمایندگان اولیاى دانش آموز آن منطقه 
به عنوان عضو و نماینده شــهردارى یا تاکسیرانى عضو 
دیگر این کارگروه است و با توجه به موضوعات مختلف 
نماینده راهور یا پلیس راه یا وزارت کشور براى حضور در 

این کارگروه دعوت مى شوند.
این کارگروه که با اولویت تأمین راننــده و خودرو براى 
ســرویس مدارس و تعیین نرخ خدمات سرویس ایاب و 
ذهاب دانش آموزى فعال شــده، طى جلساتى که داشت 
بسته هاى تشــویقى از سوى ســازمان تاکسیرانى براى 
جذب رانندگان ســرویس مدارس تعریف کــرد. در این 
کارگروه محمد پرورش، مدیرعامل ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان، اعالم آمادگى 
کرد که 46 شــرکت حمل ونقل دانش آموزى در شــهر 
اصفهان وجود دارد که در امر سرویس دهى دانش آموزان 

فعالیت مى کنند.
اما آنچه درباره این شــرکت ها مهم اســت فرسودگى 
خودروهایى اســت که تحت پوشش آنها فعالیت مى کند 
و با این احتساب که اکنون حدود 60 درصد تاکسى هاى 

اصفهان فرسوده هستند باید دید وضعیت سرویس هاى 
مدارس به کجا خواهد کشید. اینکه یا باید سال تحصیلى 
جدید هم بــا گرانى خودرو و دور ماندن دســت خیلى ها 
از خرید ماشــین هاى باکیفیت تــر و به روزتر و همچنین 
عقب ماندن خودروسازان از تحویل به موقع ماشین هاى 
صفر روبه رو باشیم و دیوار کوتاه سرویس مدارس باز هم 
کوتاه تر بیاید و یا امیدوار به نوســازى سرویس ها و رفع 

کمبودهاى آن.
گرچه کمبود سرویس هاى مدارس در اصفهان حاال پاى 
اتوبوســرانى را هم به این قضیه باز کرده است تا ناوگان 
حمل و نقل عمومى در کنار تاکسیرانى شکاف کمبودها را 

پر کند و بخشى از این مسئولیت را به دوش بکشد. 
به واسطه این موضوع ســید عباس روحانى، مدیرعامل 
شرکت اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان هم در رابطه با 
تمهیدات اتوبوسرانى براى بازگشایى مدارس اعالم کرده 
که 137 اتوبوس خریدارى شده است. او همچنین اظهار 
امیدوارى کرده که تا مهر ماه امسال اتوبوس هاى جدید 
وارد ناوگان اتوبوسرانى اصفهان شود و ناوگان اتوبوسرانى 

تا 50 درصد افزایش یابد.
باالترین مقام سازمان اتوبوسرانى همچنین قول داده که 
تا مهرماه 400 دستگاه اتوبوس به وضعیت فعلى ناوگان 

اضافه شود.
این تدابیر البته که در آسودگى خیال خانواده ها مؤثر است، 
ولى خیال ها وقتى جمع تر مى شــود که ایمنى سرویس 
مدارس (کیفیت خودروهــا و صالحیت رانندگان) فداى 
مصلحت اندیشــى براى رفع کمبودها در زمینه سرویس 

مدارس نشود.

جاى خالى سرویس هاى مدارس 
پر مى شود؟

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به فرآیند نظارت بر نانوایان و بازرسى از این واحدها، 
از اجراى طرح هوشمند سازى فروش نان در نانوایى هاى 
استان اصفهان خبر داد.امیررضا نقش در جلسه بازرسى 
طرح ویژه هوشمند سازى نان که در استاندارى اصفهان 
برگزار شد، با بیان این که گام بعدى براى مردمى سازى 
یارانه ها نظارت بر بنگاه ها و نظارت بر نانوایان است، اظهار 
کرد: قبال مراحل بازرسى از نانوایان سطح استان به صورت 
عمومى و نوبتى انجام مى گرفت اما در گام بعدى نظارت ها 
به صورت دقیق و هدفمند انجام مى شــود و متخلفان بر 
اساس سامانه شناسایى مى شوند.وى اظهارداشت: قرارشد 

تا مجموعه هاى بازرسى در طول روز بازرسى ها را از این 
صنف انجام دهند. بازرسى ها در پنج مرحله انجام مى شود 
و در مرحله اول اتحادیه نانوایــان و بعد از آن اتاق اصناف 
بازرســى ها را انجام مى دهند. ســپس در مراحل بعدى 
بازرسى ها توســط مجموعه هاى مربوطه انجام مى شود.

نقش با بیان این که مرحله هدفمندســازى بازرسى ها در 
حوزه نان از روز پنج شنبه عملیاتى شده است، تأکید کرد: 
در حال حاضر بیش از 94 درصد از نانوایان سطح اصفهان 
به دســتگاه هاى کارتخوان مجهز شــده اند و بر اساس 
گزارش هایى که از تراکنش هاى آن ها انجام مى شود میزان 

تخلفات مشخص خواهد شد.

دبیر شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان، گفت: در حــال حاضر دو مرکــز نگهدارى از 
معتادان متجاهــردر اصفهان با ظرفیــت هرکدام 200 
نفر در حال فعالیت هســتند که همیشــه از 400 نفر از 
معتادان نگهدارى مى کنند.محسن یارمحمدیان با اشاره 
به دستور وزیر کشور به اســتانداران مبنى بر جمع آورى 
معتادان متجاهر تا پایان شــهریور، با بیــان اینکه براى 
این موضوع دنبالیم مراکز باغ فدك و زندان کاشــان را 
به زودى راه اندازى کنیم گفت: براى پیگیرى این موضوع 
چند روز قبل به تهران رفتم، زیرا براى راه اندازى نیازمند 
تأمین اعتبار و مجوز هستیم.وى خاطرنشان کرد: در حال 

حاضر 2 مرکز نگهدارى از معتادان متجاهر داریم که در 
بازه هاى زمانى مختلف با دستور مقام قضایى، 100 تا 150 
نفر از مراکز ترخیص مى شوند و افراد جدیدى جمع آورى 
مى شوند.یارمحمدیان با تأکید بر اینکه با راه اندازى مراکز 
مذکور ظرفیت مان حدود هزار نفر افزایش خواهد داشت، 
خاطرنشان کرد: 2 مرکز فعال مان با ظرفیت هرکدام 200 
نفر در حال فعالیت هســتند و با راه اندازى مراکز مذکور، 
ظرفیت مان به هزار و 400 نفر مى رســد.دبیر شــوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در پایان 
عنوان کرد: امیدواریم تا پیش از شهریور مرکز باغ فدك و 

زندان کاشان راه اندازى شود تا شرایط بهتر شود.

  آسفالت یا لحاف چهل تکه؟

مقاومت در برابر تعیین دستورى نرخ اجاره 

 امکان حفر چاه هاى جذبى فاضالب در دولت آباد 
وجود ندارد 

  طراحى نورپردازى معابر سده لنجان 

 ممنوعیت به کارگیرى اتباع خارجى
 در واحدهاى صنعتى آران 

 نصف جهان   اکثر خیابان هاى اصفهان همانند لحاف 
چله تکه اى شــده اند که رفت و آمد در آنها ســخت 

شده است.
ســاماندهى آســفالت خیابان ها و معابر از پیش پا 
افتاده ترین وظایف شــهردارى اســت اما به عینه 
مشاهده مى شــود که آسفالت بســیارى از معابر و 
خیابان ها در وضعیت نامناسب است ولى شهردارى 
به دالیل مختلــف از جمله کمبود اعتبــارات به آنها 

اهمیتى نمى دهد.

این موضوع با توجه به ایجاد شــدن چاله ها و دست 
اندازها تردد را براى شهروندان سخت کرده است.

فقط کافى است روزانه در شهر تردد کنید تا اختالف 
سطح ها و چاله ها و برجستگى هاى خیابان ها را ببینید 
که در وضعیت نامناسبى قرار دارند که در شأن شهر 
توریستى مثل اصفهان نیستند و در کنار این موضوع 
ممکن اســت با فرو رفتن تایر خودروها در این دست 
اندازها و منحرف شدن وسایل حمل و نقل خطرات 

جانى و مالى را نیز براى افراد به دنبال داشته باشند. 

 نصــف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
یــک شــنبه 9 مردادمــاه در صفحه چهــارم خود 
در گزارشــى با عنــوان «مقاومت امالکــى ها در 
مقابل حق کمیســیون تحمیلى»، از شرایط جدید و 
قوانین مربوط به مشاوران امالك نوشته: «در شرایطى 
که مستأجران توان پرداخت مبالغ باالى رهن و اجاره را 
ندارند، مشاوران امالك هم مصرانه مخالفت خودشان 
را با تعیین سقف براى مبلغ اجاره اعالم مى کنند. طى 
این مدت تعیین دستورى نرخ اجاره از سوى سازمان 
تعزیرات نیز چاره ســاز نبود و مالکان اعالم مى کنند 
در شــرایطى که نرخ تمامى اجناس و کاال افزایش 
پیدا کرده، دولت نباید براى نرخ اجاره اســتثناء قائل 

شــود. حاال وزارت راه و شهرســازى بخشنامه اى 
ابالغ کــرده و طى این بخشــنامه واحدهاى صنفى 
مشاوران امالك و همچنین بانک ها مکلف به رعایت 
مواردى شده اند تا نرخ اجاره کنترل و بازار سروسامان

 بگیرد.»
 این روزنامه در بخش دیگــرى از این گزارش آورده 
است: «در مقابل کارشناسان مسکن نیز به مقاومت 
صنوف همزمان با اجراى این بخشنامه اشاره کردند و 
معتقدند همکارى صنوف براى اجراى این بخشنامه 
پیش شرط هاى کنترل بازار اجاره است که دولت باید 
در این زمینه آنها را مجاب کرده و براى آنها مشــوق 

اعمال کند.»

 نصف جهان  مدیر امور آبفاى شهرستان برخوار گفت: 
در دولت آباد امکان حفر چــاه هاى جذبى فاضالب 

وجود ندارد.
مهرجو افزود: هم اکنون در بخش هاى زیادى از شهر 
دولت آباد تراکم ســاخت و ساز به 100 درصد رسیده 
و در بافت قدیم شــهر نیز به دلیل پرشدن چاه هاى 
طراحى شده در کنار هم، امکان حفر چاه هاى جذبى 
فاضالب وجود ندارد و نمى تــوان در کنار چاه هاى 

پرشده، چاه دیگرى حفر کرد.

وى با بیان اینکه این مناطق در اولویت اجراى شبکه 
فاضالب قرار دارند، اظهار داشــت: متأسفانه بودجه 
الزم جهت اجراى کامل شبکه فاضالب شهر دولت 

آباد وجود ندارد.
وى ادامــه داد: در نظــر داریــم در ســال هــاى 
آتى شــهرك هاى مســکونى دولت آباد همچون 
شــهرك فردوســى را که تراکم ســاخت و ســاز 
آن تکمیــل شــده باشــد بــه شــبکه فاضالب

 متصل کنیم. 

 نصف جهان  در مراسمى کلنگزنى و عملیات اجرایى 
16 پروژه عمرانى و خدماتى بــا اعتبارى بالغ بر 400 

میلیارد ریال در سده لنجان آغاز شد.
شهردار سده لنجان در این مراسم گفت: یکى از این 
پروژه ها، مسقف نمودن گلزار شهداى سده لنجان بود 
که پس از ســال ها، این درخواست شهروندان جامه 

عمل بر تن کرد.

حمید شهبازى در ادامه افزود: افتتاح 7 پروژه عمرانى 
با اعتبــارى افزون بــر 150 میلیارد ریــال از دیگر 
برنامه هاى شهردارى سده لنجان است که مى توان 
به احداث خیابان سعدى در محله پیامبر اعظم(ص)، 
مناسب سازى، زیر سازى و آسفالت محله بهزیستى 
و طراحى روشــنایى و نورپردازى معابر شهرى سده 

لنجان اشاره کرد.

 نصــف جهــان  سرپرســت اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى شهرســتان آران و بیدگل گفت: اشــتغال 
اتباع بیگانه در تمامى واحد هاى صنعتى آران و بیدگل 

ممنوع است.

حســن اربابى افزود: در ســال جــارى کارفرمایان 
متخلــف با بــه کارگیرى اتبــاع بیگانــه غیرمجاز 
مجبــور بــه پرداخــت 641 میلیون ریــال جریمه 

شدند.

مسئوالن، گوش شنوا داشته باشید
مریم محسنى

مناطق حاشیه اى اصفهان در وضعیت نامناسبى قرار 
گرفته و به واسطه ناهنجارى هایى که در این مناطق 
وجود دارد هر روز شــاهد تولد شغل هاى کاذب در این 

مناطق هستیم.
در این حاشــیه ها که جزو نقاط بى دفاع شهر به شمار
مى رود معموًال پاتوق هاى مواد مخدر ایجاد مى شود 
و شغل هاى جدیدى به شهر اضافه مى شود که ممکن 
است در نبود کار و درآمد آسیب هاى زیادى را ایجاد کند.

به گفته کسانى که در این مناطق به دنبال اشتغال هستند 
راه خالصى از مشکالت و ناهنجارى هاى این مناطق 
براى آنها و فرزندانشان تغییر محل زندگى آنهاست که با 

ایجاد شغل و کسب درآمد حل مى شود.

یکى دیگر از مشکالت در حاشیه شهر که متأسفانه در 
بخشى از افراد در حال گسترش است فرهنگ اشتغال 
است. فرهنگ اشتغال در حالى که یک فرد را در حیطه 
یک شغل مفید براى جامعه قرار مى دهد در حاشیه شهر 
به سمت ورود به بازارهاى تکدیگرى و راه هاى کسب 
درآمد با فریبکارى پیش مى رود که این مى تواند زنگ 
خطرى براى کل شهر و شهرهاى اطراف اصفهان باشد 
که برخى از گروه هاى تکدیگرى در این مناطق سازمان 

دهى مى شوند.
ایــن موضــوع ماننــد زنــگ خطــرى اســت که 
مســئوالن بایــد در مقابل آن گوش شــنوا داشــته 
باشــند و نســبت به آن عکس العمل درخور توجهى 

نشان دهند.

نگاه روز

آرمان کیانى
با فروکش کردن ســیالب تابســتانى در اصفهان، حاال 
همه چیز معطوف به یارى رســاندن به آســیب دیدگان 
این حادثه کم نظیر شده اســت. در حالى که همه استان 
طى روز چهارشنبه با توجه به هشدارهاى اعالم شده در 
وضعیت نارنجى قرار گرفت و روز پنج شــنبه ابتدا براى 
شعب درگیر بارش و سپس براى کل استان، هشدار قرمز 
به معنى آماده باش صددرصد، صادر شد اما شدت بارش 
ها چندان زیاد نبود. البته در مناطقى مانند چادگان و چند 
شهرستان دیگر آبگرفتگى هاى زیادى گزارش شد ولى 
در نقاطى مانند کالنشهر اصفهان آبگرفتگى به خصوصى 

اتفاق نیافتاد. 
در مجموع شهرستان هاى اردســتان، کوهپایه، نایین، 
میمه، مبارکه، شهرضا، شاهین شهر، نجف آباد، دهاقان، 
خوانسار، تیران، فریدن، چادگان، سمیرم و فریدونشهر از 

جمله شهرستان هاى درگیر با سیل اخیر بودند.
به رغم آنکه سیالب اصفهان 18 شهرستان را دربرگرفت 
اما گزارش جمعیت هالل احمر نشان مى دهد که  تاکنون 
هیچ مورد فوتى یا مفقودى بر اثر ســیل اخیر در استان 

اصفهان گزارش نشده است. این در حالى است که جمع 
بندى گزارش اســتاندارى اصفهان از این رخداد نشان 
مــى دهــد خســارات مالــى قابــل توجهى بــه این 

شهرستان ها وارد شده است.

تفکیک ریالى خسارات وارده
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از خسارت 
بالغ بر 900 میلیارد تومان ناشــى از جارى شــدن سیل 
در نقاط مختلف اســتان خبر داد. منصور شیشه فروش 
افــزود: 600 میلیارد تومــان در بخش کشــاورزى به 
چهار هزار هکتــار از اراضى زراعــى، 50 هکتار باغات، 
500 کلنى زنبور عســل، 30 واحددام و طیور، 10 واحد 
پرورش ماهــى و نیز قنوات و اســتخرهاى ذخیره آب و 
کانال هاى کشــاورزى وارد شــد. همچنین خســارت 
هایى  به 98 کیلومتر از راه هاى روستایى و جاده اى، 61 
دستگاه ابنیه فنى و پل ها، 213 کیلومتر از ایل راه هاى 
عشــایرى، هزار و 220 رأس دام و 870 چادر عشایرى

 وارد شد.
وى با اشاره به خسارت وارد آمده بر 750 واحد مسکونى 

در 18 منطقه استان گفت: از این تعداد 250 واحد روستایى 
نیاز به بازسازى و مابقى نیازمند تعمیر اساسى است.

چند نفر درگیر سیالب بودند؟ 
داریوش کریمى، معاون عملیات امــداد و نجات هالل 
احمر استان اصفهان هم با بیان اینکه 59 تیم عملیاتى با 
67 نفر پرسنل وظیفه امدادرسانى را عهده دار شدند، ادامه 
داد: تعداد نجاتگران نیز 187 نفر بود که از 45 خودرو براى 
استفاده این افراد به کار گرفته شد. کریمى با بیان اینکه 
ســه هزار و 365 نفر در سیالب اســتان اصفهان حادثه 
دیدند، تصریح کرد: نیروهاى امداد و نجات هالل احمر 
به دو هزار و 960 نفر امدادرسانى کردند؛ این تعداد آسیب 

دیده شامل 692 خانوار مى شود.
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
ادامه داد: 4833 نفر در قالب 1034 خانواده درگیر سیالب 
اخیر استان شدند. 1169 نفر اسکان اضطرارى دریافت 
کردند که شهرســتان چادگان با 685 نفــر و دهاقان با 
10 نفر بیشــترین و کمترین میزان اسکان اضطرارى را 

داشته اند.

خسارات سیالب در اصفهان:900 میلیارد تومان
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کاربران واى فاى رایگان در معرض خطر هکرها هستند 
و تعداد کمى از آنها از خطرات این امکان رایگان اطالع 
دارند، اما خوشبختانه تدابیرى در برابر این حمالت وجود 

دارد.
جــداى از اینترنت دیتاى گوشــى ها، اینترنت واى فاى 
عمومى که مثل هوا جریان داشته و خصوصا اگر رایگان 
باشد، بسیار وسوســه برانگیز و مورد اســتفاده کاربران 
است. این در حالى اســت که هکرها هم دقیقا در همان 
مکان هاى رایگان و در دسترس کمین کرده اند و به دنبال 

راهى براى نفوذ به اطالعات شما هستند.
اگرچه امروزه بســته هاى اینترنتى اپراتورها براى اکثر 
گوشى هاى هوشمند فعال اســت، اما همچنان نیاز به 
واى فاى در برخى اماکن و در شــرایطى که به هر دلیل 
اینترنت گوشــى فعال نیست، حس مى شــود. بنابراین 
واى فاى  شــهرى با قابلیت ارایه سرعت و کیفیت باال و 
گاهى رایگان براى کاربرانى کــه در لحظه به اینترنت 
موبایل خود دسترســى ندارند و همچنین بــا توجه به 
نیاز ابزارهاى فاقد ســیم کارت مانند لپ تاپ و تبلت  به 

واى فاى، مورد توجه بسیارى از کاربران است.
پیش از این هم از سوى مســووالن وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات عنوان شده بود که خدمات واى فاى با 
حجم مشخص باید براى رفاه مردم قرار گیرد، همان طور 
که در دنیا مرســوم اســت باید این اتفــاق بیفتد که در 
اماکن عمومى مانند پایانه هاى مسافربرى، فرودگاه ها 
و ایستگاه هاى قطار، ورزشگاه ها، فروشگاه هاى بزرگ 
و اماکن مذهبى، خدمات اینترنتــى را تا حجم معینى از 
طریق توسعه شبکه هاى واى فاى به صورت مجانى در 
اختیار مردم قرار دهند. کما اینکه در برخى از نقاط شهرى 
هم برخى از اپراتورهاى اینترنتى اقدام به این کار کرده اند.
در بسیارى از کشــورهاى پیشــرفته جهان استفاده از 
واى فاى در فضاهاى شهرى و عمومى مانند میدان ها، 
ایستگاه هاى اتوبوس، بیمارستان ها و دانشگاه ها به امرى 
عادى تبدیل شده است و بعضا شهردارى ها سعى مى کنند 

با ارایه واى فاى، رضایت خاطر شهروندان را کسب کنند. 
با وجود این، در کشور ما واى فاى شهرى هنوز به صورت 

گسترده به اجرا درنیامده است.

کالهبردارى هاى واى فاى رایگان
واى فاى عمومى هرچند بســیار ســودمند بوده و فواید 
زیادى از جمله اتصال به اینترنت در هر لحظه و مکان در 
آن نامحدود است، اما چون سیستمى عمومى و همگانى 
اســت و تمامى کاربران از یک نام کاربرى و رمز عبور 
استفاده مى کنند، ناخودآگاه کاربران را به سمت ناامنى 
در آن مکان پیش مى بــرد و افزایش کالهبردارى هاى 

مختلــف را در پــى 
خواهد داشــت و 
زمینــه ارتــکاب 
جرم و سوءاستفاده 

برخى از سودجویان 
فضاى ســایبرى را 

فراهم آورده است.
یکــى از کارشناســان 
و متخصصــان امنیت 

ســایبرى در ایــن باره 
عنوان کــرده اســت: به 

طور کلى، اســتفاده از 
اینترنت واى فاى که 

در اماکــن عمومى 
نظیر رســتوران، 
خیابان ها، کافه ها 

فروشــگاه هاى  و 
مختلــف ارائه داده 
مى شــود، ضریب 
امنیت بسیار پایینى 

شــهروندان  و  دارد 
و کاربــران گوشــى هاى 

هوشــمند و رایانه باید از تمامى تهدیــدات، خطرها و 
ریسک هایى که این ســرویس هاى واى فاى عمومى 

برایشان ایجاد مى کند، مطلع و آگاه باشند.
وى به منظور جلوگیرى از نفوذ هکرها و سرقت اطالعات 
شــخصى و مالى کاربران به تمامى شهروندان توصیه 
کرده است که به هیچ عنوان از سرویس هاى واى فاى 
عمومى استفاده نکنند که در غیر این صورت، باید منتظر 
اتفاقات ناخوشایندى همچون سرقت اطالعات کارت 
بانکى، پول، اطالعــات مدارك شناســایى و تصاویر 

شخصى شان نیز باشند.

نکاتى امنیتى در اســتفاده از 
واى فاى

اگر قصد استفاده از واى فاى عمومى 
را دارید، بــراى جلوگیرى از حمله 
هکرها به اطالعاتتــان، تا جاى 
ممکن سعى کنید از شبکه هایى 
که داراى کلمه عبور اختصاصى 
هستند، اســتفاده کنید و 
قبــال در مــورد آن 
شبکه از مسوولین 
طــه  بو مر

راهنماى هایى الزم را بگیرید. همچنین سعى کنید نام 
شبکه اى که از آن اســتفاده مى کنید را بشناسید. بهتر 
است قبل از اتصال به اینترنت از یک مسئول در مکانى 
که هســتید در مورد ویژگى هاى واى فــاى مورد نظر 

سوال کنید.
در صورت ضرورت وصل شــدن شــبکه هاى عمومى 
مطمئن باشید که از وى پى ان مطمئن استفاده مى کنید. 
تنها به شبکه هایى که با پسورد محافظت مى شوند وصل 
شوید. اســتفاده از کانکشــن هاى WPA و WPA۲ که 
مخفف WI-FI Protected Access هســتند، هرچند 
امنیت کمى را ایجــاد مى کنند اما به هر حال کارســاز 
هســتند. همچنین هنگامى که به شبکه هاى عمومى 
واى فاى متصل هستید، به حساب هاى بانکى، ایمیل، 
شبکه هاى اجتماعى وارد نشوید و اطالعات حساس و 

مهم تان را از طریق واى فاى عمومى ارسال نکنید.
همچنین نام هاى کاربرى و رمز عبور و پسورد دوم خود 
را بالفاصله بعد از اتمام کار تغییر دهید. تمام پسوردهاى 
خود را مشابه پسوردهاى قبلى  انتخاب نکنید. زیرا این کار 
به نوعى گذاشتن لقمه در دهان افراد سودجوست. اگر هم 
گاهى پســورد خود را عوض کنید، امنیت بیشترى دارد. 
اگر از اینترنت اســتفاده نمى کنید حتما واى فاى خود را 

غیرفعال کنید تا سایرین نتوانند سوء استفاده کنند.
اگر در حال کار با یک کامپیوتر عمومى هستید مراقب 
اطراف خود باشــید، آنها به راحتى مى توانند اطالعات 
شــما را موقع وارد کردن به کى بورد حفظ کنند. قابلیت 
به اشتراك گذارى  فایل ها، چاپگرها و غیره و یا امکان 
ارتبــاط از راه دور به دیگر سیســتم هاى کامپیوترى 

مستقر در آن مکان را خاموش کنید.
 همچنین دقت داشــته باشید تمامى سایت هاى 
مهم در فرم هاى ورود اطالعات خود از ارتباط 
امن Https اســتفاده مى کنند نــه Http و 
این پروتــکل مى تواند تا حــدودى ایمن

 باشد.

ارسال ایمیل براى کاربران هیچ محدودیتى ندارد، اما 
گاهى اوقات افراد پیام هاى هرزنامه از اشــخاصى که 

نمیشناسند دریافت مى کنند. 
بر اساس گزارش ها، این ایمیل ها بیشتر تبلیغاتى بوده و 
جنبه بازاریابى دارند اما گاهى اوقات ممکن است براى 
افراد خطر آفرین باشد و اطالعات آن ها توسط هکر ها 

سرقت شود.
در بیشتر مواقع، کاربران مى توانند ایمیل هاى هرزنامه 
را در یک صندوق ورودى جداگانــه نگهدارى یا فیلتر 
کنند. در ادامه به شما نحوه توقف ایمیل هاى هرزنامه 

را آموزش مى دهیم.

نحوه توقف هرزنامه ها در ایمیل
گاهى اوقات کاربران براى اشتغال به شرکت ها رزومه 
خود را ارسال مى کنند یا در برخى از سایت ها به دالیل 
گوناگون ثبت نام مى کنند به همین علت ممکن است 
پس از مدت طوالنى این شرکت ها به طور معمول براى 
آن ها ایمیلى را ارسال کرده که در صندوق ورودى اصلى 
نشان داده شــود. براى جلوگیرى از رســیدن این نوع 
ایمیل ها به صندوق ورودى اصلى و همچنین جلوگیرى 

از سرقت اطالعات چند راه وجود دارد:

گاهى اوقات، کاربران نمى خواهند اشتراك شرکت ها را 
داشته باشند در این مواقع بهترین گزینه براى جلوگیرى 
از ارســال ایمیل ها، لغو اشــتراك از طریق وب سایت 
شرکت اســت، زیرا مى توانید مطمئن باشید که روى 

پیوند مشکوکى کلیک نمى کنید.
امــروزه کالهبردارانــى وجــود دارند کــه در قالب 
شــرکت ها لینک هاى لغو اشــتراك را در ایمیل خود 

قرار مى دهند و افــراد را ترغیــب مى کنند تا بر 
روى پیونــد کلیــک کنند پــس از انتخاب 
لینک توســط افراد دســتگاه ها به ســمت 
ســایت هاى فیشــینگ هدایت مى شوند یا 
در برابــر ویروس هــا امنیتشــان کاهش 

میابد.  در برخى مواقع نیز ممکن اســت این 
لینک ها باعث ســرقت اطالعــات کاربران 

شوند.
براساس گزارش ها، جیمیل لغو اشتراك از این 
نوع ایمیل ها را آسان مى کند. وقتى ایمیلى از 

یک شرکت باز مى کنید، در سمت چپ نام 
آن ، آدرس ایمیل فرستنده و یک دکمه 

خاکسترى لغو اشــتراك را مى توانید 
مشــاهده کنید. با کلیک بر روى آن 

دکمه، اشتراك شما از ایمیل هاى مزاحم لغو مى شود و 
دیگر در صندوق ورودى شــما (از طریق گوگل) ظاهر 

نمى شوند.  
گفتنى است که کاربران  الزم نیست خیلى نگران پوشه 
هرزنامه خود باشند، زیرا ایمیل ها هر چند وقت یکبار به 

طور خودکار حذف مى شوند.

آن را به عنوان هرزنامه عالمتگذارى کنید
اگر متوجه یک ایمیل هرزنامه در صندوق ورودى اصلى 
خود شدید، آن را باز نکنید. همانطور که واشنگتن پست 
اعالم کرد: کالهبردارانى که فعالیت کاربران را در ایمیل 
ردیابى مى کنند، ممکن است ایمیل هاى هرزنامه ارسال 
شده را افزایش دهند. کاربران در این مواقع مى توانند به 
ســادگى ایمیل هاى هرزنامه را حذف کرده یا به  عنوان 
هرزنامه آن را عالمت گذارى و به پوشه هرزنامه یا 
ناخواسته ارسال کنند. پس از عالمت گذارى، 
ایمیل فرســتنده براى افــراد نمایش داده 
نمى شود و از ارسال آن به صندوق ورودى 

اصلى جلوگیرى مى شود.

براى ثبت نــام از یک ایمیل 
جداگانه استفاده کنید

بــه گفتــه FTC، کاربــران مى توانندبــراى 
ارســال رزومه، ثبت نام در ســایت ها و خرید 
اینترنتى از یــک ایمیل جداگانــه یا فرعى 
اســتفاده کنند این امر منجر مى شــود 
تــا از ســرقت اطالعــات آنهــا  

جلوگیرى شود.

گوگل چند ماه پیش اندروید 13 را معرفى کرد و تا به 
امروز چندین نســخه بتا از این سیستم عامل منتشر 
شــده، اما هنوز نســخه نهایى اش در اختیار کاربران 
قرار نگرفته و احتماال این اتفاق ماه آینده میالدى رخ 
مى دهد. حاال به نظر مى رسد شیائومى هم مى خواهد 
در همین بازه زمانى یعنى ماه آگوســت (مرداد ماه) از 
رابط کاربرى MIUI 14 مبتنى بر اندروید 13 رونمایى 

کند.
گوگل چند ماه پیش اندروید 13 را معرفى کرد و تا به 
امروز چندین نســخه بتا از این سیستم عامل منتشر 
شــده، اما هنوز نســخه نهایى اش در اختیار کاربران 
قرار نگرفته و احتماال این اتفاق ماه آینده میالدى رخ 
مى دهد. حاال به نظر مى رسد شیائومى هم مى خواهد 
در همین بازه زمانى یعنى ماه آگوســت (مرداد ماه) از 
رابط کاربرىMIUI 14  مبتنى بر اندروید 13 رونمایى 
کند.طبق گزارشــى جدید، نام این رابط کاربرى در 

کدبیس مشاهده شده که 
البته وجود گوشــى هاى 
سرى شــیائومى 13 را 
هــم تایید مى کنــد. در 
 nuwa حقیقت اسم رمز
که در تصویر زیر مشاهده 
مى کنید، به شیائومى 13 
اشــاره دارد که از تجهیز 
آن بــه MIUI 14  خبــر 

مى دهد.

تاریخ احتمالى معرفــى رابط کاربرى 
14 MIUI

با توجه به ظاهر شدن نام MIUI 14 در کدبیس، انتظار 
مى رود شــیائومى به زودى از آن رونمایــى کند. در 
حقیقت به نظر مى رسد چینى ها در ماه آینده میالدى یا 
شاید بطور دقیق تر در تاریخ 16 آگوست (25 مردادماه) 

از این رابط کاربرى رونمایى کنند.
همچنین احتماال در ماه نوامبــر (آبان-آذر) همزمان 
با رونمایى از گوشى هاى ســرى شیائومى 13، شاهد 
انتشــار نســخه نهایى رابط کاربرى MIUI 14 براى 
کاربران باشیم، چرا که پرچمدارهاى آینده با این رابط 
کاربرى روانه بازار خواهند شد. با توجه به اینکه سرى 
شیائومى 12 در دسامبر 2021 با MIUI 13 معرفى شد، 
استفاده از رابط کاربرى جدید شیائومى در نسل بعدى 

پرچمدارهایش منطقى به نظر مى رسد.
گزارش اخیر همچنین به این موضوع اشــاره مى کند 
که بــا انتشــار14 
MIUI ، شــیائومى 

به پشــتیبانى نرم 
از  افــزارى اش 
سرى مى 10 پایان 
مى دهد؛ درســت 
مانند رویکردى که 
  MIUI 13  با معرفى
براى ســرى مى 9 

دیدیم.

  Galaxy افشاى اطالعات جدید مجموعه اى از جزئیات
 Z Fold 4، Flip 4، Watch 5و  Buds Pro 2را نشــان 

مى دهد.
 سامســونگ رویداد بعدى Unpacked خود را در 10 
آگوســت برگزار مى کند کــه در آن همه محصوالت 
duo 5 Galaxy Z Fold 4، Flip 4، Galaxy Watch و 

Galaxy Buds Pro 2 رونمایى مى شوند.

افشا کننده SnoopyTech که سابقه اى چشمگیر دارد، 
ادعا مى کند که  Galaxy Z Fold 4با 12 گیگابایت رم 
عرضه مى شود که با 256 یا 512 گیگابایت حافظه داخلى 
همراه خواهد بود. آنها احتمال وجود نســخه 1 ترابایتى 
شایعه شده را رد نمى کنند، اما به نسخه 128 گیگابایتى 
که اخیراً فاش شده اشاره اى نکرده اند. آنها اشاره مى کنند 
که توییت آنها مربوط به انواعى است که توسط اشخاص 
ثالث فروخته مى شود و مدل هایى را که به طور انحصارى 
توسط سامســونگ فروخته مى شوند، شامل نمى شود. 
گلکسى زد فولد 4 و فلیپ 4 احتماًال قیمتى مشابه مدل 

هاى قبلى خواهند داشت.
 Fold ۴در رنگ هاى خاکسترى، مشکى و بژ در دسترس 

خواهد بود که نشان مى دهد نسخه قرمز ادعا شده تنها از 
طریق سامسونگ در دسترس خواهد بود.

 Flip ۴داراى 8 گیگابایت رم و گزینه هاى ذخیره سازى 

128 گیگابایتى، 256 گیگابایتى و 512 گیگابایتى خواهد 
بود. گزینه هاى رنگ شامل آبى، گرافیت، طالیى صورتى 

و بنفش خواهد بود.

  Flip 4و Fold 4 در ابتدا، شایعاتى مبنى بر ارزان تر بودن
نسبت به مدل هاى قبلى خود منتشر شد، اما گزارش اخیر 
نشان مى دهد که  Flip 4ممکن است کمى گران تر باشد. 
طبق وبالگى به نام Gizpaw، یک خرده فروش اروپایى 
قبًال این تلفن ها را فهرست کرده است و طبق لیست ها، 
 Fold 4با ظرفیت 256 گیگابایت، 1863 یورو و مدل 512 

گیگابایتى آن 1981 یورو قیمت خواهد داشت.
همان خروجى مى گوید که   Z Flip 4 با 128 گیگابایت 
1080 یورو قیمت دارد، نسخه 256 گیگابایتى با قیمت 
1158 یورو و مدل حداکثر 1275 یــورو قیمت خواهد 

داشت.
Alvin (@ در مقابل، همانطور که توســط کاربر توییتر

sondesix) اشاره کرد، Fold 3 256 گیگابایتى داراى 

قیمت 1799 یورو بود و  Flip 3 با 128 گیگابایت با قیمت 
1049 یورو روانه بازار شد.

SnoopyTech صریحًا گفته اســت که این قیمت ها 

اشتباه است و اعتبار Gizpaw را زیر سوال برده است. او 
معتقد است که با توجه به عملکرد گوشى هاى تاشو فعلى 

سامسونگ، به ویژهFlip 3 ، قیمت ها مانند نسل گذشته 
باقى خواهد ماند.

گوشى هاى تاشو در حال حاضر بســیار گران هستند و 
گفته مى شود که سامسونگ در حال کار روى یک گوشى 

گلکسى A است تا در دسترس تر باشد.

 Buds Pro 2وGalaxy Watch 5  شایعات
 Galaxy Z نشــت  هاى جدید مجموعه اى از جزئیات
 Fold 4، Flip 4، Watch 5و Buds Pro 2 را نشــان

 مى دهد.
در ادامه، SnoopyTech همچنین مى گوید که شایعه 
شده گلکســى واچ 5 پرو ممتاز سامســونگ که انتظار

 مى رود جایگزین کالسیک شود (و حاشیه فیزیکى را کنار 
بگذارد) و عمر باترى سه روزه را ارائه دهد، در رنگ هاى 
مشکى و تیتان در دسترس خواهد بود، در حالى که مدل 
معمولى آن در رنگ هاى گرافیت، یاقوت کبود، نقره اى 

و طالیى صورتى عرضه خواهد شد.
و در آخر، اگر منتظر گلکسى بادز پرو 2 هستید، اسنوپى 
نیز خبرهایى براى شما دارد. آنها مى گویند که جانشین 
Buds Pro، که هدفون هاى ممتاز شرکت کره جنوبى 

و یکى از بهترین ها هســتند، قیمتى برابر با 229 یورو 
خواهد داشت.

رزرو پیش سفارش اکنون براى گوشى هاى تاشو بعدى 
سامسونگ فعال است و تخفیف و همچنین پیشنهادات 

انحصارى را براى شما به همراه خواهد داشت.

همانطور که هفته ها قبل اعالم شــده بود، واتس آپ 
در حال کار روى قابلیت مخفى کردن وضعیت آنالین 
بودن (status) کاربران است و اکنون در جدیدترین 
نســخه بتا اندروید واتس آپ ، ایــن قابلیت در حال 
 WABetaInfo آزمایش است. همانطور که وب سایت
توضیح مى دهد، در نسخه 2,22,16,12 بتا اپلیکیشن 
واتس آپ براى اندروید، گزینه جدید براى تنظیمات 
حریم خصوصى کاربران وجود دارد. طبق این گزارش، 
در بخش حریم خصوصى (Privacy) تنظیمات این 
نسخه بتا، گزینه جدیدى اضافه شده که با وجود آن، 
مى توان افراد خاصى را انتخــاب کرد تا زمان آنالین 

بودن شما، فقط به آن ها نمایش داده شود.

تنظیمات جدید براى وضعیت آنالین 
بودن واتساپ

همانطور که در تصویر باال قابل مشــاهده است، این 
گزینه جدید به طور مســتقیم بــا تنظیمات «آخرین 
بازدید» (Last Seen) در ارتباط است، به این معنا که 
تنها دو گزینه «تمام کاربران» (Everyone) و «همانند 
آخرین بازدید» (Same as Last Seen) در آن وجود 
دارد. بنابراین اگر براى نمایش آخرین بازدید، لیست از 

مخاطبان خود را انتخاب کرده باشید، با انتخاب گزینه 
«همانند آخرین بازدیــد» مى توانید نمایش وضعیت 

آنالین بودن خود را نیز بر همان اساس تنظیم کنید.
به عنوان مثال، زمانى کــه گزینه هاى «هیچ کس» 
 My) «...یــا «مخاطبیــن من به جــز (Nobody)
contacts except...) را دربــاره آخرین بازدید خود 

 Same as Last Seen انتخاب کرده باشد، اگر گزینه
را براى وضعیت آنالین بودن انتخاب کنید، فقط همان 
دسته از کاربران مى توانند از آنالین بودن شما خبردار 
شــوند.از آنجایى که این ویژگى همچنان در دست 
توسعه قرار دارد، هنوز مشخص نیست چه زمانى تمام 
کاربران به این گزینه حریم خصوصى جدید دسترسى 
پیدا مى کنند. با این حال، مى توان انتظار داشت که در 

آینده، اطالعات بیشترى درباره آن منتشر شود.

اپلیکیشــن شــبکه اجتماعــى BeReal که ضد 
اینستاگرام نام گرفته، با وجود شکایت هاى متعددى 
که از خرابى این برنامه وجود دارد، در هفته هاى اخیر 

محبوبیت فوق العاده اى پیدا کرده است.
 این اپلیکیشن همه کاربران در این پلتفرم را ملزم مى 
کند هر روز در یک فرصت دو دقیقه اى، از خود عکس 
بگیرند امــا هنگامى که کاربران تــالش مى کنند 
عکس هــاى لحظه اى خــود را بارگــذارى کنند، 
هنگ مى کند.اما این مشــکل مانع از آن نشــد که 
این اپلیکیشن در سه روز اول هفته گذشته، جایگاه 
نخست را در فروش اپ استور اپل در آمریکا به دست 
آورد. طبق آمار پلتفرم تحلیلگر دیجیتالى سنســور 
تاور، این اپلیکیشن در هفته منتهى به 11 ژوییه، 1.7 

میلیون بار نصب شد که بزرگترین رشد هفتگى بود.
آرون الکشمان، دانشیار بازاریابى در مدرسه مدیریت 
دانشگاه بوفالو گفت: این مسئله در میان شرکتهاى 
شبکه اجتماعى متداول است و هنگامى که با افزایش 
تقاضا روبرو مى شوند، زیرساخت آنها تحت فشار قرار 
مى گیرد. هر چه یک اپلیکیشن سریع تر رشد کند، به 

احتمال زیاد، محبوب و باثبات مى شود.
محبوبیت BeReal منعکــس کننده موفقیت اولیه 
اینســتاگرام و توییتر اســت که هنگ کــردن این 
پلتفرمها به دلیل هجــوم کاربران، رایــج بود. این 
اپلیکیشن ها مورد استقبال قرار گرفتند و دوام آوردند 
اما در شرایطى که بسیارى از اپلیکیشن هاى شبکه 
اجتماعى براى جلب توجه کاربران رقابت مى کنند، 

BeReal باید ثابت کند که یک تب زودگذر نیست.

این اپلیکیشــن فرانسوى از ســال 2020 فعالیتش 
را آغاز شــد و 30 میلیون دالر تامین مالى دریافت 
کرده است. پس از رشــد محبوبیت در فرانسه، این 
اپلیکیشن اوایل امســال در میان کاربران سن کالج 

در آمریکا محبوبیت پیدا کــرد و جذابیتش در میان 
بســیارى از کاربران، ضدیتش با جنبه فوق زیبایى 

اینستاگرام است.
در BeReal، افــراد با دریافت اعالنــى که به آنها 
مى گوید وقت آن است که واقعى باشند، تنها روزى 
یک بار پست مى گذارند. با یک کلیک، این اپلیکیشن 
دو عکس همزمان یکى از دوربین جلویى و دیگرى از 

دوربین عقبى مى گیرد.
بســیارى از کاربران در این مرحلــه با هنگ کردن 
اپلیکیشــن روبرو مى شــوند. کاربران ممکن است 
مجبور شوند اپلیکیشــن را دفعات زیادى بسته و باز 
کنند یا اگر عکســى مى گیرد، زمــان زیادى طول 
مى کشد تا بارگزارى شود. کاربران تا وقتى خودشان 
پست نگذارند، نمى توانند ببینند دوستانشان چه پستى 
ارســال کرده اند؛ بنابراین هنگ کردن برنامه، مانع 

استفاده آنها از این اپلیکیشن مى شود.
طبق آمار پلتفرم اپتوپیا، در دو هفته نخســت ژوییه، 
254 درصــد افزایش در شــمار بازخوردهاى منفى 
از BeReal بــه دلیل عملکــرد و باگهاى آن وجود 
داشته است. در ماه مه، بازخوردهاى منفى یا عملکرد 
متوســط و باگها، 56.4 درصــد از کل بازبینى ها را 

تشکیل دادند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با وجود نارضایتى فنى، 
افراد براى ارســال پســت روزانه به این اپلیکیشن 
مراجعه مى کنند. کاربران BeReal این اپلیکیشــن 
را در نــرخ باالتــر از 10 اپلیکیشــن اجتماعى برتر 
نگه داشــته اند. در ماه مه، کاربرانى که پس از هفت 
روز همچنان از اپلیکیشــن اســتفاده مى کردند در 
BeReal تقریبا 50 درصد در مقایســه با 37 درصد 

در اپلیکیشن هاى دیگر بود. پس از مدت 30 روز، این 
رقم به ترتیب 35 درصد و 34 درصد بود.

هشدار؛ در هنگام اتصال به واى فاى رایگان
اپلیکیشن ضد اینستاگرام محبوب ترین برنامه اپل شد این نکات را حتمًا رعایت کنید

رابط کاربرى MIUI 14 مبتنى بر
 اندروید 13 شیائومى به زودى معرفى مى شود

واتساپ روى قابلیت مخفى کردن استاتوس
چگونه ایمیل هاى هرزنامه را متوقف کنیم؟ براى کاربران اندرویدى کار مى کند

افشاى اطالعات گوشى، ساعت و ایرپاد سامسونگ
طبق گفته دانشمندان شما مى توانید با توجه به عکس 
پروفایل افراد چیزهاى زیادى درباره آن ها بگویید. 
مقاله تحقیقاتى آینده در نظر دارد در مورد چگونگى 
حضور آنالین ما نشــان دهد که چه کسى هستیم و 
یافته هاى شگفت انگیزى در این باره وجود دارد.یکى 
از جنبه هاى این تحقیق، این است که عکس هایى 
که در رسانه هاى اجتماعى مى گذارید چگونه بازتاب 

دهنده شخصیت شما است.

با یک نگاه به عکس پروفایل 
شخصیت افراد را بشناسید!

ک هاى لغو اشــتراك را در ایمیل خود 
ــراد را ترغیــب مى کنند تا بر 

ــک کنند پــس از انتخاب
راد دســتگاه ها به ســمت 
شــینگ هدایت مى شوند یا 
س هــا امنیتشــان کاهش 

مواقع نیز ممکن اســت این 
ــرقت اطالعــات کاربران

ها، جیمیل لغو اشتراك از این 
سان مى کند. وقتى ایمیلى از 

ى کنید، در سمت چپ نام 
ل فرستنده و یک دکمه 

ــتراك را مى توانید 
با کلیک بر روى آن 

ســادگى ایمیل هاى هرزنامه را حذف
هرزنامه آن را عالمت گذارى و ب
کنند. پسا ناخواسته ارسال
ایمیل فرســتنده براى افـ
نمى شود و از ارسال آن به
اصلى جلوگیرى مى شود.

براى ثبت نــام
جداگانه استفاده کنید

Cبــه گفتــه FTC، کاربــران

س ارســال رزومه، ثبت نام در
اینترنتى از یــک ایمیل ج
اســتفاده کنند این ام
تــا از ســرقت اط

شجلوگیرى شود.

نیاز به  گوشى هاى هوشمند فعال اســت، اما همچنان
واى فاى در برخى اماکن و در شــرایطى که به هر دلیل 
اینترنت گوشــى فعال نیست، حس مى شــود. بنابراین 
کیفیت باال و قابلیت ارایه سرعت و واى فاى  شــهرى با
گاهى رایگان براى کاربرانىکــه در لحظه به اینترنت

موبایل خود دسترســى ندارند و همچنین بــا توجه به 
نیاز ابزارهاى فاقد ســیم کارت مانند لپ تاپ و تبلت  به 

واى فاى، مورد توجه بسیارى از کاربران است.
پیش از این هم از سوى مســووالن وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات عنوان شده بود که خدمات واى فاى با 
حجم مشخص باید براى رفاه مردم قرار گیرد، همان طور 
که در دنیا مرســوم اســت باید این اتفــاق بیفتد که در 
اماکن عمومى مانند پایانه هاى مسافربرى، فرودگاه ها 
و ایستگاه هاى قطار، ورزشگاه ها، فروشگاه هاى بزرگ

و اماکن مذهبى، خدمات اینترنتــى را تا حجم معینى از 
طریق توسعه شبکه هاى واى فاى به صورت مجانى در 
اختیار مردم قرار دهند. کما اینکه در برخى از نقاط شهرى 
هم برخى از اپراتورهاى اینترنتى اقدامبهاین کار کرده اند.
کشــورهاى پیشــرفته جهان استفاده از در بسیارى از

واى فاى در فضاهاى شهرى و عمومى مانند میدان ها، 
ایستگاه هاى اتوبوس، بیمارستان ها و دانشگاه ها به امرى 
عادىتبدیل شده است وبعضا شهردارى ها سعىمى کنند 

در پــى مختلــف را
خواهد داشــت و
زمینــه ارتــکاب

جرم و سوءاستفاده 
از سودجویان برخى

فضاى ســایبرى را 
فراهم آورده است.

یکــى از کارشناســان 
و متخصصــان امنیت 

ســایبرى در ایــن باره 
عنوان کــرده اســت: به 

ز از طور کلى، اســتفاده
اینترنت واى فاى که 
در اماکــن عمومى
نظیر رســتوران، 
خیابان ها، کافه ها 

فروشــگاه هاى  و 
مختلــف ارائه داده 
مى شــود، ضریب 
امنیت بسیار پایینى 

شــهروندان  و  دارد 
و کاربــران گوشــى هاى

نکاتى امنیتى در اســتفاده از 
واى فاى

اگر قصد استفاده از واى فاى عمومى 
را دارید، بــراى جلوگیرى از حمله 
هکرها به اطالعاتتــان، تا جاى 
ممکن سعى کنید از شبکه هایى 
که داراى کلمه عبور اختصاصى 
هستند، اســتفاده کنید و 
قبــال در مــورد آن

شبکه از مسوولین 
طــه  بو مر

هســتند. همچنین هنگام
واى فاى متصل هستید، ب
شبکه هاى اجتماعى وارد

مهم تان را از طریق واى فاى
همچنین نام هاى کاربرى
را بالفاصله بعد از اتمام کار
خود را مشابه پسوردهاى قب
به نوعى گذاشتن لقمه در د

گاهى پســورد خود را عوض
اگر از اینترنت اســتفاده نم
غیرفعال کنید تا سایرین نت
اگر در حال کار با یک کام
اطراف خود باشــید، آنها
شــما را موقع وارد کردن
به اشتراك گذارى  فایل ها
ارتبــاط از راه دور به دیگ
خ مستقر در آن مکان را
 همچنین دقت داشـ
مهم در فرم هاى
sامن Https اسـ

این پروتــکل
 باشد.

ک

د



سالمتسالمت 054377 سال نوزدهمدو شنبه  10 مرداد  ماه   1401

ترك دخانیات و بهبود ریه
 به محض ترك دخانیات اتفاقات خوبى در ریه 
افراد مصرف کننده دخانیات مى افتد. التهابات 
ســطح ریه و راه هاى هوایى به میزان 
قابل توجهى کاهش مى یابد. چند روز 
تا چند هفته بعــد از ترك دخانیات، فرد 
متوجه مى شود که راحت تر نفس مى کشد. 
در واقع با مصرف دخانیات، منوکسیدکربن با 
سلول هاى خونى همراه مى شــود و مانع از 

تنفس راحت مى شود.
 وقتى دخانیــات مصــرف نمى کنید، این 
اکسیژن است که با سلول هاى خون همراه 
مى شــود. عالوه بر آن به دلیل رفع التهاب ناى، 
نایچه ها، شش ها و باز شــدن فضاى بیشتر براى 

عبور هوا، فرد راحت تر تنفس مى کند.
نکته شایان توجه این است که 10 سال بعد از ترك دخانیات 
خطر ابتال به سرطان 50 درصد کمتر مى شود اما متاسفانه کامل 
از بین نمى رود. بدن توانایى خوبى در ترمیم اعضاى صدمه دیده ناشى از سیگار 
دارد ولى همه صدمات هم قابل ترمیم نیست. بالیى که مصرف دخانیات سر 
ریه ها مى آورد ارتباط مستقیم با تعداد و مدت مصرف مواد دخانى دارد که فرد 

در روز مى کشد.
ریه مى داند چطور از بافت خود محافظت کند و صدمات ناشى از مصرف دخانیات 
را کمتر کند ولى وقتى مدام در معرض دود سمى دخانیات قرار مى گیرد کم کم 
این قابلیت را از دست مى دهد و ریه آسیب دیده تحمل خیلى کمترى در برابر 

کرونا ویروس دارد و فرد مبتال به کرونا ویروس دچار عوارض حادتر مى شود.
وقتى تغییرات ریه و راه هاى هوایى به مرحله برگشت ناپذیر مى رسد، دیواره هاى 
آن قدرت انعطاف پذیرى و شــکل طبیعى خود را از دست مى دهد و به زحمت 
مى تواند هواى ســمى موجود در خود را خارج کند. وقتى ریه به این مرحله 
برســد دیگر به راحتى نمى توان آن را درمان کــرد ولى هیچ وقت دیر 
نیست. در هر سنى هستید همین االن مصرف دخانیات و قلیان را 
براى همیشــه کنار بگذارید و به اطرافیان خود نیز براى ترك 

دخانیات کمک کنید.

چرا اکنون زمان مناســبى براى ترك 
مصرف دخانیات است؟

مصرف دخانیات خطر ابتال به بسیارى از مشکالت جدى 
سالمتى، از جمله هر دو مشکل تنفسى ( مانند سرطان ریه و سل) 
و بیمارى هاى قلبى عروقى را به طور چشــمگیرى افزایش مى دهد و زمینه را 
براى ابتالى فرد و افراد در معرض به عوامل بیمارى زا فراهم مى کند. در حالى 
که همیشه ترك دخانیات اقدام به جا و مناسبى براى حفظ سالمتى است، اما 
این اقدام در این زمان براى کاهش آسیب هاى ناشى از بیمارى کرونا از اهمیت 

ویژه اى برخوردار است.
احتمال ابتال به عفونت کرونایى در مصرف کنندگان دخانیات که ترك کرده اند، 
کمتر است؛ زیرا عدم مصرف دخانیات به کاهش لمس دهان توسط انگشتان 
کمک مى کند. همچنین، این امکان وجود دارد که آنها در صورت آلوده شدن، 
شرایط را بهتر مدیریت کنند؛ زیرا ترك مصرف دخانیات تأثیر مثبت فورى بر 
افزایش عملکرد ریه و قلب و عروق دارد و این پیشرفت ها تنها با گذشت زمان 
افزایش مى یابد. چنین بهبودى توانایى بیماران کرونایى را در پاسخ به کاهش 
عفونت و خطر مرگ افزایش مى دهد. از ســوى دیگر با توجه به اینکه مصرف 
کنندگان دخانیات مى توانند ناقلین بالقوه بیمارى کرونا باشند و بعضا تشخیص 

بیمارى کرونا در این افراد به دلیل توجه نکردن فرد به عالئم بیمارى از جمله 
ســرفه، به دلیل ارتباط دادن آن به عوارض مصرف دخانیــات، اقدام به ترك 

مصرف دخانیات کمک بزرگى به سالمت فرد و جامعه خواهد کرد.

توصیه هایى در مورد ترك دخانیات
بسیارى از مصرف کنندگان دخانیات که تا حدودى از خطرات استعمال دخانیات 
آگاه هستند مایل به ترك آن هســتند و ممکن است تالش هاى ناموفقى نیز 
براى ترك دخانیات انجام داده باشــند. ترك دخانیات نیاز به زمان دارد. ابتدا 
باید خواست، تا بعد توانست. در بهترین روش باید ابتدا به آن فکر کرد، تصمیم 
گرفت، اراده را تقویت کرد تا ضررهاى دخانیات و فواید ترك آن را دانســت و 

نهایتا یک روز را براى ترك انتخاب کرد.

23 گام براى آمادگى تا روز ترك
تحقیقات نشــان داده است که در صورت کاهش تعداد ســیگار یا وعده هاى 
مصرف مواد دخانى در روز؛ فرد دخانى کمترین عالئم سندرم ترك نیکوتین را 
پس از قطع کامل استعمال دخانیات تجربه مى کند؛ بنابراین یکى از مهم ترین 
اجزاء موفقیت در ترك، کاهش سیگار/مواد دخانى مصرفى تا زمان روز ترك 

است. براى کاهش تدریجى مصرف دخانیات به دستورات زیر عمل کنید:
1. دالیل خود را براى ترك دخانیات فهرســت کنید و روزانه چند مرتبه آن ها 

را بخوانید.
2. بسته سیگار خود را با کاغذ و کش ببندید.

3. با خود کبریت حمل نکنید و مواد دخانى را خارج از دسترس خود قرار دهید.
4. سعى کنید نسبت به روز قبل سیگار / مواد دخانى کمترى بکشید.

5. تاریخى را براى ترك کامل انتخاب کنید.
6. از جایگزین هایى مانند خودکار در دســت خود استفاده کنید. هر وقت براى 

کشیدن سیگار یا مصرف مواد دخانى وسوسه شدید از آن استفاده کنید.
7. دستى که با آن دخانیات مصرف مى کنید را عوض کنید.

8. هر روز روشن کردن اولین ســیگار یا اولین وعده مصرف مواد دخانى روز را 
به تاخیر بیندازید.

9. تا زمانى که پاکت ســیگار یا تنباکوى خود را تمام نکرده اید پاکت جدیدى 
نخرید.

10. از کشیدن سیگار و مصرف مواد دخانى در مکان هایى که زمان بیشترى در 
آنجا هستید مانند محل کار یا خانه و ... اجتناب کنید.

11. بدون سیگار از منزل یا محل کار خارج شوید.
12. مشــکالت حین ترك را پیش بینى و راهکارهاى جایگزین براى آن 

پیدا کنید.
13. نوع ســیگار یا تنباکوى خود را به نوعى که مطلوب ذائقه شما نیست، 

عوض کنید.
14. سیگارها را نصفه بکشید و زمان مصرف مواد دخانى را کاهش دهید.

15. به هرکدام از سیگارها و مواد دخانى که روشن مى کنید فکر کنید. هر بار 
از خودتان بپرسید «آیا واقعا کشیدن آن ضرورى است؟»

16. آب بنوشید. هروقت هوس سیگار یا انواع مواد دخانى کردید به جاى 
روشن کردن آن، یک لیوان آب را جرعه جرعه بنوشید.

17. زیرسیگارى ها را خالى نکنید.
بسیارى از ســیگارى ها، با اســتفاده از روش هاى فوق و راهکارهاى 

دیگرى که خودشان پیدا کرده اند، توانســته اند در همین زمان به 
ظاهر کوتاه 7 تا 10 روزه تعداد سیگارهاى خود را به کمتر از 5 نخ 

در روز، حتى یک تا 2 نخ در روز برسانند.
18. در تاریخ تعیین شــده براى ترك، دخانیات را به طور 

کامل ترك کنید و کبریــت، فندك، تنباکــو، قلیان 

سیگارها و هر ماده دخانى که مصرف مى کردید را دور بریزید.
19. این تاریخ را با خانواده خود مطرح کنید و جشن بگیرید.

20. با شرکت در برنامه هاى ورزشى، سینما، پیاده روى و دوچرخه سوارى خود 
را مشغول کنید.

21. جایگزین سالم مانند آدامس هاى نعنایى و بدون شکر را استفاده کنید.
22. از میوه و سبزى مانند کرفس و هویج استفاده کنید.

23. با تغییراتى در سبک زندگى فشــار روانى را کم کرده و کیفیت زندگى را با 
ایجاد لذت باال ببرید.

در روز ترك نیز روش هاى کنترل هوس مصرف دخانیات به شرح ذیل آموزش 
داده مى شود:

تنفس عمیق
در این روش به محض هوس مصرف دخانیات، شروع به تنفس عمیق کنید. به 
این ترتیب که طى 5 ثانیه َدم عمیق بکشید، به مدت پنج ثانیه نفس را در سینه 
حبس کنید و طى پنج ثانیه نفس را بیرون بدهید. براى محاســبه زمان هنگام 
انجام هر مرحله در ِدلتان از 1001 تا 1005 بشمارید. در هر بار هوس مصرف 
دخانیات 5 بار این کار را انجام دهید. بنابراین هر بار تنفس عمیق 15 ثانیه طول 
مى کشد و 5 بار انجام این عمل 75 ثانیه طول مى کشد که طى این مدت هوس 
مصرف دخانیات از بین مى رود. تحقیقات نشــان داده است که هربار هوس 
مصرف دخانیات حداکثر 15 ثانیه طول مى کشد و در صورت تحمل این زمان 

هوس پیش آمده از بین مى رود.

نوشیدن آب
براى کنترل هوس مصرف دخانیات، در زمان هوس اقدام به نوشیدن یک لیوان 
آب یخ کنید. به خاطر داشته باشــید که نباید لیوان آب را الجرعه سر بکشید. 
نوشیدن این لیوان آب باید طى 7 جرعه انجام شود. به این ترتیب تاخیر کافى 
براى از بین رفتن هوس ایجاد مى شود و همچنین خشکى گلو که از عوارض 

ابتدائى ترك است، برطرف مى شود.
ســایر توصیه هاى رفتارى تاخیر و انحراف فکر و یادآورى، گفتن به دیگرى، 
پاداش دادن و امتناع از پذیرش تعارف مصرف دخانیات است. استفاده همزمان 

از روش هاى مختلف ترك نتایج بهترى داشته است.

اگر بعد از ترك، دوباره سیگار کشیدید چه باید کرد؟
بنابر اعالم وبدا، باید بدانید حتى اگر یک نخ سیگار یا ابزار مصرف 
دخانیات همراه و در دسترس شما باشد امتناع از مصرف دخانیات 
بسیار دشوار اســت. سعى کنید ســیگار و محصوالت دخانى 
همراهتان نباشد تا به این ترتیب وسوسه مصرف دخانیات در 
شما کمتر شود. اگر بعد از ترك مصرف دخانیات دوباره دخانیات 
مصرف کردید، این به معناى شــروع دوباره مصرف دخانیات 
نیست. پس از هم اکنون کارى کنید که دوباره به مسیر درست 
قبلى خود بازگردیــد. با خود فکر کنید که چــرا دوباره دخانیات 
مصرف کردید و دفعه بعد چه کار متفاوتى مى توانید انجام دهید. 

فعالیت بدنى خود را نیز افزایش دهید.

ر رى نبی ز یى ن ر ى و
... اجتناب کنید. خانه و

حل کار خارج شوید.
 پیش بینى و راهکارهاى جایگزین براى آن 

را به نوعى که مطلوب ذائقه شما نیست،  خود

 زمان مصرف مواد دخانى را کاهش دهید.
بار  اد دخانى که روشن مى کنید فکر کنید. هر

شیدن آن ضرورى است؟»
جاى مواد دخانى کردید به س سیگار یا انواع

ب بنوشید. برا جرعه جرعه
نید.
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هههه بهططططططورطورطور ى ترك، دخانیات را
ننننننننیان  فندك، تنباکــو، قل

اگر بعد از ترك، دوباره سیگار کشیدید چه باید کرد
وبدا، باید بدانید حتى اگر یک نخ سیگار یا ابزار مص بنابر اعالم
دخانیات همراه و در دسترس شما باشد امتناع از مصرف دخانی
بسیار دشوار اســت. سعى کنید ســیگار و محصوالت دخ
همراهتان نباشد تا به این ترتیب وسوسه مصرف دخانیات
شما کمترشود. اگر بعد ازتركمصرف دخانیات دوبارهدخانی
مصرف کردید، این به معناى شــروع دوباره مصرف دخانی
نیست. پس از هم اکنون کارى کنید که دوباره به مسیر درس
دخانی قبلىخود بازگردیــد. با خود فکر کنید که چــرا دوباره
انجام ده و دفعه بعد چه کار متفاوتى مى توانید مصرف کردید

نیز افزایش دهید. فعالیت بدنى خود را
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 چگوننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اسیگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااارررر را  ا

؟ترك کنیم
ترك مصرف دخانیات در هر سنى منافع آنى 

و طوالنى  مدت براى خود فرد و خانواده و اطرافیان او دارد. هر چند 
ترك دخانیات در سنین پایین تر منافع بیشترى دارد، اما هیچ سنى براى ترك 

دخانیات دیر نیست.
 مهم ترین فواید ترك دخانیات شامل افزایش قدرت دفاعى بدن براى مقابله با عوامل بیمارى زا 

از جمله ویروس کرونا، کاهش فشار خون و خطر سکته قلبى، بهبود درك بوها و مزه ها، بهبود وضعیت 
گردش خون، افزایش ظرفیت شش ها و کارکرد ریه، بهبود برونشیت مزمن و آمفیزم ریوى، کاهش حساسیت 

و آلرژى، کاهش خطر پوسیدگى دندان و بیمارى هاى لثه، کاهش خطر سرطان مرى و کلیه، کاهش شدت و تعداد 
دفعات ابتال به سردرد، کاهش مشکالت دوران یائسگى، افزایش توان بارورى در زنان، کاهش خطر وزن کم تولد 
در باردارى، کاهش عمده خطر ابتال به سرطان ریه و سایر سرطان ها و کاهش خطر ابتال به بیمارى کرونر قلبى است.

باید بدانید که شرکت در یک برنامه ترك دخانیات، شانس دستیابى به پرهیز طوالنى  مدت براى افراد وابسته به مواد 
دخانى را بهبود مى بخشد. فواید ترك دخانیات تقریباً فورى است در واقع طى 24 ساعت از ترك، بدن شروع به بهبودى 
و ترمیم کرده و عملکرد ریه بهبود مى یابد. موهاى ریز در ریه ها و مجارى هوایى در پاکسازى مخاط و ضایعات بهتر 

مى شوند و شما متوجه خواهید شد که راحت تر نفس مى کشید.
از فواید دیگر ترك دخانیات مى توان به کاهش عالئم برونشیت مزمن مانند سرفه مزمن، تولید مخاط و خس 

خس اشاره کرد. در بین مبتالیان به آسم، عملکرد ریه طى چند ماه از ترك بهبود مى یابد و درمان مؤثرتر 
بوده و عفونت هاى تنفسى مانند برونشیت و ذات الریه با ترك نیز کاهش مى یابد. این درحالى 

است که ترك دخانیات براى افراد صرفه اقتصادى هم خواهد داشت. هزینه خرید مواد 
دخانى و هزینه درمان از لیست هزینه هاى آن ها کاسته و بازدهى و کارایى 

آن ها در انجام فعالیت روزانه بیشتر مى شود.

نتایج مطالعه اى جدید نشــان داده اســت کاهش زمان 
تماشاى تلویزیون مى تواند از شما در برابر بیمارى قلبى 

محافظت کند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که اگر افراد زمان 
حضور خود در مقابل تلویزیون را کاهش دهند، بیش از 
یک دهم مى توانــد در جلویگرى از ابتال به بیمارى هاى 

قلبى مؤثر باشد.
محققان دانشگاه کمبریج داده هاى یک مطالعه بزرگ را 
که Biobank در انگلیس انجام داده بود، بررسى کردند 

که شامل بیش از 373000 نفر به مدت 13 سال بود.
این تیم بر روى داده هاى مربوط به تماشــاى تلویزیون، 
استفاده از رایانه و حساســیت ژنتیکى به بیمارى قلبى 

تمرکز کردند.
نتایج نشان داد که تماشــاى تلویزیون به مدت کمتر از 

ابتال به بیمــارى عروق یک ســاعت در روز، شانس 
با تماشــاى 4 کرونر قلب را در مقایسه 

ساعت یا بیشتر، 16 درصد کاهش مى دهد.
براى افرادى که دو تا سه ساعت در روز تلویزیون تماشا 
مى کردند، در مقایسه با تماشاى بیش از چهار ساعت، 6 

ر درصد کمتر در معرض خطر ابتال به این بیمارى  ا قر
داشــتند. محققان هیچ ارتباطى بین گذراندن 
اوقات فراغت در مقابــل کامپیوتر و افزایش یا 

کاهش خطر بیمارى قلبى پیدا نکردند.
این تیم تحقیقاتى دالیل احتمالى را براى این اتفاق فرض 
کرده اند و از جمله اینکه تماشاى تلویزیون اغلب در شب، 
درست بعد از غذا خوردن اتفاق مى افتد، زمانى که نشستن 
طوالنى مدت براى تماشاى تلویزیون منجر به افزایش 

سطح چربى و کلسترول در خون مى شود.
محققان توضیح دادند که مردم اغلب بیشتر از زمانى که 
از رایانه اســتفاده مى کنند، در مقابل تلویزیون تنقالت 

مى خورند.
مطالعه اى که در سال 2020 انجام شده بود نیز نشان داده 
است کاهش زمان تماشاى تلویزیون به دو ساعت در روز 
مى تواند از بدتر شدن سالمت افراد جلوگیرى کرده و خطر 

مرگ را کاهش دهد. 
این مطالعه که توســط محققان دانشــگاه گالســکو، 

اسکاتلند انجام شد، تأیید کرد که خطرات سالمتى مرتبط 
با تماشاى تلویزیون، مانند سرطان و بیمارى هاى قلبى 

عروقى، زمانى 
که شرکت کنندگان دو 
ساعت یا کمتر در روز را جلوى 

صفحه نمایش مى گذرانند، کمترین میزان را دارد.
یک مطالعه انگلیســى نیز که ژانویه گذشته منتشر شد 
نشــان داد که تماشــاى بیش از حد تلویزیون مى تواند 
به طور قابل توجهى خطر ابتال به لخته شــدن خون را 

افزایش دهد.
محققان دانشگاه بریستول دریافته اند که احتمال ایجاد 
لخته خون در بزرگساالنى که چهار ساعت یا بیشتر در روز 
را جلوى تلویزیون مى گذرانند، در مقایسه با افرادى که 
دو ساعت و نیم ساعت و یا کمتر از آن را تماشا مى کنند، 

1.35 برابر بیشتر است.

 اغلب دربــاره عــوارض ویتامین ها کــم تر صحبت 
مى شــود. مکمل هاى روزانه مانند کلســیم، ویتامین 
کا و پتاســیم وقتى با داروهاى تجویزى ترکیب شوند 
مى توانند مرگبار باشند. ویتامین ها براى حفظ عملکرد 
مطلوب بدن، از تنظیــم ضربان قلب گرفتــه تا بهبود
 زخم ها، ضرورى هســتند. به طور کلى، افراد مى توانند 
بیشتر ویتامین هاى مورد نیاز خود را با یک رژیم غذایى 
متعادل تامین کنند، اما پزشکان ممکن است مکمل هایى 
را براى بیمارانى با کمبود شدید ویتامینى خاص توصیه 

یا تجویز کنند.

عــوارض مرگبــار مصرف 
ویتامین ها با برخى داروها

اگرچــه فــروش مکمل هــا، از جمله 
ویتامین ها، افزایش یافته است، مصرف 

این مکمل ها همراه بــا برخى از داروهاى 
تجویزى مى تواند منجر به پیامدهاى خطرناك 

شود. بهتر است همیشه پزشــک یا داروساز شما، 
مکمل هایــى را که همراه بــا داروهاى تجویزى 
خود مصرف مى کنید، بداند. جدى گرفتن عوارض 
ویتامین هــا در صورت تداخــل دارویى اهمیت 

زیادى دارد.

مکمل هاى کلسیم، آلومینیوم و آهن همگى حامل یک 
بار مثبت هستند که کاتیون نامیده مى شود و به برخى از 
مواد مختلف متصل شــده و ممکن است مانع از جذب 
آن شــوند. اگر بیمار براى عفونت آنتى بیوتیک مصرف 
کند، اما آن را همراه با مکمل هاى کلسیم مصرف کند، 
مى تواند مانع جذب آن آنتى بیوتیک ها شود و ممکن است 
اندازه مناسب آنتى بیوتیک براى درمان عفونت دریافت 

نکند.
به  بدن کمک مى کند تا ضربان قلب را پتاسیم 
فشار خون را کاهش دهد و به عملکرد تنظیم کند، 

ماهیچه ها و اعصاب کمک کند. پتاســیم بیش از حد
 مى تواند منجر به تغییرات مضر در ریتم قلب و عملکرد 
کلیه ها شود. مکمل هاى پتاسیم همراه با داروها براى 
درمان مشکالت قلبى یا فشار خون باال مى تواند باعث 

افزایش سطح خون به شکل خطرناك شود.
ویتامین کا بــراى عملکردهاى مختلفــى مانند حفظ 
استحکام استخوان و محافظت در برابر آن استفاده مى 
شــود. ویتامین کا، به ویژه در بهبود زخم اهمیت 
دارد. این ویتامین خون را از حالت مایع به به شکل 
ژل ماننــد تبدیل مى کند و یک دلمه را تشــکیل 
مى دهد و از خونریزى جلوگیــرى مى کند. براى 
افرادى که دچار حمله قلبى شــده اند یا لخته خون 
خطرناکى در ریه ها یا سیاهرگ ها دارند، وارفارین 
تجویز مى شود که یک داروى رقیق کننده خون 
است که از لخته شــدن خون جلوگیرى مى 
کند. مکمل هاى وارفارین باعث کاهش 
یا افزایش اثربخشى این دارو مى شود و 
خطر لخته شدن یا خونریزى خطرناك را 
افزایش مى دهد. از آنجایى که ویتامین 
ها و برخى داروها بدون نسخه در دسترس 
هستند، لزوماً به این معنى نیست که در همه 

موارد بى خطر هستند.

دانشمندان موفق شدند با دستکارى ژنتیکى، گوجه فرنگى هایى تولید کنند که مى تواند 
ویتامین D مورد نیاز بدن ما را تأمین کند.

دانشمندان مى گویند با دستکارى ژنتیکى گیاه گوجه فرنگى، موفق شدند محصولى تولید 
کنند که مى تواند عالوه بر تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن، یکى از بزرگترین مشکالت 

سالمتى انسان در سراسر جهان را به شکل ساده اى برطرف کند.
 محققان از ویرایش ژنى براى خاموش کردن یک مولکول خاص در ژنوم گیاه اســتفاده 
کردند که پروویتامین D۳ را هم در میوه و هــم در برگ هاى گیاه گوجه فرنگى افزایش 
 UVB مى دهد. سپس فرد استفاده کننده از این محصول از طریق قرار گرفتن در معرض نور

قادر است این پیش ساز را به ویتامین D۳ تبدیل کند.
در واقع، ویتامین D پس از قرار گرفتن پوست در معرض نور UVB در بدن ما ایجاد مى شود، 
 D اما منبع اصلى آن غذا است نه نور. میلیون ها نفر در سراسر جهان مبتال به کمبود ویتامین

هستند، معضلى که امروزه معلوم شده با مشکالتى همچون افزایش 
خطر ابتال به سرطان، زوال عقل و بسیارى از علل اصلى مرگ و میر 
مرتبط است. تحقیقات همچنین نشان داده است که کمبود ویتامین 

D با افزایش شدت عفونت Covid-19 نیز مرتبط است.
گوجه فرنگى به طور طبیعى حاوى یکى از عناصر سازنده ویتامین D۳ به 

نام پروویتامین D۳ یا 7-دهیدروکلسترول (DHC-7) در سطوح بسیار کم در 
برگ هاى خود است. با این حال، پروویتامین D۳ به طور معمول در میوه هاى 
رســیده گوجه فرنگى تجمع نمى یابد. پروفســور کتى مارتین و همکارانش 
در مرکز جــان اینس از ویرایــش ژن CRISPR-Cas۹ بــراى اصالح کد 

ژنتیکى گیاهان گوجه فرنگى اســتفاده کردند تا پروویتامین D۳ در میوه گوجه 
فرنگى انباشته شــود. برگ هاى گیاهان ویرایش شده حاوى حداکثر 600 میکروگرم 

(میکروگرم) پروویتامین D۳ در هر گرم وزن خشک 
 D بودند. مقدار توصیه شده مصرف روزانه ویتامین

براى بزرگساالن 10 میکروگرم است.
هنگام رشد گوجه فرنگى، برگ هاى گوجه فرنگى 
معموًال مواد زائد محسوب مى شوند، اما برگ هاى 
گیاهان ویرایش شــده را مى توان براى تولید مکمل هاى 
ویتامین D۳ براى دوســتداران گیاه خوارى یا براى غنى ســازى مواد 
غذایى استفاده کرد. پروفسور کتى مارتین، نویسنده مسئول این مطالعه 
که در Nature منتشر شده است، گفت: «ما نشان داده ایم که مى توان 
با استفاده از ویرایش ژن، گوجه فرنگى را با پروویتامین D۳ تقویت کرد، به 
این معنى که گوجه فرنگى مى تواند به عنــوان یک منبع گیاهى و پایدار ویتامین 

D۳ توسعه یابد.»
بیشتر غذا ها حاوى ویتامین D کمى هستند و گیاهان به طور کلى منابع بسیار ضعیفى براى 
این ویتامین محسوب مى شوند. ویتامین D۳ زیستى ترین شکل ویتامین D است و زمانى 
که پوست در معرض نور خورشــید قرار مى گیرد در بدن تولید مى شود. در فصل زمستان 
و در عرض هاى جغرافیایى باالتر، افراد باید ویتامیــن D را از رژیم غذایى یا مکمل هاى 
خود دریافت کنند، زیرا خورشید به اندازه کافى قوى نیســت که بدن بتواند آن را به طور 

طبیعى تولید کند.
دکتر جى لى، نویسنده اول این مطالعه گفت: «همه گیرى کووید-19 به برجسته کردن 
موضوع کمبود ویتامین D و تأثیر آن بر عملکرد سیستم ایمنى و سالمت عمومى ما کمک 
کرده است. گوجه فرنگى هاى ما مى تواند مشکل تأمین ویتامین مورد نیاز افراد در چنین 

شرایطى را به سادگى برطرف کنند.»

!D گوجه فرنگى هایى براى رفع کمبود ویتامین
وزه معلوم شده با مشکالتى همچون افزایش 
وال عقل و بسیارى از علل اصلى مرگ و میر 
 همچنین نشان داده است که کمبود ویتامین 

dونت Covid-19 نیز مرتبط است.

۳طبیعى حاوىیکىاز عناصر سازنده ویتامین D۳ به

77-دهیدروکلسترول (DHC-7) در سطوح بسیار کم در 
۳ا این حال، پروویتامینD۳ به طور معمول در میوه هاى 

ى تجمع نمى یابد. پروفســور کتى مارتین و همکارانش 
ویرایــش ژنCRISPR-Cas۹ بــراى اصالح کد  ۹ از

۳فرنگى اســتفاده کردند تا پروویتامینD۳ در میوه گوجه

600میکروگرم حاوىحداکثر 0برگهاىگیاهانویرایششده

(میکروگرم) پرو
بودند. مقدار تو
براى بزرگساال
هنگام رشد گو
معموًال مواد زائد
گیاهان ویرایش شــده
۳ویتامینD۳ براى دوســتداران گیاه

غذایى استفاده کرد. پروفسور کتى ما
eکه در Nature منتشر شده است، گف

گوجه فرنگى با استفاده از ویرایشژن،
وان عن به تواند م کهگوجهفرنگ اینمعن

!D تامینD

مصرف چه ویتامین هایى همزمان با داروهاى دیگر خطرناك است؟ارتباط میزان تماشاى تلویزیون با بیمارى هاى قلبى

یى ل ن ن
دید ویتامینى خاص توصیه 

ـار مصرف 
وها

ــا، از جمله 
ست، مصرف

خى از داروهاى 
پیامدهاى خطرناك 

شــک یا داروساز شما، 
ىىىىىیزىىىى بــا داروهاى تجو
 جدى گرفتن عوارض
خــل دارویى اهمیت 

به  بدن کمک مى کند تا ضربان قلب را پتاسیم 
خونرا کاهشدهد و به عملکردتنظیم کند،  فشار

و ب ین وی و
دارد. این ویتامین خون
ژل ماننــد تبدیلمى کن
مى دهد و از خونریزى ج
افرادى که دچار حمله قلب
ها یا سی ریه خطرناکى در
تجویز مى شود که یک
است که از لخته شـ
کند. مکمل هاى
یا افزایش اثرب
خطر لخته شد
افزایش مى ده
ها و برخى داروه
هستند، لزوماً به ای

موارد بى خطر هستند.

6ساعت یا بیشتر، 16 درصد کاهش مى دهد.
براى افرادى که دو تا سه ساعت در روز تلویزیون تماشا 
6مى کردند، در مقایسه با تماشاى بیش از چهار ساعت، 6

ىىىىىىىىىىىارى ردرصد کمتر در معرض خطر ابتال به این بیم ا رر ا رر ا رررررر ا رررر ا ققر
نننننننننندننن داشــتند. محققان هیچ ارتباطى بین گذرا
اوقات فراغت در مقابــل کامپیوتر ووووو افزایشیااااایاا یایاااا

بیمارى قلبىپیدا نکردند. کاهشخطر
اینتیمتحقیقاتى دالیل احتمالى را براى این اتفاقفرض

کرده اند و از جمله اینکه تماشاى تلویزیون اغلب در شب، 
درست بعد از غذا خوردن اتفاق مى افتد، زمانى که نشستن 
طوالنى مدت براى تماشاى تلویزیون منجر به افزایش 

اسکاتلند انجام شد، تأیید کرد که خطرات سالمتى مرتبط
با تماشاى تلویزیون، مانند سرطان و بیمارى هاى قلبى

عروقى، زمانى
که شرکت کنندگان دو
ساعت یا کمتر در روز را جلوى

صفحه نمایش مى گذرانند، کمترین میزان را دارد.
رایا فاده از
تمرکز کردند.

نتایج نشان داد که تماشــاى تلویزیو
ابتال به بیمــارىیکســاعت در روز، شانس

4با تماشــاى4کرونر قلب را در مقایسه
م
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002539- تاریــخ: 1401/04/02- برابــر راى شــماره 2529 مورخ 
1401/04/02 به شماره کالســه 2078 تصرفات مالکانه آقاى / خانم ســکینه رضائى آدریانى به 
شناسنامه شماره 4111 کدملى 1140691041 صادره فرزند عبداله در ششدانگ یکباب مغازه در حال 
ساخت به مساحت 84,88 مترمربع پالك شماره 2800 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 136733 مورخ 1392/10/24 دفترخانه 63 خمینى 
شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/10- م الف: 1350831 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى 

- سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده/4/293

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون خانم مینا خاکى و محمد شریفى  در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یک باب خانه واقع 
در محدوده  پالك 1057 اصلى  واقع در قطعه 5  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 5627 
مورخ 1400/11/02 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
پالك اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 
4 فرعى از 1057 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان بنام خانم مینا خاکى فرزند غالمرضا 
و محمد شریفى فرزند مرتضى  در روز چهارشنبه  مورخ 1401/06/30  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردر این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود 
بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار:1401/05/10 – م الف: 1350569- حجت اله 

کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  نجف آباد/5/165

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون خانم محبوبه خاکى نجف آبادى  در  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یک باب خانه واقع 
در محدوده  پالك 1057 اصلى  واقع در قطعه 5  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 5627 
مورخ 1400/11/02 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
پالك اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 
3 فرعى از 1057 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان بنام  محبوبه خاکى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا  در روز چهارشنبه  مورخ 1401/6/30 از  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرر در این آگهى در 
محل حضوریابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تاسى (30) روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى 
صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 1401/05/10 – م الف: 1350574 - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/5/166

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى مرتضى براتى  فرزند پرویز در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یک باب خانه واقع در 
محدوده  پالك 328  اصلى  واقع در قطعه 10  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 
6560 مورخ 1400/12/12 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالك اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك 
شماره 1 فرعى از 328- اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى مرتضى 
براتى فرزند پرویز  در روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 از  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در ساعت و روز مقرر در این 
آگهى در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تا سى (30)روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 1401/05/10 م الف: 1356357 - حجت اله کاظم زاده –  از طرف 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/5/167

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

راى شــماره 140160302026005024 مورخ 1401/04/02 هیأت یک مالکیت آقاى/خانم سید 
مهدى موسوى مورنانى به شناسنامه شماره 928 کدملى 1289693641 صادره فرزند سیدتقى نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,17 متر مربع پالك 13900 اصلى واقع در بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى اسداله 

طوطیان موضوع سند انتقال 14124 مورخه 1336/11/15 دفتر 65 اصفهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 

– م الف:1358016 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/174

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

راى شماره 14006030202605481 مورخ 1401/04/13 هیات یک حسام محمدى جارى 
به شناسنامه شماره 21551 کدملى 1198495383 صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 94,50 متر مربع پالك شــماره 2 فرعى از 15140 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 84 دفتر 

77 امالك که به نام متقاضى سابقه ثبت و سند مشاعى داشته 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 

– م الف: 1357998 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/176

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه آگهى: 26016765 - تاریخ: 1401/05/08 - ســند مالکیت پانصد و چهل 
و پنج-نهصد و هفتادم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى 13603 اصلى واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق صفحه 104 دفتر 897 امــالك ذیل ثبت 164123 به 
شــماره ســند چاپى 251017 بنام خانم عزت غفارى فرزند على به شــماره شناسنامه 37 
الیگودرز صادر و تسلیم گردیده است. اکنون احدى از ورثه وى به نام محمد حسن گودرزى 
با ارائه گواهــى انحصار وراثت شــماره 4289 مورخ 1389/10/04 شــوراى حل اختالف 
شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شــماره 2013,41527 
مورخ 1389/10/21 درخواست صدور ســند مالکیت المثنى پالك فوق را نموده است لذا 
به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت مراتب در یک نوبت 
آگهى مى شــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد. بدیهى 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/05/10 – م الف:1358251 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

سید اسداله موسوى5/178

تاسیس
 شرکت ســهامى خاص تاوا تجهیز اطلس درتاریخ 1401/05/02 به شــماره ثبت 71633 به شناسه ملى 
14011359137 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى مجاز بازرگانى از قبیل خرید و فروش تهیه و توزیع کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى -صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى -انجام کلیه پروژه هاى پیمانکارى ارگانهاى دولتى 
و خصوصى ،شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى از و به 
شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى 
، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، محله شهرك صنعتى دولت آباد ، بلوار امام خمینى ، خیابان اکباتان ، پالك 33 ، 
طبقه همکف کدپستى 8341651636 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 1401436231 مورخ 1401/04/25 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان جى با کد 
1902828 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم کیانوش على آقائى به شماره ملى 1210021552 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید شریفى به شماره ملى 1270425552 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عاطفه شریفى به شماره ملى 1292693754 به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى مهدى جعفرزاده قهدریجانى به شماره ملى 1100282203 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال خانم فرشته سلیمانى کیا به شماره ملى 1293309397 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1356292)

تاسیس
شرکت تعاونى تانکر داران آفتاب درتاریخ 1401/03/16 به شماره ثبت 5298 به شناسه ملى 14011209750 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه وتوزیع موادوتجهیزات مورد نیاز تانکرداران و احداث پارکینگ شبانه روزى اختصاصى (موضوع 
فعالیت تعاونى باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونى که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادى ذیربط 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى رسیده است نوشته شود.در هر حال تعاونى مى تواند براى انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را بهم بعمل آورد که 
برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.) اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتبارى از منابع بانکى و دیگر موسسات مالى اعتبارى و اشخاص 
حقیقى و حقوقى دیگر. اخذ کمک و هدیاى نقدى و غیر نقدى از دولت، اشخاص حقیقى و یا حقوقى. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. 
مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى با اولویت تعاونى ها. سرمایه گذارى و خرید سهام اتحادیه تعاونى مربوط و یا سایر شرکتها و موسسات عمومى، تعاونى و یا 
خصوصى. مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونى در دوره هاى آموزشى تخصصى براى ارتقاى سطح تولید و خدمات. تبصره 1 در صورتیکه براى انجام 
هر یک از فعالیتهاى موضوع تعاونى،نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است. (حسب موضوع فعالیت تعاونى ممکن است الزم 
باشد تبصره یا تبصره هاى دیگران اضافه شود.) به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برابر با شماره مجوز 7014 در تاریخ 1400/12/21در 
استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان 
صادقیه ، روستا نهضت آباد، محله ندارد ، خیابان دى ، بلوار شاهدان ، پالك 3426 ، طبقه همکف کدپستى 8539188180 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 17,500,000 ریال نقدى مبلغ 70000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 211402545 مورخ 1400/09/22 نزد بانک تعاون شعبه 
مرکزى نجف آباد با کد 1402 پرداخت گردیده است اولین مدیران آقاى مهدى احمدى به شماره ملى 1091361835 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى فریدون احمدى به شماره ملى 5499388660 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى 
علیرضا صادقى شاهدانى به شماره ملى 5499402906 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى محمد احمدى به شماره ملى 5499423504 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 ســال آقاى مصطفى احمدى به شماره ملى 5499428123 به سمت 
مدیرعامل به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى باامضاء رئیس هیات مدیره ومدیرعامل مشترکا و در غیاب رئیس هیات مدیره 
نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مشترکا و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین بابائى شاهدانى به شماره ملى 5499370011 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى عبدالرضا احمدى به شماره ملى 
5499400156 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 7014 مورخ 1400/12/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاسیس گردید. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به عنوان روزنامه اصلى جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1355108)

آگهى تغییرات
شرکت سالم دام سپاهان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 55528 و شناسه ملى 14005556127 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/22 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به آدرس جدید 
:اســتان اصفهان ، شهرســتان خمینى شهر ، بخش 
مرکزى ، شــهر خمینى شهر، محله دســتگرد قداده ، 
کوچه (فرعى8) ، کوچه بهار ، پــالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى8436187458 انتقال یافت. ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید./ اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1354377)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پایه فراز توسعه به شناسه ملى 10260354783 و به شــماره ثبت 14480 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حسین بزاز اصفهانى به شماره ملى 1283564661 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى على محمدیان به شماره ملى 1284784339 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى رامین لطیفى نائینى به شماره ملى 1291155341 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند آقاى حمیدرضا 
خبازیان به شماره ملى 1282372221 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى قربانعلى باقرى پنارتى به شماره ملى 1291434348 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید.تراز مالى سال 1400 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1356278)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پایه فراز توسعه به شناسه ملى 10260354783 و به شماره ثبت 14480 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حسین بزاز اصفهانى به شماره ملى 1283564661 به سمت مدیرعامل آقاى على محمدیان به شماره ملى 1284784339 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى رامین لطیفى نائینى به شماره ملى 1291155341 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند 
کلیه اوراق و اسناد مالى و حقوقى و قضایى وتعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاى رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1356275)

آگهى تغییرات 
شرکت ماشین سازى نجف آباد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3705 و شناســه ملى 10260260870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى حیدرعلــى رحیم زاده با کد ملى 1090983565 و خانم مرضیه ســیروس با کد ملى 
1091447861 وآقاى محمد رحیم زاده با کد ملى 1272570096 به عنوان هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - خانم فرنوش رحیم زاده 
با کد ملى 1080187502 به عنوان بازرس اصلى و آقاى عمید هادى به شماره ملى1292783486به عنوان بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1354339)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود آزمان قهوه روناس به شناسه ملى 14006964893 و شماره ثبت 5192 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
به نشانى استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مرکزى، شهر نجف آباد، یزدانشهر غربى، خیابان یاسر، خیابان نگار19، پالك 33، طبقه همکف کدپستى 8519966641 تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح 
گردید. - محمد رضا غمخوار به شماره ملى 0071615989 با پرداخت 9996700000 ریال، داود حبیب الهى به شماره ملى 1091566186 با پرداخت 9996600000 ریال و سید حمیدرضا تراب زاده به شماره 
ملى 1092173714 با پرداخت 9996700000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 30000000000 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه بنحو 
مذکور اصالح گردید. - اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: محمدرضا غمخوار به شماره ملى 0071615989 دارنده 10000000000 ریال، داود حبیب الهى به شماره ملى 1091566186 
دارنده 10000000000 ریال و سید حمیدرضا تراب زاده به شماره ملى 1092173714 دارنده 10000000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1355120)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسى آوید طرح دنا 
به شناسه ملى 14009295486 و به شماره 
ثبت 3473 به اســتناد مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/04/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آرمان ســلیمیان ریزى به شماره 
ملى 1160039097 به ســمت مدیرعامل و 
به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و فرزانه 
مؤذنى به شــماره ملى 1170719554 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و اشکان 
آرپناه زاده به شماره ملى 5110681686 به 
سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد غزاله امان اللهى به 
شماره ملى 0440269466 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 ســال و رضا میرزائى به 
شماره ملى 1290701687 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى لنجان (1356267)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص جویا کوشش پارس 
به شناســه ملــى 14004982400 و به 
شماره ثبت 54206 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهاى 
مالى منتهى به سال 1400 مورد تصویب قرار 
گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1356276)

آگهى تغییرات
 شرکت کامیاب طب نوین جى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 57146 و شناسه ملى 14006245468 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعظم 
خالوئى خوراسگانى به شماره ملى 1291560130 به 
سمت بازرس اصلى و ســعیده مداحیان به شماره ملى 
1271223775 به ســمت بازرس علــى البدل براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1399 مورد 
تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1355111)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص کیان ذوب ســپاهان به شناسه 
ملى 10103771768 و به شــماره ثبت 36461 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلى 
شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف آباد 
به نشانى استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش 
مرکزى، روستاى شهرك صنعتى نجف آباد2، شهرك 
صنعتى نجف آباد2، خیابان فارابى، خیابان 14، پالك 4، 
طبقه همکف به کدپستى 8585165817 انتقال یافت 
و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1355109)

آگهى تغییرات
شرکت کامیاب طب نوین جى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 57146 و شناسه ملى 14006245468 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از طریق مطالبات حال شــده و صدور سهام 
جدیداز مبلغ 1200000000 ریال به 1260000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح 
شد سرمایه شرکت مبلغ 1260000000 ریال نقدى 
است که به 126000 سهم با نام عادى10000 ریالى 
منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1355107)

آگهى تغییرات
شرکت عمران رسام دیار کهن شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 70627 و شناسه ملى 14011000940 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شهر اصفهان، بهارستان، کوچه گلرخ[(27)]، 
کوچه گلــرخ[3]، پالك 2، طبقه همکــف، واحد 1 و کد 
پســتى 8196893191 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1354838)

آگهى تغییرات
شرکت با مسئولیت محدود صبوح تالش چهلستون به شناسه ملى 10260700949 و به شماره ثبت 51442 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد -خانم ژیال نصیرى به کدملى 1289042969 با پرداخت مبلغ 9000000 ریال به صندوق شــرکت و آقاى محمدحسین بهاردوست به کدملى 1291038949 با پرداخت 
مبلغ 95000000000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را افزایش دادند و سرمایه شرکت از مبلغ 6871000000 ریال نقدى به 101880000000ریال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 101880000000 ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. اسامى شرکاء ومیزان 
سهم الشرکه هریک بعداز افزایش سرمایه بدین شرح مى باشد: خانم ژیال نصیرى دارنده 1383500000 ریال سهم الشرکه و آقاى محمدحسین بهاردوست دارنده 100496500000 

ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1353965)

آگهى تغییرات
شرکت تیوان فوالد پاسارگاد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 66351 و شناسه ملى 14009638073 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى حسین مهاجر زفره به شماره ملى 1285496043 و بشیر على مهاجر زفرهء به شماره ملى 1293076937 و خانم 
فردوس مهاجر زفرهء به شماره ملى 1271429500 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند .ـ  خانم مریم صحافى پور فرد به شماره ملى 
1284997774 به سمت بازرس اصلى و آقاى رضا مهران نیا به شماره ملى 1271544776 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدندـ  ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1399/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.ـ  روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1353912)

فقدان مدارك
ســند، برگ کمپانى، برگ ســبز و کارت ســوخت یک دســتگاه موتور 
سیکلت سیســتم جترو تیپ 130cc مدل 1392 بنزینى به شماره موتور 
 NCW***130H9210378 0127 و شــماره تنهNCW 300055
به شــماره پالك 626/73849 ایران متعلق به علیرضا اکبرى به شماره 
ملى1271378396 فرزند عباسعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت با مسئولیت محدود تجهیزات پزشکى دندانپزشکى آزمایشگاهى تجهیز گستران 
ابوریحان به شناسه ملى 10260594799 و به شماره ثبت 41745 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، شاهزاده 
ابراهیم، کوچه عالم آرا21، خیابان آیت اله شــمس آبادى، پالك 123، ساختمان عالم 
آرا، طبقه 6، واحد 604 به کد پستى: 8134659966 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1353966)



ورزشورزش 074377 سال نوزدهمدوشنبه  10 مرداد  ماه   1401

01

02

04

03

05

مدیران باشگاه االهلى مصر براى جذب کارلوس کى روش 
وارد عمل شــدند و امیدوارند این مربى سرشناس پرتغالى 
مســئولیت هدایت این تیم را برعهده بگیرد. نام سرمربى 
اســبق تیم ملى ایران پیش از این هم در کنار این باشگاه 
مصرى مطرح شــد ولى مربى پرتغالى مربیگرى در سطح 
ملى را به باشگاهى ترجیح داد. غول فوتبال مصر عالوه بر 
اینکه بهترین باشگاه قاره آفریقا به شمار مى آید، با داشتن 
بیش از 120 جــام قهرمانى با اعالم فیفــا پرافتخارترین 
باشگاه فوتبال دنیا معرفى شــد. کى روش در سال جارى 
براى مدت 7 ماه هدایت تیم ملى مصر را برعهده داشــت. 
سرمربى پرتغالى مصرى ها را نایب قهرمان جام ملت هاى 
آفریقا 2022 کرد اما از راهیابى به جام جهانى 2022 بازماند.

باشگاه نجف براى آمادگى هر چه بیشتر در فصل پیش رو 
قصد دارد که میزبانى یــک تورنمنت را با حضور چهار تیم 
برعهده بگیرد. این باشگاه عراقى از تیم هاى سپاهان، العهد 
لبنان و کربال دعوت کرد که در این رقابت به میزبانى شهر 
نجف شرکت کنند. در همین راستا باشگاه سپاهان از رئیس 
باشگاه نجف دعوت کرده است که در یک سفر رسمى راهى 

اصفهان شود و از باشگاه سپاهان دیدن کند.

تست کروناى فردین رابط، علیرضا خدایى، على پیالرام و 
بالل آرازى منفى شد و این چهار بازیکن در تمرین تیم امید 
حضور داشتند. تست هاى قبلى این چهار بازیکن مشکوك 
بود و به همین دلیل کادر پزشکى با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى این چهار بازیکن را در قرنطینه، نگاه داشت تا در 
نهایت تستهایشان منفى شود. تست کروناى سینا سعیدى 
فر و امیرعلى صادقى دو بازیکن باشــگاه استقالل که از 
اردوى ترکیه به تهران آمده بودند منفى شد و این دو هم با 

تیم امید تمرین کردند.

زالتان ابراهیموویچ گلزن باتجربه و سوئدى، اگرچه فاصله 
چندانى تا تولد 41 ســالگى خود ندارد، اما هنوز خبرى از 
خداحافظى او از میادین منتشر نشــده است. زالتان چند 
هفته پیش مورد عمل جراحى ســنگین زانــو قرار گرفت 
و او به همین دلیل تا پایان ســال جارى قادر به حضور در 
میادین نخواهد بود. حاال و در جریان یک الیو اینستاگرامى، 
یکى از طرفداران زالتان از او پرســید که چه زمانى قصد 
بازنشستگى و خداحافظى از دنیاى فوتبال را دارد که با این 
پاسخ مواجه شــد: «هرگز، اگر من روزى بازنشسته شوم، 

فوتبال مى میرد.»

تیم فوتبال اتحاد کلباء بعد از یک هفته غیبت فرهاد مجیدى 
در اردوى تدارکاتى اتریــش کارش را با مربى ایرانى از دو 
روز گذشته پیگیرى مى کند. در غیاب مجیدى گابریل پیل 
مربى سابق استقالل هدایت تیم اماراتى را در اردوى اروپایى 
برعهده داشــت. اتحاد کلباء در اولین بازى خود با هدایت 
مجیدى به مصاف تیم شمپیون اسلوواکى رفت و با نتیجه 
5 بر صفر رقیب اروپایى اش را درهم کوبید. سرمربى سابق 
استقالل شروع خوبى با تیم اماراتى داشت و به نظر مى رسد 
جذب 3 بازیکن خارجى جدید به قدرت تیمش افزوده است.

کى روش در
 پرافتخارترین تیم دنیا؟

دعوت یک باشگاه عراقى
 از سپاهان

خطر از بیخ گوش
 تیم امید گذشت

من نباشم، فوتبال مى میرد!

استارت پرگل مجیدى

مرضیه غفاریان
نقل و انتقاالت تابستانى امسال مثل همیشه داغ بود و پر از اتفاقات مهیج؛ از پرسپولیسى 
شدن سه ستاره سپاهان گرفته تا سپاهانى شدن مدافع محبوب سرخ ها، از حضور همزمان 
سه مربى پرتغالى در لیگ ایران تا بازگشت چند لژیونر ملى پوش به باشگاه هاى داخلى، 
از خداحافظى اسطوره هاى پرســپولیس و ذوب آهن تا جدایى اجبارى کاپیتان محبوب 
آبى ها از استقالل، از گران شــدن بازیکنان نه چندان باکیفیت ایرانى تا قیمت مناسب تر 
فوتبالیست هاى خارجى ملحق شده به لیگ برتر و از هافبک گاندوها که با ذوب آهن تمدید 
کرد و ناهار خورد اما سراز پرسپولیس در آورد تا شاه ماهى که استقالل را دور زد و شاگرد 

یحیى شد، همه اینها هم جنجال به پا کردند و هم دلیلى بر جذابیت این بازار آشفته شدند.
اما از همه اینها که بگذریم نقل و انتقاالت امسال یک ویژگى منحصر به فرد هم داشت. 
در این پنجره تابستانى برخالف دوره هاى گذشته اکثر بازیکنان مطرح ایرانى عالقه اى 
به لژیونر شدن از خود نشان ندادند و ترجیح دادند نیم فصل منتهى به جام جهانى 2022 
را همینجا و در کشور خودمان بگذرانند. تنها بازیکنى که از جمع ستاره هاى لیگ جدا شد 
و تصمیم گرفت فوتبالش را در قاره اروپا پیگیرى کند، امیرحسین حسین زاده پدیده آبى 
پوشان در فصل گذشــته بود. حتى آرش رضاوند، هافبک استقالل هم که با پافشارى بر 
جدایى از جمع آبى ها این روزها در انتظار ترانسفر شدن اســت هم عالقه دارد در فوالد 
به فوتبال خود ادامه دهد امــا او اجازه جدایى از تیمش را ندارد مگر اینکه پیشــنهادى از 

باشگاه هاى خارجى داشته باشد.
هیچ بعید نیست مهمترین دلیل تمایل بازیکنانى چون رضاوند به بازى در لیگ ایران این 
باشد که آنها مى خواهند بیشتر شانس بازى پیدا کنند و بیشتر دیده شوند. هرچه نباشد کمتر 
از چهار ماه تا جام جهانى باقى مانده و بدون شک سرمربى تیم ملى مهره هاى مورد نیازش 
را از بین فوتبالیست هایى برمى گزیند که با بازى هاى بیشتر در تیم هاى باشگاهى خود 

براى حضور در حساس ترین تورنمنت فوتبالى دنیا آمادگى الزم را کسب کرده باشند.

دومین دلیل هم مى تواند این نکته باشد که این قبیل بازیکنان ایرانى اگرچه جزو ستاره هاى 
لیگ برتر به شمار مى آیند اما با توجه به افزایش سن و سالشان دیگر مثل قبل در بین تیم 
هاى معتبر مشترى دندانگیرى ندارند. بر همین اساس آنها ترجیح مى دهند به جاى حضور 
در لیگ هاى نه چندان مطرح در همین لیگ کشور خودمان که سطح باالترى نسبت به آنها 
دارد توپ بزنند تا هم فرصت درخشش بیشتر در سال هاى پایانى فوتبالشان را از خود دریغ 

نکنند و هم شرایط در اوج خداحافظى کردن را براى خود امکانپذیر کنند. 
قضیه ســتاره هاى جوان تر امــا در این مورد با بقیــه فرق مى کند، پدیــده هایى مانند 
حسین زاده که ریســک ترانســفر شــدن را به جان نخریدند، احتماًال در انتظار فرصت 
بهترى هســتند. این قبیل بازیکنــان امید دارند نه تنهــا همراه تیم ملى به قطر ســفر 
کننــد بلکه مترصــد آن هســتند که بــا عملکرد عالــى در ترکیــب تیم ملــى، نگاه 
باشــگاه هاى معروف دنیا را به خود جلب کرده و یک شبه ره صدســاله بروند. البته این 
احتمال هم وجود دارد که آنها از سرنوشــت ســتاره هاى دیپورت شــده به ایران عبرت 
گرفته و تصمیم گرفته باشــند در انتخاب مســیر آینده خود دســت به اقــدام عجوالنه 

نزنند.
و باالخره اینها همه ماجرا نیست، یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن باالرفتن سرسام 
آور قیمت بازیکنان در این فصل نقل و انتقاالتى اســت. زرق و برق پول هایى که در این 
بازار داغ تابستانى رد و بدل شد خود به تنهایى قادر اســت هر فوتبالیستى را براى حضور 
در لیگ برتر ایران وسوسه کند. چه جایى براى فوتبال بازى کردن بهتر از اینجا که سقف 
قراردادها روز به روز بدون تابعیت از قانون خاصى باال مى رود. کجا لیگى بهتر از این لیگ 
مى توان یافت که براى دریافت این پول هاى کالن نیاز نیســت چندان مهره کلیدى و 
بازیکن باکیفیتى باشى؛ کافى است مدیربرنامه ماهرى داشته باشى تا بتواند این آشفته بازار 
را با بازارگرمى اش تحت تأثیر قرار دهد و یک ترقه بى خاصیت را هم به قیمت بمب اتمى

 بفروشد.     

چرا لیگ برتر در فصل نقل و انتقاالت لژیونر معرفى نکرد

پنجره اى که به خارج بسته بود
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تیم فوتبال سپاهان پس از اردویى حدود ده روز به ایران بازگشت.
یکى دو هفته پس از اعالم انتخاب ژوزه مورایس این مربى وارد ایران شد و پیش از اینکه 
سپاهان را به اردوى ترکیه ببرد، دو هفته شرایط بازیکنان را در مجموعه باغ فردوس زیر نظر 
گرفت. سرانجام پس از ده روز اعضاى تیم فوتبال سپاهان با پشت سر گذاشتن اردوى فشرده و 
انجام سه بازى تدارکاتى به ایران بازگشتند تا خیلى زود آماده آغاز مرحله سوم تمرینات شوند.

کادر فنى سپاهان البته استراحتى دو روزه را براى بازیکنان پس از اردوى فشرده ترکیه در 
نظر گرفته و بار دیگر از روز سه شنبه هفته جارى تمرینات این تیم در مجموعه باغ فردوس 

آغاز خواهد شد. 
هنوز سازمان لیگ برنامه مسابقات لیگ برتر را به طور دقیق اعالم نکرده اما طبق گمانه زنى ها 
شاگردان مورایس باید روز بیستم یا بیست و یکم مردادماه در ورزشگاه آزادى اولین دیدار لیگ 

بیست و دوم را مقابل استقالل برگزار کنند.

انتقال جنجالى هافبک دفاعى ذوب آهن به پرســپولیس و شکایت این باشگاه احتماالت 
زیادى را در این پرونده از نظر حقوقى ایجاد کرده است. بعد از عقد قرارداد سینا اسد بیگى با 
باشگاه پرسپولیس، باشگاه ذوب آهن اعالم کرد: اسد بیگى تحت قرارداد باشگاه  ما بوده و هر 
گونه مذاکره و عقد قرارداد با نامبرده داراى تبعات حقوقى است. حتى مهدى تارتار سرمربى 
ذوب آهن نیز نسبت به جذب این بازیکن از سوى پرســپولیس واکنش نشان داد و در این 

رابطه مصاحبه کرد.
آنچه مسلم است اکنون این انتقال و جذب اسدبیگى از سوى پرسپولیس یک انتقال جنجالى 
محسوب مى شود انتقالى که سرنوشــت آن را مراجع قضایى فدراسیون فوتبال باید تعیین 
کنند.بر این اساس نظر برخى حقوق دان ها در رابطه با این پرونده چند احتمال وجود دارد که 

آنها را مرور مى کنیم:
 حالت اول:

باشگاه ذوب آهن نتواند داشتن قرارداد با اســدبیگى را ثابت کند که در این صورت ادعاى 
این باشگاه رد مى شود و اســدبیگى بدون هیچ مشکلى فصل آینده براى پرسپولیس بازى 

خواهد کرد.
 حالت دوم:

قرارداد باشــگاه ذوب آهن با اسدبیگى تایید شــود که در این صورت شرایط سختى براى 
پرسپولیس و همچنین خود این بازیکن رقم خواهد خورد. در این صورت اسدبیگى احتماال 
با محرومیتى 4 تا 6 ماهه مواجه خواهد شــد. باشگاه پرسپولیس هم به دلیل عقد قرارداد با 
بازیکنى که تحت قرارداد باشگاه دیگرى بوده احتماال از دو پنجره نقل و انتقاالتى محروم 

مى شود. در واقع این پرونده مثل پرونده انتقال طارمى به باشگاه ترکیه اى است. 
در هر صورت به نظر مى رسد اسدبیگى خودش بهتر از هر کسى مى داند که آیا با دو باشگاه 
قرارداد امضا کرده یا فقط امضایش پاى قرارداد یک باشگاه است. ظاهرا فیفا هر گونه توافق 
مکتوب حتى روى یک برگه کاغذ و به صورت دست نویس را هم به عنوان قرارداد و توافق 

بازیکن و باشگاه محترم مى شمرد.

هافبک ایرانــى برنتفورد حضور تعویضى در آخرین مســابقه تدارکاتى 
پیش فصل تیمش مقابل رئال بتیس داشت.

سامان قدوس پس از دو سال حضور در برنتفورد قصد داشت از این باشگاه 
جدا شود و رسانه هاى انگلیسى نیز عنوان کرده بودند احتمال دارد مجددا 
به چمپیونشیپ برگردد و این بار براى هال سیتى، تیمى که در حال حاضر 
اللهیار صیادمنش را در اختیار دارد، به میدان برود ولى به نظر مى رســد 

این اتفاق نخواهد افتاد.
هافبک ایرانى برنتفورد پس از اینکه صعود به لیگ برتر انگلیس را همراه 
تیمش تجربه کرد، در فصل اخیر شــرایط خوبى نداشت و جمعا 17 بار 
به عنوان بازیکن یا ذخیره به میدان رفت و فقط یک گل به ثمر رساند و 

یک پاس گل داد که این وضعیت بر وفق مراد او نبوده و این بازیکن سعى 
داشت با یک انتقال، شرایط بهترى براى خود رقم بزند.

قدوس که آخرین بازى رسمى خود در لیگ برتر انگلیس را مقابل تاتنهام 
انجام داد و پس از آن بخاطر آسیب دیدگى در چهار مسابقه پایانى فصل 
و یک دیدار تدارکاتى غایب بود، در دو بازى دوســتانه برابر اشتوتگارت 
آلمان و استراسبورگ فرانسه به میدان رفت ولى دوباره شرایط براى او 

خیلى خوب پیش نرفت.
این هافبک ایرانى پس از اینکه اریکســن از برنتفورد راهى منچســتر 
یونایتد شد، احتمال مى داد شانس بازى بیشــترى پیدا کند ولى به نظر 
مى رسد دوباره نیمکت نشین خواهد بود یا به عنوان بازیکن تعویضى به 

میدان مى رود.
قدوس پس از اینکه در دو دیدار تدارکاتى پیش فصل مقابل ولفسبورگ 
و برایتون غایب بود، در آخرین مسابقه دوستانه برابر رئال بتیس به عنوان 

یار جانشین به میدان رفت تا آماده فصل جدید شود.
تیم فوتبال برنتفورد در آخرین مســابقه تدارکاتى خود شنبه شب مقابل 
رئال بتیس اســپانیا قرار گرفت و به برترى یک بر صفر دست یافت که 

سامان قدوس از دقیقه 75 وارد زمین شد. 
برنتفورد یک شنبه شب هفته آینده در نخستین بازى فصل 2022-23 
لیگ جزیره به مصاف لستر سیتى خواهد رفت که باید دید سامان قدوس 

تا آن مقطع در ترکیب یا فهرست تیمش قرار مى گیرد  یا خیر.

بازگشت سپاهان
 از اردوى ترکیه به ایران

همه احتماالت انتقال اسدبیگى
به پرسپولیس

پایان بحث جدایى هافبک ایرانى از برنتفورد؟

عزت اللهى مى خواهد در اروپا بازى کندستاره ایرانى پورتو توقف ناپذیر است
پورتو در دیدار سوپرکاپ پرتغال با درخشش مهاجم ایرانى اش 

به مقام قهرمانى رسید.
در چارچوب دیدار ســوپرکاپ پرتغال، پورتو و توندال به مصاف 
هم رفتند که پورتو با درخشش مهدى طارمى در این دیدار یک 
شاهکار به پا کرد و 2 گل از تیم هاى این تیم را به ثمر رساند. روى 

گل دوم پورتو نیز ستاره ایرانى نقش اصلى را ایفا کرد.
باشــگاه پورتو در واکنش به درخشش ستاره کشــورمان او را 

«متوقف ناشدنى» خواند و نوشت: باید به او تعظیم کرد.
طارمى که فصل گذشته باعث 2 قهرمانى بزرگ پورتو شد، در این 
قهرمانى نیز نقش اصلى را ایفا کند تا نشان دهد همچنان بهترین 

بازیکن پورتو است.
ستاره کشورمان فصل گذشته پس از داروین نونیز بهترین گلزن 
پرتغال شد و عنوان موثرترین بازیکن فصل لیگ را از آن خود کرد. 
طارمى در سال 2020 نیز سوپرکاپ پرتغال را بدست آورده بود 
که این دومین جام او در این رقابت اســت. ستاره کشورمان با 
پورتو توانسته 4 قهرمانى اعم از قهرمانى در لیگ، جام حذفى و 2 

قهرمانى سوپرکاپ بدست آورد.

مدیرورزشــى وایله در گفت وگو با روزنامه Fyens دانمارك از عالقه 
بازیکن ایرانى این تیم به بازى در فوتبال اروپا خبر داد.

در حالى که شایعات پیرامون تیم جدید ســعید عزت اللهى باال گرفته، 
شــنیده ها از این حکایت دارند که او در هفته جــارى تیمش را معرفى 

خواهد کرد.
در همین حال روزنامــه Fyens چــاپ دانمــارك گفت وگویى را با 
مدیرورزشــى وایله، ماریاس آدریان نیکوالى انجــام داده و او در این 
مصاحبه گفته است: «سعید عزت اللهى به همراه ژرمن اونوگا در تمرینات 
پیش فصل حضور نیافته اند و شرایطشان نسبت به سایر بازیکنان متفاوت 

است.»
او همچنین در مورد وضعیت عزت اللهى توضیح داد: «ســعید به دنبال 
باشگاهى در اروپاست و قصد دارد همچنان در اروپا بازى کند اما باتوجه 

به سقوط وایله، قصد دارد حداقل در باالترین سطح لیگ بازى کند.»
وى در پایان گفت: «عزت اللهى با ایران در جام جهانى شرکت خواهد کرد 

و قصد دارد پیش از آن آمادگى کامل خود را داشته باشد.» 
باشگاه وایله ماه گذشته آمادگى خود را براى دریافت پیشنهاد جذب عزت 

اللهى اعالم کرد.
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ســردار ابوالقاســم فروتن رییس حوزه ریاست ستاد کل 
نیروهاى مسلح، سردار حبیبى مدیرعامل بنیاد تعاون ستاد 
کل نیروهاى مســلح و دکتر وزیرى مدیرعامل شــرکت 
ارکان ســازه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن گفتگو 

با مهندس ایرج رخصتى مدیرعامل ودیگر مسئولین این 
شرکت از خط تولید و پروژه هاى توسعه ذوب آهن بازدید 

کردند.
ســردار فروتن در این دیدار، صنعت فوالد کشور را یکى 

از عرصــه هــاى موفق صنعتى در کشــور دانســت که 
دستاوردهاى آن از جمله افتخارات نظام مقدس جمهورى 
اسالمى محسوب مى شــود و افزود : ذوب آهن اصفهان 
نقش مهمى در رشــد صنعت فوالد کشور ایفا کرده است 
و تالشگران این صنعت ، توانستند معناى جهاد و ایثار در 

صنعت را به خوبى متبلور سازند.
وى افزود : جایگاه دهم ایران در بین تولید کنندگان فوالد 
جهان نشان از این دارد که با بهره گیرى از روحیه جهادى 
دستاوردهاى بسیار خوبى در کشور حاصل شده و روند رو به 

رشد این صنعت، تداوم و شتاب خوبى دارد.
رییس حوزه ریاست ستاد کل نیروهاى مسلح اظهار داشت: 
در عرصه تکنولوژى و صنعت به خوبى توانستیم در مقابل 
تحریم ها ایستادگى کنیم و پیشرفت هاى حاصل شده براى 

دیگر کشورها قابل باور نیست.
ســردار فروتن افزود: عقالنیتى که در صنعت فوالد وجود 
دارد باعث شده در بسیارى از محصوالت فوالدى از واردات 
بى نیاز شویم که اوج آن را در تولید ریل ذوب آهن اصفهان 
مى توان دید . تولید این محصول موجب شد توسعه حمل 
و نقل ریلى کشور متوقف نشــود و با اتکاء به توان داخلى 

پیش برود. 

وى با اشاره به تفاهم نامه ساخت 500 هزار واحد مسکونى 
قرارگاه مسکن نیروهاى مسلح با وزارت راه و شهرسازى، 
افزود : اســتفاده ذوب آهن از تکنولــوژى روز دنیا و تولید 
محصوالت جدید مى تواند موجب تحول صنعت ساختمان 

کشور شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز دراین دیدار با اشــاره به 
نقش این مجتمع عظیم صنعتى در شــکل گیرى صنعت 
فوالد کشــور گفت : قبل از پیروزى انقالب در کشور تنها 
500 هزار تن محصوالت فوالدى تولید مى شــد اما هم 
اکنون بیش از سى میلیون تن تولید فوالد داریم و ظرفیت 
تولید این محصول نزدیک به 40 میلیون تن است که عمده 
آن حاصل تــالش ذوب آهنى هــا در واحدهاى صنعتى 

مختلف است .
وى افزود : صنعت ساخت و ساز کشور که در حال پیشرفت 
اســت باید از تکنولوژى روز بهره بگیرد تا ضمن افزایش 
سرعت ســاخت و کاهش هزینه ، ایمنى ساختمان ها نیز 
افزایش یابد .رخصتى اظهار داشــت : ذوب آهن اصفهان 
خوشبختانه از تکنولوژى روز دنیا براى تولید محصوالت 
خاص استفاده مى کند و محصوالت این شرکت مى تواند 

در تحول صنعت ساختمان کشور موثر باشد.

ذوب آهن مى تواند 
صنعت ساختمان را متحول کند

روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان بار دیگر 
در جشنواره روابط عمومى هاى استان درخشید.

روابط عمومــى مخابرات منطقــه اصفهان، در 
هفدهمین  جشــنواره روابط عمومى هاى استان 
اصفهان در ســال 1401، توانســت با کســب 
رتبه هاى عالى و برتر در زمینه هاى مختلف،  در 

جایگاه روابط عمومى هاى برتر استان قرار گیرد.

 بــه همیــن مناســبت در آئینــى کــه جهت  
معرفــى و تجلیل از آثــار برتر  جشــنواره روابط 
عمومى هاى اصفهان، در اتــاق بازرگانى برگزار 
شــد؛ با اهداى لوح تقدیرى از تالشهاى فرشته 
صبائى رئیس روابط عمومــى مخابرات منطقه 
اصفهان در راستاى کسب رتبه هاى عالى و برتر 

این جشنواره تقدیر شد.

گفتنى است بر اساس ارزیابى و راى هیات داوران 
این جشــنواره، روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان در محورهاى نوآورى و فعالیتهاى پیشرو، 
روابط عمومى دیجیتال و رویــداد پردازى حائز 
رتبه عالى و در زمینه اطالع یابى و افکارســنجى 
و مسئولیت هاى اجتماعى حائز رتبه برتر در بین 

روابط عمومى هاى استان شد.

درخشش روابط عمومى مخابرات اصفهان در جشنواره استانى

پایان 5 پروژه پیاده روسازى
 در منطقه 10  شهردارى اصفهان

ارتقاى پاالیشگاه اصفهان به سطح 4 بلوغ سازمانى

کسب رتبه دوم عملکرد پاسخگویى شرکت توزیع برق استان اصفهان 

اجراى طرح اطعام و احسان حسینى طى ماه هاى محرم و صفر 

برگزارى رویداد تجربه محور روابط عمومى

شهردار منطقه 10 اصفهان از پایان پنج پروژه پیاده 
روسازى در این منطقه خبر داد.

 داود بحیرایى از پایان پروژه هاى پیاده رو ســازى 
در خیابانهاى امامزاده اســحاق حدفاصل خیابان 
پروین تا خواجه عمید،خیابان حکیم اسدى ،خیابان 
سروســتان وخیابان آذربهرام حدفاصل ســپیده 

کاشانى تا خیابان خواجه عمید خبر داد.
بحیرایــى ارزش این پروژه هــاى عمرانى را 76 
میلیارد و 600 میلیون ریال دانست و اظهار داشت 
پروژه هاى پیاده روســازى خیابان عطار و خواجه 
عمید  نیز در مرحله پایانــى قرار دارد و به زودى در 

اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که ســاختار سازمانى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان تا 2 ماه آینده به هلدینگ پتروپاالیشــى 
ارتقاء خواهد یافــت، گفت: به زودى 6 شــرکت 
جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت مى رسد و تمام 

طــرح هــاى توســعه اى هلدینگ توســط این 
شرکت ها اجرایى خواهند شد.

محســن قدیرى در ادامه با بیان این که شــرکت 
پاالیش نفــت اصفهــان در حال ایجاد ســامانه 
برنامــه ریــزى منابــع ســازمان (ERP) براى 
یکپارچه ســازى تمام واحدها و اداره هاى شرکت 
بوده تا فرآیند تصمیم  گیرى در شــرکت شفاف، 
سریع   و هوشمندانه  تر انجام شــود افزود: نیروى 
انسانى باالترین ســرمایه یک ســازمان بوده و 
براى بلوغ ســازمانى یک ســازمان یادگیرنده، 5 
سطح تعریف شــده که نیروى انســانى پاالیش 
نفت اصفهان بــا اجــراى برنامه هاى توســعه
 سرمایه هاى انسانى، از سطح 3 به سطح 4 ارتقاء

 مى یابد.

با توجه به کاهش بارندگى ها در سال گذشته و افزایش مصرف برق، مدیریت مصرف و 
کنترل پیک بار در تابستان سال 1401 بسیار حائز اهمیت است و در اولویت برنامه هاى 
شرکت توزیع برق استان اصفهان قرار دارد. در همین راستا طرح هاى کاهش پیک بار 

طبق ضوابط توانیر اجرا مى شود. 
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان در ســال 1400 رتبه دوم عملکرد برنامه هاى 
پاسخگویى بار شرکت هاى توزیع گروه شماره 1 را کسب کرد که در بخش صنعتى 382 
مگاوات، در بخش کشــاورزى 310 مگاوات، در بخش ادارى 11 مگاوات و در بخش 
مولدهاى خود تأمین 16 مگاوات کاهش بار غیر هم زمان را با پرداخت حدود 28 میلیارد 

تومان به همراه داشته است. 
در طرح هاى کاهش پیک بار همه مشترکان صنعتى، ادارى، کشاورزى، ایستگاه هاى 
CNG مطابق با ساعات تعیین شده در ضوابط با کاهش مصرف برق خود در برنامه هاى 

کاهش پیک مشارکت مى کنند. به همین منظور طبق توافق صورت گرفته بین وزارت 
نیرو و وزارت صمت، مشــترکان صنعتى داخل و خارج شهرك هاى صنعتى مطابق با 
برنامه از قبل تعیین شده هفته اى یک روز به مدت 24 ساعت موظف به کاهش بار خود 
به میزان 90 درصد بوده که از طریق سامانه پایش شرکت توزیع برق استان اصفهان، 

مصرف این دسته از مشترکان پایش شــده و در صورت عدم همکارى محدودیت بار 
براى آنها اعمال مى شود. 

همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران مورخ 24 اردیبهشــت 1401 همه دستگاه هاى 
اجرائى موظف اند نســبت به کاهش مصرف برق در ســاعات ادارى به میزان حداقل 
30 درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیرادارى به میزان 
60 درصد با اولویت خاموش کردن روشــنایى غیرضرورى و سامانه هاى سرمایشى 
اقدام کنند. همچنین مشــترکان کشــاورزى، ملزم به قطع برق الکتروپمپ چاه هاى 
آب به میزان پنج ساعت روزانه از ســاعت 12 تا 17 هستند و بهاى برق این مشترکان 
در سایر ساعات شــبانه روز به صورت رایگان محاسبه مى شــود. همچنین مشترکان 
ادارى با مشارکت در طرح اینترنت اشــیا، کنترل بار وسایل سرمایشى خود را با نصب 
ســخت افزار مناســب روى مدار تغذیه آنها با قابلیت قطع و وصل از راه دور در اختیار 
شــرکت توزیع برق قرار مى دهند. مشترکان برق ایســتگاه هاى گاز طبیعى فشرده 
CNG مى تواننــد با کاهــش دیماند مصرفى خود در ســاعات اوج بار شــبکه برق، 

حداقل به مدت دو ســاعت در روز در محدوده ســاعات 12 تا 16 در طرح تشــویقى
 مشارکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان از اجراى طرح اطعام و احسان حسینى با هدف 
کمک به معاش خانواده هاى نیازمند در ماه محرم و صفر خبر داد.

کریم زارع با اشاره به اجراى طرح اطعام و احسان حســینى ، بیان داشت: همزمان با 
شروع ماه محرم و ایام سوگوارى حضرت ابا عبدا... الحسین (ع)این طرح براى خدمت 

به خانواده هاى نیازمند آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وى اضافه کرد: توزیع بسته هاى معیشــتى، طبخ غذاى گرم براى مددجویان تحت 
حمایت و حامى یابى براى کودکان یتیم و نیازمنــد از جمله برنامه هاى طرح اطعام و 

احسان حسینى در اصفهان است.
این مقام مسئول ادامه داد: مراکز نیکوکارى، مســاجد، حسینیه ها، تکایا و هیات هاى 
مذهبى و مردم عزادار استان اصفهان با تمام ظرفیت خود در این امر خیر سهیم خواهند 

شد.
زارع با اشــاره به کمک هاى نقدى و غیرنقدى این طرح در ســال گذشته، افزود: در 
229 آشپزخانه فعال سطح استان، بیش از 2 میلیون پرس غذاى گرم و 300 هزار بسته 
معیشتى با مشارکت خیران، به ارزشى بالغ بر 87 میلیارد تومان بین خانواده هاى تحت 

حمایت و نیازمندان توزیع شد.

رویداد تجربه محور روابط عمومى (PRtalk) به همت باشگاه مدیران روابط عمومى 
شرکت هاى عضو اتاق بازرگانى و با حضور بیش از 250 نفر از مدیران روابط عمومى 

شرکت ها در سالن همایش هاى بین المللى اتاق اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مهدى شایسته فرد مدیر حوزه ریاست 
و ارتباطات اتاق بازرگانى اصفهان در این رویداد با اشــاره به تشکیل باشگاه مدیران 
روابط عمومى شرکت هاى عضو اتاق بازرگانى از  تیرماه 1400 در راستاى هم افزایى 
و شبکه سازى میان آنها اظهار داشت: تاکنون رویدادهاى توانمندسازى متنوعى براى 

بیش از 200 شرکت عضو این باشگاه برگزار کرده ایم.
وى با اشــاره به برگزارى نشست هاى هم اندیشى براى شناســایى خألهاى موجود، 
برگزارى تورگشت ها و بازدیدهاى انتقال تجربه، منتورینگ در راستاى توانمندسازى 
مدیران روابط عمومى و برگزارى کارگاه هاى آموزشــى و نشست هاى فصلى افزود: 

جشنواره اى براى انتخاب بهترین تولیدات روابط عمومى هاى عضو این باشگاه از 17 
مردادماه برگزار و برگزیدگان آن هفتم مهرماه معرفى مى شوند.


