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تکریم یا تحقیر ارباب رجوع؟

گزارش تأمین نهاده هاى 
کشاورزى در استان از ابتداى 

سال 1401 تا پایان مرداد
8

«پسر دلفینى» 
در سینما پردیس چهارباغ

قدم به قدم با یک علم...
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غذاى فرآورى شده 
شمـــا را افســـرده 
و خشمگین مى کند

آب اصفهان به هر نحو باید تأمین شود
3
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اصفهان رتبه چهارم 
ازدواج هاى پستى 

را دارد
بله هایى از راه دور و معامله هایى که یک سرش در آن 
سوى مرزهاست، اصفهان را در رتبه چهارم شهرهایى 
قرار داده که در آنها ازدواج هاى غیابى انجام مى شود.

طبق پژوهش هاى انجام شده، اغلب دخترانى که با 
دامادهایى در آنســوى مرزها ازدواج مى کنند و بعد از 
مراسم عقد، ایران را به قصد پیوستن به شوهر ندیده 
خود ترك مى کنند، تهرانى هســتند. رتبه هاى بعدى 
عروس هاى پستى، در اختیار دختران شیرازى، گیالنى 
و اصفهانى است.این معامله ها معموًال یکطرفه است، 

دخترانى که اینجا روى خاك ...

ساعت ساعت 2020، دربى بیست ، دربى بیست 
شهرآورد اصفهان؛ تقابل شهرآورد اصفهان؛ تقابل 

سبز شکست ناپذیر با طالیى تهاجمىسبز شکست ناپذیر با طالیى تهاجمى
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رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد؛

گلر سپاهان: امیدواریم
 بتوانیم تمام امتیازات
 الزم را کسب کنیم

دروازه بان ســپاهان گفت: هفته هــاى زیاد و 
امتیازات زیادى تا پایان فصل مانده و امیدواریم 

با تدابیر و حمایت هاى کادر فنى بازى...
2

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

بله هاى تلفنى 

سقفى براى قیمت 
مسکن ملى نیست

رؤیایى که به واقعیت نمى پیوندد؟
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کامبک فاینورد کامبک فاینورد 
با درخشش جهانبخش

رواج «ساقه دزدى» از شالیزارهاى برنج!  یک ادعاى شوکه کننده در مورد آیفون! جهان نما شناسایى 150 کانون سالک خیز در استان اصفهان تکنولوژى مراقب مصرف استامینوفن باشیداستان سالمت

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد؛

فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان
 مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید خواهد شد

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان از بهره بــردارى کامل واحد تصفیه 
گازوئیل این شــرکت تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: تمام فرآورده هاى نفتى 

پاالیشگاه اصفهان تا سال 1405 مطابق با استاندارد یورو 5 تولید خواهد شد.
محسن قدیرى در نشست خبرى با اشــاره به اینکه عملیات اجرایى واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان از ســال 1395 آغاز شد و تا یک ماه آینده با ظرفیت 
تولید روزانه 100 هزار بشکه گازوئیل با اســتاندارد یورو 5 به طور کامل به بهره 
بردارى مى رسد، افزود: با بهره بردارى این واحد، میزان گوگرد موجود در گازوئیل 
تولیدى پاالیشــگاه اصفهان از حدود 7000 به 10PPM (قسمت در میلیون) 

کاهش مى یابد.
وى هزینه اجراى واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان را 511 میلیون یورو و 
67000 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با بهره بردارى این طرح ملى روزانه 300 

تن گوگرد از گازوئیل تولیدى پاالیشگاه حذف مى شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: بیش از90 درصد تجهیزات واحد 
تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان ساخت داخل بوده و تمام کاتالیست هاى آن از 

طریق شرکت هاى دانش بنیان کشورمان تأمین شده است.  
قدیرى با بیان اینکه تمام 12 میلیون لیتر بنزین تولیدى روزانه پاالیشگاه اصفهان 
مطابق با استاندارد یورو 5 است، به پیشــرفت 36 درصدى واحد گوگرد زدایى از 

ته مانده برج هاى تقطیر پاالیشگاه اصفهان اشــاره کرد و گفت: با بهره بردارى 
این طرح تا ســال 1405 تمامى فرآورده هاى نفتى پاالیشگاه اصفهان مطابق با 
استاندارد یورو 5 تولید خواهد شــد. وى، اعتبار پیش بینى شده براى این طرح را 
642 میلیون یورو و 1,6 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این طرح ساالنه 

315 میلیون دالر سودآورى براى شرکت خواهد داشت.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه واحد شکست مولکولى 
محصوالت سنگین پاالیشگاه و تبدیل آن به «پروپیلن» به عنوان یک محصول با 
ارزش را از طرح هاى مهم در حال اجراى شرکت است گفت: این طرح سودآورى 
بسیار باالیى خواهد داشت به نحوى که ساالنه 400 میلیون دالر سودآورى این 

پاالیشگاه اصفهان را افزایش مى دهد.
قدیرى، افق این شرکت در سال 1405 را ارتقاء به هلدینگ موفق پتروپاالیشى و 
تحقق باالترین ضریب پیچیدگى در منطقه بیان کرد و افزود: ضریب پیچیدگى 
این شرکت در حال حاضر با احتساب سهم شرکت در پتروشیمى اصفهان و نفت 
سپاهان 6,2 بوده که در بین شرکت هاى پاالیشــى کشور یکى به آخر و پس از 
پاالیشگاه آبادان قرار دارد و پیش بینى شده این ضریب تا 4 سال آینده با اجراى 

طرح ها به باالى 12 واحد برسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه ظرفیت پاالیشى پاالیشگاه 

اصفهان روزانه 360 هزار بشکه نفت خام است گفت: با ارتقاى پاالیشگاه اصفهان 
به هلدینگ پتروپاالیشى، ظرفیت پاالیشى آن تغییرى پیدا نخواهد کرد.

او با اشاره به اینکه تفکر راهبردى در پاالیشــگاه اصفهان حاکم شده و ساختار 
سازمانى این شرکت به هلدینگ پتروپاالیشى ارتقاء یافته است، افزود: چند شرکت 
جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت رســیده و تمام طرح هاى زیست محیطى آن 

توسط این شرکت ها اجرایى خواهند شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، مصرف کنونى آب پاالیشگاه 
اصفهان را 900 تا 1000 متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: این شرکت براى 
تأمین آب مورد نیاز خود و مدیریت در آب مصرفى طرح هاى زیادى تعریف کرده 

که در حال اجراست.
قدیرى، ساخت تصفیه خانه فاضالب شاهین شــهر و انتقال 400 متر مکعب در 
ساعت پساب به پاالیشگاه، سرمایه گذارى در طرح ملى انتقال آب از خلیج فارس 

و انتقال 500 لیتر بــر ثانیه به 
پاالیشگاه تا سال 1405، تأمین 
آب پایــدار از منابــع آب هاى 
خاکسترى را از طرح هاى تأمین 
آب مورد پاالیشــگاه اصفهان 
برشمرد و گفت: در حال حاضر 
400 متــر مکعب در ســاعت 
آب در پاالیشــگاه از طریــق 
دستگاه هاى خنک کننده آب 
و توربیــن هاى بخــار به هدر 
مى رود که با هیبریدى شــدن 
دستگاه هاى خنک کننده آب و 
حذف توربین هاى بخار میزان 
هدر رفت آب در پاالیشگاه طى 
3 سال آینده به صفر مى رسد. 

وى افزود: با اعمال مدیریت مصرف آب، مصرف آب پاالیشگاه برغم راه اندازى 
طرح هاى بهبود فرایند تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در ادامه گفت: تمام مشــعل هاى 
پاالیشگاه اصفهان تا 3 ســال آینده خاموش و گاز آن به عنوان سوخت در داخل 
پاالیشگاه مصرف مى شود و تمامى حوضچه هاى پاالیشگاه نیز در راستاى حفظ  

محیط زیست خشک خواهد شد. 

قدیرى با اشاره به تغییر ایجاد شــده در سیستم سوخت رسانى مشعل هاى کوره 
هاى پاالیشگاه افزود: با تغییرات ایجاد شده در مشعل ها، استفاده از سوخت مازوت 
در کوره هاى پاالیشگاه امکانپذیر نیست و مشعل ها فقط گاز طبیعى مصرف مى 
کنند و در صورت لزوم گاز ال پى جى تولیدى پاالیشگاه پس از تبدیل به گاز طبیعى 

در کوره ها مصرف مى شود.
وى گفت: تمامى طرح هاى اجرا شده در شرکت پاالیش نفت اصفهان طى 43 
سال گذشته براى حفظ محیط زیست بوده به نحوى که در این مدت این شرکت 

یک میلیارد یورو هزینه کرده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با بیان اینکه 78 کیلومتر خط 
ریلى از پاالیشگاه تا ایســتگاه «ورتون» در شــرق اصفهان و ایجاد تأسیسات 
تخلیه و بارگیرى و بارانداز با ســرمایه گذارى 3000 میلیارد تومانى این شرکت 
در یکى از بنادر جنوبى کشــور براى کاهش هزینه انتقال فــراورده هاى نفتى، 
کاهش مصرف توسط تانکرهاى حمل 
سوخت و ترافیک و مسائل ایمنى راه 
ها در حال ساخت اســت گفت: این 
طرح تا 2 ســال آینده به بهره بردارى 

مى رسد.
قدیرى از تشکیل کار گروه ساماندهى 
و مدیریت پســماند در پاالیشــگاه 
اصفهان براى تبدیــل ضایعات قابل 
بازیافت به ارزش افزوده پاالیشــگاه 
و شــهرك شــهید محمد منتظرى 
خبر داد و گفت: تا 6 ماه آینده ســایت 
مدیریت پسماند در پاالیشگاه اصفهان 
راه اندازى و درآمــد حاصل از فروش 
ضایعات بازیافت شــده صرف ایجاد 
اشــتغالزایى روســتاییان پیرامــون 

پاالیشگاه خواهد شد.
او با بیان اینکه بر اســاس اســتانداردهاى جهانى 25 درصد وسعت واحدهاى 
صنعتــى باید به فضاى ســبز اختصاص یابــد گفت: از وســعت 340 هکتارى 
پاالیشــگاه اصفهان 120  هکتــار آن معــادل 34 درصد آن به فضاى ســبز 
اختصاص داده شــده که با اعمال مدیریت در آب، وسعت فضاى سبز پاالیشگاه

 افزایش مى یابد.
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نتایج یک مطالعه جدید نشان 
مى دهد که خوردن غذاهاى 
فرآورى شده مى تواند علت 
بسیارى از موارد اضطراب و 

افسردگى باشد...

یکادع

د نشان 
هاى
علت

ب و 

تهران اجازه سیاسى کارى در مسائل پادمانى را نمى دهد
گفتگوی اختصاصی

انتقاد رئیس شوراى شهر2
 از به سرانجام نرسیدن یک طرح ملى؛

چه اراده اى جلوى اجراى قطار 
اصفهان-تهران را گرفته است؟
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روزنامه «زاینده رود» در شماره یک شنبه 13 شهریور 
ماه خود به موکب هاى اصفهان در ایام اربعین پرداخته 

و در گزارشى با عنوان قدم به قدم ...
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پراید، صنعت بیمه ایران را
به خاك سیاه نشاند

دوره مقابله با گروه هاى 
تروریستى تدریس مى شود

خبرخوان
تحریم هاى جدید گوگل 

  روزنامه همشهرى |در یک اتفاق 
تازه، بعضى از کاربران متوجه شده اند که امکان 
نصب اپلیکیشن از گوگل پلى را ندارند. این اتفاق 
در حالى افتاده که پیش از این کاربران، شــاهد 
موارد مشــابه بوده اند. گوگل  پلى کاربران ایرانى 
را از طریق آى پى شناسایى مى کرد و اجازه نصب 
اپلیکیشن را به آنها نمى داد. در این حالت کاربران 
با پاك کردن حافظه کش و استفاده از وى پى ان 
مى توانستند اپلیکیشن را نصب کنند. اما این بار 
گوگل  پلى، کشــور کاربران را از طریق حساب 
کاربرى آنها شناســایى مى کند و اجازه نصب به 

آنها نمى دهد. 

باال و پایین بازار خودرو
  ایسنا |بررســى رونــد قیمــت انــواع 
خودروهاى پرتیراژ در طول حدوداً یک ماه اخیر 
در بازار نشان مى دهد، قیمت اکثریت خودروها به 
طور متوسط چهار تا شش میلیون تومان کاهش 
داشته  اســت؛ البته کاهش یک میلیون تومانى 
(دنا معمولى) و حتى 47 میلیون تومانى (پژو 207 
اتوماتیک) هم دیده مى شود؛ اما در این بین خودرو 
هایما S7 توربوپالس 25 میلیون تومان گران تر 
شده و تیبا تولید سال 1400، دو میلیون تومان و 
تیبا تولید سال 1401 چهار میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده است.

برخى 
چاره اى جز سرقت ندارند 

  مهر |ســخنگوى فراجا با تأکید بر اینکه 
برخى افراد چــاره اى جز ســرقت ندارند گفت: 
معتادین متجاهر از جمله این افراد هستند. سردار 
مهدى حاجیان به موضوع نگهدارى از سارقین 
در زندان ها هم اشاره و تصریح کرد: میانگین هر 
ماه 10 میلیون تومان براى نگهدارى یک سارق 
در زندان هزینه مى کنیــم که با نصف هزینه آن 

مى توان پیشگیرى کرد.

90 درصد چک هاى تیر 
وصول شد 

  مهر |در تیرماه ســال جارى حــدود 6/3 
میلیون فقره چک مبادله  شــد که 90/7 درصد 
این چک ها وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک هاى وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل 
90/5 درصد و 89/1 درصد بوده است. همچنین 
این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 

90/8 درصد و 88/1 درصد بوده است.

گریه مى کردند که چرا 
مدارس را باز نمى کنید 

  همشهرى آنالین |وزیر آمــوزش و 
پرورش در واکنش به حواشــى ایجاد شده درباره 
دالیل بازگشــایى مدارس که دامن او و پسرش 
را گرفت گفت: از فرزند من پرســیدند که شما به 
پدرت گفتى مدارس را باز کنــد، او هم در فضاى 
خودش گفت که بله مدرســه خوب است و دلم 
براى دوستانم تنگ شــده و حضورى باشد بهتر 
است. وى ادامه داد: من خیلى جاها که رفتم، دیدم 
حتى بچه ها گریه مى کردند که چرا مدارس را باز
 نمى کنید و مى گویند ما دلمان براى دوستانمان 
تنگ شده است. پسر من هم مانند سایر بچه ها بود 
و در یک مدرسه معمولى دولتى تحصیل مى کند.

 برخورد زانتیا با شتر
  تابناك | برخــورد زانتیا با شــتر در محور 
بزمان-ایرانشهر باعث مرگ ســه نفر شد. این 
حادثه بامداد دیروز در کیلومتر 30 محور بزمان-

ایرانشهر به وقوع پیوست. سه مصدوم حادثه نیز 
توسط اورژانس به مراکز درمانى انتقال پیدا کردند 
و با رها سازى فوتى ها ساعت 5 و 26 دقیقه بامداد 

این عملیات پایان یافت.

اصًال قید برجام را بزنید...
فرض کنیم اصًال چیزى    روزنامه شرق |
به نام برجام وجود ندارد و تحریم ها ماندنى است 
و از بین نمى رود.. . حداقل این است که اقتصاد را 
با شرقى ها (چین و روسیه) و همسایگان ببندیم. 
با سیســتم بانک جهانى هم عجالتًا کارى نداشته 
باشیم و با سیســتم تهاتر، اقتصاد را پیش ببریم. 
خریداران نفتمان را به چین و یکى دو کشور دیگر 
منحصر کنیم و برنامه اى براى توســعه بنویسیم 
که بیش ازپیش به داخل متکى است. الزمه چنین 
رفتارى شاید این باشد که در برخى موارد، از اول 
چرخ را اختراع کنیم و بعضى کارها را از صفر شروع 
کنیم. خوب چه اشــکالى دارد؟ اگر همین را باید 
انجام دهیم، بهتر از آن است که روزها سپرى شود 

و فرصت ها از دست برود.

باالخره حشره بخوریم
یا نه؟! 

  کافه سینما|خبرگزارى صداوســیما که 
این روزها مدیر مشخصى ندارد به مردم پیشنهاد 
داد براى تأمین پروتئین سراغ حشرات بروند! این 
خبرگزارى نوشــت: «حشــرات یک منبع غذایى 
مغذى و ســالم با مقادیر زیادى اسیدهاى چرب، 
ویتامین، مواد معدنى، فیبر و پروتئین با کیفیت باال 
هســتند.» این خبرگزارى البته تاکید کرد که این 
موضوع نتیجه تحقیق محققان کره اى بوده است 
اما به هر حال به دنبال واکنش انتقادى مخاطبان، 

صداوسیما مجبور به حذف خبر شد.

پول هاى دخانیات 
کجاست؟!

شــرکت  مدیرعامــل     روزنامه جوان |
دخانیات ایران بــه عنوان یکى از شــرکت هاى 
بزرگ تابعه صندوق بازنشســتگى کارکنان فوالد 
گفت: باید ریشــه آنهایى را که طراح صحنه هاى 
فساد هستند و ذهن کارگران صنعت ما را از تولید 
غافل مى کنند، خشــکانده شــود. محمد شیخان 
درباره بدهى پنــج هزار میلیارد تومانى شــرکت 
دخانیات اظهار کرد: باید این سئوال را مطرح کرد 
که چه اتفاقى در شــرکت دخانیــات افتاد که هر 
یک نخ سیگار با 100 درصد سودآورى این بنگاه 
اقتصادى پنج هزار میلیارد تومان بدهى داشته و در 
کنار آن 1300 میلیارد تومان بدهى ارزش افزوده 

دارد، این پول ها کجا رفته است؟

آب در هاون کوبیدن 
  فارس |مدیر مســئول روزنامــه «کیهان» 
گفت: مذاکره براى لغو تحریم هــا آب در هاون 
کوبیدن اســت و با جرأت مى توان گفت که این 
مذاکرات راه بــه جایى نمى برد و مــى بینید که 
تاکنون از «ناکجا آباد» بیرون نرفته است. حسین 
شریعتمدارى گفت: فراز و نشیب هاى چالش 20 
ساله کمترین تردیدى باقى نمى گذارد که اگر اهل 
ـ که دولت کنونى اینگونه نیست  باج دادن نباشیمـ 
ــ مذاکرات هرگز به نقطه اى نخواهد رســید که 
منافع کشــورمان را در پى داشته باشد و سرانجام 
به این نتیجه مى رســیم که تنها راه پیش رویمان 

خروج از NPT است.

اروپا 
محتاج ایران مى شود؟ 

  انتخاب | «نیویــورك تایمــز» در مطلبى 
نوشت: روسیه از فروش گاز طبیعى به کشورهاى 
اروپایى خــوددارى کرده و آنهــا در تالش براى 
تأمیــن آن از جاهاى دیگر هســتند. در حالى که 
ایران گاز طبیعى زیادى دارد، بیشتر آن را در داخل 
کشــور و براى خودروها مصرف کرده و در ضمن 
فاقد خطوط لوله به اروپا یــا امکاناتى براى مایع 
سازى گاز طبیعى است. آنچه اروپا به آن نیاز دارد 
گاز اســت و هیچ راهى براى رساندن آن از ایران 

و نه در بازه زمانى تا زمستان امسال، وجود ندارد.

ســهم خودروى پراید در تصادفات بسیار باالست، که 
باتوجه به گســتردگى وجود پراید در سطح کشور، زیاد 
هم دور از انتظار هم نیست. به هر حال محصولى با این 
همه فراگیرى در کشور مى تواند در بسیارى از تصادفات 
نیز نقش آفرین باشد. در این رابطه مهدى قمصریان، 
مدیرعامل صندوق تأمین خســارت هاى بدنى از سهم 
41 درصدى پراید در حوادث رانندگى منجر به پرداخت 
خسارت از سوى این صندوق خبر داد و اعالم کرد: «از 
سال 1395 تا 1400، خودروى پراید با بیش از 7 هزار 
پرونده، در صدر خسارات پرداختى صندوق تأمین بوده 
است.» قمصریان همچنین افزود: «تعداد پرونده هایى 

که در سال 1400، پراید به عنوان وسیله نقلیه مسبب 
حادثه در آن نقش داشته، نسبت به سال 95 حدود 193 

درصد افزایش یافته است.»
وى تصریح کرد: «خودروى پارس با یک هزار و 725 
پرونده، پژو 206 با یک هــزار و 519 پرونده و پیکان با 
یک هزار و شــش پرونده در رده هاى بعدى قرار دارند. 
پیکان در حالى در رده ششم پرونده هاى تشکیل شده 
در صندوق تأ مین خســارت هاى بدنى قرار گرفته که 
خودروهایى چــون پژو 405 و 206 و ســمند از لحاظ 
شاخص هاى اعالمى ایمنى، استاندارد بسیار باالترى 

از پیکان دارند.»

فرمانده دانشگاه فرماندهى و ســتاد ارتش گفت: انواع 
رزمایش ها را براى دانشجویان دافوس ارتش پیش بینى 
کرده ایم و بر این اســاس، رزمایش هایى مانند مقابله با 
گروه هاى تروریستى هم برگزار مى شــود. امیر ولى وند 
گفت: دانشگاه دافوس بعد از پیروزى انقالب اسالمى و 
حتى در دوران 8 سال دفاع مقدس هیچگاه تعطیل نشد  و 
استادان این دانشگاه با حضور در جبهه ها نشان دادند که 
جنگ و دفاع بدون علم دانش پیش نخواهد رفت. وى با 
اشاره به روند پذیرش دانشجویان در سال تحصیلى جدید 
این دانشگاه، افزود: این دانشگاه در راستاى تربیت افسران 
بصیر و دانشمند آزمونى فراگیر را برگزار کرد و 350 نفر را 

براى مصاحبه دعوت و 260 نفر را پذیرش کرد. همچنین 
18 نفر دانشجوى خارجى پذیرش شده اند که براى اولین 
بار در تاریخ جمهورى اسالمى ایران است که این تعداد 
دانشجوى خارجى از عراق، عمان، هندوستان، پاکستان 
و تاجیکستان در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. 
فرمانده دانشگاه فرماندهى و ستاد ارتش در ادامه درباره 
دوره هاى تحصیلى در این دانشگاه، بیان کرد: دوره هاى 
مختلف مانند رزمایش روى نقشه و برگزارى دوره هاى 
مقابله با گروهاى تروریستى را برگزار مى کنیم، به عنوان 
مثال سال پیش از تجارب بســیار خوبى که دانشجویان 

عراقى از مقابله با داعش داشتند استفاده شد.

الدن ایرانمنش
باز هــم تجربه اى تلخ براى نهضت مســکن ســازى. 
سرنوشتى که از مسکن هاى مهر شــروع شد و حاال به 
مسکن ملى رسیده اســت. گرچه خیلى ها با این جمله 
موافق نیستند و مى گویند با طرح مسکن مهر خیلى ها 
خانه دار شدند اما در سوى دیگر ماجرا کسانى هستند که 
به دالیل مختلف نتوانستند رؤیاى خانه دار شدنشان را 

محقق کنند.
بعد از اجراى نصف و نیمه مســکن مهر، طرح اقدام ملى 
مسکن به عنوان یک پروژه نوپا در دولت دوازدهم مطرح 

شد ولى افتتاح آن در دولت سیزدهم بود. 
این طرح که از نظر ویژگى به طرح جهش تولید و تأمین 
مســکن نزدیک بود آنطور که انتظار مى رفت در دولت 
روحانى به مراحل پایانى نرســید و این میراث به دولت 
رئیسى رسید و او روبان بخشــى از این واحدها را قیچى 

کرد.
در همان زمان ها همچنین مقرر شد که در طرح جدید طى 
چهار سال 4 میلیون واحد مسکونى ساخته شود اما اوضاع 
بر وفق مراد نچرخید و دالیلى همچــون تورم و گرانى 
مصالح باعث شد که این پروژه با مشکالت جدى روبه رو 
شود. حاال با گذشت یکسال از عمر دولت سیزدهم و وعده 
سنگینى که براى ساخت و ساز مسکن در کشور داده شده 
همچنان شاهد عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار مهم 

و حیاتى هستیم. 
اگرچــه وزارت راه و شهرســازى همچنان بر ســاخت 
واحدهاى نهضت ملى مســکن با متــرى 4/5 میلیون 
تومان اصرار دارد و معتقد اســت که مسکن ارزان براى 
مردم فراهم شود اما زمزمه هایى مبنى بر احتمال افزایش

 رقم هاى قراردادهابه گوش مى رسد. 
برخى کارشناسان مسکن معتقدند که تنظیم قراردادهاى 
یکسویه بدون محاســبه دقیق تورم مصالح ساختمانى 
در طول اجراى پــروژه، نبود پیش بینى الزم درخصوص 
نوسانات اقتصاد کالن، نداشــتن برآورد دقیق از عایدى 
ســرمایه بخش خصوصى و ابهامات متعدد در قراردادها 
که تکالیف دولت و بخش خصوصى را مشخص کند از 
جمله مهمترین چالش هاى طرح اقدام ملى مسکن است.

آنچه در آغاز طرح به مردم امیــدوارى داد، این بود که با 
اجراى طرح اقدام ملى و تأمین زمیــن، ضمن افزایش 
شاخص تأمین مسکن شاهد بهره مندى اقشار مختلف 
جامعه خواهیــم بود به  طــورى که هــم محرومان و 
دهک هاى یک، دو و سه جامعه و هم دهک هاى متوسط 
چهار و پنج و شش از مسکن مناسب برخوردار خواهند شد.

اما یک تفاوت مســکن مهر با نهضت ملى مســکن در 
این است که در مســکن مهر، نرخ ها مقطوع بود و باید 

پیمانکاران بر اساس همان نرخ ها کل پروژه را به اتمام 
مى رساندند اما در نهضت ملى مسکن از ظرفیت سازمان 
برنامــه و بودجه در محاســبه هزینه هــا و نرخگذارى

 پروژه هاى مسکونى براى اولین بار استفاده شد.
در حال حاضر هزینه هر متر مربع ساخت و ساز بدون در 
نظر گرفتن تعدیل هاى اعالمى سازمان برنامه و بودجه 
چهار میلیون و 750 هزار تومان اســت. هرچند علیرضا 
جعفرى، معاون وزیر راه و شهرسازى و مدیرعامل شرکت 
عمران شــهرهاى جدید، رقم قراردادهاى نهضت ملى 
مسکن را بر اساس نرخ تعدیل سه ماهه سوم 1400 مترى 

6 میلیون عنوان مى کند.
با این حال تشکل هاى فنى مهندسى نسبت به نرخ هاى 
تعدیل اعالمى سازمان برنامه و بودجه براى سه ماهه سوم 
و چهارم 1400، انتقاد دارند و آن را در مواردى که افزایشى 
بوده، در مقایســه با نرخ تورم و افزایــش 57 درصدى 
دستمزد کارگران، عمًال منفى مى دانند و در مواردى هم 

عمًال نرخ تعدیل هاى جدید را کاهشى عنوان مى کنند.
این در حالى اســت که گفته مى شــود 50 تا 70 درصد 
هزینه هاى مسکن را زمین تشکیل مى دهد که با حذف 
قیمت زمین در نهضت ملى مســکن و محاســبه آن به 
صورت اجاره 99 ساله که در عمل، به معنى رایگان بودن 
زمین اســت، بخش مهمى از هزینه هاى ساخت و ساز 

کسر مى شود.

با وجود اینکه معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازى همچنان از اعالم هزینه نهایى تمام شده 
واحدهاى نهضت ملى مســکن طفره مى رود و آن را به 
اتمام پروژه موکول کرده اســت اما فعاالن ساختمانى و 
کسانى که از نزدیک دستى بر آتش ساخت پروژه هاى 
ساختمانى دارند معتقدند که هیچ پروژه اى با مترى 4/5 

میلیون تومان که مطرح شده است قابل اجرا نیست. 
فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسرى انبوه 
سازان مسکن با بررسى تکانه هاى اقتصاد کالن معتقد 
اســت که طى یک دهه اخیر این تکانه ها تورم شدیدى 
را در بخش مســکن ایجاد کرده است و على رغم اینکه 
هم تورم عمومى داشتیم و هم در نهاده هاى ساختمانى 
تورم داشتیم، اما سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل سه 

ماهه هاى سوم و چهارم را منفى اعالم کرده بود.
به گفته این فعال ســاختمانى، در طرح اقــدام ملى قرار 
شد قراردادها با انبوه سازان مترى 7/2 میلیون تومان به 
امضا برسد که این نرخ با توجه به قیمت دالر و نهاده هاى 
ساختمانى در آن زمان تعیین شده و تا حدودى به واقعیت 
نزدیک تر بود اما در حال حاضر براى پروژه هاى نهضت 
ملى مســکن را مى خواهند با مترى 4/5 میلیون تومان 
بسازند که شدنى نیســت. دولت باید در این رقم تجدید 

نظر کند.
سوى دیگر قضیه هم افرادى هستند که اقدام به ثبت نام 

ملى مسکن کرده اند؛ آنها مى گویند رقم هایى که ابتدا به 
آنها گفته شده بود با رقم هاى جدید متفاوت بوده است.

 یکى از متقاضیان ساخت مســکن اقدام ملى با گالیه 
از روند ُکند اجراى ســاخت این واحدها و افزایش قیمت 
تمام  شــده مى گوید: «موقع ثبت نام به ما گفتند قیمت 
تمام  شده آپارتمان 100مترى، 400 میلیون تومان خواهد 
بود اما اآلن مى گویند ممکن است از 800 میلیون تومان 

هم باال بزند و باید قرارداد جدید ببندید.»
نامشــخص بودن رقم تمام شــده واحدهاى ذیل طرح 
نهضت ملى مسکن سبب سرگردانى برخى از متقاضیان 
در خصوص رقم واریزى شده است. اگرچه وزارت راه و 
شهرسازى بارها اعالم کرده که نرخ ها شناور است و در 
پایان دوره ساخت، هزینه تمام شده محاسبه خواهد شد، 
اما مى توان با اعالم نرخ هاى تقریبى، فرا یند تأمین آورده 

متقاضیان را تسهیل کرد.
ضمن اینکه قرار اســت این طرح، عمدتًا «تســهیالت 
محور» باشــد تا «آورده محور»؛ حال آنکه در بخشنامه 
جدید بانک مرکزى، اعطاى تسهیالت منوط به تأمین 
آورده هاى متقاضیان شده و بانک ها مکلفند در صورتى 
که متقاضى، آورده هاى خود را واریز کرد، بسته به میزان 
پیشــرفت پروژه، تســهیالت به آن تزریق شود که این 
موضوع ممکن اســت به افزایش زمان ساخت و بیشتر 

شدن هزینه تمام شده پروژه ها بیانجامد.

کارشناس مســائل بین الملل در گفتگو با  نصف جهان
روزنامه «نصف جهان» در خصوص ارسال پاسخ ایران به 
آمریکا و احتماالتى که در قبال توافق احتمالى و البته تداوم 
مذاکرات وین وجود دارد، اظهار کرد: در ابتدا باید تأکید کنم 
که تهران براى احیاى توافق هسته اى جدیت الزم را دارد 
و اینکه جمهورى اسالمى در ارزیابى مذاکرات وین و بسته 

پیشنهادى اتحادیه اروپا داراى دو مالحظه جدى است. 
على ودایع گفت: مالحظه نخســت اینکه، ایران معتقد 
است که منافع اقتصادى برجام تاکنون محقق نشده است 
و دوم اینکه فقدان تضمین ایــاالت متحده امکان تکرار 
ماجراى ترامپ را در اختیار رئیس جمهورى بعدى آمریکا 
قرار مى دهد. ودایع با بیان اینکه ما باید جنگ دیپلماتیک 
رژیم صهیونیستى و هجمه رسانه هاى وابسته به آنها به 
مســئله پادمانى ایران و آژانس را هم در این خصوص مد 
نظر قراردهیم، تصریح کرد: سیاسى کارى رافائل گروسى 
و آژانس بین المللى انرژى اتمى مبتنى بر فشار اسرائیل

 مى تواند به عنوان اهرم فشــار علیه اجراى برجام مورد 
استفاده طرف مقابل قرار بگیرد.

وى ضمن تأکید بر اینکه مســئله پادمانى آخرین گره در 
احیاى توافق هسته اســت گفت: «رابرت مالى» نماینده 
ویژه آمریــکا در امور ایران وعــده داده زمانى که آژانس 
بین المللى انرژى اتمى تأیید کند که اختالفاتش با تهران 
رفع شده است، واشنگتن در جلسه شوراى حکام در جهت 
پایان یافتن مســئله پادمانى تالش کند؛ اما همین وعده 
باتوجه به سیاسى کارى اسرائیل براى تهران به یک ابهام 

تبدیل شده است.
این کارشناس مســائل بین الملل بیان کرد: به اعتقاد من 

واکنش طرف آمریکایى به پاسخ ایران مبتنى بر دیپلماسى 
رسانه اى و فشار براى کسب امتیاز باالتر قابل ارزیابى است.
وى گفت: رفتار دولــت بایدن را باید باتوجه به شــرایط 
داخلى آمریکا، انتخابات میان دوره اى و فشار البى هاى 

صهیونیستى ارزیابى کرد.
ودایع ادامه داد: نیاز تروئیکاى اروپایى و آمریکا به دستیابى 
به توافق تا پیش از نوامبر به عنوان فاکتور حیاتى زمان را هم 

نمى توان در این پازل نادیده گرفت.
این کارشناس مســائل بین الملل ضمن اشاره ضمنى به 
گفتمان اروپا درباره بســته پیشنهادى گفت: اگرچه هیچ 
اتفاقى قطعى نیست اما اصرار رژیم صهیونیستى و مشخصًا 
موساد به جلوگیرى از احیاى برجام نشان دهنده نزدیک 

شدن به نقطه توافق هستیم.
وى افزود: گزینه شکست احتمالى تالش «جوزپ بورل»  
هم به منزله پایان دیپلماسى در پرونده اتمى نیست اما قطعًا 

فشار دیپلماتیک سنگینى علیه ایران شکل خواهد گرفت.
ودایــع تصریح کرد: جنگ ســیگنال ها در دیپلماســى 
رسانه اى براى تعیین سرنوشت برجام در راند آخر به کلید 

فشار طرفین تبدیل شده است.
این کارشناس مســائل بین الملل اظهار کرد: دیپلماسى 
رسانه اى جمهورى اسالمى به موازات تیم مذاکره کننده 
مى بایست قرائت تهران از منافع ایران در مذاکرات را بیش 

از گذشته در دستور کار قرار دهد.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: عبور از مالحظات تهران 
در احیاى توافق هسته اى، عمًال برجام را پس از بازگشت 
طرفین همچنان در بخش ویژه نگه خواهد داشــت که 

احتمال بازگشت به وضعیت قبلى را مطرح مى کند.

ســرقت از اموال عمومى یا امــوال خصوصى قابل 
دســترس پدیده  جدیــدى نیســت، مخصوصًا در 
روزهایى که شرایط اقتصادى کشور حال و روز خوبى 
ندارد، اما دستبرد به ساقه هاى برنج حتمًا جدید است، 

ساقه هایى که کشاورزان هنوز آنها را درو نکرده اند.
یک ساکن روستاى «کیاسرا» از توابع «سنگر» در 
استان گیالن مى گوید: «امسال سرقت از ساقه هاى 
برنج بیشتر شــده اســت و فقط در روستاى ما طى 
یک ماه گذشــته چهار مورد ســرقت از زمین هاى 
برنج گزارش شده، کشــاورزان مى گویند حدود 10 
بسته از آنها به ســرقت رفته، یعنى چیزى حدود 30 

کیلوگرم.»
ساقه دزدى پدیده جدیدى هست. این روش سرقت  
فقط براى یک روستا مانند «کیاسرا» نیست، موارد 

مشابه در روستاهاى همجوار گزارش شده است.
«گیالوندان» روســتایى دیگر از توابع سنگر است 
که ساقه دزدى در آن دیده شــده و اهالى روستا از 
تکرار این ســرقت ها گالیه دارند. یکــى از اهالى 
روســتا مى گوید: «قبل تر بعد از برداشت محصول 
آنها را جایى دپو مى کردیــم و مراقب بودیم تا مورد 
ســرقت قرار نگیرد، اما االن دزدها به قدرى جسور 

شــده اند که قبل از درو کردن محصول به صورت 
دسته جمعى وارد زمین مى شوند و ساقه ها را درو و 

سرقت مى کنند.»
او بیان مى کند: «قیمت برنج حدود 100 هزار تومان 
اســت اما شــالى برنج قیمتى حدود 45 تا 50 هزار 
تومان دارد، اگر در یک شب فقط 30 کیلوگرم هم درو 
کنند، چیزى حدود یــک میلیون و 500 هزار تومان 
ارزش دارد که نصیب سارقین مى شود. یک نفر هم 
نیستند، اکثر مواقع به شکل گروهى سرقت مى کنند، 
وقتى دســته  جمعى این کار را انجام مى دهند شاید 
شبى 100 کیلوگرم هم بتوانند درو کنند، ارزش آن 

تقریبًا شبى 4/5 تا 5 میلیون تومان مى شود.»
یک ساکن روســتاى «گیالوندان» مى گوید: «هر 
روســتا حداقل 10 الى 15 نفر از این سارق ها دارد، 
مردم هم آنها را مى شناســند امــا نمى توانند کارى 
کنند، خودشــان که نمى توانند با آنها درگیر شوند، 
چون اگر مثًال من باعث شوم کســى زندان بیافتد 
بعداً علیــه من تالفى مى کنند، چــون آنها وقتى به 
دادگاه و پلیس معرفى مى شــوند مدتــى بعد آزاد 
مى شوند و کار خودشــان را مجدد شروع مى کنند. 
اولین نفر هم سراغ محصول برنج من مى آیند، اگر 
به محصول من آتش بکشند من چه کارى مى توانم

 انجام دهم؟»
همچنین یکى از اهالى روســتاى «ویشــکاننک» 
مى گوید: «تجربه من نشــان مى دهد متأ ســفانه با 
سارقان مماشــات مى شــود. همه دزدها مى دانند 
براى سرقت زیر 20 میلیون پرونده قضایى تشکیل 
نمى شــود، براى همین باز هم دســت به ســرقت 

مى زنند.»

رؤیایى که به واقعیت نمى پیوندد؟

سقفى براى قیمت مسکن ملى نیست

تهران اجازه سیاسى کارى در مسائل پادمانى را نمى دهد
«على ودایع» کارشناس روابط بین الملل مطرح کرد؛ رواج «ساقه دزدى» از شالیزارهاى برنج!
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کاهش 4 درصدى آب سد
 در یک هفته

براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتداى سال آبى تا دوازدهم شهریورماه، 
حجم آب پشت سد زاینده رود به 204 میلیون مترمکعب 
رسیده که برابر با 16 درصد از حجم سد بوده و نسبت 
به هفته گذشته چهار درصد و  نسبت به سال گذشته 21 

درصد کاهش را ثبت کرده است.

نمایندگان اصفهان 
ساکت نمانند

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه یکى 
از نمایندگان مجلس، نطقى در مجلس مبنى بر اصفهان 
ســاحلى مطرح کرده اســت، تصریح کرد: این نطق 
خودستیزى است؛ چرا باید در هر جایگاهى که هستیم 
هر صحبتى را مطرح کنیم و به افرادى که در مقابل ما 
حضور دارند خوراك دهیم، لذا این نماینده باید پاسخگو 
باشد. احمد شــریعتى با بیان اینکه درخواست داریم 
مجمع نمایندگان استان نیز این موضوع را بررسى کند، 
خاطرنشان کرد: از سال هاى گذشته برخى نمایندگان 
مجلس در خصوص مشکالت اصفهان ساکت ماندند 

و از شهر دفاع نکردند و امروز وضع ما این چنین است.

تداوم جوى پایدار تا پایان 
هفته 

کارشناس هواشناسى استان اصفهان گفت: نقشه هاى 
هواشناسى، بیانگر اســتقرار جوى پایدار تا پایان هفته 
روى استان اســت و دماى هوا در اکثر مناطق استان 
اصفهان تغییر محسوسى ندارد. ابراهیم هنرمند اظهار 
کرد: بر این اساس وضعیت جوى در اکثر مناطق آسمان 
صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد نســبتًا شــدید 

پیش بینى مى شود.

84 پرواز ویژه ایام اربعین در 
فرودگاه اصفهان

84 پرواز در مسیر اصفهان به نجف و بالعکس ویژه ایام 
اربعین در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
از 15 شهریور برقرار مى شود. مدیر کل فرودگاه هاى 
استان گفت: شــرکت هاى هواپیمایى معراج، ساها، 
آســمان، وارش و ایران ایرتور آمادگى خود را براى جا 
به جایى زائرین اربعین در فرودگاه بین المللى شــهید 
بهشــتى اعالم کرده اند. ابوذر ضیایى بــا بیان اینکه 
پرواز هاى اربعین امســال در این فرودگاه از 15 تا 30 
شهریور برقرار اســت افزود: بیش از 4 هزار زائر ثبت 
نام شده در سامانه سماح، مرز هوایى اصفهان را براى 

عزیمت خود به نجف اشرف انتخاب کرده اند.

برگزارى پنجمین برنامه
 سه شنبه هاى آبى 

پنجمین برنامه سه شــنبه هاى آبى با هدف آموزش 
فرهنگ آب و افزایش سوادآبى اهالى روستاى هاردنگ 
منطقه لنجان درمحل حسینیه روستا برگزارشد. دراین 
برنامه شــورا، دهیار، فرمانده پایگاه بســیج خواهران 
وحدود50 نفرازاهالى روستاى هاردنگ حضورداشتند. 
در ابتــدا بروشــورهاى اصــالح الگــوى مصرف 
ونظرســنجى بین مردم توزیع شد، سپس درخصوص 
منابع آب، انواع آب (ســفید، خاکسترى، سیاه) ونحوه 
اســتفاده بهینه ازآن وهمچنین خدمات الکترونیکى 
وغیرحضورى(1522و122) شــرکت آب وفاضالب 

استان اصفهان توضیحاتى ارائه شد.

حریق کارخانه در زواره
مدیر روابط عمومى مدیریت حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى اســتان اصفهان با بیان اینکه ساعت 2 و 56 
دقیقه بامداد یکشنبه حریق کارخانه مقواسازى در زواره 
به فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان گزارش شد 
گفت: در این حادثه 5 نفر که همگى مرد بودند مصدوم 
شدند که یکى از آن ها که میان سال بود دچار سوختگى 

شدید شده بود.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: 80 مســئله با اوقــاف داریم که 
خوشــبختانه یک کارگروه ویژه براى بررسى پرونده هاى 

میان شهردارى و اوقاف تشکیل شده است.
على قاسم زاده اظهار کرد: رویه شهردارى در ابتدا این بوده 
که مشکل جدیدى بر مشــکالت شهردارى اضافه نشود و 
سپس پرونده ها و مشــکالت باقى مانده از سال هاى قبل 

را رفع کنیم.
وى ادامه داد: در این راســتا دو کارگروه در شهردارى براى 
بررســى پرونده هاى بالتکلیف و زمین مانده فعال است و 
با تعامل بین دســتگاهى، راهنمایى هاى شورا و همتى که 

در مدیریت شهرى وجود دارد امیدوار به رفع آنها هستیم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه این پرونده ها ضلع سومى به نام 
مردم دارد گفت: در واقع با وجود اینکه توافقى با دستگاهى 
داشــتیم اما آن دســتگاه مردم را درگیر کرده و هزاران نفر 
از مردمى که ســرمایه خود را به میدان آوردند، بى نتیجه 

مانده اند.
وى اشاره اى به پرونده ها سابقه دار کرد و گفت: براى نمونه 
مشــکالت زمین هاى على آباد کلنگان اکنون با همکارى 
ریاســت جمهورى و تعامل بین دستگاهى حل شده است؛ 
از سویى دیگر زمین هاى نیروى هوایى، زمین هاى جلوان و 
پرونده معروف به خزایى مربوط به نیروى انتظامى از دیگر 

مشکالت بوده است.

کارشناس بیمارى ســالک مرکز بهداشت استان اصفهان، 
خشکسالى و ترسالى را تیغ دو لبه در گسترش سالک دانست 
و گفت: حدود 150 کانون آندمیک بیمارى سالک در استان 
شناسایى شده  که 91 کانون جزو مناطق اصلى و مهم شیوع 

سالک است.
جواد رمضان پور با بیان اینکه مناطق میانى استان اصفهان 
بیشتر درگیر شیوع این بیمارى هستند افزود: با تقسیم بندى 
استان از شرق تا غرب به سه قسمت مساوى، بخش میانى از 
شهرستان هاى کاشان، آران وبیدگل در شمال آغاز مى شود 
تا اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شهر و به سمت اصفهان با 
احتساب جدایى چهار شهرستان، بیش از سایر مناطق درگیر 

بیمارى سالک هســتند. وى ادامه داد: در شهرستان هاى 
اردستان، برخوار، شاهین شــهر، نطنز، میمه و چهار نواحى 
هرند، ورزنه، جرقویه و کوهپایه از توابع جداگانه شهرستان 
اصفهان و شناخت دو منطقه چوپانان در نائین و شهرضا از 
سال 1400 تاکنون بالغ بر 150 مرکز آندمیک بیمارى سالک 

شناسایى شده است.
رمضانپور درباره عوامل زیست محیطى افزایش سالک، افزود: 
پسماند زباله ها، نخاله ها، کودهاى حیوانات، دامدارى هاى 
ســنتى در منازل روســتایى، مخروبه ها و اماکن خالى از 
ســکنه بدون تعیین تکلیف، فاضالب هاى روباز از جمله 
علل گسترش و شیوع بیمارى سالک در مناطق آلوده است.

شناسایى 150 کانون 
سالک خیز در استان اصفهان

تشکیل کارگروه حل مشکالت 
اوقاف و شهردارى اصفهان 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: به هر نحو 
که امکان پذیر باشد الزم است آب استان اصفهان تامین 

شود و این مهم یک وظیفه ملى است.
محمدحسن نامى اعالم کرد: در وهله نخست تاکید ما 
بر اجراى طرح جامع انتقال آب به استان است که رییس 
جمهور بر آن تأکید کرد و باید به مرحله اجرایى برسد اما 
در کنار این طرح موظف هســتیم راهکارهاى دیگر را 

بررسى کنیم.
وى در جلسه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان افزود: 
اکنون که مشکالت خشکسالى و فرونشست در اصفهان 
را با چشمان خود مشاهده کردیم در برابر آنچه دیدیم و 
این معضالت مسئولیت داریم چرا که خطر خشکسالى و 

به تبع آن فرونشست در این استان جدى است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اهمیت 
کنترل روند فرونشست در استان اصفهان، بیان کرد: در 
برخى از نقاط کشور نیز مشکل خشکسالى و فرونشست 
وجود دارد اما در اصفهان به دلیل جایگاه اســتراتژیک 
این استان در ســطح ملى و تاریخ با ارزش اصفهان، نیاز 
اســت نگاهى جامع و عملیاتى با رویکرد حل مشکالت 

داشته باشیم.

وى با اشاره به اینکه الزم است استان اصفهان سهمى از 
اعتبارات ملى براى آوردن آب داشته باشد، گفت: هدف 
ملى انتقال آب به استان اصفهان است چرا که اگر تعلل 

کنیم شاهد تخریب بیشترى در آبخوان ها خواهیم بود.
■■■

استاندار اصفهان نیز در این جلسه گفت: بسته راهکارهاى 
احیاى زاینده رود که در قالب پنج محور تعریف شده است 
مى تواند معضالت خشکسالى و به تبع آن فرونشست را 

در اصفهان کنترل و از پیشرفت آن جلوگیرى کند.
سیدرضا مرتضوى با اشــاره به اینکه استان اصفهان از 
سال 1382 تاکنون با مشــکالت خشکسالى دست به 
گریبان است، افزود: از ابتداى شروع به کار دولت سیزدهم 
مطالعات بى شمارى جهت کاهش مشکالت خشکسالى 
در استان صورت گرفته و ماحصل مطالعات مدت زمان 
اخیر توسط قرارگاه آب جمع بندى و در قالب 26 برنامه 

که در پنج راهکار اساسى تعریف شده تدوین شده است.
اســتاندار اصفهان در خصوص محورهاى اساسى بسته 
راهکارهاى احیاى زاینده رود، اظهار کرد: این برنامه ها 
شامل مسدود، محدود و مسلوب کردن برخى مصارف آب 
در استان، مدیریت و تغییر الگوى کشت، حذف مصارف 

غیرمجاز، مدیریــت منابع آب و جلوگیرى از اســتقرار 
واحدهاى آب بر و مدیریت پساب است.

مرتضوى خطــاب به رییس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور، عنوان کرد: حال که راهکار ها مشخص شده 
اگر پشتیبانى هاى الزم از استان به عمل آید مى توانیم 

با سرعت بیشترى در راه کاهش مشکالت قدم برداریم.
وى افزود: بعنوان مثال در بحث تغییر الگوى کشــت 
مقرر شــده دو قطعه زمین هر کدام با مساحت یکهزار 
هکتار در شــرق و غرب اســتان در نظر گرفته شود تا 
بتوانیم آنها را زیر کشــت گلخانه اى ببریم؛ این راهکار 
نیازمند تامین اعتبارات مناسب است که اگر فراهم شود 
مى توان امیدوار بود که با تغییر الگوى کشت مشکالت 

کاهش یابد.
استاندار اصفهان گفت: 28 مرداد ماه طرح جامع انتقال 
آب به تایید و تصویب رییس جمهور رسید و مقرر شد در 
خصوص محل تامین مالى این طرح تبادل نظر شود. بر 
این باوریم که با اجراى طرح جامــع انتقال آب و با هم 
افزایى هر چه بیشتر در سطح ملى و پشتیبانى مناسب در 
استان مى توانیم در یک برنامه سه ساله اتفاق هاى بسیار 

خوبى در حوضه آبریز زاینده رود رقم بزنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد؛

آب اصفهان به هر نحو باید
 تأمین شود

« پسر دلفینى» در سینما پردیس چهارباغ
نصف جهان  اگر دوست دارید فرزندانتان را یکى دو 
ساعت ســرگرم کنید بهترین پیشنهاد ما حضور در 

سینما پردیس چهارباغ است. 
«پسر دلفینى» پویانمایى تازه نفس سینماى کودك 
ایران پس از تجربه اکران بین المللى از نهم شهریور 
ماه روى پرده سینما هاى کشور رفته و امروز دوشنبه 
از سانس 10 و 30 دقیقه تا 14 و 20 دقیقه روى پرده 

پردیس سینمایى سینما ساحل اصفهان مى رود.
این انیمیشــن با موضوع خانوادگى، ماجراجویانه و 
کمدى محصولى از کشور ایران به کارگردانى محمد 
خیراندیش، تهیه کنندگــى محمدامین همدانى و 
نویسندگى محمد خیراندیش و یانا کوزمینا در سال 
1399 ساخته و در سال 1401 منتشر شد. انیمیشن 

«پسر دلفینى» یک انیمیشن 90دقیقه اى است.

نگاه روز

مریم محسنى
 نبود کارمندان و معطلى ارباب رجوع در زمان هایى که 
باید به آنها خدمت رسانى شود موجب گالیه شهروندان 

اصفهانى است.
به گفته یکى از شهروندان اصفهانى در بسیارى از مواقع 
کارمندان در ســاعت ادارى یا در حال صبحانه خوردن 
هســتند یا در «جلســه» حضور دارند که این موجب 
مى شود نه تنها باعث معطلى مراجعه کنندگان مى شود 
بلکه هدررفت هزینه را هم به دنبال دارد به این خاطر که 
گاهى اوقات کارمند مورد نظر مدت زیادى غایب است و 

فرد مراجعه کننده باید روز دیگرى را براى انجام کارش 
در نظر بگیرد و دوباره به اداره مورد نظر مراجعه کند.

در بسیارى از مواقع نیز برخى از کارمندان به علت بیمارى 
یا مرخصى در ســر جاى خود حضور ندارند و جانشینى 
هم براى آنها وجود ندارد و همین باعث مى شــود که 
مراجعه کنندگان از حضور و انجام کارشــان در آن اداره 

ناامید شوند.
این موضوع در ادارات اصفهان رایج شده است و با توجه 
که همواره به تکریم ارباب رجوع توصیه شده این مساله 

تضاد زیادى با توصیه هاى بزرگان دارد. 

تکریم یا تحقیر ارباب رجوع؟ 

قدم به قدم با یک علم...
نصف جهان  روزنامه «زاینده رود» در شــماره یک 
شنبه 13 شهریور ماه خود به موکب هاى اصفهان 
در ایام اربعین پرداخته و در گزارشى با عنوان قدم به 
قدم با یک علم نوشــته: «اصفهان پس از تهران و 
خوزســتان بیشترین خدمت رسانى به زوار اربعین 
را خواهد داشت. بر همین اســاس خدماتى که در 
موکب هاى اســتان اصفهان در نظر گرفته شــده 
اســت، در حوزه هاى فرهنگى، بهداشت و درمان، 
فراهم آورى تغذیه و تأمین ایمنى و امنیت اســت و 
از 148 موکبى که اســتان اصفهان در نظر گرفته، 

89 موکب در کربال،39 موکب در مســیر نجف تا 
کربال، هشت موکب در نجف اشرف، سه موکب در 
سامرا و کاظمین، یک موکب در کوفه و 15موکب 
در نقاط صفر مرزى استقرار پیدا خواهند کرد. بنا به 
گفته مسئول کمیته اســکان و تغذیه ستاد اربعین 
استان اصفهان همزمان حرکت موکب هاى استان 
اصفهان از ششم شهریور آغاز شده و تا 15 شهریور 
ادامه دارد و از 15 شهریور به بعد موکب ها در محل 
خود استقرار پیدا خواهند کرد و آماده خدمت رسانى 

هستند.»

کلنگزنى فاز یک پارك ملت نایین 
نصــف جهان  چندیــن طرح خدماتــى، عمرانى و 
گردشــگرى در نایین بــا هزینــه اى بالغ بر342 
میلیارد و 500 میلیــون ریال افتتــاح و کلنگزنى

 شد.
زیرســازى، کانیوگذارى و روکش آسفالت کوچه 
یخچال و کوچه 20 «خیابــان عبرت» محمدیه با 

اعتبار 18 میلیارد ریال انجام شد.

همچنین از دیگر پروژه هاى عمرانى که توســط 
شهردارى نایین عملیاتى شــد را مى توان به کف 
سازى و بدنه ســازى بازارچه نو نایین با تخصیص 
11 میلیارد و 500 میلیون ریــال اعتبار، آغاز احیا و 
مرمت هتل سنتى مشاهیر با هزینه اى 88 میلیارد 
ریالى  و کلنگزنى فاز یک توسعه پارك ملت نایین 

اشاره کرد.

معارفه معاون جدید عمرانى فرماندارى شاهین شهر
نصف جهان  آیین تودیــع و معارفه معاون عمرانى 
فرماندارى شهرستان شــاهین شهر و میمه برگزار 

شد. در این آیین «محسن باقرى» به عنوان معاون 
جدید عمرانى فرماندار ى معرفى شد.

راه اندازى سامانه «تام» در شهردارى آران و بیدگل
نصف جهان  شهردار آران و بیدگل از آسفالت شدن 
خیابان و میدان اباذر و خیابان «سلیمان صباحى» 
این شهر خبر داد. محســن صانعى همچنین به راه 
اندازى سامانه «تام» اشاره کرد و افزود: با راه اندازى 
این سامانه شاهد هوشمند شدن فرآیند جمع آورى 

پسماند خشک خواهیم شد.
وى ادامه داد: هدف اصلى شهردارى آران و بیدگل 
از این اقدام، بهبود چرخه مدیریت پسماند، حمایت 
از کودکان زباله گرد و کار و آموزش شــهروندان به 

منظور تفکیک زباله در مبدأ است.

سهم شهردارى ها از عوارض آالیندگى
 پرداخت نمى شود

نصف جهان  شــهردار زرین شهر یکى از مهمترین 
منابع درآمدى شهردارى ها را عوارض آالیندگى و 
مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: متأسفانه 
یکى از مسائلى که اکثر شهرهاى استان با آن مواجه 
هستند عدم پرداخت مطالبات شهردارى ها در حوزه 
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آالیندگى است که 
این مسئله شهردارى ها را با چالش هاى متعددى رو 

به رو کرده است.
اسماعیل احمدى با اشاره به اینکه وجود صنایع متعدد 

در شهرستان لنجان هزینه هاى زیادى را براى این 
شهرســتان به همراه داشــته، اظهار کرد: به دلیل 
استقرار صنایع آالینده، سرانه فضاى سبز شهرستان 
لنجان از سرانه استاندارد کشــور بسیار باالتر بوده 
و این در حالى اســت که با توجه به بحران کم آبى 
و خشکى زاینده رود، حفظ و نگهدارى این فضاى 
سبز نیاز به هزینه هاى زیادى دارد  که عدم پرداخت 
عوارض آالیندگى، مشکالت فراوانى را براى این 

شهردارى به وجود آورده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: ضرورى اســت 
شوراى عالى نظارت بر مرمت گنبدهاى تاریخى در مقیاس 

ملى فوراً تشکیل شود.
مهدى طغیانى با بیان اینکه مرمت گنبدهاى مسجد امام 
اصفهان و مسجد شیخ لطف ا...که ثبت ملى و جهانى شده اند 

و به عبارتى پیشــخوان حوزه گردشگرى کشور به حساب 
مى آیند، باید در باالترین ســطح حساسیت و تخصص و 
دور از سعى و خطا صورت مى گرفت، ادامه داد: وقتى چنین 
آسیب هایى در آثار جهانى کشور بروز پیدا مى کند، به این 

معنا است که کل فرایند باید بازیابى و آسیب شناسى شود.

وى افزود: وقتى آثارى که در مقیاس ملى و جهانى مطرح 
هستند به چنین شــکل و وضعیت مرمت مى شوند، یعنى 
بخش مهمى از فرایند مدیریت و نظارت داراى ایراد اساسى 
است؛ چرا که ظهور و بروز باالترین توانایى هاى مرمتى در 

نمونه هاى برجسته ملى و جهانى مورد انتظار است.

لزوم بررسى فورى مرمت گنبدها در مقیاس ملى

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان عنوان کرد: واقعًا 
جاى تأســف دارد که پروژه بزرگ قطار سریع الســیر 
اصفهان-قم-تهران 26 سال پیش کلید خورده و از 12 
سال پیش در بودجه ملى عدد به آن اختصاص یافته است، 
همچنین فرآیندهاى مختلف را طى کرده، اما تاکنون به 

سرانجام نرسیده است.

محمد نورصالحى خاطرنشــان کرد: شرکتى که متولى 
انتقال دانش فنى این پروژه اســت، عینًا آن را در کشور 
اندونزى در 4 سال انجام داده است؛ همچنین در مدتى 
که این شرکت با وزارت راه و شهرسازى قرارداد داشته در 
کشور چین 20 هزار کیلومتر همین سامانه اجرایى شده 
است، اما چرا باید در کشور ما 12 ســال بگذرد و کارى 

انجام نشود.
وى تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته تا اآلن که حدود 
یک سال است در بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزى این طرح دست به دست 

مى شود که آیا این طرح توجیه اقتصادى دارد یا خیر.
نورصالحى ابراز کرد: 4 میلیارد یوآن که فاینانسى است 
که دولت چین براى این کار تأمین کرده هزینه شــده 
اســت و حدود 70 درصد پیشرفت در عملیات زیرسازى 
در منطقه قم تا اصفهان بوده و بخش هاى زیادى آماده 

ریل گذارى است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان همچنین 
عنوان کــرد: در حالى که بخش هاى زیــادى از پروژه 
آماده ریل گذارى اســت و پروژه در بودجه ردیف دارد اما 
نمى دانیم چه اراده اى است که مافوق اراده هاى مجلس 

و دولت است.
وى تأکید کرد: جواب این اتالف هزینه، گران تمام شدن، 
عدم بهره بردارى و آمار باالى تصادفات این محور را چه 
کســى خواهد داد؟ ظاهراً مصونیت فوق العاده اى براى 

کسانى که سنگ مى گذارند و مانع مى شوند وجود دارد.
نورصالحــى در ادامه مطرح کرد: همــه این ها در حالى 
اســت که 20 کیلومتر منتهى به اصفهــان نیز هنوز به 
دنبال مخالفت هایى که مى شــود تعیین تکلیف نشده و 
ضمان شرعى براى کسانى که سنگ اندازى در این مسیر 

مى کنند وجود دارد.

چه اراده اى جلوى اجراى قطار اصفهان-تهران را گرفته است؟
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پیامرسان تلگرام مانند دیگر پیامرسان ها داراى ویژگى هایى است که به کاربران در 
عملکرد بهتر کمک مى کند.

 در اینجا شما را با 3 ویژگى این پیامرسان آشنا مى کنیم:
یک پیام را براى بعد برنامه ریزى کنید

الزم نیست فوراً پیامى ارسال کنید. اگر مى خواهید در زمان خاصى به دستتان طرف 
مقابل برسد، پیام را در پنجره چت مانند همیشه تایپ کنید. سپس روى دکمه ارسال 
ضربه زده و نگه دارید و در منوى باز شده، Schedule Message را انتخاب کنید. 
تاریخ و زمان را انتخاب کنید، سپس روى دکمه ارسال ضربه بزنید، که دقیقا به شما 

مى گوید که پیام چه زمانى ارسال مى شود.
راه دیگرى براى ارسال پیام وجود دارد: ارســال بى صدا. هنگامى که پیامى را در 
سکوت ارســال مى کنید، به گیرنده اطالع نمى دهد و مانند حالت موقت «مزاحم 
نشوید» عمل مى کنید. براى انجام این کار، پیام را در پنجره چت مانند همیشه تایپ 
کنید. سپس روى دکمه ارســال ضربه بزنید و نگه دارید و در منوى پاپ آپ گزینه 

Send Without Sound را انتخاب کنید.

تلگــرام به گونه اى طراحى شــده اســت که اساســًا یــک پلتفرم پیامرســان
 ایمن باشــد، اما اگر شــخصى به تلفن شــما دسترسى فیزیکى داشــته باشد، 
رمزگذارى سرتاســر مفید نیســت. به همیــن دلیل اســت که ایــن برنامه به

 شــما امکان مى دهد چت هاى خــود را با یک رمــز عبور و امنیــت بیومتریک 
ایمن کنید.

اگر آیفون دارید، اپلیکیشن تلگرام را راه اندازى کنید و روى تب تنظیمات در پایین 
 Passcode & Face و سپس Privacy and Security صفحه ضربه بزنید. روى
ID ضربه بزنید. براى قفل کردن برنامه با کد یا Face ID دستورالعمل ها را دنبال 

کنید.
در دستگاه هاى اندرویدى، برنامه تلگرام را راه اندازى کنید و روى منوى سه خطى 

در باالى صفحه ضربه بزنید. روى تنظیمات ضربه بزنید. 
در قســمت تنظیمات، روى Privacy and Security ضربــه بزنید. در نهایت در 

قسمت Security روى Passcode Lock ضربه بزنید و رمز عبور 
خود را تنظیم کنید.

 یک محقق ادعاهاى تکان دهنده اى درباره برنامه هاى متا، اینســتاگرام و تیک تاك 
در آیفون مى کند. یک محقق امنیتى ادعاهاى جدى را مطرح کرده است که مى گوید 
برنامه هاى مورد استفاده آیفون مى توانند هر چیزى را که در مرورگرها تایپ مى شود 

ردیابى کنند.
یک محقق امنیتى اتهامات جدى علیه متا (که قبًال به نام فیسبوك شناخته مى شد)، 
اینستاگرام و تیک تاك مطرح کرده و مى گوید برنامه هاى آیفون آنها ممکن است قادر 
باشد هر چیزى را که کاربران در مرورگرهاى اینترنتى درون برنامه خود تایپ مى کنند 
ردیابى کنند.مهندس سابق گوگل به نام فلیکس کراوس نقل مى کند که همه این برنامه 
ها حریم خصوصى کاربر را نقض نمى کنند یا داده هاى حساس کاربر مانند اطالعات 
کارت اعتبارى، رمزهاى عبور و آدرس هاى وارد شده را ردیابى نمى کنند. مرورگرهاى 

برنامه اما مى توانند این کار را انجام دهند.
این محقق هفته گذشته، گزارشى در مورد این برنامه ها منتشر کرد که در آن مدعى شد 
همه پیوندهاى شخص ثالث در برنامه هاى آنها مى توانند خطرات مختلفى را براى کاربر 
ایجاد کنند.به گفته کراوس، کاربرانى که روى پیوندهاى دو برنامه کلیک مى کنند، به 

جاى اینکه به مرورگر وب ترجیحى کاربر، مانند سافارى یا فایرفاکس بروند، به صفحات 
وب در یک «مرورگر درون برنامه اى» که گفته مى شود توسط فیس بوك یا اینستاگرام 

کنترل مى شود هدایت مى شوند.
وى در توضیح بیشتر این موضوع گفت: وقتى کاربران اینستاگرام در آیفون روى لینک 
محصوالت ارسال شده توسط دوستانشان به عنوان پیام مستقیم خود کلیک مى کنند، 
URL ها در مرورگر درون برنامه باز مى شوند. کراوس ادعا کرد که اگر کاربران تصمیم 

به خرید محصوالت دارند، باید اطالعات کارت اعتبارى، آدرس حمل و نقل و ســایر 
اطالعات خود را وارد کنند که همه اینها توسط اینستاگرام قابل پیگیرى است.

ادعاهاى این محقق در بحبوحه نگرانى هایى است که توسط چندین مقام نظارتى درباره 
حریم خصوصى و امنیت TikTok متعلق به چین مطرح شده است.

وى همچنین ادعا کرد که اینستاگرام کد جاوا اسکریپت را به هر وب سایت نشان داده 
شده تزریق مى کند، به آنها امکان دسترسى بالقوه به همه داده هاى کاربر و موارد دیگر 
را مى دهد؛ علیرغم این واقعیت که هیچ مدرکى وجود ندارد که اینستاگرام، فیس بوك 

یا TikTok چنین داده هایى را ضبط یا ذخیره مى کنند.

افزودن زیرنویس به یک ویدیو به این معنى است که شما بینندگان ناشنوا ، 
کم شنوا و کسانى که به زبان دیگرى صحبت مى کنند را در نظر مى گیرید.

افزودن زیرنویس به ویدیوى یوتیوب شما، دسترسى آن را به تعداد زیادى از 
مخاطبان افزایش مى دهد. همچنین، افزودن زیرنویس به این معنى است که 
بینندگان ناشنوا و کم شنوا و کسانى که به زبان دیگرى صحبت مى کنند را در 
نظر مى گیرید. یوتیوب هم ترجمه و هم زیرنویس هاى تولید شده خودکار را 

در پلتفرم خود گنجانده است.
 در اینجا به مطالبى که باید در مورد افزودن زیرنویس به ویدیو هاى یوتیوب 
بدانید اشــاره کرده ایم. چهار گزینه مختلف براى اضافه کردن زیرنویس به 
یک ویدیوى یوتیوب وجود دارد. مى توانید یک فایل از پیش نوشته شده را 
آپلود کنید، از همگام سازى خودکار استفاده کنید، عبارات را به صورت دستى 

تایپ کنید و یا از ترجمه خودکار استفاده کنید.

اضافه کردن زیرنویس با آپلود فایل
- وارد حساب یوتیوب خود شوید و روى دسکتاپ به یوتیوب Studio بروید

- زیرنویس را از نوار سمت چپ انتخاب کنید
- روى ویدیویى که مى خواهید ویرایش کنید یا زیرنویس آن را اضافه کنید 
کلیک کنید. اکنون افزودن زبان را انتخاب کرده و زبــان مورد نظر خود را 

انتخاب کنید
- بر روى Add under Subtitles کلیک کنید و ســپس Upload files را 

انتخاب کنید

- یوتیوب به شما امکان مى دهد با زمان بندى یا بدون زمان بندى را انتخاب 
کنید

- حاال Continue را انتخــاب کنید و فایلى را کــه مى خواهید آپلود کنید 
انتخاب کنید

- بر روى Save Draft و سپس Publish کلیک کنید
اضافه کردن زیرنویس از طریق همگام سازى خودکار

- به یوتیوب Studio بروید و وارد شوید
- زیرنویس را از نوار سمت چپ انتخاب کنید

- ویدیویى را که مى خواهید ویرایش کنید انتخاب کنید و بر روى Add واقع 
در زیرنویس کلیک کنید

- auto-sync را انتخاب کنید و تایپ اسکریپ ویدیوى خود را تایپ کنید
- روى ه نقطه کنار Edit Timings کلیک کرده و آپلود فایل را انتخاب کنید

 Save and را انتخاب کرده و بر روى Edit Timings ،پس از افزودن متن -
Close کلیک کنید

اضافه کردن زیرنویس به صورت دستى
- به یوتیوب Studio بروید و Subtitles را انتخاب کنید

- ویدیو را انتخاب کنید، سپس بر روى Add در زیرنویس کلیک کنید
- نوع دستى را انتخاب کنید

- در حین پخش ویدیو به صورت جلو و عقب، زیرنویس ها را براى ویدیوى 
خود تایپ کنید تا طبق زمان تنظیم شود. فراموش نکنید که برچسب هایى 

را به متن اضافه کنید.
- پس از اتمام، انتشار را انتخاب کنید

اضافه کردن زیرنویس با استفاده از ترجمه خودکار
الزم به ذکر است که این ویژگى در حال حاضر تنها به 13 زبان محدود شده 
است و آن ها هلندى، انگلیسى، فرانســوى، آلمانى، اندونزیایى، ایتالیایى، 

ژاپنى، کره اى، پرتغالى، روسى، اسپانیایى، ترکى و ویتنامى هستند.
- وارد حساب کاربرى خود شوید و به یوتیوب Studio بروید

- زیرنویس را انتخاب کنید و سپس ویدیویى را که مى خواهید به آن زیرنویس 
اضافه کنید انتخاب کنید

- روى سه نقطه زیر زیرنویس کلیک کنید
- شرح خودکار را مرور کنید و قسمت هایى از زیرنویس ها را در صورت نیاز 

ویرایش/حذف کنید

به تازگى تیمى از محققان آمریکایى موفق به کشــف یک هک چیپ کامپیوتر 
شده اند که اگر اقدام فورى درباره آن صورت نگیرد مى تواند دردسر ساز شود.

یک هک جدید به نام هرتزبلید (Hertzbleed) مى تواند تکه هایى از داده ها را از 
تراشه هاى کامپیوترى از راه دور بخواند و الگوریتم هاى رمزنگارى را در برابر حمله 

آسیب پذیر کند.
هرتزبلید، یک حمله جدید شناسایى شــده که مى تواند براى گرفتن اطالعات از 
تراشه هاى کامپیوترى مورد استفاده قرار گیرد، توجه محققان امنیت فناورى و وب 

سایت هاى خبرى فناورى را به خود جلب کرده است.

هرتزبلید چیست؟
این یک هک کامپیوترى جدید اســت که از یک ویژگى صرفه جویى در مصرف 
انرژى رایج در تراشه هاى کامپیوترى مدرن براى سرقت داده هاى حساس استفاده 
مى کند.  بررسى ها نشان داده است که این شیوه هک جدید مى تواند توسط هکر ها 

مورد استفاده قرار بگیرد.
 throttling CPU بیشتر تراشه ها از تکنیکى به نام مقیاس بندى فرکانس پویا یا
استفاده مى کنند تا سرعت اجراى دستورالعمل ها را افزایش یا کاهش دهند. باال و 

پایین کردن قدرت CPU براى مطابقت با تقاضا، آن ها را کارآمدتر مى کند.
در گذشته، هکر ها نشان داده اند که مى توانند این نشانه هاى امنیتى را بخوانند و 
چیز هایى در مورد داده هاى در حال پردازش بیاموزند. این مى تواند به آن ها جاى 

پایى براى نفوذ به یک ماشین را بدهد.
تیم پشتیبان هرتزبلید دریافتند که چگونه در این روش، هکرها مى توانند از راه دور 
انجام داده و سرعت روند کار را مشاهده کنند. نشان دادن این که چنین حمالتى 
مى توانند از راه دور انجام شوند، موضوع را بسیار خطرناك تر مى کند، زیرا انجام 

حمالت از راه دور براى هکر ها بسیار آسان تر است.
اینتل در یک هشــدار امنیتى گفت تمام تراشــه هاى آن در برابر حمله آســیب 
پذیر هستند. این شــرکت بیان کرد از طریق چنین حمله اى، ممکن است بتوان 

بخش هایى از اطالعات را از طریق تجزیه و تحلیل پیچیده استنتاج کرد.
AMD که از معمارى تراشه مشترك با اینتل بهره مى برد نیز در هشدارى امنیتى 

تعدادى از تراشه هاى تلفن همراه، دسکتاپ و سرور خود را در برابر این حمله آسیب 
پذیر عنوان کرد. این شرکت به درخواست براى اظهار نظر پاسخ نداد.

مسئله مهم این است که حتى اگر سخت افزار شخصى شما تحت تاثیر قرار نگیرد، 

باز هم ممکن است قربانى هرتزبلید شوید. هزاران سرور در اطراف word اطالعات 
شما را ذخیره و پردازش مى کنند، داده هاى شما را بایگانى کرده و خدماتى را که 
روزانه استفاده مى کنید، اجرا مى کنند. هر یک از این ها ممکن است روى سخت 

افزارى که در برابر هرتزبلید آسیب پذیر است، اجرا شود.
اینتل مى گوید در این حمله «ساعت ها تا روزها» زمان الزم است تا مقدار بسیار 
کمى از داده ها به سرقت برود، بنابراین هرتزبلید به جاى فایل هاى بزرگ، مکالمات 
ایمیلى و مواردى از این دست را هدف قرار مى دهد، اما اگر آن قطعه داده چیزى 
شبیه به یک کلید رمزنگارى باشــد، تاثیر آن مى تواند قابل توجه باشد. محققانى 
که این نقص را در وب سایت خود کشف کردند، مى گویند: «Hertzbleed» یک 

تهدید واقعى و عملى براى امنیت نرم افزار رمزنگارى است.

هرتزبلید چگونه کشف شد؟
هرتزبلید توسط گروهى از محققان دانشگاه تگزاس در آستین، دانشگاه ایلینویز 
و دانشگاه واشنگتن در سیاتل کشف شد که به درخواست اینتل، افشاى آن را به 

تاخیر انداختند؛ این یک درخواســت معمول اســت که به شرکتى اجازه مى دهد 
یک نقص را قبل از تبدیل شــدن به معضل برطرف کند. ظاهــرا اینتل پس از 
آن درخواســت تمدید تا 14 ژوئن کرده اما هیچ راه حلى براى این مشکل منتشر 

نکرده است.

آیا این مشکل قابل حل است؟
محققان در وب سایت خود ادعا مى کنند که نه اینتل و نه AMD وصله هایى براى 
رفع مشکل منتشــر نمى کنند. هیچ یک از این دو شرکت به سواالت مطرح شده 

توسط پاسخ نداده اند.
از آنجایى که این حمله به عملکرد عادى یک ویژگى چیپ متکى اســت نه یک 
باگ، ممکن است رفع آن دشوار باشد. محققان مى گویند که یک راه حل، خاموش 
کردن ویژگى throttling CPU در همه تراشه ها، در سطح جهانى است، اما هشدار 
مى دهند که انجام این کار «به طور قابل توجهى بــر عملکرد تاثیر مى گذارد» و 
ممکن است متوقف کردن کامل تغییرات فرکانس در برخى تراشه ها ممکن نباشد.

با 3 ویژگى جالب تلگرام آشنا شوید یک ادعاى شوکه کننده در مورد آیفون!

هک چیپ کامپیوتر هرتزبلید چیست 
و آیا باید نگران آن بود؟

چگونه به ویدیوهاى یوتیوب زیرنویس اضافه کنیم؟
به نظر مى رسد اینستاگرام در حال کار بر روى ویژگى جدید دیگرى است.

  یک مشاور محبوب و مهندس معکوس، الساندرو پالوزى، اخیراً در توییتى منتشر کرده است که رسانه هاى اجتماعى 
در حال توسعه قابلیتى به نام چالش هاى Candid هستند.

با فعال بودن چالش Candid ، هر روز در زمان متفاوتى یک اعالن دریافت مى کنید که به شما یادآورى مى کند با 
استفاده از هر دو دوربین جلو و عقب گوشى خود عکس بگیرید و آن را در عرض دو دقیقه به اشتراك بگذارید. آیا این 

ویژگى اصلى برنامه BeReal نیست؟
همانطور که مى دانیم، شرکت هاى فناورى دائماً از یکدیگر کپى مى کنند، که اصال چیز بدى نیست. به این ترتیب، 
 BeReal ما به عنوان کاربر، ویژگى هاى خوبى را در برنامه ها و دستگاه هاى بیشترى تجربه مى کنیم. هدف برنامه
این است که مردم بدون هیچ فیلتر یا آماده سازى خود واقعیشان را نشان دهند. عالوه بر این، برنامه BeReal در حال 
حاضر در بین جوانان محبوبیت کامل دارد. متا با پیاده سازى چنین قابلیتى ممکن است مدت زمانى را که جوانان در 

اینستاگرام مى گذرانند افزایش دهد.
پس از توییت الساندرو پالوزى، سخنگوى اینستاگرام به انگجت تأیید کرد که رسانه هاى اجتماعى واقعاً روى چالش 

هاى Candid کار مى کنند، اما در حــال حاضر فقط یک نمونه اولیه 
داخلى است. عالوه بر این، ســخنگوى اعالم کرد که ویژگى جدید 
حتى به صورت خارجى آزمایش نشده است. با این حال، آنها نگفتند 
اینستاگرام چه زمانى چالش هاى Candid را در دسترس همه قرار 
مى دهد. همچنین، اینســتاگرام مانند همه ویژگى هایى که هنوز 
در حال توسعه هســتند، ممکن اســت تصمیم بگیرد پروژه را لغو 
کند و اصال آن را منتشر نکند. در حال حاضر، با توجه به محبوبیت 
BeReal، این احتمال محتمل به نظر نمى رسد، اما با این وجود هنوز 

این احتمال وجود دارد.

واتساپ قابلیت جدید Communities را به سیســتم عامل اندروید اضافه 
کرده است.

واتساپ قابلیت جدید Communities را به سیســتم عامل اندروید اضافه 
کرده است.براساس گزارش ها، این قابلیت به کاربران امکان مى دهد بتوانند 
گروه ها را از طریق انجمن به یکدیگــر ارتباط بدهند. انجمن ها مجموعه اى

 از گروه هاى به یکدیگر متصل اســت که با موضوع مشابه با یکدیگر ارتباط 
مى گیرند.

 کاربرانى که این قابلیت را به صورت آزمایشــى نصــب کردند گزینه ایجاد 
انجمن هاى جدید در کنار گزینه هاى چت، وضعیت و تماس ها، قرار مى گیرد به 
همین دلیل کاربران نمى توانند از قابلیت دوربین استفاده و عکسبردارى کنند. 
گفته شده، پیش از افزودن این قابلیت واتساپ مکان جدیدى را براى دوربین 

انتخاب کرده است.
دوربین در نسخه قبلى واتساپ دوربین واتســاپ در نوار برگه در سمت چپ 
در دسترس بود، اما با جایگزینى قابلیت جدید دوربین در کنار دکمه جستجو 

انتقال یافته است. این مکان چون در باال قرار گرفته مى تواند دسترسى به آن را 
 6 Google Pixel کمى دردسرساز کند، به خصوص اگر از تلفن بلندترى مانند
استفاده مى کنید. با این حال، محل قرارگیرى برجسته و مشخص است و پیدا 

کردن آن کار سختى نیست.
براســاس گزارش ها، این قابلیت هنوز بــراى تمام کاربران عرضه نشــده 
به همین دلیــل براى بســیارى از افراد دوربیــن در جاى قبلــى خود قرار 

دارد.

«بلک ویو» شرکتى اســت که به تولید دستگاه هاى 
مقاوم شناخته مى شود. این شرکت به تازگى تبلت بلک 

ویو تب 13 را به بازار عرضه کرده است.
برخالف همیشــه، این تبلت براى استفاده در شرایط 
ســخت و مقاومت در برابر ضربه طراحى نشده است. 
با این وجود، از ویژگى هایى برخوردار اســت که اکثر 
تبلت هــاى کنونى فاقد آن هســتند و همچنین چند 
پیشرفت نیز نســبت به نســخه قبلى خود به ارمغان 

مى آورد.
این تبلت با چیپست هلیو G ۸۵ مدیاتک، 6 گیگابایت 
رم قابل افزایش تا 10 گیگابایــت و 128 گیگابایت 
حافظه داخلــى قابل ارتقا تا 1 ترابایــت طریق درگاه 
کارت micro SD ارائه مى شــود. ویژگى اصلى تبلت 
جدید بلک ویو تب 13 پشــتیبانى از فناورى اینترنت 
SIMO مى باشــد. این تبلت با اســتفاده از فناورى 

داده هاى مجازى SIMO مى تواند حتى بدون ســیم 

کارت یا شــبکه وایفاى به اینترنت متصل شود. این 
دستگاه براى مسافرانى که در سفر به هر کشور جدید، 
قصد ندارند ســیم کارت خود را تعویض کنند مناسب 

مى باشد.
الزم به ذکر است که این تبلت از SIMO1,0 پشتیبانى 
مى کند و فقط در اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایاالت متحده، 
مکزیک، کانادا و ژاپن در دسترس است. بلک ویو وعده 
داده که تبلت هاى آینده خود را به SIMO2,0 به منظور 
گسترش قابلیت اتصال بدون سیم کارت در کشور هاى 
بیشترى مجهز کند. بلک ویو تب 13 داراى یک صفحه 
نمایــش 10.1 اینچى فول اچ دى پــالس با قابلیت 
 TÜV محافظت در برابر نور آبى اســت و گواهینامه
Rheinland Low Blue Light را دریافت کرده است.

این شرکت ادعا مى کند که تب 13 اولین تبلتى است 
که به حالت PC مجهز شده است. این حالت این امکان 
را به کاربران مى دهد که تبلت را به رایانه شــخصى 
تبدیل کرده و چند برنامه را بطور همزمان اجرا کنند. بر 
خالف اکثر قابلیت هاى تقسیم بندى، حالت PC امکان 
استفاده همزمان برنامه ها را در حالت چند پنجره اى 
فراهم مى کند. برخى تبلت هاى تولید شده توسط 
هوآوى و شــیائومى نیز از حالــت PC خود این 

شرکت ها پشتیبانى مى کنند.

سیســتم عامل اندروید به کاربران این امکان را مى 
دهد که از دستگاه خود به زبان دلخواه استفاده کنند 
اما اگر بخواهید زبان برنامه هــاى خاصى را تغییر 

دهید باید چه کرد.
 زبان سیســتم بــراى کل رابط کاربــرى از جمله 
تنظیمــات، برنامه ها و ســرویس ها کاربــرد دارد. 
خوشبختانه، اندروید همچنین به کاربران اجازه مى 
دهد تا زبان برنامه را انتخاب کنند. این بدان معناست 
که مى توانید یک برنامه را به زبان انگلیسى و برنامه 
دیگرى را به زبان هندى یا هر زبان موجود دیگرى 

ببینید.
ویژگى زبان برنامه نویسى بخشى از سیستم عامل 
اندروید 13 است. اما همچنین مهم است که برنامه از 

ویژگى تغییر زبان پشتیبانى کند.
اگر در حال حاضر از یک سیستم عامل قدیمى اندروید 
استفاده مى کنید، مى توانید به برنامه بروید و بررسى 

کنید که آیا گزینه زبان دارد یا خیر.
نحوه تغییر زبان برنامه از تنظیمات اندروید

در دستگاه هاى سامسونگ:

تنظیمات را در 
هوشمند  گوشى 

خود باز کنید.
به سمت پایین به مدیریت 
عمومى بروید و روى زبان برنامه 

ضربه بزنید.
برنامه را انتخاب کنید و ســپس زبان مــورد نظر را 

انتخاب کنید.
در گوشى هاى هوشمند پیکسل

 Language بروید و روى Settings → System به
and Input ضربه بزنید.

روى App languages   ضربه بزنید.
برنامه و ســپس زبان مورد نظر خود را براى برنامه 

انتخاب کنید.
اکنون، توجه داشــته باشید که ســایر گوشى هاى 
هوشــمند نیز گزینه زبان برنامه را در این تنظیمات 
ارائه مى دهند. با این حال، تنها پس از عرضه اندروید 

13 در دسترس خواهد بود.

اینستاگرام در حال کار روى ویژگى مشابه BeReal است

جایگاه دوربین در واتساپ تغییر مى کند

نحوه تغییر زبان برنامه 
در اندروید

تبلتى که بدون واى فاى و سیمکارت
 مى تواند به اینترنت متصل شود!

and Secur

رربور Passcode ضربه بزنید و رمز ع

 مى
کنند

 تغییر 

از جمله

تنظیمات را در
هوشمند گوشى 

خود باز کنید.
سمت پایین به مدیریت به

عمومى بروید و روى زبان برن

مه 

یم ون ىب و ى زى ج ىى ن ربر ب ر
تبدیل کرده و چند برنامه
خالف اکثرقابلیت هاى تق
استفاده همزمان برنامه
فراهم مى کند. برخى
هوآوى و شــیائومى
شرک

هههلیه و
ید
د 
ر
ز 
و 
ت 
ز 

 هایى از زیرنویس ها را در صورت نیاز
حذفکنید ش
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فوق تخصص روانپزشــکى کودك و نوجوان با اشــاره به چالش هاى 
کرونا براى کودکان و نوجوانان، گفت: یکى از مشکالت و عوارضى که 
در بحران کرونا داشتیم بحث همه گیرى فضاى مجازى در کودکان و 

نوجوانان بوده است.
مهدى تهرانى دوست، فوق تخصص روانپزشکى کودك و نوجوان بیان 

داشت:  درباره کرونا با چالش هاى زیادى روبرو بوده ایم.
وى ادامه داد: یکى از چالش ها را در فاز حاد بیمارى داشــتیم که توام با 
ترس و نگرانى و احیانا رفتار هاى وسواسى در مقابل این بیمارى بود که 
خوشبختانه این فاز حاد گذرانده شده و ترس و نگرانى کاهش یافته است.

این فوق تخصص روانپزشکى کودك و نوجوان اضافه کرد: در عین حال 
فاز مزمن این اختالل و همه گیرى عوارضى به دنبال داشــته؛ از جمله 
اینکه بچه ها به مدت تقریبا 2 سال از تحصیل حضورى محروم بودند؛ 
اگرچه تحصیل به صورت مجازى بوده، اما مزایاى تحصیل حضورى را 

نداشته و ارتباطات با دوستان کاهش پیدا کرده است.
تهرانى دوست با بیان اینکه بچه ها در منزل درگیرى و چالش هاى زیادى 
در درس خواندن و تکالیف داشتند، گفت: در این دوران تحریک پذیرى 

بیشتر بوده و کار هاى سرگرمى و بازى کمتر شده است.
وى متذکر شد: همین مسئله بدرفتارى بچه ها را در خانه بیشتر کرده؛ به 

خصوص کودکانى که مشکالتى از قبیل بیش فعالى داشتند.

موارد مصرف استامینوفن
درمان دردهاى خفیف و متوسط (سردرد، درد 

دوران قاعدگى، دنــدان درد، کمر درد، آرتروز، 
دردهاى زمــان ســرماخوردگى و آنفوالنزا.) 

دوز و نحوه  مصرف استامینوفندیگر-کاهش تب.درمان دردهاى شدید در ترکیب با مسکن هاى 
داروى اســتامینوفن در شــکل هاى دارویى 

مختلف و توسط شــرکت هاى دارویى متعدد 
تولید مى شــود؛ به طورى که هــر یک از این 

داروى مختص خود را دارند.محصوالت دارویى حاوى استامینوفن، میزان 
برخى از رایج ترین فرم هاى دارویى استامینوفن، 

قرص، سافت ژل، شربت و قطره هاى خوراکى 
هســتند. این داروها غالبا بدون نیاز به نسخه 

پزشــک قابل تهیه از داروخانه ها هســتند. به 
همین دلیل الزم است پیش از مصرف آنها حتما 

از نحوه مصرف دارو مطلع شوید.برگه راهنماى هر محصول را مشاهده کنید تا 
همچنین در صورتى کــه در حین مصرف دارو 

مراجعه کنید.دچار ابهام یا سوالى شدید، به داروساز یا پزشک 
مى دانیم که مصــرف اســتامینوفن منجر به 

تســکین موقت درد و کاهش تب مى شــود. 
لیکن باید بدانیم درد و تــب اغلب خود نتیجه 

یک مشکل یا بیمارى در بدن هستند؛ لذا حتى 
در صورت تسکین درد یا کاهش تب باید حتما 
عامل ایجاد کننده آنها شناسایى و درمان شود.

بــا توجه به آنچه گفته شــد توصیه مى شــود 
مصرف اســتامینوفن را به صورت مزمن ادامه 

ندهید و در صورتى که تب یا درد شــما براى 
مدت بیش از 3 تا 5 روز ادامه داشــت، حتما با 

پزشک خود تماس حاصل کنید؛ چراکه مصرف 
آسیب جدى به کبد گردد.مزمن اســتامینوفن خود ممکن است منجر به 

در هنگام مصرف استامینوفن، بدن شما این دارو 
را از طریق ساز و کارهاى آنزیمى ابتدا تبدیل به 

ماده اى مى کند که براى کبد مضر است و سپس 
این ماده را دفع مى کند. اگر در این حین الکل 

مصرف کرده باشید، ماده مضر نامبرده در کبد 

استامینوفن از داروهاى تســکین دهنده درد 
بوده و به عنوان یکى از پرکاربرد ترین داروها 

در جهان مورد اســتفاده افراد زیادى قرار دارد؛ 
به طورى که بســیارى از افراد با کوچکترین 

دارو مى روند.درد در نقطه اى از بدن و به ویژه سر، سراغ این 
 اســتفاده از داروهاى مسکن و تسکین دهنده 

درد به عنوان یکى از پرکاربرد ترین داروها در 
جهان و ایران مورد اســتفاده افراد زیادى قرار 

دارد؛ به طورى که بسیارى افراد با کوچکترین 
داروها مى روند.درد در نقطه اى از بدن و به ویژه سر، سراغ این 

 استامینوفن به عنوان یکى از داروهاى مسکن 
قرار دارد.درد همواره مورد استفاده روزانه بسیارى افراد 

 در ایــن گزارش شــما را بــا این دارو آشــنا 
 مى دهیم.مى کنیم و به برخى پرسش ها درباره آن پاسخ

اســتامینوفن در دســته اى از داروها قرار دارد 
که به عنوان قرص مسکن و ضد درد شناخته 

مى شــوند و داراى اثــرات کاهندگــى تــب 
هستند. ساختار شیمیایى استامینوفن به صورت 

زیر، مورد استفاده قرار مى گیرد.مقابل اســت و براى درمان موارد ذکر شده در 

نوفن ممکن است 
 از اندازه  استامی

مصرف بیش

هوع، استفراغ، 
عالئمى مثل حالت ت

موجب بروز 

کردن، دل درد، 
 اشــتها، عرق 

از دســت دادن

دن چشم و پوست و ادرار 
ى شدید، زرد ش

خستگ
تیره رنگ شود.

وفن در دوران 
همچنین براى مصرف اســتامین

زشکتان مشورت 
ردهى، حتماً با پ

باردارى و شی
کنید.

ز روزانــه 
ر دوز مجــا

حداکثــ

فن چقدر است؟
استامینو

مان غذا و داروى آمریکا (FDA) توصیه 
ســاز

ستامینوفن در یک 
ى کند که مصرف روزانۀ ا

م

4 میلى گرم یا 4 
گسال نباید از 000

فرد سالم بزر

 روز تجاوز کند.
گرم در

ن تعداد زیاد 
عالئم و عوارض خورد

 استامینوفن
قرص

مینوفن ممکن 
ش از اندازه  داروى استا

مصرف بی

الئمى مثل حالت تهوع، 
اســت موجب بروز ع

ا، عرق کردن، 
ت دادن اشــته

ســتفراغ، از دس
ا

دن چشم و پوست 
گى شدید، زرد ش

دل درد، خست

روز این عالیم 
و ادرار تیره رنگ شود. در صورت ب

ل کنید.عالئم 
حتما با پزشک خود تماس حاص

 معموًال شامل 
حد استامینوفن

مصرف بیش از 

تفراغ و درد در 
اشــتهایى، حالت تهوع، اســ

بى 

قسمت راست و باالى شکم است.

 دربــاره «داروى 
انى، داروســاز

علیرضــا کنع

ن»، بیان داشــت: یک دارویى از 
اســتامینوف

درد غیر استروئدى است اما بر 
آسپرین هاى ضد 

ن دسته، فقط براى تب و درد 
خالف داروهاى آ

ر التهابى ندارد.
بوده و اث

ف استامینوفن 
 چگونگى مصر

ى با اشــاره به
و

:  میــزان مصرف 
در افراد مختلــف، ادامه داد

 حداکثر 2 گرم 
ســتامینوفن براى کودك باید

ا

4 گرم مجاز به 
ســاالن نیز تا 

شــد و در بزرگ
با

استفاده شده است.

د: استامینوفن یک 
 خاطرنشان کر

این دارو ساز

حتى نوزادان است.
در زنان باردار و 

داروى ایمن 

اطاتى که باید 
ا اشاره به مضرات و احتی

کنعانى ب

 کرد، اظهار داشت: 
تامینوفن لحاظ

در مصرف اس

ف شود مى تواند 
ى اگر زیاد مصر

این دسته داروی

 معموال 3 تا 4 
ى بگذارد؛ البته

روى کلیه اثر منف

رد اما بیمارانى 
ند عوارضى ندا

وز استفاده کرد
ر

رند باید در مصرف این دارو 
که مشکل کبدى دا

احتیاط کنند.

ینوفن معموًال 
ش از حد استام

عالئم مصرف بی

 استفراغ و درد 
ى اشتهایى، حالت تهوع،

شامل ب

در قسمت راست و باالى شکم است

ینوفن و داروهاى 
 مصرف طوالنى مدت استام

ر، مثل پروفن، 
ى غیراستروئیدى دیگ

ضدالتهاب

ده شــده و در 
باعث آســیب پذیرى بیشتر مع

طوالنى مدت ممکن است موجب خون ریزى و 

شارخون و بیمارى 
عده شوند. افرادى که ف

زخم م

ند باید در مصرف این گونه 
زمینه اى کلیوى دار

ى داشته باشند.
داروها حساسیت بیشتر

الیل عمده مصرف بیش از حد و 
د

تامینوفن چیست؟
مسمومیت با اس

مان چندین داروى 
رین دلیل، مصرف همز

مهمت

 شــامل مقدارى 
ت که هر کدام

مختلف اســ

تند. در حدود 600 داروى 
تامینوفن هســ

اســ

امینوفن اند که 
ود دارند که حاوى است

متفاوت وج

سرماخوردگى، 
ها مانند داروهاى 

بسیارى از آن

 نسخه تهیه مى شوند.
 یا مسکن بدون

تب بر

خوردن قرص اســتامینوفن به تعــداد زیاد و مصرف کنند.شوند و باید اســتامینوفن را با احتیاط بیشترى دچار آسیب کبدى ناشى از مصرف استامینوفن وارفارین درمان مى شوند ممکن است سریع تر مى کنند و کســانى کــه بــا داروى ضدانعقاد از حد معمول از نوشــیدنى هاى الکلى استفاده بیمارى هاى کبدى، کســانى که روزانه بیش این هم کمتر اســت. براى مثال، افراد مبتالبه در بعضى از افراد، میزان مجاز مصرف روزانه از ممنوع است.این دارو براى افراد مبتال به نارســایى کبدى دچار آسیب مى شــود؛ به همین دلیل مصرف شما تجمع پیدا مى کند و با تجمع این ماده، کبد 

ورده دارویى را مطالعه 
ترکیبات موجود در هر فرا

 حاصل کنید چند ترکیب حاوى 
کنید و اطمینان

اســتامینوفن را به صــورت همزمان مصرف 
نمى کنید.

ض جانبى استامینوفن
عوار

به طور کلى واکنش آلرژیــک جدى در مورد 

ســتامینوفن نادر اســت. با این وجود 
داروى ا

ص برخى عالیم آلرژى 
الزم اســت در خصو

دیم. بنابراین چنانچه 
دقت بیشــترى به کار بن

ش مشاهده کردید یا 
ئم پوســتى مانند خار

عال

در ناحیه گلو، صورت و زبان تورم حس کردید و 

 تجربه کردید، به سرعت با 
یا  اختالل تنفسى را

پزشک خود تماس حاصل کنید.

یک باره مى تواند موجب مســمومیت شود که 
بسیار خطرناك است. همچنین خوردن قرص 
اســتامینوفن به تعداد زیــاد در زمان طوالنى 
باعث ایجاد مســمومیت حاد نمى شود؛ اما به 

کبد و کلیه و ارگان ها دیگر بدن آسیب مى زند.
بســیارى از داروهاى ضــد درد و تب یا قرص 
ســرماخوردگى که از ترکیب چند ماده موثره 
دارویى ســاخته مى شــوند ممکن اســت در 
ترکیبات خود حاوى اســتامینوفن باشــند؛ به 
همین دلیــل همواره توصیه مى شــود تمامى 

مراقب مصرف استامینوفن باشید

بالیى که کرونا بر سر 
دانه هاى معطر قهوه به  عنوان محرك هاى ضرورى در مبارزه با خســتگى کودکان تان آورده است

و افزایش سطح انرژى مصرف مى شــود. البته نباید بیش از چهار بار در روز 
مصرف شود.

 دانه هاى معطر قهوه به  عنوان محرك هاى ضرورى در مبارزه با خستگى و 
افزایش سطح انرژى مصرف مى شود. طبق گفته کلینیک مایو ایاالت متحده، 
مصرف روزانه 400 میلى گرم کافئین براى اکثر بزرگساالن بى خطر است. این 
مقدار معادل چهار فنجان قهوه معمولى یا هشت انس قهوه است که البته نباید 

بیش از چهار بار در روز مصرف شود.
شاید شنیده باشید که عادت زیاده روى در مصرف قهوه ممکن است حساسیت 
افراد را به انواع اختالالت پوستى افزایش دهد. برعکس ممکن است شنیده 
باشید که قهوه مى تواند مکمل روزانه مراقبت از پوست افراد نیز باشد؛ حال 

سوال اصلى اینجاست که آیا قهوه مى تواند پوست را خراب کند؟
این سوال را نمى توان فقط با بله یا خیر پاسخ داد؛ قبل از اینکه عادات نوشیدن 
قهوه خود را ترك کنید، بسیار مهم است که زوایاى مختلف مبحث قهوه و 

پوست را بدانید.
اگر متقاعد شده اید که مصرف قهوه در بدتر شدن سالمت پوست شما مقصر 
است، میزان مصرف روزانه تان را بررسى کنید. مطالعه اى که در سال 2002 در 
نشریه روان تنى پزشکى منتشر شد، نشان مى دهد مصرف زیاد قهوه مى تواند 

با افزایش سطح استرس مرتبط باشد.
جیمز دى لین، محقق اصلى یک پروژه مطالعاتى در این زمینه و اســتادیار 
پژوهشى در دانشکده پزشکى دانشگاه دوك، معتقد است مصرف کافئین 
موجب پاسخ اغراق آمیز بدن به استرس مى شود. در واقع مصرف قهوه موجب 

افزایش سطح فشار خون و هورمون هاى استرس مى شود.
نتایج مطالعه اى که در سال 2006 در نشریه فارماکولوژى بیوشیمى و رفتار 
منتشر شد، نشان داد دوزهاى مکرر کافئین در طول روز باعث افزایش سطح 
کورتیزول در مردان و زنان مى شود. عالوه بر این کورتیزول مغز را تحریک 
مى کند تا هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین(CRH) را آزاد و روى غدد پوست 
چربى تولید کند. با این عملکرد منافذ پوست افراد مسدود و منجر به بروز چین 

و چروك پوستى مى شود.
افزودن فرآورده هاى شیر در هر فنجان قهوه نیز ممکن است در ایجاد جوش 
نقش داشته باشد. در یک مورد مشابه انجمن آکادمى پوست آمریکا به چندین 

مطالعه اشاره مى کند که شیر گاو را با آکنه مرتبط مى داند.
با وجود دیدگاه هــاى منفى موجود نســبت به رابطه مصــرف کافئین و 
سالمت پوست، انجمن شــیمى آمریکا دریافت که قهوه منبع اصلى تولید 
آنتى اکسیدان ها میان آمریکایى هاست. آنتى اکسیدان هاى غنى موجود در 
قهوه شامل اسیدهاى هیدروسینامیک و پلى فنول هاست. آنتى اکسیدان ها به  
طور کلى مى توانند به مبارزه پیرى زودرس و سایر اختالالت پوستى کمک 
کنند. ممکن است تعجب کنید که بدانید استفاده از کافئین به  طور مستقیم 
براى پوست انسان ها با فواید مختلفى همراه است. این یافته بر اساس نتایج 
آزمایشى که در ســال 2011 در مجله بین المللى علوم آرایشى منتشر شد، 

آمده است.
در واقع برخى از موثرترین کرم هاى دور چشــم به دلیل محتواى کافئین 
موجود در خود است که مورد توجه قرار مى گیرند. مطالعه اى دیگر در سال 
2015 نیز اثر ضد چروك پدهاى ضد چشم آغشته به پایه روغن امولسیون 
شده امو، متشکل از کافئین و ویتامین K، را بررسى کرد. پس از آزمایش روى 
11 زن سالم کاهش واضحى در عمق سیاهى و چین و چروك بعد از چهار 

هفته مشاهده شد.

چقدر در روز
 باید قهوه خورد؟

صبحانه وعده غذایى مهمى اســت که تاثیر جدى در کنترل 
وزن و پیشگیرى از چاقى دارد. انتخاب خوراکى هاى سرشار 
از پروتئین مانند تخم مرغ احساس گرسنگى را در بقیه ساعات 
روز کاهش مى دهــد و از همین رو در کاهــش وزن یا حفظ 

تناسب اندام موثر است.
 تابه حال مطالعات بسیارى در مورد اهمیت صبحانه انجام شده 
 است و در اکثر موارد نشان از نقش آن به عنوان وعده غذایى 
موثر در سالمت بدن دارد؛ به طورى که بعضى از متخصصان 
تغذیه بر این باورند که صبحانه مهم ترین وعده غذایى روزانه 

است. فرهنگ هاى غذایى مردم جوامع مختلف در انتخاب 
خوراکى هاى صبحانه تاثیر دارد اما معموال چاى، قهوه 

و آب پرتقال نوشیدنى هاى محبوب این وعده غذایى 
شناخته مى شوند.

محققان آمریکایى در مورد تاثیر صبحانه بر سالمت 
بــدن دریافته اند کــه صبحانه سرشــار از پروتئین 

احساس گرســنگى را به خصوص در خانم ها تا ظهر 
کاهش مى دهد. در این مطالعه از گروهى خانم هاى 18 

تا 55 ساله خواسته  شد پرسشنامه هایى را قبل و بعد 

از صبحانه به خصوص در مورد احساس گرسنگى طى ساعات 
مختلف صبح و تا نزدیک ناهار کامل کنند. براى صبحانه تمام 
این افراد حدود 300 کیلوکالرى انرژى در نظر گرفته  شد اما 

براى بعضى صبحانه حاوى مقدار بیشترى پروتئین بود.
نتایج نشــان داد مصرف صبحانه سرشــار از پروتئین مانع 

احساس گرسنگى شدید طى ساعات صبح مى شود و در نتیجه 
تمایل به تنقالت چرب و شیرین کاهش پیدا مى کند. گرچه 
این نتیجه در مورد خانم هاى سنین مختلف صدق مى کند، اما 
به نظر مى رسد براى خانم ها در دوران یائسگى اهمیت باالیى 
دارد، زیرا تغییرات هورمونى ایــن دوران بر کنترل وزن تاثیر 
دارد و این راهکار مى تواند تاحدى این شرایط را بهبود ببخشد.

روى تخم مرغ حساب ویژه اى باز کنید
تخم مرغ یکى از بهترین منابع پروتئین و خوراکى ایده آل براى 
صبحانه است که مى تواند عالوه بر احساس سیرى به دریافت 
بسیارى از ریزمغذى ها نیز کمک کند. البته هنگام مصرف 
تخم مرغ نباید از مقدار زیاد روغن یا کره استفاده کرد زیرا 

حتما در افزایش وزن تاثیر خواهد داشت. 
براى افرادى که به تناسب اندام شان اهمیت مى دهند، 
تخم مرغ آب پز بهترین انتخاب است. همچنین، توصیه 
مى شود همراه تخم مرغ، نان ســبوس دار میل شود تا از 
نظر دریافت فیبر و دیگــر ریزمغذى ها غذاى کامل ترى 

باشد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که خوردن غذاهاى 
فرآورى شده مى تواند 
بسیارى  علت 

از موارد اضطراب و افسردگى باشد. پژوهشگران طى این 
مطالعه ارتباطى دقیق بیــن مصرف بیش از حد غذاهاى 

ناسالم و عالئم نامطلوب سالمت روان پیدا کرده اند.
محققان کالج پزشکى اشمیت دانشگاه آتالنتیک فلوریدا 
طى مطالعات جدید خود دریافتند غذاهاى فراورى شده 

و فست فودها مى توانند باعث خشم و افسردگى شوند.
این محصوالت زمانى که از بســته بندى خارج مى شوند 
آماده مصرف هســتند. آنها به طور کلى راحت، ارزان و 
ســریع آماده شــده و از فرمول هاى صنعتى روغن ها، 
چربى ها، قندها، نشاسته و مواد پروتئینى تشکیل 

شده اند. 
غذاهاى فرآورى شــده نیز اغلب حاوى طعم دهنده 
ها، رنگ ها، امولســیفایرها و سایر 
افزودنى هایى هستند که ارزش 
غذایــى کمى دارنــد. به 
گزارش سیناپرس، نمونه 
 هاى رایج این محصوالت 

شامل نوشیدنى  هایى مانند نوشــابه، فست فود، چیپس 
سیب  زمینى، آب نبات، شیرینى  هاى بسته  بندى شده و 
گوشت  هاى فرآورى  شده مانند همبرگر و سوسیس است.
محققان در این رابطه مى گویند:  مطالعات قبلى، ارتباط 
بین مصرف غذاهاى فوق فرآورى شــده و افسردگى را 
نشان مى دهد، اما تعداد کمى از مطالعات به ضعف سالمت 
روانى که افراد از خوردن غذاهاى ناسالم تجربه مى کنند، 

پرداخته است.
این مطالعه جدید افراد مختلفى از طیف بزرگســاالن را 
مورد بررســى قرار داد تا ببیند آیا مصرف غذاهاى فوق 
فرآورى شــده  منجر به افزایش تعداد روزهاى ناســالم 

روانى مى شود یا خیر.
این تیم موارد افســردگى خفیف، تعداد روزهاى ناسالم 
روانى و تعداد روزهاى مضطرب را در بین 10 هزار و 359 
بزرگسال 18 ساله و باالتر که در نظرسنجى ملى سالمت 
و تغذیه ایاالت متحده شرکت کردند، اندازه گیرى کردند.
نتایج نشان مى دهد: افرادى که بیشترین مقدار غذاهاى 
فوق  فرآورى  شــده را مصرف مى کنند، گزارش کردند 
که در مقایسه با افرادى که معموًال از این غذاها اجتناب 
مى کنند، روزهاى ناســالم ذهنى و اضطراب بیشــترى 
داشــته اند.دکتر اریک هخت، پژوهشــگر ارشد این تیم 

مطالعاتى و استادیار دانشکده پزشکى اشمیت در 
این رابطه گفت: فرآورى غــذا، ارزش غذایى 

آن را کاهش داده و همچنین باعث افزایش 
میزان کالرى مى شــود، زیرا غذاهاى فوق 
فرآورى شــده داراى قند افــزوده، چربى 
اشباع و نمک زیاد هســتند در حالى که 
پروتئین، فیبر، ویتامین ها، مواد معدنى و 

گیاهى آن ها کم هستند.
نویســندگان این مطالعه خاطرنشــان 

مى کنند که آنها در طول تحقیقات 
خود از طبقه بنــدى مواد غذایى 
NOVA اســتفاده کردنــد. این 

ً توســط سازمان  سیســتم اخیرا
خواربار و کشاورزى سازمان ملل متحد 

پذیرفته شده است.
NOVA ماهیت، میزان و هدف پردازش 

مواد غذایى را قبل از دســته بندى غذاها و 
نوشــیدنى ها به چهار گروه بررسى مى کند: 

غذاهاى فرآورى نشده یا حداقل فرآورى شده، 
مــواد غذایى فرآورى شــده، غذاهاى فرآورى شــده و 

غذاهاى فوق فرآورى شده است.

داروساز یا پزشکک حین مصرف داروو وید.
منجر بهه  حتىىب خود نتیجهه ب مى شــود..ینوفن لذا ى شــوددمانشود.ب باید حتماا ند؛
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غذاى فرآورى شده شما را افسرده و خشمگین مى کند
ففرآورى شده مى تواند 
بسیارى  علت 

مطالعه ارتباطى دقیق بیــن مصرف بیش از حد غذاهاى 
ناسالم و عالئم نامطلوب سالمت روان پیدا کرده اند.

محققان کالج پزشکى اشمیت دانشگاه آتالنتیک فلوریدا 
مطالعات جدید خود دریافتند غذاهاى فراورىشده  طى

و فست فودها مى توانند باعث خشم و افسردگى شوند.
این محصوالت زمانى که از بســته بندى خارج مى شوند 
آماده مصرف هســتند. آنها به طور کلى راحت، ارزان و 
ســریع آماده شــده و از فرمول هاى صنعتى روغن ها، 
چچربى ها، قندها، نشاسته و مواد پروتئینى تشکیل 

شده اند. 
غذاهاى فرآورى شــده نیز اغلب حاوى طعم دهنده 
رنگ ها، امولســیفایرها و سایر رهها،

افزودنى هایى هستند که ارزش 
کمى دارنــد. به غذایــى

گزارش سیناپرس، نمونه 
رایج این محصوالت   هاى
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پزشکى اشمیت در
، ارزش غذایى
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ف پردازش 
ندىغذاها و

رسىمى کند: 
فرآورى شده،  ل

غذاهاى فرآورى شــده و 
ت.
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سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
تعداد موارد مرگ و میر ناشى از کرونا در استان در 
یک هفته پیش کاهش یافــت و در چهار روز اخیر 

آمار آن صفر بوده است.
پژمان عقدك افزود: آمار مرگ و میر ناشى از کرونا 
در 2 هفته اخیر حدود 2 تا سه نفر در روز بود اما در 
یک هفته اخیر روند کاهشــى به خــود گرفت و از 

هشتم شهریور تا کنون صفر بوده است.
وى با تاکید بر اینکه همه آمار کرونا در زمان حاضر 
روند نزولى دارد اظهار داشت: در زمان حاضر حدود 
40 بیمار کرونایــى در بخــش مراقبت هاى ویژه 

بیمارستان هاى اســتان اصفهان بسترى هستند و 
میزان مراجعه بیماران سرپایى و داراى عالئم کرونا 
نیز کاهش یافته و میزان کل بسترى از حدود 350 

نفر در هفته گذشته به 239 نفر رسیده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به اینکه میزان بسترى روزانه بیماران کرونایى نیز 
از حــدود 70 نفر در هفته پیش بــه 50 نفر کاهش 
یافته است، افزود: جواب هاى مثبت آزمایش هاى 
کرونا نیز از حــدود 60 درصــد در اوج موج هفتم 
کرونا در زمان حاضر به حــدود 20 درصد کاهش 

یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: والدین 
دانش آموزان اصفهانى روزهاى پنجشنبه و جمعه راهى 
مدارس مى شــوند. محمدرضا ابراهیمى ، اظهار داشت: 
چیزى به پروژه عظیم بازگشایى مدارس در کشور نمانده 

و آموزش به صورت 100 درصد، حضورى خواهد بود.
وى افزود: در راســتاى بحث فضا و آماده سازى مدارس 
اقدامات بسیار خوبى انجام شده و ظرف چند روز باقیمانده 
نواقص برطرف مى شود و فضاى شــاد و مناسبى براى 
دانش آموزان فراهم خواهد شد. وى با بیان اینکه نیروى 
انسانى به عنوان عامل دوم و به تعبیرى عامل اصلى  فرایند 
تعلیم و تربیت هستند، گفت: سازماندهى نیروى انسانى نیز 

در بخش عمده اى از مدارس و نواحى درصد باالیى  انجام 
شده و میزان مختصرى به دلیل کمبود نیروى انسانى در 
استان باقى مانده که در صدد پیدا کردن راهکارهایى براى 
حل این مشکل هستیم و اول مهر تمامى دانش آموزان با 
معلم سر کالس خواهند رفت. مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه توجه ویژه به ورزش جوانان 
دستور کار وزارت خانه و اداره کل آموزش و پرورش است، 
اظهار داشت: در روزهاى پنجشــنبه دختران و مادران و 
روزهاى جمعه پســران و پدران در فضاى آموزشــى به 
صورت رایــگان از فضاى ورزشــى در نواحى و مناطق 
استفاده مى کنند که به صورت نمادین این اتفاق مى افتد.

مرگ و میر ناشى از کرونا
در اصفهان کاهش یافت

والدین دانش آموزان اصفهانى 
راهى مدارس مى شوند

سردر گمى مسافران
در پایانه هاى مسافربرى 

فـروش بلیـت در پایانـه هـاى مسـافربرى اصفهان 
محـدود شـده و مسـافران بـراى سـفر بـه مناطـق 
مختلف کشور با مشـکل روبه رو هسـتند. به گزارش 
خبرگـزارى صداوسـیما مسـافران مى گویند نـه تنها 
براى پایتخت بلیت اتوبوس موجود نیسـت بلکه براى 
هیچکـدام از شـهر ها و حتـى مرز هـاى خروجى هم 
سـرویس وجود ندارد. گفته مى شـود بیشـتر شرکت 
هاى مسافربرى تمرکز خود را براى جابجایى مسافران 
عتبات گذاشـته اند و به همین دلیل تمـام پایانه هاى 
مسـافر برى با کمبـود اتوبوس براى سـایر مسـیرها 
مواجه شـده اند. صلواتى معاون حمل و نقل اداره کل 
راهدارى و حمـل و نقل جـاده اى اسـتان اصفهان در 
گفتگـوى تلفنى با خبر سـاعت 20 شـبکه اصفهان از 
مردم خواسـت مسـافرت هاى خود را در ایـن چند روز 

مدیریت کنند.

حمله گرگ ها به روستاى آبگرم
دو قالده گرگ با حمله به ساکنان روستاى آبگرم تیران 
و کرون 5 نفر را زخمى کردند. بخشدار کرون تیران و 
کرون در این خصوص گفت: زخمى شـدگان شـامل 
یک پیرمرد، یک پیرزن و 3 مرد میانسـال هستند،که 
به بیمارستان شـهید منتظرى نجف آباد براى درمان 
منتقل شـدند.  ذبیح ا... ابراهیمى افزود: در جریان این 
حادثه یک قالده گرگ توسط اهالى روستا کشته شد و 

گرگ دیگر فرار کرد.

خبر

دریا قدرتى پور
بله هایى از راه دور و معامله هایى که یک سرش در آن 
سوى مرزهاست، اصفهان را در رتبه چهارم شهرهایى 

قرار داده که در آنها ازدواج هاى غیابى انجام مى شود.
طبق پژوهش هاى انجام شــده، اغلب دخترانى که با 
دامادهایى در آنســوى مرزها ازدواج مى کنند و بعد از 
مراســم عقد، ایران را به قصد پیوستن به شوهر ندیده 
خود ترك مى کنند، تهرانى هســتند. رتبه هاى بعدى 
عروس هاى پستى، در اختیار دختران شیرازى، گیالنى 

و اصفهانى است.
این معامله هــا معموًال یکطرفه اســت، دخترانى که 
اینجا روى خاك خودمان بله مى گویند تا یک روز اگر 
شانسشان اجازه بدهد، زندگى مشترکشان را در سوى 
دیگر این خاك شــروع کنند. ازدواج هاى پستى که 
کیلومترها دورتر رقم مى خورد و عروس بله را پشــت 

تلفن مى گوید.
دلیل هر کدام از دو طرف مشخص است؛ از یک طرف 
دخترانى هستند که عشــق مهاجرتند و همین باعث
 مى شــود که بســیارى از آنها بدون دیدن و شناختن 
دامادهاى مقیم کشورهاى خارجى تنها با دیدن عکس 
داماد با این ازدواج موافقت  کنند و  از سویى دیگر مردان 
ایرانى هستند که سال هاست ایران را ترك کرده اند و 
به دالیل مختلف مایلند از میان دختران ساکن ایران، 
همسر انتخاب کنند. در این گونه ازدواج ها داماد به دلیل 
حضور در خارج از کشور در مراسم خواستگارى و ازدواج 
حاضر نمى شود و به همین دلیل از طریق تلفن و چند 
قطعه عکس و فیلم با دختر موردنظر آشنا شده و هنگام 

عقد در کنار عروس عکس او را سر سفره مى گذارند.
 برخى کارشناسان معتقدند عمده  ترین عوامل تن دادن 
به  اینگونه  ازدواج ها از سوى این دختران رؤیاى رسیدن 
به  یک زندگى مرفه  و زندگى در غرب است و آنها عمومًا 
زنانى هستند که  تصورى غیرواقعى از جامعه  غرب دارند 

و رؤیاى دنیایى جدید را در سر مى پرورانند.
دکتر پرویز رزاقى، روان شناس یک بخش این مسئله 
را عالقه به سفر خارج از کشور مى داند و معتقد است 
که این مسئله به ویژگى هاى اعتقادى و نگرشى فرد 
برمى گردد و این ویژگى ها از دنیاى گذشته او سرچشمه 
مى گیرد: «زمانى که فرد در دوران رشد خودش اعتقادى 
راسخ به این امر داشته باشد که دنیاى خارج از کشور یک 
دنیاى آرمانى است. این دیدگاه یا ناشى از این است که 
اطالعاتى در این زمینه کسب کرده یا اینکه دوستانى 
آنجا حضور داشته اند. درنهایت با این شنیده ها فرد به این 
باور رسیده که در خارج از کشور به بهترین نحو مى توان 
زندگى کند. مسئله دوم اطالعات غیرموثقى است که 
این افراد به دست آورده اند. حس مى کنند دنیاى بیرون، 
دنیاى متفاوت و مملو از احساس امنیت است. مجموعه 
این عوامل باعث مى شــود تا هر طور شده به رؤیاى 
طالیى خود دست پیدا کند. عامل دیگر، سبک زندگى 
اولیه این فرد است که از اول این تفکر در ذهنشان بوده 
که در خارج از کشور زندگى و تحصیل مى کنم. حاال که 
به مرحله ازدواج رسیده تصمیم مى گیرد به این هدفش 
دست پیدا کند. علت بعدى وجود افراد موفقى است که 
آنجا رشد کرده اند و حاال با شنیدن شرح این موفقیت ها 
عزمش را جزم مى کند تا به آن ایده آلش دســت پیدا 

کند. چشم و همچشمى هم عامل دیگرى براى چنین 
افکارى است. چون فالنى اینطور ازدواج کرده و به خانه 
و زندگى خوبى هم دست پیدا کرده پس من هم مى توانم 
و نگاهش به آن سر دنیاست. مسئله دیگرى که باعث 
مى شود فرد به سمت زندگى در خارج از کشور سوق پیدا 
کند، آسیب هایى است که با آن مواجه مى شود. با این 
تفکر که هر چه تالش مى کنم موفق نمى شوم، درآمد 
کافى ندارم و... اینها باعث مى شود خسته و وازده شده و 
دنیاى خارج را ایده آل بداند. دنیایى که براى آنها فرش 

قرمز پهن کرده و منتظرشان است.»
بماند که ازدواج هاى پســتى البته تنهــا مختص به 
ایرانیان مهاجر ساکن در کشورهاى خارجى نیست و در 
شکل هاى مختلف صورت مى گیرد به گونه اى که مردان 
مهاجر سایر کشورها که در اروپا ساکن هستند نیز تمایل 

به انجام این نوع ازدواج را دارند.

 آمارها نشــان مى دهد عــالوه بر مهاجــران ایرانى، 
بیشــترین کســانى که این ازدواج ها را دوست دارند 
و بــه آن روى خوش نشــان مى دهنــد مهاجرانى از 
کشورهاى عراق، افغانستان، ترکیه ، پاکستان، تایلند و 

ویتنام هستند. 
عالوه بر این، برخى از مردان اروپایى نیز به  علت تغییر 
دیدگاهشان نسبت به عشــق و ازدواج در کشورهاى 
متبوع  خود و یأس و سرخوردگى در روابط به جستجوى 

عروس از کشورهاى فقیرتر جهان اقدام مى کنند.
با این اوصاف، حکایت خانه بخت گویى خیلى با آنچه 
از کودکى در گوش بچه ها خوانده اند، فرق دارد. حاال 
عروس ها پستى شــده اند و دامادهاى مهاجر به دنبال 
رؤیاى دخترکان هموطن تنها با یک عکس ازدواج مى 
کنند تا سال ها بعد زیر یک سقف جمع شوند. رؤیایى که 

گاهى سرابى بیش نیست.

بله هاى تلفنى  

اصفهان رتبه چهارم ازدواج هاى پستى را دارد 
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به مشکالت سد معبر 
در بازار اصفهان، گفت: نه نیروى انتظامى و نه شــهردارى به 
تنهایى قادر به حل مســئله نیســتند، بلکه کار مشترکى میان 
راهور و شهردارى منطقه نیاز است تا براى حل مشکل به نتیجه 

یکسان برسیم.
سردار محمدرضا میرحیدرى در جلســه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان در خصوص مشکالت و ناهنجارى هاى فرهنگى 
چهارباغ نیز اظهــار کرد: بایــد فکرى کرد تا فروشــندگان و 
مغازه دارهاى چهارباغ خودشان احساس تکلیف کنند. نشستن 
دور میزهایى که در مقابل مغازه ها قرار گرفته، کشف حجاب و 
دیگر مشــکالت فرهنگى را به همراه دارد، اما وقتى با صاحب 
مغازه صحبت مى کنیم مى گوید این موضوع کارى به من ندارد 

و مغازه من از شهردارى اجاره شده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: قدرت نظارتى 
شــهردارى در این خصوص باید باال برود و در قراردادها میان 

مغازه و شهردارى، اداره اماکن نیز دیده شود.
وى در خصوص حضور گروه هاى آســیب دیده که سبب ایجاد 
ناهنجارى هایى در محور چهارباغ و ... مى شوند، گفت: وضعیت 
نسبت به یک سال و دو سال پیش بهتر شده است، البته کار ما 
مانند پس زدن الیه است، پاتوق این گروه ها پارك شهید رجایى 
بود، آنجا را پس زدیم اما به ســمت ارگ رفتند و متأسفانه االن 
بین پل فردوســى و پل خواجو حضور پیــدا مى کنند که براى 

اصفهان مناسب نیست.
میرحیدرى خاطرنشــان کرد: بررسى کردیم و مشخص شد که 
73 درصد این گروه ها بچه هاى طالق هستند و کسى به آن ها 
رســیدگى نمى کند. بنابراین نیازمند همکارى بین دستگاهى 

براى حل این مشکل هستیم.

پاتوق ناهنجارى هاى اصفهان 
تغییر کرده است 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى  اصالحى شماره 6608 مورخ 1400/12/14پیرو راى شــماره 02/24-1192/ 1399 
آقاى اســداله جوزى نجف آبادى فرزند محمد ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 171/90 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1107  اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان – مبایعه نامه عادى مع الواسطه خریدارى از مالک رسمى آقاى احمد یزدانى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/05/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14 – م الف: 1366776 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/5/260 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شــماره 3658 مورخ 1401/05/29  خانم عصمت یوســفى کجانى فرزند محمدعلى 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/60  مترمربع قســمتى از پالك شماره 718 اصلى واقع 
در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/29 – م الف: 
1375108 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/6/185

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2962 مورخ 1401/04/28 آقاى رضا آیتى پور فرزند کریم ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 168/45  مترمربع قسمتى از پالك شــماره 9 فرعى از 1225 اصلى 
واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/06/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/29 –
م الف:1375065 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/192

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

شــماره نامــه: 26003240 – تاریــخ ارســال نامــه:1401/06/12 -  1. راى شــماره 

140160302026005023 مورخ 1401/4/2 مالکیت آقاى/ خانم احمد جمدى به شناسنامه 
شماره 90235 کدملى 1281897124 صادره فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به مساحت 157,98 مترمربع پالك شماره 136 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند انتقال 
83125- 1400/7/27 دفتر 89 اصفهان که به متقاضى انتقال شده و در جریان ثبت میباشد.

2. راى شــماره 140160302026005182 مورخ 1401/4/2 مالکیت آقاى/ خانم محمود 
جمدى به شناسنامه شماره 90236 کدملى 1281897116 صادره فرزند محمدرضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به مساحت 157,98 مترمربع پالك 
شماره 136 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان از سند انتقال 83125- 1400/7/27 دفتر 89 اصفهان که به متقاضى انتقال شده و 

در جریان ثبت میباشد 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29 

- م الف: 1375789 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/194

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

 راى شماره 2849 و 2848 مورخ 1400/06/10 آقاى احســان عادل نیا نجف آبادى فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشــاع و خانم حدیثه معینى نجف آبادى ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 118/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 221 اصلى واقع در قطعه 9 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29 – م الف: 1375039حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/196

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3004 مورخ 1401/04/29 خانم اعظم السادات اســماعیلیان فرزند سیداحمد 
ششدانگ یکبابخانه  نیمه ساز  به مســاحت 220/97 مترمربع قسمتى از پالك شماره 500 
اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29   -
م الف: 1375300 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/198

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آریا مشعل صداقت بشناسه ملى 10260646625 و به شماره ثبت 46598 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/03/30 فیروز سلیمانى 
چقاهستى بشماره ملى 4679751134 بســمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره - محمد اعرفى 
بشماره ملى 1288349734 بســمت نایب رئیس هیات مدیره - ســجاد امید وند بشماره ملى 
1142501574 بعنوان رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1375277)

آگهى انحالل
شرکت سهامى خاص کیان امیرکبیر نقش جهان به شناسه ملى 10260594430 و شماره 
ثبت 41710 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/03: شرکت 
منحل گردید و تقى کبیرى به کدملى 5418738501 به عنوان مدیر تصفیه براى مدت دو سال 
انتخاب گردید. نشانى محل تصفیه استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، کوى ولى عصر، خیابان عرفان، کوچه فرعى دهم [10]، پالك -A ،259، طبقه همکف 
کدپستى 8174796396 اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1375254)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص مهندســین مشــاور ســازه آزمون پدیده به شناسه ملى 
10260560301 و به شماره ثبت 38420 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد کلیه اوراق وتعهدات با امضاى مدیرعامل و مهر 
شرکت واســناد مالى باامضاى مدیرعامل و یا نایب رییس هیئت مدیره و با مهرشرکت 
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1375251)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین افروزش صنعتى پارس 
پویا به شناسه ملى 14006360891 و شماره ثبت 
1883 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1401/05/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد محمد امین امامى به شــماره ملى 
1272217485 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
مسعود امامى به شماره ملى 1284635813 به سمت 
مدیرعامل وبه سمت عضو اصلى هیئت مدیره و حمید 
فتوحى به شماره ملى 1289014701 به سمت رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/12انتخاب گردیدند 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، ســفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و 
یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است. مریم نوید پور به شماره ملى 1282691961 
به ســمت بازرس اصلى و مهدى دادخواه به شماره 
ملى 1287153984 به سمت بازرس على البدل تا 
تاریخ 1402/05/12انتخــاب گردیدند. ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1400 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1375230)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سپاهان الیه به شناسه 
ملى 10260303678 و شماره ثبت 9280 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- آقاى حبیب اله شــاه کرمى به شماره ملى 
0531979423 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى نیما فرهادى تبریزیان به شماره 
ملى 0074789589 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقاى على شاه کرمى به شماره 
ملى 1282906453 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/19 
انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات و اوراق عادى شــرکت با امضاى 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره نیز خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1375256)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تولیدى ایران نو بافت 
به شناســه ملى 10260232412 و شماره 
ثبت 2986 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1401/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - آقاى حبیب اله شاه کرمى به شماره ملى 
0531979423 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره، آقاى على شــاه کرمى به شماره 
ملى 1282906453 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقاى نیما فرهادى تبریزیان به 
شــماره ملى 0074789589 به سمت عضو 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/25 انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر است. - مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره نیز خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1375266)

آگهى تغییرات
شرکت با مسئولیت محدود رنگ آوران ترنج اسپادان به 
شناسه ملى 14008715511 و به شماره ثبت 63367 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى 
امیرحســین فرهادیه با پرداخت 7/999/200/000 
ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خویش را 
افزایــش داد خانــم صفــورا فرهادیه بــا پرداخت 
1/999/800/000 ریال به صندوق شــرکت سهم 
الشرکه خویش را افزایش داد مدیرعامل شرکت اقرار 
به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. ســرمایه شرکت 
ازمبلغ 1/000/000 ریال بــه 10/000/000/000 
ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده 4 اساســنامه به 
شرح مذکور اصالح گردید. ماده 4 اصالحى : سرمایه 
شــرکت مبلغ 10/000/000/000 ریال اســت که 
تماما نقدى پرداخت شده است و در اختیار مدیرعامل 
شــرکت قرار گرفته شــده است. لیســت شرکاء : 
آقاى امیرحســین فرهادیه کدملى 1271198290 
دارنده 8/000/000/000 ریال ســهم الشرکه خانم 
صفــورا فرهادیــه کدملــى1293029041 دارنده 
2/000/000/000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1375267)
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دو تیم ذوب آهن و سپاهان دوشــنبه ساعت 20 قرار است در 
ورزشگاه 15 هزار نفرى فوالد شهر به مصاف یکدیگر بروند 
و باشــگاه ذوب آهن در تدارك میزبانى از 8 هزار تماشاگر در 
این مسابقه است. حضور تماشاگر بانو در این مسابقه منوط به 
تصویب مراجع ذیصالح و شوراى تامین استان دارد. در حال 
حاضر ذوب آهن 4 امتیازى در رده دهم جدول لیگ ایســتاده 

و سپاهان هم با 7 امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفته است.

حضور 8000 تماشاگر 
در دربى؟
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در چارچوب هفته پنجم لیگ هلند، 
فاینورد به مصاف گو آهدایگل رفت 

و بــه برترى 4 بر 3 رســید. 
در ایــن بــازى علیرضا 

جهانبخــش از دقیقه 
74 وارد زمین شد ولى 
توانســت گل چهارم 
تیمش را ســاخته و 

پرداخته کند. نکته مهم این 
مسابقه، بازگشت دیدنى 
فاینورد به مســابقه بود. 
فاینورد در حالى 3 امتیاز 
این بازى را بدست آورد 
که تا دقیقه 13 ، 2 بر صفر 

از حریف عقب بود. فاینورد 
با این برد 13 امتیازى شد و 

به رده دوم صعود کرد.

کامبک فاینورد 
با درخشش جهانبخش

04

تیم فوتبال کایسرى اسپور در هفته پنجم سوپر لیگ ترکیه 
به مصاف فنرباغچه رفت و با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. 
مجید حسینى مدافع ملى پوش کشــورمان و عضو باشگاه 
کایسرى اســپور در جریان دیدار مقابل فنرباغچه بخاطر 
مصدومیت تعویض شد. ســایت «اى اسپور» ترکیه درباره 
جزئیات مصدومیت مدافع ایرانى نوشت: حسینى در شرایطى 
بخاطر مصدومیت مقابل فنرباغچه تعویض شد که در دقیقه 
55 پس از یک برخورد شدید با ژوائو پدرو روى زمین افتاد و از 
هوش رفت. شدت مصدومیت مدافع ایرانى از ناحیه سر نگران 
کننده بود به همین خاطر به بیمارستان منتقل شد تا تست 
هاى پزشکى الزم از او گرفته شود. وضعیت مجید حسینى 
هنوز مشخص نیست و باید دید این بازیکن ملى پوش ایرانى 

به اردوى پیش روى یوزها در اتریش مى رسد یا نه.

مصدومیت شدید
 مدافع ایرانى
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سعید باقرپسند مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن که در هفته دوم 
رقابت هاى لیگ برتر مقابل تراکتور تبریز دچار مصدومیت 
شدید از ناحیه رباط صلیبى شــده بود زانوى خود را عمل 
جراحى کرد. این بازیکن تا 6 ماه از میادین دور خواهد بود. 

دورى 6 ماهه باقرپسند
 از میادین

دروازه بان ســپاهان گفــت: هفته هاى زیاد و 
امتیازات زیادى تا پایان فصل مانده و امیدواریم 
با تدابیر و حمایت هاى کادر فنى بازى به بازى 

بتوانیم تمام امتیازات الزم را کسب کنیم.
پیام نیازمند دروازه بان ایــن تیم  گفت: مدت 
کوتاهى از تیــم دور بودم و همیشــه پیگیر 

بازى هاى سپاهان بودم.
وى افزود: ان شاءا... بتوانیم اتفاقات خوبى رقم 
بزنیم و مردم عزیز اصفهان و هواداران سپاهان 

را با پیروزى هاى خودمان خوشحال کنیم.
نیازمند ادامه داد: از هوادارانى که به فوالدشهر 
آمدند و با حضور پرشورشان ما را حمایت کردند 

تشــکر مى کنم، امیدواریم با نتایجى که 
آینده مى گیریم امتیازات از دست رفته 

را جبران کنیم.
دروازه بان سپاهان ادامه داد: هفته هاى 
زیاد و امتیازات زیــادى تا پایان فصل 
مانده و امیدواریم با تدابیر و حمایت هاى 
کادر فنى بازى به بــازى بتوانیم تمام 

امتیازات الزم را کسب کنیم.
وى ادامه داد: امیدوارم از بازى هاى آینده 

مسئوالن تدابیرى بیندیشند و همه هواداران 
چه خانم و چه آقا تیــم را حمایت کنند. خیلى 
مشتاقیم که زودتر براى خانم ها شرایط فراهم 

شود و تیم خود را از نزدیک حمایت کنند.
دروازه بان ســپاهان ادامــه داد: بچه ها بازى 

گذشته را فراموش کرده اند و تمام تمرکز خود 
را براى بازى روز دوشــنبه مقابل ذوب آهن 
گذاشــته اند و امیدواریم با حمایت حداکثرى 
هواداران بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

وى در پایان در خصوص بستن بازوبند کاپیتانى 
در دو دیدار گذشــته گفت: کادر فنى تصمیم 
مى گیرد چه کســى هر بازى بازوبند را به بازو 
ببندد و ان شاءا... هر کسى که به عنوان 
نفر اول کاپیتان بود این وظیفه خود 

را به نحو احسن اجرا کند.

گلر سپاهان: امیدواریم بتوانیم 
تمام امتیازات الزم را کسب کنیم

مســعود ابراهیم زاده، آرمان اکوان و سعید باقر 
پسند سه غایب ذوب آهن براى بازى شهرآورد 

خواهند بود.
ذوب آهن که در بــازى هفته دوم مقابل تراکتور 
ســعید باقرپســند مهاجم نوك خود را به دلیل 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى تا نیم فصل دوم از 
دست داد، حاال به دلیل آسیب دیدگى، دو بازیکن 
دیگر خود را هم در یکى از سخت ترین بازى هاى 

فصل در اختیار نخواهد داشت.
مســعود ابراهیم زاده، کاپیتان باتجربه تیم ذوب 
آهن که یکى از مهره هاى کلیدى مهدى تارتار 
محسوب مى شود، در دیدار مقابل ملوان مصدوم 

شــد و جاى خود را به محمدعلى فرامرزى داد و 
حاال مشخص شــده که به بازى مقابل سپاهان 

نخواهد رسید.
غیبت او خط دفاعى ذوب آهن را با چالش ویژه اى 
مواجه خواهد کرد و خبر خوبــى هم براى ژوزه 

مورایس سرمربى سپاهان به حساب مى آید.
البته او تنها غایب گاندوها نیست و آن ها آرمان 
اکوان مدافع مرکزى خود را هم در اختیار ندارند تا 

ضعف شان در خط دفاعى جدى تر شود.
ذوب آهن با کسب 4 امتیاز از هفته هاى آغازین 
لیگ  برتر و حفظ رکورد بى  شکســتى، تا پیش از 

بازى دربى شرایط خوبى را تجربه مى کند.

گاندوها با 3 غایب در دربى اصفهان

امشب، شب متفاوتى براى فوتبالدوستان اصفهانى 
خواهد بود. امشب قرار است سبزپوشان و طالیى 
پوشــان این دیار در برابر چشــم هواداران خود در 
ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم بروند. سربازان 
مهدى تارتار که در هفته نخست رقابت هاى لیگ 
22 موفق شــدند پرسپولیســى ها را  در خانه خود 
متوقف کنند حاال و در چارچــوب هفته پنجم این 
رقابت ها در همین ورزشگاه میزبان همشهرى خود 
خواهند بود. در مقابل سپاهانى ها در هفته گذشته 
و در نخستین بازى خود در این ورزشگاه با چشیدن 
طعم تلخ شکســت در برابر فوالد خوزستان پس از 

سه هفته صدرجدول را از دست دادند. 
دربى اصفهان همیشه براى عالقه مندان به فوتبال 
این دیار جذابیت خاصى داشته به خصوص حاال که 
سپاهان مى خواهد براى عقب نیافتادن از کورس 
قهرمانى این بازى را هر طور شده به سود خود تمام 
کند و ذوب آهن هم که تاکنون در برابر هیچ تیمى 
تسلیم نشده به این راحتى ها در برابر شاگردان ژوزه 
مورایس تن به شکست نمى دهند. سربازان تارتار 
مى دانند اگر نتوانند از سد طالیى پوشان اصفهان 
بگذرند و امتیازات این بازى خانگى را در سبد خود 
بریزند به مرور جایگاهشان در جدول رقابت ها به 
خطر مى افتد. فاصله آنها تا قعر جدول فقط 2 امتیاز 
است و فاصله ســپاهان تا صدر یک امتیاز و همین 
رقابت نزدیک در هفته هاى نخست لیگ است که 

حساسیت این شهرآورد را دوچندان مى کند.
 گاندوها بدشــان نمى آید با پیروزى بر همشهرى 
خود از منطقه خطر گریختــه و به رده هاى باالیى 
جدول نزدیک شوند اما آنها براى غلبه بر سپاهان 
باید ابتدا از ســد دفاعى این تیم بگذرند و این کار 
با وجــود مدافعان کلیدى چون رامیــن رضاییان، 
مســعود ریگى، نیلســون جونیر، رناتو داسیلویرا، 
میالد زکى پور و محمد دانشــگر و امید نورافکن 
در جمع شــاگردان مورایس چندان آسان نخواهد 

بود. ضمــن اینکه گلــرى در چهارچــوب دروازه 
ســپاهانى ها، این دیوار طالیى پوش در خط دفاع 
را پوشــش مى دهد که اگرچه در بازى هاى اخیر 
ســه بار در برابر مهاجمان حریف مغلوب شده اما با 
واکنش هاى به موقع خــود در برابر حمالت آنها 
نشان داده هنوز همان سنگربان ششدانگى است که 
داشتنش آرزوى هر مربى شاغل در لیگ است. مگر 
اینکه ذوبى ها شانس بیاورند و سپاهانى ها همچون 
بازى هاى اخیر خود اسیر اشتباهات فردى شوند و 

این گونه دروازه خود را باز شده ببینند.
اما شــانس تــا پایــان هفته چهــارم خیلــى با 

ذوب آهنى ها یار نبوده، چه اینکــه آنها در دومین 
هفته از این رقابت ها بهترین و تأثیرگذارترین مهره 
تهاجمى خود سعید باقرپسند را به علت مصدومیت 
از دســت داده اند و هنوز جایگزین مناسبى براى او 
پیدا نکرده اند. بدتر از همه اینکه مسعود ابراهیم زاده، 
کاپیتان باتجربه گاندوها که یکى از مهره هاى کلیدى 
این تیم شمرده مى شود هم در بازى امشب به دلیل 
مصدومیت غایب است. با این تفاسیر ذوبى ها براى 
این بازى هم باید همچون بازى هاى گذشته بر روى 
توانایى هافبک ها و مهاجمان جوان تیمشان حساب 
کنند، تازه اگر اشتباهات داورى گریبانگیر آنها نشود. 

آن وقت گاندوها مى توانند امیدوار باشــند با گلزنى 
یکى از مهره هاى هجومى خــود، بعد از چهار هفته 
باالخره طعم شــیرین برترى بر حریف را بچشند و 
شاید ماجراى دیدار رفت آنها برابر سپاهان در فصل 
گذشته در لیگ 22 هم تکرار شود. البته این آرزو در 
صورتى دست یافتنى مى شود که عالوه بر بازشدن 
پاى فورواردهاى این تیم بــه گلزنى، مدافعان این 
تیم هم در برابر خط حمله طالیــى ها تاب آورده و 

تسلیم نشوند.
این موضوع با توجه به عملکرد خوبى که سبزپوشان 
اصفهان در فاز دفاعى با 2 گل خورده تا به اینجاى 

مســابقات از خود بر جاى گذاشته اند و همچنین با 
حضور حامد نورمحمدى که با درخشــش خود در 
بازى ها، قلب دفاع این تیم را بیمه کرده، چندان دور 
از دسترس نیست. ضمن اینکه حبیب فرعباسى گلر 
جوان گاندوها هم این روزها در اوج آمادگى به سر 
مى برد و تاکنون به خوبى از عهده وظیفه حراست از 
سنگر سبزپوشان برآمده است و همه اینها راه نفوذ 
به دروازه این تیم را براى خط آتش قدرتمند سپاهان 

سخت مى کند.
با وجود این نباید فراموش کرد که سپاهان با همه 
حریف هایى که طى این 4 هفته ذوب آهن با آنها به 
رقابت پرداخته فرق دارد. سرمربى پرتغالى سپاهان 
به سبک تهاجمى عالقه دارد و ابزار الزم و باکیفیتى 
هم براى به نمایش گذاشتن چنین سبکى در بازى 
در اختیار دارد. خط آتش طالیى پوشــان اصفهان 
فقط در دیدار اخیرشان برابر فوالد موفق به گشودن 
دروازه حریف خوزستانى خود نشده اند آنها با 6 گل 
زده در 4 بازى و میانگین 1/5 گل زده براى هر دیدار 
بهترین خط حمله لیگ را تا پیش از هفته پنجم به 

خود اختصاص داده اند.
انسجام گاندوها در ساختار دفاعى و قدرت سپاهان 
در خط آتش، شکست ناپذیرى ســربازان تارتار در 
برابر امتیاز باالى ســپاهانى ها و شــروع طوفانى 
آنها در لیگ، همه و همه نویددهنده آن اســت که 
فوتبالدوستان اصفهانى از ساعت 20 امشب فوتبال 
جذاب و بیســتى را به تماشا خواهند نشست. تقابلى 
که مشخص نیســت نتیجه آن به سود کدامیک از 
طرفین مسابقه تمام خواهد شد؛ آیا هواداران طالیى 
پوشان اصفهان شاد ورزشــگاه فوالدشهر را ترك 
مى کنند یا طرفداران سبزپوشان این دیار اولین برد 
تیم محبوبشان در لیگ 22 را جشن خواهند گرفت 
و یا اینکه با ادامه دار شدن سریال تساوى هاى تیم 
تارتار، این رقباى ایــن دو تیم اصفهانى خواهند بود 
که پس از شنیدن سوت پایان دربى این شهر بیش از 

همه خوشحالى خواهند کرد.      

شهرآورد اصفهان؛ تقابل سبز شکست ناپذیر با طالیى تهاجمى

ساعت 20، دربى بیست
مرضیه غفاریان
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در چارچوب دیدارهاى هفته چهارم اللیگا 2 اســپانیا، تیم 
فوتبال پونفرادینا در حالى که مثل مســابقات گذشته اش 
امیر عابدزاده را در ترکیب داشت، مقابل خیخون رده نُهمى 
قرار گرفت. یاران عابدزاده که طى سه مسابقه گذشته شان 
دو پیروزى و یک شکست داشتند، در دیدار مقابل خیخون 
هم نتوانستند امتیاز بگیرند و براى دومین بازى پیاپى مغلوب 
شــدند. تیم فوتبال پونفرادینا با وجود میزبانى از خیخون در 
نهایت با نتیجه سه بر یک شکست خورد تا 6 امتیازى بماند و 
در رتبه دهم جدول اللیگا 2 اسپانیا قرار بگیرد. امیر عابدزاده، 
گلر ایرانى پونفرادینا در دیدار برابر خیخون چهارمین بازى 
فصل خود در اللیگا 2 اسپانیا را انجام داد ولى نتوانست مثل 

مسابقات اخیرشان کلین شیت کند.

شکست سنگین پونفرادینا
 با عابدزاده

نجم لیگ هلند، 
و آهدایگل رفت 

3 رســید. 
یرضا 

یقه 
ى 
رم 
 و 

هم این 
دیدنى 
ه بود. 
متیاز 
 آورد 
ر صفر 

فاینورد 
ى شد و 

رد.

 جهانبخش

ءا... بتوانیم اتفاقات خوبى رقم 
ز اصفهان و هواداران سپاهان 

 خودمان خوشحال کنیم.
هوادارانى که به فوالدشهر   از
پرشورشان ما را حمایت کردند 

، امیدواریم با نتایجى که 
 متیازات از دست رفته

نادامه داد: هفته هاى 
یــادى تا پایان فصل 
 با تدابیر و حمایت هاى 
بــازى بتوانیم تمام  به

کسب کنیم.
یدوارم از بازى هاى آینده 
ىبیندیشند و همه هواداران

 تیــم را حمایت کنند. خیلى 
تر براى خانم ها شرایط فراهم 

از نزدیک حمایت کنند.
هان ادامــه داد: بچه ها بازى 

ببندد و ان شاءا... هر کسى که به عنوان 
نفر اول کاپیتان بود این وظیفه خود 

را به نحو احسن اجرا کند.
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شــرکت خدمات حمایتى کشاورزى به عنوان یکى از تشــکیالت گسترده فعال 
وزارت جهاد کشــاورزى  با سابقه بیش از 80 ســاله  در مجموعه دولت مى باشد 
که با هماهنگى و همــکارى تنگاتنگ با معاونت ها، مدیریت ها، ســازمان ها و

 بخش هاى ستادى و اجرایى با امکانات مجهز آزمایشگاهى و تحقیقاتى متولى 
قانونى و نماینده بازرسى اجرایى دولت در تهیه و تدارك، حمل و نقل،  تهیه و توزیع 

انواع نهاده هاى کشاورزى است.
مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي اســتان اصفهان پیرامون تهیه و تامین 
نهاده هاى کشاورزى در اســتان اصفهان از ابتداى   ســال 1401 تا پایان مرداد  
مى گوید: متولى تخصصى در رصد و پایش میدانى توزیع کودهاى شــیمیایى با 
همکارى دستگاه هاى ذیربط، شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان 

است.

فریدون صفائی تصریح کرد: برنامه ریزى الزم جهــت تهیه و تامین نهاده هاى 
کشاروزى به ویژه کودهاى شیمیایى بر حسب اعالم نیاز مراجع ذیریط ( از جمله 
معاونت زراعت وزارت جهاد کشــاورزى ) و همچنین بررسى، مطالعه و تحقیق 
پیرامون دســتیابى به روش هاى علمى مختلف جهت تولید انــواع نهاده هاى 
کشــاورزى و ترغیب واحدهاى تولیدى کود در کشــور در راستاى ارتقاى کیفى 
تولیدات یاد شده متناسب با نیاز شرایط کشور در جهت بهبود تغذیه گیاهى و رسیدن 

به کشاورزى پایدار نیز بر عهده این شرکت مى باشد.

تأمین 100 درصد از سهمیه
صفائى گفت: با تالش و کوشش همکاران در شرکت خدمات حمایتى کشاورزى 
اصفهان و با هماهنگى صورت گرفته با دفتر مرکزى شرکت، توانسته ایم در  پنج  
ماه ابتداى ســال جارى از میزان سهمیه در نظر گرفته شــده براى استان، براى 
کودهاى ازته 100 درصدآن تامین شده و سایر کودهاى شیمیایى یارانه اى نیز به 

میزان مورد نیاز بهره برداران در انبارهاى این شرکت موجود مى باشد.
مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان با بیان این که بیشترین 
کود تأمین شده، سهمیه کود هاى ازته مى باشد گفت: 100درصد این کود توسط 
پتروشیمى داخل کشــور تأمین گردیده است و بقیه ســهمیه مربوط به کودهاى 

فسفاته و پتاسه است.
صفائى با اشاره به اهداف و وظایف باشگاه کشاورزان تصریح کرد: انجام آزمایشات 
آب و خاك، سفارش انواع نهاده هاى کشاورزى، آموزش حضورى رایگان اعضاء 
باشگاه، اطالع از وضعیت آب و هوا بر حسب منطقه، مشاوره تخصصى در زمینه 
استفاده از نهاده ها و توصیه استفاده از نهاده ها مطابق با آزمایشات آب و خاك از 

جمله این وظایف است.

 اقدام براى تامین کودهاى فسفاته و پتاسه با کاهش 45 درصد قیمت 
وى گفت: از ابتداى ســال زراعى 99 به دنبال تغییــر ارز تخصیصى به کود هاى 
فسفاته و پتاسه ارز رسمى (  4200 تومانى) به نیمایى، شاهد افزایش قیمت کود 
هاى مذکور بو.ده ایم  که این موضوع منجر به کاهش تقاضا و مصرف کودهاى 

اشاره شده گردیده است.
صفائى ادامه داد: با عنایت به نقش بى بدیل کودهاى فســفاته و پتاسه در کمیت 
و کیفیت تولید محصوالت کشــاورزى و همچنین بــه منظورتأمین منابع مالى 
الزم براى تهیه و تدارك کودهاى فسفاته و پتاســه مورد نیاز براى افزایش تولید 
محصوالت استراتژیک کشاورزى  از ابتداى سال 1401 به دستور مقام عالى وزارت 
مبنى بر کاهش  قابل مالحظه 45 درصد  قیمت کودهاى فسفاته و پتاسه استقبال  

بهره برداران از کودهاى شیمیایى مذکور بطور چشمگیرى افزایش یافت.

 پایش اسناد و مدارك توزیع کود
وى افزود: کارگروه پایش، کنترل، بازرســى و نظارت بــر فرآیند توزیع کودهاى 
شیمیایى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان   جهت بازدید و بررسى مستمر 
از  کارگزاران توزیع  کود واقع در شهرستان هاى استان تشکیل شده  که این بازدید 
ها به منظور پایش و بازرسى اســناد و مدارك و حواله هاى توزیع کود شیمیایى، 
کودهاى  غیر یارانه اى خارج از عقد تفاهم نامه، داشــتن شماره ثبت مواد کودى 
وتوزیع  عادالنه کود و برخورد با توزیع کودهاى تقلبى بر اساس  دستورالعمل هاى 

مربوطه صورت مى گیرد.   
به گفته صفائى، افزایش تعامل مدیریت شــرکت  با نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى و مسئولین استانى و شهرستان ها در جهت بر طرف نمودن مشکالت بهره 
برداران بخش کشــاورزى و برگزارى 700ساعت کالس آموزشى جهت پرسنل 

شاغل در شرکت در راستاى افزایش بهره برى و راندمان از دیگر موارد انجام شده 
توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي اســتان اصفهان در پنج  ماهه ابتداى  

سال 1401 بوده است.

توسط مدیر  شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان اصفهان تشریح شد؛

گزارش تأمین نهاده های کشاورزی در استان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد 

  حضرت امام (ره) :
امر کشاورزى در کشور ما از اهم امور است و هدایت و 
اجراى آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است

 اهداف شرکت خدمات حمایتى کشاورزى:
 برنامه ریزى، سیاستگذارى و انجام اقدامات 

الزم جهت تولید، تهیه، تدارك و توزیع 
نهاده هاى کشاورزى در سراسر کشور

حضرت آیت ا... خامنه اي (مدظله العالی):
کشاورزي یکی از اساسی ترین محورهاي توسعه  

کشور است

حجت االسالم و المسلمین سید سعید حسینى نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان در جمع 
دانشگاهیان آزاد اسالمى واحد کاشان گفت: همه ما در قبال فریضه امر به معروف و نهى از 

منکر مسؤول هستیم و هیج کس نمى تواند بگوید ارتباطى به من ندارد.
وى گفت: پیامبر اکرم(ص) موضوع امر به معروف و نهى از منکر را با تعبیر دیگرى بیان 
کرده است آنجا که فرمود: «ُکلُُّکم راٍع َو ُکلُُّکم مسؤول َعْن َرعیتِه» تمام افراد شما مسلمانان 
به منزله حافظ و نگهبان و شبان دیگران هستید و تمام شما نسبت به تمام خودتان مسؤولید. 
تعبیرى از این باالتر نمى توان کرد، یعنى ایجاد نوعى تعهد و مسؤولیت مشترك میان افراد 
مسلمان براى حفظ و نگهدارى جامعه اسالمى بر مبناى تعلیمات اسالمى. چنین وظیفه 
سنگینى اوًال آگاهى و اطالع زیاد مى خواهد، یعنى هر فرد یا اجتماع ناآگاهى نمى تواند این 
وظیفه را به خوبى انجام دهد، و ثانیاً قدرت و امکان مى طلبد. انجام دادن چنین مسؤولیت 
بزرگ و چنین تکلیف بسیار بزرگى احتیاج به قدرت و نیرو دارد، و ما قدرت و نیروى الزم 

را براى این موضوع کسب نکرده ایم. نیرو را بالقوه داریم ولى این نیرو را جمع نمى کنیم.
امام جمعه کاشان افزود: کسى که منکرى را در جامعه مرتکب مى شود مانند کسى است 
که کشتى را در میان اقیانوس سوراخ مى کند و مى گوید این جاى خودم است و به کسى 
مربوط نیست در حالى که عمل این شخص موجب هالکت همه سرنشینان مى شود. منکر 
هم در جامعه به همین صورت است و اگر بى تفاوت باشیم عواقب وحشتناکى گریبانگیر 

تمام افراد جامعه میشود.
نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان گفت: فعالیت بیش از 5000 دانشجو و 2000 دانش 

آموز با هدایت بیش از 500استاد، معلم و کادر ادارى نشانه تاثیرات ارزشمند معنوى دانشگاه 
آزاد اسالمى در سطح شهر دارالمومنین کاشان است.

حجت االسالم و المسلمین سید سعید حسینى ادامه داد: دشــمن با تمام وجود و هیمنه 
پوشالین خود به جنگ ارزش هاى ما آمده است و وظیفه ماست خودمان را بیش از پیش 

آماده این جنگ عقیدتى کنیم.
■■■

رییس دانشگاه آزاد اســالمى واحد کاشان نیز با ارایه گزارشــى از عملکرد 38 ساله این 
دانشگاه گفت: این دانشگاه خرداد ماه سال 1363 به عنوان اولین دانشگاه آزاد اسالمى در 
استان اصفهان به همت خیرین و همراهى امام جمعه محترم وقت حضرت آیت ا... حاج 
سید مهدى یثربى( ره) تاسیس شد و تا کنون بیش از 35000 نفر ازاین مرکز علمى دانش 

آموخته شده اند.
دکتر میثم عرب زاده با تشکر از نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان گفت: تمام تالش 
من و مجموعه همکارانم این است که براى ارتقاى علمى ،اخالقى دانشجویان و دانش 

آموزان گام برداریم.
مدیر فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان نیز با ارایه گزارشى از فعالیت هاى فرهنگى 
گفت: همایش امر به معروف و نهى از منکر و دومین کنگره ملى شهید سلیمانى با محوریت 
نماز در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانى از برنامه هاى دانشگاه در سال تحصیلى جدید 

خواهد بود.

نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان در دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان:

امر به معروف و نهى از منکر وظیفه اى همگانى است

آگهی تجدید مزایده 

علی اصغر حاج حیدری –شهردار خمینی شهر 
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تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
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