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بلیت هاى اتوبوس
 با قیمت هاى مختلف

آغاز اکران هاى هنر و تجربه 
3

شمشیر مدارس
 از رو بسته شده
3

وارداتى هاى خشن جاى 
هفت سنگ را گرفته است
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پوست 
پرتقـــال را 
دور نریزید

25000 مسافر با چهارمین BRT جابه جا مى شوند
8
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از رفع جادوى 
سیاه تا کشتن 

بختک !

در طب ســنتى از خواص درمانى جوشانده پوست پرتقال 
براى تقویت سیســتم ایمنى بدن و سیستم اعصاب 

استفاده مى شــود، درمان سرفه، سرماخوردگى، 
تســکین اســترس و... تنها برخى از 

خواص درمانى...

خراشیده یا نانخراشــیده، این روزها بازار سنگ هاى 
قیمتى داغ داغ است و بر اساس خواص و نوع و شکل 

و نایاب بودنشان اندازه گیرى مى شود.
کاغذى که پشت شیشه فروشگاه چسبانده شده خبر 
از ِسر درون ســنگ هایى مى دهد که به ردیف پشت 
ویترین چیده شده اند و در قالبى دیگر به غیر از تزیین 

به کار گرفته مى شوند.
تا قبل از اینکه این سنگ ها جایگاهى اینچنینى پیدا 
کنند، تزییناتشــان بیشــتر بود و کمتر به شکل خام 

فروخته مى شدند...

«جــا نداریم»!«جــا نداریم»!
مدارس اصفهان با

 کمبود فضاى آموزشى روبه رو شده اند
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در مراسم افتتاح خط شرقى غربى اتوبوس تندروى اصفهان عنوان شد؛

خبر نشریه فرانسوى
 درباره کى روش

نشریه «اکیپ» فرانسه نوشت: کارلوس کى روش سرمربى سابق 
تیم ملى مصر با امضاى قراردادى دوباره سرمربى ایران در جام جهانى 
قطر شد. کارلوس کى روش، قراردادى را امضا کرده است تا ایران را 

در کمتر از سه ماه آینده...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

انعکاس ماه تولد
 در خرافه صیقلى سنگ ها 

از شگفتى سازى نفت 
تا خطر ادامه سریال 
تساوى هاى گاندوها

هفته پنجم لیگ برتر زیر ذره بین 
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خوشحال ترین ستارهخوشحال ترین ستاره
 از رفتن اسکوچیچ

فروش کیلویى  موبایل هاى متروکه صحت ندارد اینستاگرام موقعیت مکانى کاربران را لو مى دهد؟جهان نما عرضه 115 هزار تن ریل ذوب آهن به 60 مصرف کنندهتکنولوژى 6 آنتى بیوتیک خانگى قوى را بشناسیداستان سالمت

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه مشکل آب
 با استان هاى همجوار در هم تنیده شده است؛

مسئله آب یک طرفه حل نمى شود
6

بدینوسیله از کلیه بهره برداران محترم واحد هاى اقامتى زیر مجموعه این 
جامعه حرفه اى دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/07/17  راس ساعت 10 صبح در محل هتل پارسیان کوثر به 

آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت حضور بهم رسانید .
دستور جلسه :

- گزارش عملکرد هیئت مدیره جامعه حرفه اى
- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس جدید

- انتخاب روزنامه جهت انتشار آگهى جامعه

آگهی دعوت مجمع عمومی
جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان

بشماره ثبت ۵۷۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۲۱۹۵۴

جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهانجامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان

     شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

آگهی عمومی فراخوان تجدید مناقصه نوبت اول

 م.الف: ۱۳۷۸۵۵۰

شركت عمران شهر جديد مجلسیشركت عمران شهر جديد مجلسی

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 2 پالك زمین با کاربرى کارگاهى خود را طبق 
مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار 

نماید. 

حمید شهبازىـ  شهردار سده لنجان 

آگهى مزایده نوبت اول

شماره شماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
کاربرىـ  مساحتپالك

موقعیت زمین
قیمت پایه
قیمت پایه کل (ریال) هر مترمربع

12,000,0008,133,600,000کارگاهى714233677/8/ش/1400نوبت اول1

12,000,0008,462,400,000کارگاهى714234705/2/ش/1400نوبت اول2

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/06/24 مهلت 
دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر 

به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.                 
 م.الف: 1374915 

چاپ دومچاپ دوم

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
شرایط شرکت در مناقصه(ریال)

  نگهدارى تاسیسات  شهر جدید مجلسى و 2001001397000006
ساختمانهاى شرکت عمران مجلسى 

000ر000ر300ر38
مدت قرارداد: 12 ماه

000ر000ر920ر1
بصورت ضمانتنامه بانکى

تائید صالحیت از اداره کار و امور 
اجتماعی با کدفعالیتی مرتبط

2001001397000007
حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی  اراضی 

دولتی وساختمانهاي
 شرکت عمران مجلسی

000ر000ر600ر20
مدت قرارداد: 12 ماه

000ر000ر030ر1
بصورت ضمانتنامه بانکى

داراي تائید صالحیت حفاظتی و مجوزات 
الزم از نیروي انتظامی وپلیس پیشگیري

 - تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مذکور: 1401/6/16 
-  شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه :  حداکثرتا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 1401/6/23

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :  حداکثرتا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ  1401/7/6 
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 1401/7/9

 -  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی              
تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775       

                        WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

تحول جدید در یکى از مهمترین پروژه هاى نیمه کاره کشور

تزریق پول چینى به پروژه قطار برقى تهران- اصفهان

 گزارش روز
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جوشانده پوست پرتقال 
سیستم اعصاب   و

رماخوردگى، 
ى از 

7

نشریه
تیم ملى م
ک قطر شد.
عدم همخوانى بلیت هاى اتوبوس براى انتقال زائران در کمتر از

حسینى از اصفهان به مهران...
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سرقت  زیر 20 میلیون تومان 
هم پیگیرى مى شود

فروش کیلویى موبایل هاى 
متروکه صحت ندارد

خبرخوان
خیال مردم راحت باشد 

وزیر کشــور درباره شایعه گرانى    انتخاب |
بنزین گفت: بــه هیچ وجه تغییرى در ســهمیه 
بنزین و قیمــت بنزین رخ نخواهــد داد و مردم 
عزیز خیالشان راحت باشد. احمد وحیدى گفت: 
متأسفانه عده اى در کشور شایعه گرانى بنزین و 
یا کاهش سهمیه بنزین 1500 تومانى را مطرح 
مى کنند که بنده کامًال این شــایعه ها را تکذیب 

مى کنم.

چند سیمکارت  داریم؟
براساس آمارى که سازمان تنظیم    ایسنا |
مقررات و ارتباطات رادیویى درباره وضعیت توسعه 
تلفن همراه در ســه ماهه اول سال جارى منتشر 
کرده بود، خطوط واگذارشــده دائمى 31 میلیون 
و 427 هــزار و 180 عدد و خطوط واگذارشــده 
اعتبارى 176 میلیون و 560 هزار و 29 عدد است 
که مجموع خطوط واگذارشده دائمى و اعتبارى 

را به 207 میلیون و 987 هزار و 209 مى رساند.

زنبور
جوان اردستانى را کشت

  ایسنا |رئیس بیمارستان زواره گفت: بر اثر 
نیش زنبور، یک جوان 26 ساله از اهالى روستاى 
امیران جان خــود را از دســت داد. مهدى ناجى 
اظهار کرد: این جوان که در دشت هاى روستاى 
امیران بخش زواره در حال چوپانى بوده است بر 
اثر گزیدگى نیش زنبور جان خود را از دست داد. 
وى افزود: زمانى که این جوان به بیمارستان زواره 

رسید هیچ گونه عالئم حیاتى نداشت.

صیانت تصویب شد؟ 
گویــا نگرانى هــا از    دنیاى اقتصاد |
تصویب خاموش طرح صیانت چندان بى راه نبوده 
و تأیید بى ســر و صداى بخش مهمى از این طرح 
در جلسه شــوراى عالى فضاى مجازى، گواهى 
بر اجراى تدریجى آن است. شوراى عالى فضاى 
مجازى بعد از گذشــت حدود شــش ماه از زمان 
ارجاع طرح صیانت به این شورا، ترکیب و اختیارات 
کمیسیون عالى تنظیم مقررات را تصویب و ابالغ 
کرده اســت تا به این ترتیب این کمیسیون نقش 
«تنظیم گر تنظیمگران» را داشــته باشد. با وجود 
اعتراضات گسترده همچنان رویکرد محدودکننده 
و تهدید محور در این مصوبه وجود دارد؛ مصوبه اى 
که باید براى تبدیل شدن به قانون، یک بار دیگر 

راهى مجلس شود.

سردبیر به «پاستور» رفت
  برترین ها |شــهرام وثوقــى راد، معاون 
ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور شد. 
وثوقى راد از مدیران ارشــد حوزه خبر در سازمان 
صداوسیماســت که مدیرکلى پخش اخبار سیما 
و ســردبیرى خبر 20:30 را در کارنامــه دارد. او 
پس از تغییرات اخیر صداوسیما به مدت کوتاهى 
سرپرست شبکه خبر شده بود. پیش از وثوقى راد، 
ســکان معاونت ارتباطات دفتر رئیس جمهور در 
اختیار عباس هنرمند بود. هنرمند هم از مدیران 

سازمان صداوسیما بود.

 توصیه جنجالى
به زائران اربعین

  برترین ها | محمد جواد آذرى جهرمى در 
جدیدترین پست اینستاگرامى اش توصیه هایى 
به زائرین اربعین امسال داشته که یکى از توصیه 
هایش در ادامه انتقاداتــش از روند فیلترینگ و 
خســارت هایش اســت. او توصیه کرده زوار از 
سیمکارت هاى عراقى استفاده کنند به دلیل ارزانى 
و نداشتن مشکل فیلترینگ. وزیر جوان ارتباطات 
دولت دوازدهم حاال در مقام یک فعال اجتماعى 
و یک کارشناس مستقل در حوزه تخصصى خود، 
چند بارى رســماً به سیاست فیلترینگ اعتراض 

کرده است.

دلیل عزل 2 مدیر ارشد 
  فارس |مدیــرکل بازرســى وزارت راه و 
شهرسازى گفت: دو مدیر ارشــد ایران ایر به علت 
اهمال در نحوه توزیع بلیت هاى اربعین عزل شدند. 
حسین مذنب گفت: عدم شفافیت در نحوه و تعداد 
بلیت هاى توزیع شــده، عدم برنامه ریزى مناسب 
براى اعزام زائرین و نارضایتى مردم از نحوه برخورد 
در مراکز فروش دالیل برکنارى این دو مســئول 
است. وى تصریح کرد: دستور عزل یکى از معاونین 
مدیرعامل و یک مدیر ارشد هواپیمایى هما صادر و 

به شرکت مذکور ابالغ شد.

اختالفات باقى ماند 
  ایرنا|«ودانت پاتل»، معاون سخنگوى وزارت 
خارجه آمریکا گفت که پاسخ ایران ما را در موقعیتى 
قرار نداد که توافق را انجام دهیم. وى ادامه داد: ما 
اعالم کرده ایم که شکاف ها و اختالفات باقى مانده 
است. سخنگوى کاخ ســفید نیز با تکرار ادعاهاى 
همیشگى مدعى شــد: ما براى تمام سناریوها، چه 
بازگشت به توافق هسته اى محقق شود و چه محقق 

نشود، آماده هستیم. 

دختر الریجانى دانشگاه ندارد
  همشهرى آنالین | در چند روز گذشــته 
در فضاى مجازى خبرهایى مبنــى بر اینکه در یکى 
از دانشگاه هاى بین المللى کشــور شهریه دالرى از 
دانشجویان ایرانى اخذ مى شود، منتشر شد. همچنین 
برخى مدعى بودند که این دانشگاه منتسب به فرزندان 
یکى از سران سابق قواســت؛ ادعایى که سخنگوى 
وزارت علوم آن را از اساس کذب مى داند. على شمسى 
پور گفت: در هیچ کدام از دانشــگاه هاى کشــور از 
دانشجویان ایرانى شهریه دالرى دریافت نمى شود. 
وى با رد انتساب دانشگاه اهل بیت(ع) به فرزند رئیس 
سابق مجلس گفت: دکتر على الریجانى فقط یکى از 
اعضاى هیئت امناى این دانشگاه است و دختر ایشان 
نیز به عنوان مدرس فقط در این دانشــگاه تدریس 

مى کنند.

بدهى را بخشید؟ 
  همشهرى آنالین |ســفیر وقت ایران در 
نیکاراگوئه، روایت هاى منتشر شده در ارتباط با بخشش 
بدهى نیکاراگوئه به ایران از سوى محمود احمدى نژاد 
را تکذیب کرد. اکبر اسمعیل پور با بیان اینکه ممکن 
اســت آقاى احمدى نژاد فرضًا طى ســخنرانى در 
چارچوب کارهاى تبلیغاتى در مقابله با کارزا تبلیغاتى 
ایاالت متحده چنین چیزى را گفته باشد ولى در عمل 

اینگونه نشد و ایشان چنین اجازه اى را هم نداشتند. 

ماجراى بازداشت
برادر زن وزیر

  اعتمادآنالین |درپى انتشــار خبــرى مبنى 
بر بازداشت برادر همسر ســیدجواد ساداتى نژاد وزیر 
جهاد کشاورزى، فاطمه زارعان، معاون رسانه اى این 
وزارتخانه این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. 
این تکذیبیه پس از آن صادر شــد که برخى رسانه ها 
با انتشار خبرى مدعى شــده بودند برادر همسر وزیر 
جهادکشــاورزى به اتهام رشــوه توسط نیروى هاى 

امنیتى بازداشت شده است.

 چشمم هم باشد
تخلیه مى شود

  انتخاب| وزیر راه و شهرسازى در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر بازداشت یکى از مشــاورانش در وزارتخانه 
گفت: یک نفر از مقامات اطرافیان ما بازداشت شده و 
ما اطالع نداریم به چه دلیل بازداشت شده است. شاید 
افرادى از نظر سیاسى با من زاویه داشته باشند، اما اگر 
کسى در موضوع اقتصادى مسئله اى داشته باشد، حتى 
اگر چشمم هم باشــد باید تخلیه شود. رستم قاسمى 
گفت: من در دوره اى مسئولیت بزرگى در نیروى قدس 
سپاه و قرارگاه خاتم(ص) و 100 هزار  میلیارد تومان 

پروژه داشتم و در این مسائل حساس هستم. 

رئیس قــوه قضاییه تصریــح کرد: برخالف شــایعه 
رواج یافته مبنى بر عدم پیگیرى ســرقت هاى زیر 20 
میلیون تومان، باید این موضوع را تأکید و تبیین کرد که 
هر نوع سرقتى، توسط دســتگاه قضایى مورد پیگیرى 
قرار مى گیرد. حجت االســالم والمســلمین محسنى 
اژه اى افزود: دادسرا موظف به پیگیرى قضایى در این 
خصوص است و صرفًا به موجب قانون مصوب مجلس 
در سال 99، سرقت هاى زیر 20 میلیون تومان، آن هم 
تحت شــرایطى خاص، در زمره جرائم قابل گذشــت 
قرار مى گیرند. محســنى اژه اى گفت: ادعا مى شود که 
سرقت هاى زیر 20 میلیون تومان قابل پیگیرى نیست؛ 

این ادعا، درست نیســت. طبق قانون مصوب مجلس 
شوراى اسالمى در سال 1399، ســرقت هاى زیر 20 
میلیون تومان، آن هم تحت شــرایطى خاص، در زمره 
جرائم قابل گذشت محسوب مى شوند؛ لذا ضرورت دارد 
این مقوله به درســتى براى همگان تبیین شود. رئیس 
دستگاه قضا تأکید کرد: دســتگاه قضایى در رسیدگى 
به جرائم و ســرقت هایى که منجر بــه تهدید امنیت 
روانى جامعه مى شود و مجازات عاملین چنین جرائم و 
سرقت هایى، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل 
خواهد کرد و تا آنجا که قانون اجازه مى دهد، هیچگونه 

ارفاقى براى مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى 
اظهار کرد: ماجراى فروش کیلویى گوشى هاى موبایل 
متروکه، به هیچ عنوان صحت نــدارد و فروش آنها بر 
اساس ارزش واقعى بوده است. سیدعبدالمجید اجتهادى 
گفت: برداشــتى که در این خصوص از اطالعات داده 
شده دریافت شد کامًال اشــتباه بود و چنین اتفاقى در 
تاریخ سازمان تملیکى رخ نداده است. وى تأکید کرد: 
این یک رویه گمرکى اســت که در اظهارنامه کاالى 
متروکه از سوى گمرك، وزن محموله کانتینرى نیز درج 
مى شود اما در هنگام فروش کاالهاى متروکه، کانتینر 
بازگشایى و اموال اظهار شده به تفکیک تعیین ماهیت و 

ارزش گذارى مى شوند. وى درباره مصوبه اخیر شوراى 
عالى امنیت ملى مبنى بر اعالم متروکه شدن کاالهاى 
مانده در گمرك بیش از دو ماه که برخالف قانون امور 
گمرکى اســت اظهار کرد : مصوبه شوراى عالى امنیت 
ملى به این جهت بود که کاالهاى زیادى در انبارهاى 
بنادر و برخى نیز در انبارهاى گمرك به عنوان احتکار 
قانونى ماندگار مى شد. صاحب کاال به جاى اینکه کاال 
را ظرف دو ماه ترخیص کند در انبار نگه مى داشت و با 
توجه به تورمى که وجود داشت، ماندگارى طوالنى کاال 
در انبارهاى بنادر و گمرکات باعث رشد بعضًا دو برابرى 

قیمت کاال مى شد.

الدن ایرانمنش
خراشیده یا نانخراشــیده، این روزها بازار سنگ هاى 
قیمتى داغ داغ است و بر اساس خواص و نوع و شکل و 

نایاب بودنشان اندازه گیرى مى شود.
کاغذى که پشت شیشه فروشــگاه چسبانده شده خبر 
از ِسر درون ســنگ هایى مى دهد که به ردیف پشت 
ویترین چیده شده اند و در قالبى دیگر به غیر از تزیین به 

کار گرفته مى شوند.
تا قبل از اینکه این ســنگ ها جایگاهى اینچنینى پیدا 
کنند، تزییناتشــان بیشــتر بود و کمتر به شــکل خام 
فروخته مى شــدند. ســنگ ها تبدیل مى شــدند به 
گوشواره و گردنبند و انگشتر اما حاال اوضاع فرق کرده 
است. ســنگ ها گاهى به همان صورت خام میهمان 
خانه هایى مى شوند که به انرژى این سنگ ها اعتقاد 

پیدا کرده اند.
این موضوع باعث شــده که بازار کســب و کار براى 
متقلبان هم ایجاد شود. کسانى که با اغفال مشتریانشان 
روى سنگ هایى که گاهى شیشــه اى بیشتر نیستند 

برچسب هاى نجومى مى زنند. 
با اینهمه خیلى هــا این روزها به دنبال ســنگ هایى 
هستند که راز روز تولدشان را به خوشبختى، آرامش و 

اعتماد به نفس تبدیل کند.  
به گفته فروشندگان، این نوع سنگ ها با خواص درمانى 
و روانى، براى آرامش اعصاب، دفــع نیروهاى منفى، 
ایجاد آرامش، مقابله با افسردگى، تقویت سیستم ایمنى 
بدن، از بین بردن احساسات ناخواسته، تقویت ذهن و 

افکار، افزایش اعتماد به نفس مى دهند.

جادوى قدرت سنگ ها 
مشــتریان پر و پا قرص این ســنگ ها از هر قشرى 
هستند؛ از دختران جوان گرفته تا مردان و زنانى که هر 
کدام معتقدند این سنگ ها مى تواند با انرژى که دارد 
به آنها قدرت بدهد. این را مى توانى در شمایل کسانى 
که آمده اند تا سنگ مورد نظرشان را تهیه کنند ببینى. 
دختر جوانى وارد فروشگاه مى شود و انگشتانش را مانند 
شبح به سطح مخملى و صیقلى سنگ بنفشى مى کشد. 
حالت صورتش نشان مى دهد که از آن خوشش آمده. 
فروشنده به محض اینکه این تصویر را مى بیند شروع 
مى کند به اظهار نظر درباره سنگ معمولى درخشانى 
که بخاطر رنگش متفاوت است. فروشنده در توصیف 
سنگ مى گوید: «این سنگ مظهر آرامش است. آن را 

باید زیر بالشــت تان بگذارید؛ بعد صبح توى آب نمک 
بیندازید تا انرژى هاى منفى از آن دفع شود.» 

دختر جوان از هیجان چشــمانش برق مى زند و سراغ 
ســنگ ماه تولدش را مى گیرد و فروشــنده با عجله 
سنگ مورد نظر او را مى آورد. این بار سنگى درخشان 
و قرمز رنگ به مشــترى تحویل داده مى شود که به 
اعتقاد فروشنده باعث اعتماد به نفس، دفع بال، شادى 
و نشاط مى شــود. همینطور که فروشــنده در وصف 
سنگ ها سخنرانى مى کند، مشــتریان دیگر به دقت 
گوش مى دهند تا گوششــان چیزى را از قلم نیاندازد.  
شاید همین مسئله است که چرب زبانى فروشنده را دو 
چندان مى کند تا قیمت سنگ هایى که از کشور چشم 

بادامی ها آمده است را هر چه مى تواند باالتر ببرد.
تب خرافات بدجور بازار سنگ هاى قیمتى را داغ کرده 
تا با گشــت و گذار در بازارهاى نوساز و مشهور شهر یا 
تاریخى و قدیمى رد پاى سنگ ها را پررنگ تر از قبل 

ببینى.
فروشنده ها از کسب و کارشان راضى اند. صاحب مغازه 
قیافه اى حق به جانب به خودش مى گیرد و مى گوید: 
«بیشــتر مشــترى ها براى خواص درمانى سنگ ها 
مى آیند، گروهى هم براى آرامش بخشــى و خواص 

روحى و روانى که این سنگ ها دارد مى آیند.»
مشترى ها معموًال دو نوعند.آنهایى که براى اکسسورى 
و ِست کردن ســنگ ها با لباس هایشــان مى آیند و 

دیگرانى که برحسب خرافه هایى که ذهنشان را مشغول 
کرده است به اینجا پناه مى آورند.

پسر جوانى که موهایش را به ســبک جدید زده است 
زمرد نتراشــیده اى را وارونه در دستش نگه مى دارد و 
به فروشنده مى گوید: «مى شود این را سوراخ کنید به 
شکلى که بتوانم به لباسم آویزان کنم مى گویند براى 
چشم زخم خوب است.» وقتى به پسر جوان نگاه کنى 
حاالت و شکل ظاهریش نشان مى دهد که یک دهه 
هشتادى است و لباس هاى لَشى که پوشیده این را به 
خوبى نشان مى دهد. جالب اینکه شکل ظاهرى و نوع 
حرف زدنش با هیچ سوزنى به ســنگ هایى که دم از 

خرافه مى زنند وصل نمى شود.

خرافه در کنار تنوع زیاد سنگ ها 
خرافه در کنار تنوع زیاد ســنگ ها بهترین بازار فروش 
را براى فروشندگان این اجناس فراهم کرده است. هر 
چند که با ورود سنگ هاى چینى مردم در تشخیص نوع 
اصلى و تقلبى آن دچار سردرگمى مى شوند اما این بازار 

همچنان به قدرت و قوت خود پابرجاست.
قیمت سنگ ها هم بسته به نوعى که دارد از 100 هزار 
تومان شروع مى شود و تا ششصد هفتصد و حتى یک 

میلیون تومان مى رسد.
چند سالى مى شود که استفاده از سنگ هاى شفابخش 
چه به لحاظ تزیین و چه به لحاظ درمانى در کشورمان 

رونق خاصى گرفته و اســتقبال از آن همچنان در حال 
افزایش است.  صرف نظر از اینکه خیلی ها براى تنوع، 
عالقه و اعتقــاد به خواص درمانــى آن اقدام به خرید 
مى کنند، روى آوردن به ســنگ هاى ماه تولد تقریبًا به 

یک مد تبدیل شده است.

سنگ هاى شفا بخش یا کابوس فروش 
در فروشگاه دیگرى که روى شیشــه بیرونى با فونت 
بزرگ نوشته شده «ســنگ هاى شفابخش به فروش
 مى رســد» کوارتزهاى صورتى رنگ بیشــتر از همه 
مشترى دارند و تبلیغات اینســتاگرامى خوب توانسته 

اند از پس نقششان در شهره کردن این سنگ برآیند.
به قول فروشنده این سنگ در تغییر خلق و خو تأثیرگذار 
اســت. او در کنار کوارتز، تکه کوچکى از زبرجد را نیز 
نشــان مى دهد و مى گوید: «این دو تــا باهم تکمیل 
مى شــوند و  باعث حمایت در برابر بختک و کابوس 
مى شود و جادوى سیاه را از بین مى برد.» بازار گرمى 
فروشــنده، جواب مى دهد و خیلى ها بخاطر کابوس، 
کشــتن بختک و خیلى چیزهاى دیگر، ســنگ ها را 

مى خرند. 
آمیخته شــدن جادو و خرافه با علم سنگ درمانى حاال 
خیلى ها را به پول رسانده است. آفتى که این روزها ذهن 
جوانان ما را به ســیطره خود درآورده است و علمى که 

به تاریخ گره خورده  حاال تکه تکه و ناقص شده است.

انعکاس ماه تولد در خرافه صیقلى سنگ ها 

از رفع جادوى سیاه تا کشتن بختک!

معاون  ساخت و توسعه راه آهن شرکت ســاخت و توسعه زیربناهاى 
حمل و نقل کشور از تخصیص 13/6 میلیارد یوان دیگر براى پروژه 

راه آهن برقى تهران-قم-اصفهان خبر داد.

عباس خطیبى اظهار کرد: این پروژه ریلى از پروژه هایى اســت که 
از طریق فاینانس خارجى تأمین مالى مى شــود. وى افزود: تاکنون 
چهار میلیارد یوان از محل فاینانس براى این پروژه تأمین شده است 
و 13/6 میلیارد یوان هم امکان وصــول دارد و پروژه از آن بهره مند 

مى شود.
به این ترتیب تاکنون معادل 17 هــزار و 200 میلیارد تومان به این 
پروژه تزریق شــده و  در صورت تزریق 13/6 میلیارد یوان، 58 هزار 
و 480 میلیــارد تومان دیگر اعتبار به این پــروژه اختصاص مى یابد 
که قطعًا تأثیــر قابل توجهى در افزایش ســرعت تکمیل این پروژه 

خواهد داشت.
پــروژه 410 کیلومترى قطــار برقى تهــران- قــم- اصفهان در 
سال 1385 کلنگزنى شــد اما در عمل پیشــرفت چندانى نداشت. 

این طرح با مشــارکت قــرارگاه ســازندگى خانــم االنبیاء(ص) و 
یک شرکت چینى در حال ســاخت اســت و به گفته میعاد صالحى 
مدیرعامل شرکت آهن، براى ســاخت این پروژه ریلى در مجموع 
به 57 میلیــارد یــوان (245 هــزار و 100 میلیارد تومــان) اعتبار

 نیاز است.
در همین بــاره صلواتى مجــرى طرح هاى زیربنایــى وزارت راه و 
شهرسازى در اســتان اصفهان، تیر ماه امســال  گفته بود: پیش بینى 
مى شود پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان را تا پایان دولت 

سیزدهم تحویل دهیم.
وى تصریح کرد: 85 درصد مســیر به صورت کلى تملک شــده و 
فقط 15 درصد باقیمانده از سمت اصفهان اجرایى نشده که به دلیل 

مشکالت در شاهین شهر و دولت آباد بوده است.

تزریق پول چینى به پروژه قطار برقى تهران-اصفهان

وارداتى هاى خشن جاى هفت سنگ را گرفته است
خورشید کیایى

وارداتى هایى که جز خشــونت چیز دیگرى به بچه ها 
اضافه نمى کنند. بــازى هایى که در آن مى کشــند و 
کشته مى شوند؛ بساط جورى براى سازندگانى که حاال 
دام پهن کرده اند تا از این طریق سود هنگفت به دست 
بیاورند. غافل از اینکه این بازى ها خوراك خشونت را به 
سنى مى خورانند که در ســال هاى آینده باید در جامعه 

شکل بدترى از خشونت را تجربه کنیم.
در اکثر این بازى ها خشــونت حــرف اول را مى زند، 
نابودکردن، از کار انداختن، تخریب اموال، درگیرى تن 
به تن و امتیاز گرفتن از این همه خشــونت تشویقى که 

کودك را به کشتن بیشتر ترغیب مى کند.
طبــق جدیدترین آمارها، صنعــت بازى هاى ویدیویى 
دنیا در زمینه خشــونت نشــان مى دهد که 89 درصد 
بازى هاى ویدیویى پرفروش دنیا از محتواى خشونت 

آمیز برخوردارنــد. عالوه بر این یک نوجــوان به طور 
متوسط 15 ســاعت در هفته را صرف انجام بازى هاى 

ویدیویى مى کند. 
این آمارها نشان مى دهد که زمان زیادى از روح و روان 
و جسم کودك و یا نوجوان ما سهم این بازى هاى آسیب 
زننده مى شود و روان کودکان ما در تسخیر این ابزارهاى 
خطرناك قرار مى گیرد تا از این طریق آینده اش ساخته 
شــود. او از بازى ها ترس را یاد مى گیرد و خشونت را 

سرلوحه مبارزه با ترس هایش قرار مى دهد. 
على پدر دو فرزند است که از این موضوع دلخوشى ندارد 
و به اعتقاد او بازى هاى امروز بچه ها نه با فرهنگ و نه با 
نوع تفکر ایرانى جور درنیامده و به نوعى در تضاد است. او 
از گذشته یاد مى کند و مى گوید: «دخترها و پسرها دور 
هم جمع مى شدند و با وسایل ابتدایى و کم قیمت تمام 
هوش و زیرکى شــان را به کار مى بردند تا هفت  سنگ 

چیده شده روى هم را با توپ کوچکشان شکار کنند یا با 
بستن چشم ها و فقط با تیز کردن گوش هایشان همدیگر 
را پیدا کنند یا یه قول دو قول بــازى مى کردیم و لذت 

کودکى با تمام وجود حس مى شد.»
اما حاال دیگر این حــس خوب کمتر دیده مى شــود، 
حاال دیگر خیلى از بچه ها حتى اســم ایــن بازى ها را 
هم نشنیده اند و در دنیاى بى هویت کودکى شان دنبال 
بازى هاى وارداتى خشن مى روند. انگار حاال پدر و مادرها 
هم با چند سال پیش خیلى فرق کرده اند و براى ساکت 
کردن بچه هایشان نشاندن آنها پاى چند فیلم کارتونى 
یا بازى هاى رایانه اى را انتخاب کرده اند. ســارا بهزاد، 
روان شــناس بالینى اما به طور کامل این بازى ها را رد

 نمى کند. به نظر او والدین بایــد بپذیرند که بازى هاى 
رایانه اى بخشــى از زندگى و نیازهــاى نوین کودك و 
نوجوانان عصر حاضر است و نمى توانند این ابزار را از آنها 

بگیرند بلکه  مى توانند همچون ابزارهاى تکنولوژى آن 
را مدیریت و نقاط ضعفش را تبدیل به نقطه قوت کنند.

او با اشاره به تأثیرات مثبت و منفى بازى هاى رایانه اى 
بر کودکان مى گوید: اگر بازى متناســب با سن کودك 
و نوجوان انتخاب شــود، بازى کردن هیچ اشــکال و 
تهدیدى ندارد اما متأســفانه بســیارى از والدین بدون 
اینکه این تناسب را در نظر بگیرند، براى فرزندان خود 
بازى خریدارى مى کنند در حالى که این تناســب سنى 
در انتخاب بازى هاى رایانه اى مسئ له مهمى است که 

والدین باید به آن توجه داشته باشند.
در این میان شاید بازگشــت به گذشته با نیم نگاهى به 
آینده بتواند اوضاع را بهبود بخشد. اینکه بازى هایى به 
خانه هاى ما وارد شــود که بعد کمترى از خشونت را در 
خود دارند. بازى هایى که آنقدر جذابیت دارد که کودکان 

ما را به سمت خودش بکشاند.
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آبیارى درختان پل غدیر
 با مواد نفتى!

مدیرعامل سازمان پارك  ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از آلوده شدن بخشى از عرصه هاى منطقه 
چهار به مواد نفتى خبر داد و گفت: این اتفاق سه شنبه 
شب و به دلیل اشتباه پیمانکار آب رسانى فضاى سبز 
رخ داده است. مجید عرفان منش اظهار کرد: خودروى 
تانکر پیمانکار آب رسانى فضاى سبز شهرى اصفهان 
دچار مشکل مى شود و با توجه به لزوم آب رسانى به 
این فضا، به صورت اشتباه از خودروى حمل مواد نفتى 
به جاى آب استفاده کرده است. وى ادامه داد: پس از 
خالى کردن آب تانکر حمل مواد نفتى توسط یکى از 
پیمانکاران سازمان، نیروهاى فضاى سبز با استشمام 
بوى این مواد متوجه این موضوع مى شوند. با توجه به 
این موضوع بوى مواد نفتى آلوده در محدوده پل غدیر 

متصاعد شده است.

تأکید بر اهمیت پروژه 
قطار سریع السیر  

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
با تاکید بــر اینکه نماینــدگان به شــکل جدى پاى 
اجراى پــروژه قطــار سریع الســیر تهران - اصفهان 
ایستاده اند، گفت: این پروژه نقش مؤثرى در تسهیل و 
سرعت بخشى به نقل و انتقال مسافران خواهد داشت 
بنابراین با اصل تکمیل پروژه قطار سریع السیر موافق 
هستم. حجت االســالم حســین میرزایى با اشاره به 
پیگیرى هاى انجام شده براى حل مشکالت این پروژه 
افزود: با توجه به دســتور ویژه رئیس جمهور در ســفر 
اســتانى به اصفهان امیدواریم که قطار سریع السیر به 
زودى تکمیل و آماده بهره بردارى شود، گرچه بخش 
مهمى از عملیات اجرایى آن در سال هاى گذشته انجام 
شده اما الزم اســت که براى رفع موانع تکمیل پروژه 

چاره اندیشى شود.

لغو پرداخت عوارض 
بزرگراهى 

مجرى طرح هــاى زیربنایى اســتان اصفهان گفت: 
پرداخت عــوارض بزرگراهى تا 30 شــهریور ماه لغو 
شــد. علیرضا صلواتى گفت: تردد تمام خودروها به جز 
کامیون ها و کامیون هاى کشنده در بزرگراه ها از 15 تا 30 
شهریور بدون پرداخت عوارض خواهد بود. وى با اشاره 
به ضرایب ایمنى اجراى طرح گفــت: براى این منظور 
و افزایش امنیت تردد در باجه هــاى پرداخت عوارض، 

تدابیرى اندیشیده شده است.

خسارت کاهش دما در سمیرم
مدیر جهاد کشاورزى سمیرم گفت: کاهش دما در مناطق 
مختلف شهرستان ســمیرم، به 2 هزار و 380 هکتار از 
محصوالت زراعى بهاره در این شهرستان خسارتى بالغ  
بر 211 میلیارد و 860 میلیون تومان وارد کرد. مصطفى 
طایى اظهار داشت: محصوالت خســارت دیده شامل 
کدو آجیلى، ســیب زمینى، خیار، لوبیا، ذرت علوفه اى، 
هندوانه، گوجه و دیگر محصوالت صیفى بوده اســت. 
وى بیان کرد: در این مدت افت دما در حد زیر صفر درجه 
سانتى گراد گزارش  شده است که این روند کاهشى ادامه 

خواهد داشت.

خطر باالى سر درختان 
کهنسال

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بســیارى از درختان کهن 70 تا 80 ســال در حاشیه 
زاینده رود که ریشــه آن ها در خاك اطــراف رودخانه 
بوده است، اکنون در نبوِد جریان آب بر بستر رودخانه با 
تنش هاى آبى مواجه هستند و اکثر کشاورزان هم موفق 
به برداشت محصول باغات خود نشده اند و آب رسانى تنها 
با تانکر انجام مى شود. منصور شیشه فروش اظهار کرد: 
با وجود آب رسانى با تانکر، اما با نبود آب کافى و کاهش 
کیفیت آب هاى زیرزمینى بسیارى از درختان ریشه دار 
اصفهان دچار تنش خشــکى مى شوند؛ به طورى که در 
تابستان امسال غیر از خشکســالى باغات شاهد خزان 

فضاى سبز هستیم.

خبر

رییس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: آمار موجودى 
پرونده در دستگاه قضایى استان فوق بحرانى است؛ به طورى 
که تعداد پرونده هاى موجود در شعب قضایى بدون احتساب 
پرونده هاى شعب اظهارنظر و سرپرستى، 274 هزار و 716 
فقره و موجودى پرونده هاى شعب اجراى احکام نیز 92 هزار 

و 476 فقره است.
حجت االسالم  اسداله جعفرى علت این معضل را  باال بودن 
آمار ورودى پرونده به دستگاه قضایى استان و عدم تناسب 
نیروى انسانى و امکانات با موجودى پرونده در دادگسترى 
اصفهان دانســت و افزود: این موجودى باالى پرونده در 
صورتى اســت که تعداد پرونده هاى مختومه در برابر تعداد 

قضات و کارمندان دادگســترى آمار بسیار باالیى را نشان 
مى دهد که بیان گر کار مضاعف نیروهاى قضایى و ادارى 

در استان است.
جعفرى یکى از مهم ترین مشکالت دستگاه قضایى استان را  
مشکل کمبود فضاى فیزیکى مناسب دانست و اظهار داشت: 
تعداد زیادى  از مجتمع هاى قضایى استان استیجارى و داراى 
کاربرى مســکونى هستند و این ســاختمان ها نه در شأن 
مردم اصفهان است نه در شــأن قضات و کارمندان شریف 
دادگسترى استان؛ همچنین بسیارى دیگر از ساختمان هاى 
مجتمع هــاى قضایى به دلیل فرســوده بــودن موجبات 

نارضایتى همکاران و ارباب رجوع را فراهم ساخته است.

مدیر بازاریابى و فروش داخلــى ذوب آهن اصفهان گفت: 
ذوب آهن اصفهان در زمینه حمل و نقل ریلى، دین خودش 
را به کشور ادا کرده و تاکنون حدود 115 هزار تن ریل تولید و 

به 60 مصرف کننده، عرضه کرده است.
محمدرضا کجباف در حاشیه نمایشگاه فوالد و متالورژى 
اصفهان، اظهار کرد: مطابق با سیاســت هاى دولت، طرح 
نهضت ملى مسکن در حال اجرا است، بنابراین ذوب آهن 
اصفهان این آمادگى را دارد که با ســبد متنوع محصوالت 
ساختمانى استاندارد، در این طرح ماندگار نقش آفرینى داشته 
باشد.   وى افزود: در رویکرد جدید شرکت، تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال به صورت ویژه دنبال مى شود که یکى از 

مهم ترین آنها تیرآهن بال پهن است و هم اکنون از سایز 14 
تا 30 تولید و عرضه مى شود.

مدیر بازاریابى و فروش داخلــى ذوب آهن اصفهان تاکید 
کرد: این محصوالت در سبک سازى، مقاوم و ایمن سازى 
ساختمان تاثیر بسزایى داشته، بنابراین تولید سایزهاى باالتر 

از آنها در برنامه قرار دارد.
وى گفت: در سال هاى گذشــته سبد ریل تولیدى کارخانه 
تنوع بسیارى یافت و این محصول استراتژیک در محورهاى 
ریلى گوناگون کشور نصب شــد و در حال حاضر نیز ریل 
معدن را تولید و به بازار عرضه کردیم که با اســتقبال بسیار 

خوبى همراه شد.

عرضه 115 هزار تن ریل 
ذوب آهن به 60 مصرف کننده

آمار پرونده هاى قضایى 
اصفهان فوق بحرانى است

چیزى به مهــر نمانــده اما هنــوز والدینى هســتندکه 
نتوانسته اند فرزندانشان را در مدارس اصفهان ثبت نام کنند. 

آنها سرگردان و ناامید شده اند.
«جا نداریم» عبارت مشــترك اکثر مســئوالن مدارس 
اصفهان است. مدارسى که از ثبت نام دانش آموزان جا مانده 
از ثبت نام، سر باز مى زنند. در طرف دیگر ماجرا والدینى قرار 
دارند که با ده ها مشکل مى خواهند فرزندانشان را ثبت نام 
کنند؛ آن هم نه در یک مدرسه خاص با معلمان خوب بلکه 

مدرسه اى که در نزدیکى محل سکونتشان باشد.
اما کمبود فضاهاى آموزشى در اصفهان این موضوع را براى 
آنها بغرنج کرده است به طورى که درصدى از والدین مى 
گویند با وجود اینکه چند روزى بیشتر به باز شدن مدارس 
نمانده همچنان آنها در خم ثبت نام فرزندانشان مانده اند و 

به بن بست رسیده اند.
شاهعلى، یکى از والدینى اســت که با این مشکل روبه رو 
است. او صاحب دو فرزند در پایه دبستان است و به تازگى با 
پایان یافتن اجاره نامه منزلش مجبور شده به محله اى دیگر 
کوچ کند. شاهعلى وقتى پرونده فرزندانش را از مدرسه قبلى 
که نزدیک منزلش بود مى گرفت هیچوقت فکرش را هم 
نمى کرد که نتواند آنها را در مدرسه جدید که نزدیک محل 

سکونت جدیدش است ثبت نام کند.
او با ناراحتى به «نصف جهــان» مى گوید: «چندین بار به 
مدارس مختلف سر زده ام و هر بار به ما گفته شده که 64 
نفر در لیست هســتند و 20 روز دیگر مراجعه کنید که اگر 
ظرفیت داشــتیم ثبت نام کنیم. من مستأجر بودم و وقتى 
پرونده دو فرزندم که هر دو در مقطع ابتدایى هســتند را به 
مدرسه نزدیک محل سکونت جدیدمان در گلستان بردم 
به ما گفته شــد باید همانجایى که قبًال ساکن بودید ثبت 
نام مى کردید در حالى که محل قبلى چند کیلومتر با محلى 
سکونت فعلیمان فاصله دارد و امکان این نیست که هر روز 
این فاصله را براى مدرسه بچه ها طى کنم و آنها را به مدرسه 
ببرم. وضعیتمان هم به شکلى نیست که براى هر دوى آنها 
ســرویس بگیرم. در نهایت با رفت و آمدهاى زیادى که 
داشتیم حاال به ما گفته اند بروید دولت آباد بچه هایتان را 
ثبت نام کنید. این با عقل جور درنمى آید که ما در گلستان 

زندگى کنیم و بچه هایمان بروند دولت آباد.» 
مادر دانش آموز دیگرى هم با مشکلى مشابه همین روبه 

رو است. او مى گوید: «خانه ما دقیقاً مرز بین محدوده است. 
یعنى ما یک پالك اینطرف تر بودیــم و در محدوده یک 
مدرسه قرار داشــتیم ولى االن خارج از محدوده محسوب 
مى شویم و این در حالى است که نزدیک ترین مدرسه به ما 
همان مدرسه است؛ اما به ما گفته شده که دیگر جا نداریم. 
مدرسه با این وسعت، فقط دو کالس براى اولى ها دارد و 
ظاهراً همه معلم هاى باتجربه هم همینجا جمع هستند و 
حاال مدرسه تکمیل ظرفیت شده. به نظر شما تکلیف کسانى 

مثل ما چیست که بچه هایمان را ثبت نام نمى کنند؟»
حاال دیگر مشکل خانواده ها کیفیت مدارس و خوب یا بد 
بودن آن نیست؛ آنها به همین قانع شده اند که بتوانند به هر 
عنوان که شده فرزندانشان را در نزدیکى محل زندگیشان 
ثبت نام کنند. اما خیلى هایشان پرونده ثبت نام فرزندانشان 
روى دستشان مانده و از بى مهرى مدارس در روزهاى مانده 

به مهر ناراحتند.
از همه عجیب تر حرف هاى مادر یکى از دانش آموزان است 
که براى ثبت نام دو فرزندش در مقطع ابتدایى موفق نبوده 
است. او برآشفته و عصبانى مى گوید: «من چهار فرزند دارم 
که دو تا از آنها در مقطع راهنمایى بودند و ثبت نامشــان 
کردیم اما براى ثبت نام دو فرزند دیگرم در مدرسه غیردولتى 
خانه مان را اجاره دادیم و آمدیم خانه مادرم سکونت کردیم 
که با پول اجاره آن بتوانیم خرج تحصیــل فرزندانمان را 
بدهیم. به منطقه مراجعه کرده ام بــراى ثبت نام و جواب 
ســرباال مى دهند. دو مدرســه دولتى در منطقه رفته ایم 
مى گویند ظرفیتمان تکمیل اســت. تا حاال به سه مدرسه 
مراجعه کرده ام اما نتوانسته ام فرزندانم را ثبت نام کنم، اگر 
منظور دوستان در آموزش و پرورش این است که در نهایت 
برویم مدرسه غیردولتى ثبت نام کنیم که من شخصًا شده 
بچه هایم در خانه بماند این کار را نمى کنم. چون نه پولش 
را دارم و نه اعتقادى به این همه تبعیض دارم. من نمى دانم 
طبق چه اصولى محدوده تعیین کرده اند. اگر محدوده یعنى 
نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت دانش آموز که وا... 
این مدرسه نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت ماست. 
اینجا اولیا مى روند پول مى دهند به بنگاه هاى مسکن و مثًال 
خانه عمو و خاله و... را اجاره نامه مى نویسند مى شوند ساکن 

محدوده! من دوست ندارم کار غیرقانونى بکنم.»
حاال شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز فرقى ندارد. این 
روزها حکایت بسیارى از مدارس دولتى همین است و آنهایى 

که هنوز موفق به ثبت نام فرزندانشان نشده اند بین مدراس 
مختلف سرگردان شده اند.

کمبود فضاهاى آموزشــى یکى از دالیلى است که باعث 
شده اولیاى مدارس از ثبت نام دانش آموزان امتناع کنند، 
مسئله اى که اکنون مانند کالف کورى شده و این مشکل 
لقلقه زبان مسئوالن آموزش و پرورش هم شده است.  آنها 
این روزها خیلى شفاف و بدون رودربایستى از این کمبودها 

صحبت مى کنند.
نمونه آن مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان است 
که به تازگى به صراحت عنوان کــرده آموزش و پرورش 
استان اصفهان از نظر فضاى فیزیکى با کمبود جدى مواجه 
بوده و این مســئله باعث دو نوبته و سه نوبته شدن برخى 

مدارس شده است.
محمدرضا ابراهیمى شامگاه سه شــنبه در شوراى استانى 
آموزش و پرورش، پیشنهاد استفاده از ظرفیت 400 نفرى 
باغ ابریشم براى آموزش را داده و گفته: براى تأمین فضاى 

آموزشى نیاز به برنامه ریزى جدى است.
این موضوع پاى استاندار اصفهان را هم وسط کشیده است 
تا جایى که باالترین مقام اجرایى استان هم خواستار حل 
کمبود فضاهاى آموزشى مدارس تا 26 شهریور ماه، یعنى 

تنها هشت روز مانده به مهر شده است.
سید رضا مرتضوى، تهدید کرده که در صورتى که کمبود 
فضاى آموزشى از طریق آموزش و پرورش رفع نشد از سوى 
شوراى تأمین استان به صورت دستورى وارد موضوع خواهد 
شد. در سوى دیگر این قضیه، مهدى طغیانى، کرسى نشین 
مجلس هم با انتقاد از اینکه تعــدادى از مدارس در اختیار 
ارگان هاى دیگر قرار گرفته اســت که استفاده بهینه اى از 
این فضا ها ندارند، خواستار رسیدگى شوراى تأمین استان به 
این مقوله شده است. به اعتقاد این نماینده مجلس بخشى 
از فضا هاى آموزشى به دلیل اینکه آموزش و پرورش توان 
پرداخت اجاره بهاى آن را نداشته است از مدیریت آنها خارج 

شده است.
ثبت نام در مدارس غیردولتى فرایند عجیبى است و آنقدر 
بسته عمل مى شود که مشــخص نیست مدارس با قانون 
ثبت نام در محدوده دقیقاً دارند چه برخوردى مى کنند. این 
روزها هر چه بیشتر به مدارسى که ثبت نام در آنها جریان 
دارد سر بزنید بیشتر متوجه مى شوید که نه نظارتى وجود 

دارد و نه پاسخگویى.

مدارس اصفهان با کمبود فضاى آموزشى روبه رو شده اند

«جا نداریم»! 

آغاز اکران هاى هنر و تجربه 
نصف جهان  پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان 
در دو هفته اخیر اکران هاى گروه ســینمایى هنر و 

تجربه را آغاز کرده است.
قبل از شــیوع کرونــا روزهاى دوشــنبه هر هفته 
جلســات نقد و بررســى فیلم با حضور کارگردان 
یک اثر برپا مى شــد، اما با آغاز شــرایط کرونایى، 
همه برنامه هــاى مجموعه هنــر و تجربه تعطیل 
شــد. تعطیلى فعالیت هاى هنر و تجربه اصفهان تا 
حدود دو ســه ماه گذشته ادامه داشــت و از چندى 

قبل در دولت سیزدهم با مسئول جدید وارد چرخه 
کار و اکــران مجدد شــد و فعالیت ها از نو شــکل

 گرفت. 
در حال حاضر اکران فیلم ها در مرحله آزمایشــى 
یک هفته اى آغاز شده اســت و هم اکنون روزهاى 
چهارشــنبه هر هفته دو فیلم اکران مى شــود که 
این هفته شــاهد اکران فیلم «چهارراه» و «دشت 
خاموش» بودیم و در چهارشــنبه هفته آتى نیز دو 

فیلم دیگر اکران خواهد شد.

نگاه روز

مریم محسنى
عدم همخوانى بلیت هاى اتوبوس براى انتقال زائران 
حسینى از اصفهان به مهران سبب گالیه شهروندان 

شده است. 
با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینى، خیل عظیمى از 
عاشقان امام حسین (ع) راهى کشور عراق مى شوند. 
یکى از ارزان ترین و به صرفه ترین راه براى حضور در 
مرز مهران استفاده از اتوبوس برون شهرى است. در 
همین راستا اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان از اعالم آمادگى 2000 اتوبوس براى 

جابه جایى زائران خبر داده است. اما متأسفانه در این 
بین عدم همخوانى تعرفه ها ســبب نارضایتى زائران 
شده است و قیمت هاى مختلفى براى انتقال زائران 
دریافت مى شــود و همین عدم همخوانى تعرفه ها 

سبب گالیه شهروندان شده است.
شــهروندان مــى گویند با وجــود اینکــه اداره کل 
راهدارى و حمــل و نقل جــاده اى اصفهان عنوان 
کرده که تخلفــات اینچنینــى را به ایــن اداره کل 
خبر بدهید امــا همچنــان تخلفاتى در ایــن زمینه

 انجام مى شود.

بلیت هاى اتوبوس با قیمت هاى مختلف 

شمشیر مدارس از رو بسته شده
نصــف جهــان  روزنامــه «اصفهان زیبــا» در 
شماره چهارشنبه 16 شــهریور ماه خود به گالیه 
مردم در رابطه بــا پرداخت شــهریه در مدارس 
پرداخته و در گزارشــى با عنوان «شهریه بگیران 
نجومى» به ایــن بحث پرداخته اســت. در این 
گزارش آمده است: «پس از گذشت حدود دوسال 
از آغاز شــیوع کرونا و به حاشــیه رفتن آموزش 
حضــورى، گویى امســال مــدارس غیردولتى 
شمشیر خود را از رو بســته اند و شهریه نجومى 
برخــى از این مدارس موجب حیــرت خانواده ها

شده است.» 
در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: 
«اگرچه مطابق قانون هیچ اجبارى براى ثبت نام 

دانش آمــوزان در مدارس غیرانتفاعى نیســت؛ 
اما بســیارى از  خانواده ها گاهى به دلیل کیفیت 
پایین تر مدارس دولتى یا به دلیل اینکه خواســتار 
آموزش ویژه تر هستند،تمایل به ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس غیرانتفاعى دارند؛ اما روایت آنها 
از ثبت نام فرزندان خود در این مدارس متفاوت و 
عجیب است و بر این عقیده اند که بعد از دوسال 
کرونا این مدارس تالفى دوسال قبل را درآورده و 
شهریه هایى نجومى براى ثبت نام طلب مى کنند. 
اگرچه اداره آموزش وپــرورش همواره از نظارت 
مى گوید؛ اما گویى هر مدرسه ساز خود را مى زند 
و به بهانه هاى مختلف، شــهریه هاى نجومى را 

اعالم مى کنند.

تبدیل 90 درصد شبکه برق برخوار 
به کابل خودنگهدار

نصف جهان  مدیر امور برق شهرستان برخوار گفت: 
بیش از 90 درصد شبکه هاى سیمى فشار ضعیف 
و فرسوده شهرســتان برخوار به کابل خودنگهدار 

تبدیل شد.
محمدرضا معینى افزود: از اهداف اجراى این پروژه، 
کاهش تلفات انرژى، رفع ضعف ولتاژ، تأمین برق 
پایدار و جلوگیرى از سرقت است و این روند تا پایان 

شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وى با بیان اینکه در هفته دولت 48 کیلومتر از پروژه 
تبدیل شبکه هاى سیمى به کابل خودنگهدار به بهره 
بردارى رسید، عنوان کرد: این پروژه با اعتبارى بالغ 
بر 100 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید و کلنگزنى 
50 کیلومتر دیگر از این پروژه با اعتبارى بالغ بر 120 

میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

لزوم افزایش تبلیغات محیطى «فرش کاشان» 
نصف جهان  شهردار کاشــان با بیان اینکه یکى از 
اقدامات این شهردارى در زمینه حفظ و احیاى فرش 
کاشان، برندسازى و معرفى بیش از پیش این هنر 
صنعت به گردشــگران و عالقه مندان به فرهنگ 
کاشان است، گفت: اســتفاده از ظرفیت دیپلماسى 
شهرى یکى از زمینه هاى این نقش آفرینى سازنده 

است که توسط شهردارى کاشان با سایر شهرهاى 
جهان صورت مى گیرد.

حســن بخشــنده امنیــه همچنین بر توســعه 
اقدامات شــهردارى در زمینه تبلیغــات ترویجى 
و محیطــى مرتبط با تبیین اهمیت فرش کاشــان 

تأکید کرد.

دریا قدرتى پور

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگیرى 2 موبایل قاپ در عملیات ضربتى کارآگاهان 

این پلیس و اعتراف متهمان به 53 فقره سرقت خبر داد.
حســین ترکیان اظهار داشت: در پى شــکایت تعدادى 
از شــهروندان مبنى بر ســرقت موبایل آن ها توسط 2 
موتورسوار، تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه 
یکى از شهروندان طى تماس با مرکز فوریت هاى پلیسى 
از وقوع یک مورد موبایل قاپى دیگر خبر داد که بالفاصله 
کارآگاهان با وى هماهنگ شده و تحقیقات تخصصى خود 

را در این خصوص انجام دادند.

ترکیان گفت: مالباخته عنوان کــرد که در حال صحبت 
کردن با تلفن همراهم بودم که یک دستگاه موتورسیکلت 
با 2 سرنشین کنارم نزدیک من توقف کرده و یک نفر از 
سرنشینان پیاده شــد و پس از قاپیدن تلفن همراه سریع 
سوار بر موتورسیکلت شــده و به صورت خالف جهت 

ازصحنه متوارى شدند
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
بیان کرد: کارآگاهان پس از دریافت مشخصات ظاهرى 
متهمان و انجام یک سرى اقدامات پلیسى هویت اصلى 
سارقان را به دســت آورده و با راه اندازى گشت هایى در 

سطح شهر اصفهان به جستجو براى یافتن افراد مذکور 
پرداختند.

وى خاطرنشان کرد: سرانجام یکى از واحدهاى گشتى 
پلیس آگاهى استان اصفهان حین گشت زنى در یکى از 
خیابان هاى شهر اصفهان متهمان را شناسایى و با یک 
اقدام به موقع و ضربتى آنان را دستگیر کرده و به پلیس 
آگاهى منتقل کردند که در تحقیقــات صورت گرفته با 
وجود اینکه منکر هرگونه جرمى بودند، اما در نهایت به 53 
فقره سرقت معترف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایى 

تحویل شدند.

موبایل قاپ هاى اصفهان دستگیر شدند
 بازار روز میمه مرمت و بازسازى شد

نصف جهان  شهردار میمه گفت: ضرورت وجود یک 
ایســتگاه پلیس راهور در میمه جهت رسیدگى به 
تخلفات رانندگى الزم بود که شهردارى میمه نسبت 
به ســاخت ایســتگاه پلیس در فضایى به مساحت 
70مترمربع و با اعتبارى بالغ بر شش میلیارد و 500 
میلیون ریال اقدام کرد که هم اکنــون قابل بهره 

بردارى است.
حســین دهقان افزود: همچنین ساختمان بازار روز 
شهردارى میمه به متراژ 210مترمربع و اعتبارى بالغ 

بر 10 میلیارد ریال مرمت و بازسازى شد.
وى همچنین از احداث پارکینگ شهردارى میمه در 

آینده نزدیک نیز خبر داد.
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چند ویژگى جالب بــراى آیفون هــاى داراى iOS16 وجود دارد. 
اگرچه تاریخ دقیق عرضه آخرین به روزرســانى نرم افزار اپل براى 
آیفون مشخص نیست، iOS16 براى مدتى در حالت بتا در دسترس

 است.
اپل به برنامــه فوتو افزوده هاى خوبى اضافه کرده اســت و یکى از 
ویژگى هایى که مورد پســند بســیارى قرار خواهد گرفت، سهولت 
در حذف عکس هاى تکرارى اســت. تقریبًا همــه در نهایت روى 
عکس هاى مشابه یا تکرارى کلیک مى کنند. حذف آنها همیشه یک 

کار خسته کننده در آیفون بوده است.
 در اینجا به شــما مى گوییم که چگونه این کار را انجام دهید. براى 

حذف عکس هاى تکرارى در آیفون خود مراحل زیر را دنبال کنید:
برنامه Photos را در آیفون خود باز کنید.

روى تب آلبوم ها در گوشه سمت راست پایین ضربه بزنید.
به پایین بروید و بخش Utilities را مشاهده خواهید کرد.

روى Duplicates ضربه بزنید و گزینه Merge را مشاهده خواهید 
کرد.

تصاویرى را که مى خواهید ادغام شوند را انتخاب کنید و عکس هاى 
تکرارى حذف خواهند شد.

با یک ابزار داخلى در برنامه Photos، مى توانید هر عکس تکرارى 
را که ممکن است داشته باشــید حذف کنید. به خاطر داشته باشید 
که به آیفونى نیاز دارید که داراى iOS16 باشــد. مى توانید نسخه 
بتاى عمومى را دانلود کنید اما باگ هاى خاصى وجود خواهد داشت 
و اپل در مورد آنها هشــدار مى دهد. بنابراین این کار را با مسئولیت 
خود انجام دهید. یا منتظر عرضه عمومى iOS16 باشــید که انتظار

 مى رود در ماه سپتامبر اتفاق بیفتد.

آمازون و واحد آلفابت گوگل روز سه شنبه از تغییرات رایانش ابرى 
مایکروسافت انتقاد کردند و گفتند که این تغییرات رقابت را محدود 
مى کند و مشتریان را از تغییر دادن به ارائه دهندگان خدمات ابرى 

رقیب منع مى کند.
 غول نرم افزارى ایاالت متحده روز دوشنبه از اصالحیه معامالت 
مجوز و سایر تغییراتى خبر داد که از اول اکتبر اعمال مى شوند و به 
گفته آنها رقابت را براى ارائه دهندگان خدمات ابرى آسان تر مى 
کند. آمازون، گوگل، على بابا و خدمات ابرى خود مایکروسافت از 

این معامالت مستثنى خواهند شد.
تغییرات رایانش ابرى مایکروســافت براى رفع نگرانى هاى ضد 

انحصار اتحادیه اروپا از اول اکتبر اعمال مى شود.
این اقدام مایکروسافت پس از آن صورت گرفت که رقباى کوچکتر 
اتحادیه اروپا شکایات خود را در مورد شــیوه هاى خدمات ابرى 
آن به تنظیــم کننده هاى ضــد انحصار اتحادیه اروپا رســاندند، 
که متعاقبــًا از بازیگران بــازار در مورد این موضــوع و تأثیر آنها 

سؤال کرد.
مارکوس جادوت معاون  گوگل در امور سیاست گذارى ابرى گفت: 
مشتریان باید بتوانند آزادانه در بین پلتفرم ها حرکت کنند و فناورى 
را انتخاب کنند که براى آنها بهتر است، نه آنچه براى مایکروسافت 

بهترین کار را انجام مى دهد.

محافظ پالستیکى بسیار نازك و ارزان است؛ اما حداقل محافظت در برابر خراش و آسیب 
جزئى را فراهم مى کند.گزینه هاى مختلفى در بازار براى محافظت از صفحه نمایش گوشى 
هوشمند اعم از شیشه، فویل پالستیکى یا محلول اسپرى موجود است که هر یک مزایا و 

معایب متفاوتى دارند.

محافظ ها پالستیکى
به گفته سباســتین کلوس، یکى از اعضاى انجمن ارتباطات و فناورى اطالعات آلمان، 
تراشه هاى پالستیکى "بسیار نازك و ارزان هستند، اما محافظت کمى در برابر خراش ها و 
آسیب هاى جزئى دارند. "چنین تراشه هاى نازکى نمى توانند محافظت زیادى از آن ایجاد 
کنند و بسیارى از آن ها نمى توانند خراش هاى ناشى از جاکلیدى را تحمل کنند؛ اما مهم است 

که بدانید تراشه هاى ساخته شده از پلى اتیلن از پلى پروپیلن قوى تر هستند.

محافظ شیشه اى
محافظ شیشه اى نسبت به تراشه هاى پالستیکى محکم تر است و این الیه محافظ معموًال 
از شیشه و تراشه تشکیل شده است. این نوع شیشه محافظ براى صفحه 
نمایش گوشى هاى هوشمند با درجه سختى متفاوت موجود است 

و درجات سختى با مقدار  (H) نشان داده مى شود.
شیشــه محافظ جلویــى صفحه 
نمایش گوشــى هاى هوشمند 
معموال از گوریال گلس و داراى 
سختى ۷H و ســختى شیشه 

یاقوت ۹H است؛ اما تولید شیشه یاقوت بسیار گران است.عالوه بر این، کاربر هنگام خرید 
باید ضخامت شیشه محافظ را در نظر بگیرد؛ برخى از گوشى هاى هوشمند مدرن داراى 
حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش هستند و اگر شیشه محافظ بیش از حد ضخیم باشد، 

ممکن است گاهى اوقات این سنسور کار نکند.

محافظ مایع
مایعاتى وجود دارند که روى صفحه نمایش گوشى هوشمند اسپرى مى شوند تا پس از خشک 
شدن از آن در برابر خط و خش محافظت کنند. اولین مزیت این مایعات نحوه قرارگیرى 
آن ها بر روى صفحه نمایش است. بر خالف نصب تراشه هاى پالستیکى یا شیشه محافظ 
به راحتى و به سادگى پاشیده مى شــود و هیچ مشکلى مانند انحراف تراشه یا ظاهر شدن 
حباب هاى مزاحم در این جا وجود ندارد.مایعاتى که بر روى صفحه نمایش گوشــى هاى 
هوشمند پاشیده مى شــوند، محافظت موثرى در برابر خط و خش و محافظت محدودى 
در برابر افتادن روى زمین دارند؛ اما اگر خراش ها باعث نفوذ الیه محافظ یا افتادن به زمین 
باعث ترك خوردن شیشه جلو شوند، این موارد عیوب صفحه نمایش را نمى توان تعمیر کرد. 

درجه پوشش
عالوه بر ضخامت، سختى و جنس، میزان پوشش نقش مهمى در انتخاب تراشه حفاظتى 
مناسب براى صفحه نمایش گوشى هوشمند دارد. تراشه هاى دوبعدى به لبه هاى گوشى 
هوشمند نمى رسند، بنابراین تراشه هاى 2.5 بعدى با لبه هاى منحنى متناسب مى شوند، 
در حالى که تراشه هاى ســه بعدى کل صفحه نمایش را مى پوشانند و کمى فراتر از لبه ها 

گسترش مى یابند.

تعجب آور اســت که بدانید اپل یکى از بزرگ ترین گوشى سازهاى 
جهان، بــراى تهیه بخش عمــده اى از پنل هــاى صفحه نمایش 
خود دســت به دامن قوى ترین رقیبش در این زمینه یعنى شرکت 

سامسونگ است.
 در گزارشــى از راس یانگ و طبق اطالعات داخلى مرکز مشاوران 
زنجیره تامین صفحه نمایش (DSCC) آمده است که  شرکت اپل 82 
درصد از پنل هاى خود را از سامسونگ، 12 درصد را از دیگر شرکت
 کره اى یعنى  ال جــى و 6 درصد دیگــر را از BOE چین خریدارى

 کرده است. 

همچنین طبق این گزارش، گوشى هاى مدل آیفون 14 پرو مکس 
تنها داراى پنل هاى شرکت سامسونگ خواهند بود. سامسونگ در 
خصوص سرى آیفون 13 هم همین سهم را در تامین پنل هاى اپل 

در دست داشت.
اپل پنل هاى محصول شــرکت BOE چین را سرى هاى آیفون 14 
غیر پرو به کار خواهد گرفت.با وجود نیارمندى اپل به تامین پنل هاى 
صفحات نمایش گوشــى خود به شــرکت هاى دیگــر، مجموعه 

سفارش ها روندى افزایشى را نشان داده اند. 
جزئیات دقیق تر از گزارش یانگ نشــان مى دهــد که محموله ها از 

کارخانه هاى ســاخت پنل نمایش به کارخانه هاى مونتاژ اپل از 1.8 
میلیون واحد در ماه ژوئن به 5.35 میلیون واحد در ژوئیه و به بیش از 
10 میلیون واحد درماه  اوت و در نهایت به بیش از 16.5 میلیون واحد 
در سپتامبر رسیده است. این  میزان سفارش ها نشان دهنده برنامه اپل 
براى تولید حداقل 34 میلیون دســتگاه در سه ماه اول فروش سرى 

آیفون هاى 14 است.
در رویداد Far Out که  7 ســپتامبر در کوپرتینو ، کالیفرینیا برگزار 
مى شود، چهار مدل گوشى هاى آیفون 14، آیفون 14 مکس، آیفون 

14 پرو و آیفون 14 پرو مکس عرضه مى شوند.

چگونه امنیت سیستم عامل مک را افزایش دهیم؟

بهترین محافظ براى گوشى هوشمند چیست؟

برخى کاربران ادعا کرده اند که اپلیکیشــن اینســتاگرام در iOS موقعیت مکانى 
کاربران را با فالوورهایشان به اشتراك مى گذارد و اکنون این ادعا رد شده است.

چندین پست در شــبکه هاى اجتماعى مورد توجه کاربران قرار گرفته اند که ادعا 
مى کنند نسخه iOS اپلیکیشن اینســتا گرام مکان دقیق کاربر را با فالوورهاى او 
به اشتراك مى گذارد. با این حال، حساب رسمى اینســتاگرام با رد چنین ادعایى 
توضیح مى دهد که نسخه iOS اپلیکیشــن آن ها از داده هاى کاربران محافظت

 مى کند.
در این پست که توسط چندین کاربر به اشتراك گذاشته شده و تاکنون صدها هزار 
 iOS الیک و کامنت دریافت کرده، ادعا شده که «اگر گوشى آیفون دارید»، نسخه
اینستا گرام زمانى که مکانى را در یک پست یا استورى تگ مى کنید، موقعیت دقیق 

شما را با فالوورهایتان به اشتراك مى گذارد.
البته ادعا شده که این مشکل به دلیل تغییر در «به روزرسانى اخیر iOS» ایجاد شده 
و ظاهرا اینســتاگرام تغییرى در پلتفرم خود نداده است. با این حال، در پست ادعا 
شده که ظاهرا برخى افراد از این ویژگى براى پیدا کردن کاربران و سرقت خانه ها 

و خودروها استفاده مى کنند!
اینستاگرام در پاسخ به این پست، بیانیه زیر را کامنت کرده است:«ما موقعیت مکانى 
شما را با افراد دیگر به اشتراك نمى گذاریم. ما از این داده ها براى تعیین برچسب 
مکان در پست یا اســتورى ها اســتفاده مى کنیم و مکان دقیق شما را به صورت 
عمومى فاش نمى کنیم. اگر مى خواهید تنظیمات موقعیــت مکانى خود را تغییر 

دهید، تنظیمات کلى دستگاه خود را بررسى کنید.»
آدام موسرى، رئیس اینستاگرام نیز در توییتر نسبت به چنین ادعایى واکنش نشان 
داد. او در توییت خود نوشت:«خدمات موقعیت مکانى یک تنظیم مربوط به گوشى 
شماست و ویژگى جدید اینستاگرام محسوب نمى شود و استفاده از چیزهایى مانند 
برچســب موقعیت مکانى را امکان پذیر مى کند. ما مکان شــما را با افراد دیگر به 

اشتراك نمى گذاریم.»
بنابراین نمى توان به ادعاهاى ارائه شــده در این پست ها اعتماد کرد. با این حال، 
اگر نگران این موضوع هستید که اینستا گرام موقعیت مکانى شما را با دیگران به 
اشتراك مى گذارد، مى توانید دسترسى آن به مکان دقیق شما را از طریق تنظیمات 

گوشى خود در هر دو پلتفرم iOS و اندروید غیرفعال کنید.

اینستاگرام موقعیت مکانى کاربران را لو مى دهد؟

اپل محتاج سامسونگ است

چرا آمازون و گوگل از 
مایکروسافت ناراضى هستند؟

نحوه حذف عکس هاى تکرارى در 
iOS16 آیفون با

Mac OS ذاتا یک سیســتم عامل امن و خصوصى است. اما این 

بدان معنا نیست که هیچ کارى نتوانیم براى باال بردن امنیت آن 
انجام دهیم. با انجام چند تنظیمات ساده مى توان آن را در باالترین 
حالت امنیتى تنظیم کرد. در این راهنماى به بررسى نحوه این کار 

مى پردازیم.

Administrator accounts قفل کردن
کاربران MacOS مى توانند چندین حســاب کاربــرى را در این 
سیستم عامل ایجاد کنند. در صورتى که بخواهید دستگاه خود را با 
اعضاى خانواده یا دوستان به اشتراك بگذارید، این قابلیت مفیدى 
خواهد بود. با این حال، همه حساب هاى کاربرى یکسان نیستند. 
براى محدود کردن دسترسى به تنظیمات Mac، ابتدا باید مطمئن 

شوید که فقط یک حساب Administrator دارید.
Administrator مى تواند حساب هاى کاربرى دیگر و رمز عبور 

آن ها را مدیریت کنند، مى تواند بر روى دســتگاه نرم افزار نصب 
کند و تمام تنظیمات سیســتم از جمله تنظیمات امنیتى و حریم 
خصوصى را تغییر دهند. به این منظــور در MacOS نیاز به فقط 
یک حســاب Administrator داریم. آن حساب باید نامى غیر از 
admin یا administrator داشته باشد، تا از حدس زدن آن توسط 

هکر ها جلوگیرى شود:
 System 1- براى تغییر ســطح امنیتى حســاب خود ابتدا وارد

preferences > Users and groups شوید.

2- براى ایجاد هرگونه تغییر در یک حساب کاربرى، ابتدا باید قفل 

آن حساب را باز کنید. براى ایجاد تغییرات روى قفل کلیک کنید 
و سپس رمز عبور حســاب جارى را وارد کنید. توجه داشته باشید 
 (admin) که براى انجام این تغییرات باید از یک حســاب مدیر

استفاده کنید.
3- حســابى را که مى خواهید امتیازات مدیر را بر روى آن فعال/ 
غیرفعال کنید انتخــاب کنید. براى فعال کــردن امتیازات مدیر 
Allow user to administer this computer را انتخاب کنید. اگر 

حسابى داراى امتیازات سرپرست است و مى خواهید این دسترسى 
را از آن بگیرید، عالمت این گزینه را بردارید. پس از اتمام کار، براى 

جلوگیرى از تغییرات بیشتر، روى قفل کلیک کنید.

Idle time مدیریت
رها کردن دستگاه بدون مراقبت مى تواند مشکالت امنیتى ایجاد 
کند. بهتر است مطمئن شوید که مک شما مدتى پس از روشن بودن 
 MacOS Hot و استفاده نکردن، قفل مى شود. مى توانید از ویژگى

Corners براى قفل کردن سریع مک خود استفاده کنید:

 System Preferences, Security & Privacy 1- ابتــدا وارد
شده و تب General را انتخاب کنید. قفل صفحه را با استفاده از 
کلیک بر روى قفل باز کرده و گزینه Advanced را از گوشه سمت 

راست پایین انتخاب کنید.
2- از قســمت Log out after مى توانید مشخص کنید که چند 

دقیقه بعد از عدم استفاده، سیستم شما قفل شود.
مى توانید تعیین کنید که پس از به خواب رفتن لپ تاپ یا پس از 

اجراى محافظ صفحه، به وارد کردن رمز عبور نیاز باشد. مى توانید 
یک بازه زمانى را از بالفاصله تا هشت ساعت بعد انتخاب کنید.

 System Preferences > Security & Privacy 1- ابتدا وارد
General < شوید.

2- در این قسمت گزینه اى براى پیکربندى این تنظیمات امنیتى 
خواهید یافت. مى توانید پیام قفل را نیز از همین قســمت تنظیم 

کنید.

روشن کردن فایروال
فایروال Mac OS به طور پیش فرض خاموش است. ایت قابلیت 
از دسترسى به دستگاه شما جلوگیرى کرده و ترافیک مبادله شده 

را کنترل مى کند:
1- براى روشن کردن فایروال، System Preferences و سپس 

Security & Privacy را باز کنید.

2- تب Firewall و سپس Turn on Firewall را انتخاب کنید.
3- براى پیکربندى فایروال گزینه Firewall Options را انتخاب 
کنید. از این قســمت مى توانید تنظیمات فایروال دستگاه خود را 

بصورت سفارشى تنظیم کنید.

FileVault روشن کردن
 FileVault یک قابلیت رمزگذارى داخلى دیسک به نام MacOS

را ارائه مى دهد که دسترسى شخصى به داده هاى شما را بدون ورود 
به سیستم Mac شما تقریبا غیر ممکن مى سازد. در صورتى که این 

قابلیت به طور پیش فرض فعال نیست، باید FileVault را به عنوان 
یکى از اولین کار ها در هنگام راه اندازى مک فعال کنید:

براى فعال کردن FileVault ابتدا وارد System Preference و 
 Turn و سپس FileVault شده، تب Security & Privacy سپس

on FileVault را انتخاب کنید.

شــما مى توانید از حســاب iCloud خود براى بــاز کردن قفل 
FileVault استفاده کنید و یا یک کلیدواژه براى بازیابى آن انتخاب 

کنید. استفاده از حســاب iCloud راحت تر است و به جلوگیرى از 
احتمال گم شدن کلیدواژه کمک مى کند. پس از تنظیم گزینه مورد 
نظر Continue را انتخاب کنید. پس از تکمیل، اعالنى دریافت 
خواهید کرد که کلید بازیابى تنظیم شده است و رمزگذارى به پایان 

رسیده است.

پیکربندى دسترسى به سرویس هاى داخلى
مى توانید به برنامه ها و ســرویس هاى مختلف اجازه دهید که به 
ویژگى ها و سرویس هاى داخلى MacOS دسترسى داشته باشند و 

یا دسترسى به این ویژگى و سرویس ها را غیرممکن کنید.
1- بــراى پیکربندى تنظیمات حریم خصوصى خــود، ابتدا وارد 

System Preference و سپس Security & Privacy شوید.

2- تــب Privacy را انتخــاب کنید. براى ایجــاد تغییرات قفل 
تنظیمات را باز کنید.

3- لیســتى از خدمات را در سمت چپ و لیســتى از برنامه ها و 
ســرویس هایى که مى توانند به هر یک از این خدمات دسترسى 
داشته باشند را در سمت راست مشــاهده خواهید کرد. در صورت 
لزوم مى توانید دسترســى به هر ســرویس را مجــاز یا ممنوع 

کنید.

کنترل نحوه نصب برنامه ها
third- مى توانید برنامه ها را هم از طریق اپ استور و هم از طریق

 MacOS روى مک خود نصب کنید. از طریق party developers

مى توانید برنامه هاى شخص ثالث را کنترل کنید.
1- براى مجاز یا غیرمجاز کردن برنامه هاى شــخص ثالث، ابتدا 
وارد System Preference و سپس Security & Privacy شوید 

و سپس قفل تنظیمات را باز کنید.
2- در قســمت Allow apps downloaded from فقــط اپ 
استور یا App Store and identified developers را انتخاب 

کنید.

به روزرسانى خودکار
سیســتم عامل و برنامه هاى مــک مى توانند به طــور خودکار 
بروزرسانى شوند. اما این قابلیت به طور پیش فرض فعال نیست. 
روشن کردن به روزرسانى هاى خودکار، به ویژه به روزرسانى هاى 
امنیتى، به محافظت از مک در برابر عوامل مخرب کمک مى کند:

1- بــراى روشــن کــردن به روزرســانى هاى خــودکار، 
 Software Update و سپس System Preferences ابتدا وارد

شوید.
2- گزینــه Automatically keep my Mac را فعــال کنید. با 
انتخاب گزینه Advanced مى توانید مشــخص کنید که کدام 

به روزرسانى ها به طور خودکار نصب شوند.

محافظ شیشه اى نسبتبه تراشه هاى پالستیکى محکم تر
از شیشه و تراشه تشکیل شده است. این
نمایش گوشى هاى هوشمند با در
و درجات سختى با مقدار  (H) نش
شیش
نم
م

هترین کار را انجام مى دهد.
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در طب ســنتى از خواص درمانى جوشانده پوست پرتقال 
براى تقویت سیستم ایمنى بدن و سیستم اعصاب استفاده 
مى شود، درمان سرفه، سرماخوردگى، تسکین استرس و... 
تنها برخى از خواص درمانى دمنوش پوست پرتقال هستند.
 شهریور شده و سرما نزدیک است. فصل سرما و پاییز نه 
تنها به خاطر شکالت هاى داغ، پیراهن کش هاى خزدار و 
شب هاى پتوى سرد شناخته شده است، بلکه به خاطر سرفه، 
سرماخوردگى و آبریزش بینى نیز معروف است. گرفتگى 
قفسه سینه در روزهاى سرد پیش رو تنفس را دشوار مى کند. 
شربت هاى سرفه ممکن است تا حدودى کمک کنند، اما 
به اندازه یک درمان طبیعى مانند چاى پوست پرتقال موثر 
نیستند. پوست پرتقال چهار برابر بهتر از میوه پرتقال است، 
چراکه سرشار از ویتامین ها، آنتى اکسیدان ها، فالونوئیدها 
و فیتوکمیکال هاى خاصى هســتند که فوق العاده مفید 
هستند. دفعه بعد که احساس سرماخوردگى کردید، یک 
فنجان چاى پوست پرتقال را امتحان کنید. این ضد احتقان 

طبیعى به شما احساس بهترى مى دهد.

چاى پرتقال سرماخوردگى و احتقان را درمان 
مى کند

پرتقال جــزو ســالم ترین میوه ها به حســاب مى آید، اما 
همان طور که خود پرتغال خوب اســت، پوســت آن نیز 
مفید است. طبق تحقیقات، پوســت پرتقال باعث تقویت 
سیستم ایمنى و متابولیسم مى شــود. تا آنجا که به درمان 
سرماخوردگى و احتقان مربوط مى شود، پرتقال به پاکسازى 

ریه ها و خلط براى رفع احتقان کمک مى کند.

چاى پرتقال باعث کاهش وزن مى شود
از آنجا که پوســت پرتقال سرعت ســوخت و ساز بدن را 

افزایش مى دهد، ســرعت چربى ســوزى را نیز به مراتب 
افزایش مى دهد. عالوه بر این پوست پرتقال حاوى عوامل 
ضدالتهابى اســت که هضم را تقویت کرده و از مشکالت 
گوارشى جلوگیرى مى کند. بسیارى از مردم چاى پوست 
پرتقال را به عنوان بخشــى از برنامه رژیم غذایى کاهش 

وزن خود مى نوشند.

چاى پرتقال سالمت قلب را تضمین مى کند
پرتقال فالونوئیدى به نام هسپریدین دارد که براى تنظیم 
فشار خون و کلسترول خوب مفید است. این چاى سریع تر 

از هر داروى تجویزى کلسترول را کاهش مى دهد.

چاى پرتقال خطر ابتال به سرطان را کاهش 
مى دهد

بســیارى از مردم نمى دانند که پوســت پرتقــال از بین 
برنده سلول هاى ســرطانى قدرتمند است. این امر از رشد 
سلول هاى سرطانى در بدن انسان جلوگیرى مى کند. گفته 
مى شود مصرف منظم پوست پرتقال به هر شکلى مى تواند 
خطر ابتال به ســرطان پوســت را کاهش دهد. همچنین 
مى توانید ماسک پوســت پرتقال را براى چندین مشکل 

پوستى درست کنید.

دستور تهیه چاى پوست پرتقال
دو روش براى تهیه چاى ضد آنفلوانزاى پوســت پرتقال 

وجود دارد:
تازه  - دم کرده -خرد شده- خشک

در هر صورت، تمام مواد مغذى را از این نوشیدنى گیاهى 
دریافت مى کنید. این نوشــیدنى نه تنها تسکین دهنده و 
آرامش بخش است، بلکه در یک صبح سرد زمستانى نیز 

عطر خوشى به روزتان اضافه مى کند.
دو ماده اصلى این چاى عبارتند از: پوست پرتقال 

و دارچین
دارچین یک ادویه جادویى اســت که عالوه بر 

اضافه کردن طعم و عطر، سالمتى را نیز افزایش 
مى دهد زیرا داراى خواص ضد باکتریایى و ضد 

التهابى است. در اینجا راهنماى گام به 
گام تهیه چاى پوست پرتقال آورده 

شده است.

مراحل آماده سازى 
چاى پرتغال

1- در یک تابه، آب و پوست 
پرتقال را تازه یا خشــک 

اضافه کنید.
2- پــودر دارچین یا 
چوب دارچین را به 

آن اضافه کنید.
3- آن را بــه جوش 

بیاورید.
4- در تابه را گذاشــته و 
بگذارید 10 دقیقه بجوشد.

5- در فنجان بریزید و داغ بنوشید.
6- در صورت تمایل مى توانید عسل 

اضافه کنید.

توجه: همچنین مى توانید پوست پرتقال را به 
چاى سبز یا سیاه معمولى خود اضافه کنید. خواص و 

طعم آن را افزایش مى دهد.

بدیهى اســت که رعایت بهداشت دهان و 
دندان به کاهش بوى بد دهان، جلوگیرى از 
پوسیدگى دندان ها و نیز کاهش خطر ابتال 
به عفونت و بیمارى هاى لثه کمک مى کند.

بوى بد دهان یک معضل جدى و آزاردهنده 
براى شــمارى از افراد است که حتى روى 

تعامالت روزمره آنها تاثیر ناخوشایند دارد.
روش هــاى رفع این مشــکل، بســته به 
علت بروز آن ممکن اســت متفاوت باشد و 
دندانپزشکان با بررسى و معاینه دقیق افراد، 
روش بهداشتى و درمانى مناسب براى هر 

فرد را تجویز مى کنند.
در ادامه به نقل از مرکــز تخصصى "مایو 
کلینیک"، به چند توصیه کلیدى و روزمره به 
منظور کاهش یا جلوگیرى از بوى بد دهان 

اشاره کرده ایم:
بعد از خوردن غذا مسواك بزنید
دســتکم دوبار در روز به ویژه بعد از خوردن 
غذا بــا اســتفاده از خمیر دنــدان حاوى 
فلوراید مسواك بزنید. ثابت شده است که 

خمیردندان با خواص ضد باکتریایى بوى بد 
دهان را کاهش مى دهد.

 از نخ دندان استفاده کنید
دســتکم یکبار در روز از نخ دندان استفاده 
کنید. نخ دندان کشــیدن به روش صحیح، 
ذرات غذا و پالك را از بین دندان هاى شما 
پاك کرده و به کنترل بوى بد دهان کمک 

مى کند.

 زبان خود را مسواك بزنید
زبان شــما حاوى باکترى اســت بنابراین 
مســواك زدن زبان البته با احتیاط ممکن 

است باعث کاهش بوى بد دهان شود.

 دندان مصنوعى یا وســایل 
دندانپزشکى خود را تمیز کنید

اگــر از بریج (دندان پزشــکى) یــا دندان 
مصنوعى اســتفاده مى کنید دستکم یک 
بار در روز یا طبق دســتور دندانپزشک خود 

آن را به طور کامل تمیز کنید. همچنین اگر 
نگهدارنده دندان یا محافظ دهان دارید، هر 
بار قبل از گذاشتنش در داخل دهان خود آن 

را تمیز کنید.
 دندانپزشک شما مى تواند بهترین محصول 
پاك کننده را در این زمینه به شــما توصیه 

کند.

 اجازه ندهید دهانتان 
خشک شود

براى مرطوب نگه داشــتن 
دهان خــود از مصرف مواد 

دخانــى خــوددارى 
کنید و مقدار زیادى 
آب بنوشــید. با این 
حــال نوشــیدن 
قهوه، نوشــابه یا 
الکل مــى تواند 
منجر به خشکى 

دهان شود. براى تحریک بزاق، 

آدامس بجوید یا آب نبــات (ترجیحًا بدون 
قند) بمکید.

 رژیم غذایى خود را تنظیم کنید
از خوردن غذاهایى مانند پیاز و سیر که باعث 
بوى بد دهان مى شــوند، خوددارى کنید. 
مصرف زیاد غذاهاى شیرین نیز با بروز بوى 

بد دهان مرتبط است.
 هر چند وقت یکبار مسواك 

خود را عوض کنید
تقریبًا هر ســه تا چهار مــاه یکبار 
مسواك خود را عوض کنید و یک 

مسواك نسبتا نرم انتخاب کنید.

 معاینات منظم دندانپزشکى را 
فراموش نکنید

به طور منظم - معموًال دو بار در 
سال - براى معاینه دندان هاى 
خود به دندانپزشــک مراجعه 

کنید.

آنتى بیوتیگ خانگى شاید به اندازه  ســرعت یک آنتى بیوتیک صنعتى نتواند عفونت 
باکتریایى یا ویروسى را درمان کند اما خطرات کمترى براى بدن دارد. در این مطلب به 

معرفى 6 نوع از این داروهاى طبیعى مى پردازیم.
 وقتى براى درمان یک بیمارى مثل سرماخوردگى انواع دارو و قرص آنتى بیوتیک را 
مصرف مى کنید، سیستم ایمنى بدن به مرور زمان در برابر این داروها مقاوم مى شود. به 
طورى که بعدها ممکن است در برابر بیمارى هاى کشنده اى مثل کرونا نتواند مقاومت 
کند. بنابراین براى درمان برخى از بیمارى هاى عفونى مثل آنفلوآنزا و ســرماخوردگى 
بهتر است مسکن گیاهى براى بدن درد مصرف کنید. در ادامه به چند نوع از این داروهاى 

طبیعى مى پردازیم.
عسل 

عسل طبیعى یکى از قدیمى ترین آنتى بیوتیک ها شناخته شده است. به طورى که اگر به 
دوران باستان برویم، طبیبان آن زمان براى درمان زخم ها و بیمارى هاى 
عفونى از عسل استفاده مى کردند. مصریان باستان این ماده خوراکى 

را به عنوان یک آنتى بیوتیک طبیعى و محافظ پوست مى دانستند.
عسل با داشتن پراکسید هیدروژن، داراى خواص ضد باکتریایى است. 
همچنین به دلیل داشتن قند باال از رشد برخى از باکترى هاى مضر در بدن پیشگیرى 

مى کند.
عصاره  سیر

یکى دیگر از آنتى بیوتیک هاى خانگى سیر است که قطعًا با خاصیت ضدمیکروبى آن 
آشنایى دارید. یک مطالعه در ســال 2011 بر روى سیر انجام 
شد که نشان داد مصرف عصاره سیر بدن را در برابر عفونت 
مقاوم مى کند. طرز تهیه آنتى بیوتیک خانگى به این صورت 
اســت که باید عصاره این ماده خوراکى را بکوبید و سپس 

شیره آن را بگیرید. این عصاره را با همان مقدار روغن زیتون ترکیب کنید.

روغن آویشن
یک آنتى بیوتیک خانگى که مى تواند براى درمان بیمارى هاى عفونى ســاده استفاده 
شود، آویشن اســت. این گیاه قدرت فوق العاده اى در مقابله با 
عفونت هاى باکتریایى و ویروســى دارد. جالب است بدانید در 
صنعت تولید شوینده هاى خانگى از اســانس آویشن استفاده 
مى شــود. حتى روغن این گیاه هم در برابر عوامل باکتریایى 

مقاوم است.
در مطالعاتى که بر روى اسانس آویشن صورت گرفت، مشخص 
شد که براى از بین بردن بیش از 120 نوع باکترى مضر قابل استفاده است. حتى گفته 
مى شود روغن این گیاه در کشتن باکترى ها نســبت به اسانس اسطوخودوس قوى تر 

عمل مى کند.
البته نباید روغن اســانس این گیاه را به صورت خوراکى مصرف کنید. اسانس و روغن 
آویشن فقط براى اســتفاده خارجى است. شما نباید روغن آویشــن را از طریق دهان 
مصرف کنید. براى تهیه آنتى بیوتیک خانگى باید روغن آویشن را با یک روغن دیگر 

(زیتون و نارگیل) به مقدار مساوى ترکیب کنید.

زنجبیل
معه   علمى زنجبیل را به عنوان یک آنتى بیوتیک خانگى مى شناسد. یک جا

مطالعه در ســال 2017 بر روى این گیاه صورت گرفت که نشان داد 
زنجبیل قدرت فوق العاده اى در مقابله با انواع باکترى ها دارد. البته 
در کنار درمان عفونت، به کاهش قندخــون، درمان تهوع و صرع هم 

کمک مى کند.

عصاره  گل میخک
یکى دیگر از انواع آنتى بیوتیک هاى خانگى عصاره گل میخک است. این 
گیاه در زمان هاى گذشته نیز براى درمان عفونت و درمان درد دندان 
نیز استفاده مى شده اســت. اکنون در دندانپزشکى از داروهایى 
استفاده مى شود که حاوى عصاره گل میخک هستند. عصاره این 
گیاه در برابر انواع عفونت هاى باکترى هایى از جمله E. coli مؤثر است.

پرتقال
بســیارى پرتقال را به عنــوان یک آنتى بیوتیــک خانگى به 
حســاب مى آورند. این میوه مى تواند سیســتم ایمنى بدن را 
تقویت کنــد. همچنین پرتقــال خاصیت ضدالتهابــى دارد. 
به دلیل وجود ویتامین C در این میوه، سیستم ایمنى بدن تقویت 

مى شود.

پوست پرتقـــال را دور نریزید

چه کسانى باید
 واکسن آبله میمون 

بزنند؟
با توجه بــه افزایش موارد ابتــال به آبله 
میمون، طبق گفته مراکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى، نزدیک به 12هزار مورد تأییدشده آبله میمون در 
ایاالت متحده وجود دارد و با بازگشایى مهدکودك ها و مدارس، 
نگرانى در مورد شــیوع آبله میمون در چنین شرایطى افزایش 

مى یابد.
 اگرچه اکثر موارد آبله میمون در میان بزرگساالن بوده، اما گزارش 
شده است که حداقل آزمایش آبله میموِن هشت کودك در سراسر 
ایاالت متحده مثبت شده  است و اخیراً یک مربى مهدکودك در 
ایلینوى به این ویروس مبتال شده است. CDC مى گوید، عالوه 
بر این، کودکان زیر 8 سال بیشتر در معرض خطر ناشى از عوارض 
آبله میمون هستند. این مسئله ممکن است باعث نگرانى والدین 
شــود و آنها را به این فکر وا دارد که آیا در این شرایط باید براى 

واکسیناسیون خود یا فرزندانشان اقدام کنند یا نه.

افزون بــر این، چالــش دیگرى نیــز پیش روى 
 Jynneos افراد وجود دارد و آن این اســت که واکســن
عرضه محدودى دارد و به طور گســترده در دسترس عموم قرار 

نمى گیرد.

آبله میمون چگونه منتقل مى شود؟
آبله میمون مى تواند از طریق تماس پوستى نزدیک میان افراد و 
همچنین از طریق تماس با اشیاء، پارچه (اعم از لباس، مالفه، یا 
حوله) و سطوحى که توسط فرد مبتال به آبله میمون آلوده شده 

است، به همه سرایت کند. 
همچنین ترشحات تنفسى، بوسیدن و تماس هاى چهره به چهره 

راه دیگر انتقال این ویروس هستند.
دکتر برندى منینگ، متخصص بیمارى هــاى عفونى در مرکز 
پزشکى Wexner دانشگاه ایالتى اوهایو، مى گوید: اگرچه آبله 
میمون یک بیمارى مقاربتى محسوب نمى شــود، اما عمدتًا از 
تماس جنسى سرایت مى کند. با این حال، این بیمارى مى تواند از 

طریق هر نوع تماس مستقیم و طوالنى مدت ایجاد شود.

چه کسانى باید به فکر دریافت واکسن آبله میمون 
باشند؟

کارشناسان مى گویند که با توجه به عرضه محدود فعلى واکسن 

Jynneos، اولویت با کسانى اســت که بیش از حد معمول در 

معرض خطر ابتال به ویروس هستند؛ الزم اســت که ابتدا این 
گروه واکسینه شوند.

شایان ذکر است که واکسن دیگرى به نام ACAM۲۰۰۰ وجود 
دارد که براى آبله تأیید شده است و براى اســتفاده در برابر آبله 
 Expanded Access Investigational میمون تحت پروتکل
New Drug در دسترس قرار گرفته اســت. اگرچه این واکسن 

تک دوز به طور گسترده در دسترس است، اما با عوارض جانبى 
و منع مصرف بیشترى همراه اســت. به طورى که CDC بیان 
مى کند که عوارض جانبى در کودکانى که واکســن را دریافت 

کرده اند، شایع است.
از سوى دیگر، CDC گفت که هیچ عارضه جانبى از Jynneos در 

ایاالت متحده تا به امروز مشاهده و گزارش نشده است.
طبق این اولویت بندى، کارکنان و مسئوالن آزمایشگاهى که در 
حال انجام آزمایش و بررسى بر روى ویروس آبله میمون هستند، 
نیز مى بایست واکسینه شوند. همچنین جمله کودکان و نوجوانان، 
در صورتى که با فرد مبتال به بیمارى آبله میمون در تماس بوده اند 

نیز باید واکسن را دریافت کنند.
در 9 آگوست، سازمان غذا و دارو مجوز استفاده اضطرارى را براى 
واکســن Jynneos صادر کرد که بر این اساس، تزریق واکسن 
حتى به افراد کمتر از 18 سال در صورتى که در معرض خطر باالى 

عفونت آبله میمون هستند، منعى ندارد.

الزم است کودکانى که به مهدکودك مى روند، علیه 
آبله میمون واکسینه شوند؟

با بازگشت دانش آموزان به مدارس یا خردساالن به مهدکودك ها، 
نگرانى در مورد شــیوع آبله میمون در چنین شرایطى افزایش 
مى یابد. اما کارشناسان بر این باورند که خطر شیوع آبله میمون در 

مهدکودك ها بسیار کم است. فعًال هیچ توصیه گسترده اى 
براى واکسیناسیون کودکان در مهدکودك یا 

والدین آنها منتشر نشده است و در حال 
حاضر هیچ واکســنى براى آبله 

میمون جهت تجویز براى همه کودکان وجود ندارد.

آیا این واکسن در نهایت در دسترس همه قرار 
خواهد گرفت؟

اگر عفونت آبله میمون همچنان به سایر گروه ها سرایت کند، بله. 
پیش بینى مى شود که با افزایش عرضه واکسن در ایاالت متحده 
و پس از واکسینه شدن آنهایى که در معرض باالترین خطر ابتال 
به آبله میمون هستند، واکسیناســیون به سایر گروه ها از جمله 

کودکان نیز گسترش یابد.

 Jynneos اثربخشى واکســن
چگونه است؟

سرى واکســن Jynneos به 2 دوز با 
فاصله چهار هفته نیاز دارد. مانند سایر 
واکسن ها، افراد دو هفته پس از دریافت 

دوز دوم خود، کامًال واکسینه شده اند.
زارت بهداشت و خدمات انسانى ایاالت 
متحده روز دوشــنبه اعــالم کرد که تا 
442هزار دوز از واکسن Jynneos را براى 
مبارزه بیشتر با شــیوع آبله میمون در اختیار 

ایالت ها قرار مى دهد.

6 آنتى بیوتیک خانگى قوى را 
بشناسید

چگونه از بوى بد دهان جلوگیرى کنیم
یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه بوستون نشان 
داده است که خطر سقط جنین ممکن است در تابستان 
افزایش یابد.بالغ بر 30 درصد از باردارى ها به سقط جنین 
ختم مى شود که به عنوان پایان باردارى قبل از هفته 20 
باردارى تعریف مى شود. تقریبًا نیمى از سقط هاى جنین 
غیرقابل توضیح هستند و فاکتور هاى خطر شناخته شده 
کمى براى این سقط هاى باردارى وجود دارد که مى تواند 
منجر به اختالل اســترس پس از ســانحه، افسردگى و 
اضطراب شــود.این مطالعه، تفاوت هاى فصلى در خطر 
سقط جنین را بررسى کرد و نشــان داد که افراد باردار در 
آمریکاى شمالى در ماه هاى تابســتان- به ویژه در اواخر 
مرداد- 44 درصد بیشــتر در معرض خطر سقط زودرس 
(در عرض هشت هفته باردارى) هستند.این نتایج نشان 
مى دهد که تحقیقات بیشــترى براى درك نقش بالقوه 
گرماى شدید و سایر عوامل محیطى یا سبک زندگى در 
هواى گرم در از دست دادن باردارى غیرمنتظره مورد نیاز 
است.آملیا وسلینک»، سرپرست تیم تحقیق، مى گوید: 
«ما متوجه شدیم که خطر سقط جنین، به ویژه خطر سقط 
جنین زودرس قبل از هفته هشــتم باردارى، در تابستان 

باالترین میزان بود.»

افزایش خطر سقط جنین 
در تابستان

یک روانشناس با تاکید بر اینکه والدین باید آرامش خود را در 
شرایطى که کودك هم ساالن خود و یا دیگران را مى زند حفظ 

کرده و از واکنش هاى تند پرهیز کنند، گفت: در 
چنین شرایطى والدین باید از واکنش هاى تند 
نظیر بیان این جمله که "کودك بدى هستى و 
دوستت ندارم" پرهیز کنند و به کودك بگویند 
که فقط این رفتار او یعنى "زدن" دیگران را 

دوست ندارند.
گوهر انزانى با بیان اینکه "دســت بِزن" 

داشــتن کودك نوعــى رفتار 

مشــاهده اى اســت که مى تواند علل متفاوتى داشته باشد، 
اظهار کــرد: حتما پیش از 
بروز رفتار "دست بِزن" 
در کودك، فکرهایى 
در ذهن او فعال شده 
و او احساساتى را تجربه 

کرده است.
به گفته وى، زمینه این افکار 
گاهى مى تواند بر اســاس 
الگو بردارى از والدین باشد 

و والدینى که عادت دارند یکدیگر یا فرزندان را به هنگام بروز 
اختالفات بزنند، فرزندان آنها نیز دست بزن پیدا مى کنند.

این روانشناس تصریح کرد: گاهى نیز کودکان زدن دیگران 
را در فیلم ها و انیمیشــن هایى که مى بینند مى آموزند. زدن 
نوعى پرخاشگرى است و زمانى که خشم و پرخاشگرى رخ 
مى دهد حتما کودك درگیر ترس هاى درونى، احساس عدم 
امنیت و دوست داشتنى نبودن، ترس از تنها ماندن، از دست 
دادن والدین و... را تجربه کرده اســت. گاهى والدین با بیان 
جمالتى نطیر اینکه "میذارمت و میرم" ایــن ترس ها را در 

کودك ایجاد کرده اند.

انزانى همچنین معتقد است که پرخاشگرى نظیر زدن دیگران 
مى تواند دالیل جسمانى نظیر بى خوابى و گرسنگى کودك را 

نیز در پى داشته باشد.
این روانشناس با بیان اینکه پرخاشگرى کودکان نظیر گلوله 
برفى است که از باالى کوه شروع به آمدن کرده و هرچه به 
سمت پایین آید تبدیل به بهمن مى شود، ادامه داد: در ابتدا که 
پرخاشگرى کودك کم است باید والدین جلوى آن را بگیرند. 
باید رفتار کودکان را در همان ابتدا در موقعیت هاى مختلف 
بررسى کنیم و در یابیم کودك در منزل چه کسى و در ارتباط 

با چه کسى و چه زمانى این رفتار را بروز مى دهد.
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ن بر این باورند که خطر شیوع آبله میمون در 
کم است. فعًال هیچ توصیه گسترده اى 

كككکودك یااا کودکان در مهد
لحال ده است و در 

ى براى آبله 

و پس از واکسینه شدن آنهایى که در معرض
آبله میمون هستند، واکسیناســیون به به

کودکان نیز گسترش یابد.

اثربخشى واک
چگونه است؟
سرىواکســن
فاصله چهار هفت
واکسن ها، افراد
دوز دوم خود، کا
زارتبهداشت و
متحده روز دوشــ
442هزار دوز از واکس
مبارزه بیشتر با شــیو

ایالت ها قرار مى دهد.

طر خوشى به روزتان اضافه مى کند.
و ماده اصلى این چاى عبارتند از: پوست پرتقال 

 دارچین
رچین یک ادویه جادویى اســت که عالوه بر 

ضافه کردن طعم و عطر، سالمتى را نیز افزایش 
ى دهد زیرا داراى خواص ضد باکتریایى و ضد 

تهابى است. در اینجا راهنماى گام به 
ام تهیه چاى پوست پرتقال آورده 

شده است.

مراحل آماده سازى 
چاى پرتغال

- در یک تابه، آب و پوست 
رتقال را تازه یا خشــک 

ضافه کنید.
- پــودر دارچین یا 
چوب دارچین را به 

ن اضافه کنید.
- آن را بــه جوش 

اورید.
- در تابه را گذاشــته و 
0گذارید 10 دقیقه بجوشد.

- در فنجانبریزید و داغ بنوشید.
- در صورت تمایل مى توانید عسل 

ضافه کنید.

وجه: همچنین مى توانید پوستستست پرتقال را به 
چاى سبز یا سیاه معمولى خود اضافه کنید. خواص و 

طعم آن را افزایش مى دهد.

ور نریزید

چطور با کودکى که دست بِزن دارد، برخورد کنیم؟
ر ر و ش ر ی ینب و

ن خود و یا دیگران را مى زند حفظ 
هیز کنند، گفت: در 

ز واکنشهاى تند 
ك بدى هستى و
ه کودك بگویند 
زدن" دیگران را 

ســت بِزن"
تار

ل و ى ى
اظهار کــ
بروز ر
در کو
در ذه
و او احس

کرده است.
به گفته وى
گاهى مى ت

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3191 مورخ 1401/05/08 آقاى یوسف مظاهرى تهرانى فرزند عبدالحسین 
ششدانگ یکباب ســاختمان مخروبه به مســاحت 282/50 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 683 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان سند رسمى شماره 
28260-99/11/23  دفتر 351 نجف آباد و ســند صلح شماره 1401/02/01-32830 
دفترخانه 351 نجف آباد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم 
: 1401/06/17 – م الف: 1368699 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/270

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر
موضوع : آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

شماره: 140160302006003604– تاریخ:1401/05/20 – برابر راى شماره 3604 
مورخ1401/05/20 به شماره کالســه 0254 مالکانه آقاي / خانم زهرا زهتاب سدهی 

به شناسنامه شــماره 2936 کدملی 11422232057 صادره فرزند حیدرعلی نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثناء ثمنیه اعیانی به مساحت218٫79 
مترمربع پالك شماره 1330 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل صفحه 523 دفتر 525 و صفحه 212 دفتر 688 و مالحظه نقشه 

ملک مالحضه و محرز گردیده است .
برابر راى شماره 3603 مورخ 1401/05/20 به شماره کالسه 0253 مالکانه آقاي/ خانم 
مجید مشهدیان به شناسنامه شماره 1149 کدملی 1141098482 صادره فرزند کرمعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثناء ثمنیه اعیانی به مساحت 
218٫79 مترمربع پالك شــماره 1330 فرعی از 114 اصلی واقع دراصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر امل دفتر 525 صفحه 523 و دفتــر 688 صفحه 212 و 

مالحظه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است .
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صار خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/17- م الف: 1366733 – رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهرـ  

امیرحسین حسن زاده /06/101

آگهى ابالغ مفادآرا صادره هیات قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006002939 – تاریخ نامه: 1401/04/16 - برابر راى شماره 

2939 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 2181 مالکانه آقاى/ خانم خیام شیر بچه 
به شناســنامه شــماره 94 کد ملى 1140999478 صادره فرزند عزیز اهللا در ششدانگ 
یکباب گاراژ به مســاحت 315،04 متر مربع پالك شــماره 1950فرعــى از 87 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 26381 مورخ 
1375/02/15دفترخانه 35 و ســند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه 

نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2940 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 2182 مالکانه آقاى/ خانم 
خیام شیر بچه به شناسنامه شماره 94 کد ملى 1140999487 صادره فرزند عزیز اهللا در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 300/60 مترمربع پالك 
شماره 1950 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند شماره 26381 مورخ 1375/02/15 دفترخانه 35 و سند 100651 مورخ 

1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2942 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 0456 مالکانه آقاى/ خانم 
کامران شیربچه به شناسنامه شــماره 1130172309 کد ملى 1130172309 صادره 
فرزند خیام در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 300/60 
مترمربع پالك شــماره 1950 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند شــماره 26381 مورخ 1375/02/15 دفترخانه 35 و 
ســند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه نقشه ملک مالحضه و محرز 

گردیده است.
برابر راى شــماره 2944 مورخ 1401/04/16 به شماره کالســه 0455 مالکانه آقاى/ 
خانم لیال ملک زاده ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 14753 کد ملى 1140146297 
صادره فرزند عبداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 

300/60 مترمربع پالك شماره 1950 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 26381 مورخ 1375/02/15 دفترخانه 35 
و سند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه نقشه ملک مالحضه و مجحرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/06/02 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/17 – م الف: 1366679 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر- امیر حسین حسن زاده/6/103

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان گفت: با توجه 
به آنکه طالب مستعد به کارگیرى در حوزه هاى تعلیم و 
تربیت هســتند، دراین خصوص شرایط انجام تعامالت 

سازنده با آموزش وپرورش فراهم شده است.
حسین مومنى با اشاره به برگزارى دوره آموزشى طالب 
حوزه علمیه اصفهان به منظــور حضور در فعالیت هاى 
آموزشــى حوزه مدارس اظهــار داشــت: در این دوره 
حدود 120 نفر از طالب که در یک شرایط برابر با سایر 
شرکت کنندگان توانســتند در آزمون کتبى و همچنین 
مصاحبه قبول شوند در طرح پودمانى به مدت نزدیک به 
20 روز  شرکت مى کنند و مهارت هاى تدریس و آموزش 

با مواد درسى را فرا مى گیرند.
وى افزود: همان طور که غیر طالب پذیرفته شده باید این 
دوره را بگذراند، بنابراین هیچ تفاوتى بین طالب و افرادى 
که طلبه نیستند و مدرك متناسب با ساختارهاى آموزش 
و پرورش دارند، وجــود ندارد و ظرفیــت خاصى براى 
طالب در ماده 28 قانون اســتخدامى آموزش پرورش 

دیده نشده است.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان بیان کرد: با 
توجه به طالب مستعدى که آماده خدمت در عرصه تعلیم 
و تربیت هستند، بنابراین وزارت آموزش وپرورش ظرفیت 

بیشترى را به پذیرش طالب قرار خواهد داد.

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان با تشریح اقدامات این 
منطقه براى ایمن سازى کوه صفه گفت: نصب تابلوهاى 
هشداردهنده، ایمن سازى و تعریف مسیرهاى کوه پیمایى 
و راهروهاى ایمن با استفاده از «بکسل کشى» استاندارد در 
مسیرهاى پرتردد و نصب حفاظ هاى ایمنى و نرده گذارى 
محل هاى حادثه خیز از جمله این اقدامات اســت. احمد 
رضایى اظهار کرد: منطقه 5 شهردارى اصفهان در ادامه 
اقدامات سال هاى گذشته، در سال جارى نیز با تخصیص 
اعتبارات الزم، اقدامات ایمن سازى محوطه ها و مسیرهاى 
کوهنوردى مجموعه کوهستانى صفه را انجام داده است. 
وى اضافه کرد: به رغم ازدحام و کثرت استفاده کنندگان با 

تنوع زیاد در تمام زمینه ها از مجموعه کوهســتانى صفه، 
انجام این اقدامات در سال هاى گذشته و ایمن سازى تمام 
مسیرهاى اصلى و عمومى مجموعه کوهستانى صفه باعث 
کاهش چشمگیر حوادث و تلفات جانى شده است و بیشتر 
اتفاقات در اثر آشنا نبودن افراد به فنون کوهنوردى، نداشتن 
تجربه و تجهیزات الزم، صعود از مسیرهاى صعب العبور و 
ناایمن، زمان نامناسب کوهنوردى و انجام رفتارهاى پرخطر 
و ماجراجویانه بوده اســت.وى تصریح کرد: ایمن سازى 
کوه صفه عالوه بر اینکه نیاز به محوریت متخصص امر و 
اقدام به موقع و کارشناسى دستگاه هاى مربوطه دارد، این 

اقدامات در وظایف شهردارى منطقه نیست.     

ورود طالب به عرصه   
تدریس در مدارس اصفهان

ایمن سازى کوه صفه
انجام شده است

آغاز پذیرش بیمار در دانشکده 
دندانپزشکى اصفهان

برنامه پذیرش بیماران دانشـکده دندانپزشکى دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهـان با رعایـت دسـتور العمل هاى 
بهداشتى از 19 شـهریور آغاز مى شـود. براساس اعالم 
دانشکده دندانپزشکى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
شهروندان مى توانند براى گرفتن نوبت معاینه به نشانى 
اینترنتى nobat.mui.ac.ir مراجعه و یا با شـماره تلفن 
گویاى نوبت دهى 33033950 تماس بگیرند. مراجعان 
باید یک ربع زودتر از ساعت تعیین شده در نوبت به همراه 
کد ملى و کد پیگیرى به دانشکده دندانپزشکى مراجعه 
کنند. هـر روزه از سـاعت 11 صبـح به غیـراز روز هاى 
چهارشنبه و پنجشنبه امکان گرفتن نوبت، براى روز بعد 

در سایت نوبت دهى فعال مى شود.

واگذارى و نصب 875 فقره 
انشعاب فاضالب 

عملیات واگذارى 477 فقره انشعاب فاضالب در مردادماه 
سال 1401 در منطقه 4 اصفهان انجام شد. از این تعداد 
انشعاب واگذار شده فاضالب به ترتیب 119 و 358 فقره 
واگذار انشعاب و آحاد واگذارى فاضالب بوده است که با 
انجام فعالیت فوق تعداد کل انشعابات واگذار شده و آحاد 
واگذارى فاضالب در منطقه 4 از ابتدا تاکنون به 344386 
فقره رسید. همچنین عملیات نصب 398 فقره انشعاب 
فاضالب در مدت زمان مشابه در این منطقه انجام شد. 
که از این تعداد انشعاب نصب شده به ترتیب 102 و 296 

فقره نصب انشعاب و آحاد نصب فاضالب بوده است.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى گفت: در 
موضوع آب باید به سه اصل قانون گرایى، شفافیت و عدالت توجه 
شود و درحال حاضر مسیر وزارت نیرو هم بر همین اساس است.

امیرحسین بانکى پور با اشاره به مشکالت اصلى استان اصفهان 
و راهکارهاى رفع این مشکالت اظهار داشت: اصلى ترین مسئله 
اصفهان آب است و بقیه مباحث 20 درصد چالش هاى اصفهان 

را شامل مى شوند.
نماینده مردم شــهر اصفهان بیان کرد: مسئله تنها آب اصفهان 
نیست بلکه آب منطقه است چراکه اصفهان، شهرکرد و خوزستان 
همه یک ملت هســتند و همانطور که مشــکالت کشــاورزان 

اصفهانى ناراحت کننده اســت، از مشــکالت این استان ها هم 
ناراحت مى شویم.

بانکى پور با اشاره به پروژه بن - بروجن بیان کرد: ما اگر بخواهیم 
به درستى تصمیم بگیریم باید از باال به مسئله نگاه کنیم، مشکل 
بنـ  بروجن باید حل شود اما با آب خرسان نه از آب چشمه هاى 
کوهرنگ و سرچشــمه هاى زاینده رود؛ ما هم براى بنـ  بروجن 
نگران هستیم و مردم این منطقه به آب شــرب نیازمندند. باید 
ببینیم که آیا زاینده رود تحمل تامین ایــن آب را دارد یا خیر که 

قطعا ندارد و در عین حال مردم آنجا هم قطعا به آب نیاز دارند.
نماینده مردم اصفهان عنوان کرد: نمى توان مســئله آب را یک 

طرفه حل کرد و همه باید بدانند که مشــکالت استان ها در هم 
تنیده است؛ مسئله آب اصفهان غلط است بلکه باید به آن مسئله 
آب فالت میانى گفته شــود. وى افزود: یکى از مشکالت همین 
بوده که هر کس به دنبال حل یک طرف موضوع بوده در حالى 
که نمى توان بدون در نظر گرفتن بحران در سایر استان ها مسئله 

آب را منطقه اى حل کرد.
بانکى پور با اشــاره به طرز تفکر برخى نمایندگان در مجلس در 
ارتباط با وضعیت آب اصفهان عنوان کرد: اســتان هاى همجوار 
ما فکر مى کردند که ما آب را براى برنج کارى و درخت و ســایر 
مسائل مى خواهیم و تصویر دیگرى از اصفهان در ذهن داشتند 
اما نمایندگان به اصفهان آمدند و عمق فاجعه را از نزدیک دیدند 

و این کار مهمى بود.
وى ادامه داد: مسئله مهم درباره طرح بنـ  بروجن این است که 
هنگام اجراى این طرح، از کــدام حوضه آبگیرى مى کند و نباید 
این کار از حوضه زاینده رود انجام شود؛ طبق قانون هر بارگذارى 
جدید بر زاینده رود وقتى باید انجام شود که منبع جدیدى به آن 

اضافه شده باشد.
بانکى پور با اشــاره به اصل عدالت در مســئله آب تصریح کرد: 
ما چند سال اســت که با بدترین خشکســالى روبرو بوده ایم و 
منطق فکرى مسئول ســابق زاینده رود هم این بود که در زمان 
خشکســالى باالدســت آب مصرف مى کند و به پایین دســت 

نمى رسد در حالى که این خالف عدالت است.
وى افزود: طبق اصل عدالت اگر منبع آب نصف شــده اســت 
مصرف باالدســت و پایین دســت هــر دو باید نصف شــود نه 
اینکــه گروهى 90 درصــد و گروهى فقــط 10 درصد متحمل 

ضرر شوند.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه مشکل آب با استان هاى همجوار در هم تنیده شده است؛

مسئله آب یک طرفه حل نمى شود

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان از ثبت نام حدود 250 هزار نفر 
از مردم استان اصفهان در سامانه سماح به منظور اعزام به سفر اربعین 

تا کنون خبر داد.
علیرضا صادقى افزود: از این تعداد حــدود 189 هزار نفر با پرداخت 
18 هزار تومان مبلغ بیمه در این ســامانه، ثبت نام خود را تکمیل و 

نهایى کرده اند.
او با بیان این که تعداد زیادى از زائران بدون ثبت نام در سامانه سماح 
به این سفر مشرف مى شوند، شهرستان اصفهان با حدود 127 هزار 
ثبت نام  بیشترین تعداد ثبت نام اســتان و بعد از آن شهرستان هاى 
خمینى شهر، نجف آباد، فالورجان، شهرضا و شاهین شهر را که داراى 
بیشترین جمعیت در بین شهرستان هاى استان نیز هستند را داراى 

بیشترین فراوانى ثبت نام در این استان بیان کرد. 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با تأکید بر اهمیت سفر اربعین و 
لزوم هر چه باشکوه تر برگزار کردن مراسم پیاده روى اربعین، از هم 
استانى هاى عزیز خواست با توجه به شرایط خاص این سفر در یک 
کشور خارجى با آن ازدحام جمعیت، پیش از سفر مقدمات آن را فراهم 
کرده و با مطالعه راهنما هاى ســفر اربعین، این سفر معنوى را بدون 

دردسر به پایان برسانند.

ثبت نام 250 هزار اصفهانى
در سامانه سماح 

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص ارمغان فوالد اصفهان به شناسه ملى 14009468319 و به شماره ثبت 65715 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مسعود پورقادرى به شماره ملى 1270723332 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمد جوانى 
به شماره ملى 1270804529 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمدهادى هادى زاده اصفهانى به شماره ملى 1292890649 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدندموسسه حسابرسى اطمینان فرد به شناسه ملى 10103587030 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى 
علیرضا کاروان به شماره ملى 1270818155 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 

شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1376143)

تاسیس
شــرکت ســهامى خاص نفیس آفرین ماندگار درتاریــخ 1401/06/12 به شــماره ثبت 72014 به شناســه ملى 
14011468629 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید مواد ضدعفونى کننده و شستشو دهنده و تهیه و توزیع آن، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، خرید محصوالت تولیدى کارخاتجات، تولید تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى، ارائه خدمات فنى و مهندسى 
به داخل و خارج از کشور، تامین مواد و کاالهاى مورد نیاز واحدهاى تولیدى و تجارى، شرکت در مناقصات و مزایدات ارگان 
هاى دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى، اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات ریالى و ارزى از بانک 
هاى داخلى و خارجى جهت اجراى پروژه هاى شرکت و اهداف مرتبط، اخذ اعطاى نمایندگى و ایجاد شعب در سراسر کشور 
و کشورهاى دیگر، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، و اخذ اعطاى نمایندگى و مشارکت با کشورهاى دیگر در امر 
تولید و بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، کشاورزى ، کوچه شهید حسن غدیرى[4]، 
بزرگراه سردار شهید احمد کاظمى ، پالك 862، ساختمان مهدى پور، طبقه 1 کدپستى 8174878516 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 ســهم 50000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3770196 مورخ 1401/06/02 نزد بانک 
سینا شعبه آزادى با کد 377 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نیکا 
محمودیان اصفهانى به شماره ملى 1273869230 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهین دخت 
شیخ به شماره ملى 1280253940 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم صدیقه صائب به شماره ملى 
1285394062 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سارا جهانى فر به شماره ملى 2593779098 به 
سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل به تنهایى همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عبداله محمودیان اصفهانى به شماره 
ملى 1281549711 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فروزنده مظفرپور به شماره ملى 1285742354 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1377429)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آژیانه فرد سپاهان به شناسه ملى 10260352344 و به شماره ثبت 14233 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد هوداد مهورى به شماره ملى 0073644749 و جواد مهورى به شماره ملى 1282324594 
و على مهورى به شماره ملى 1287708307 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/01انتخاب گردیدند روزیتا نعمتى به شماره ملى 
0047663057 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى شراره نصیرى به شماره ملى 1282872397 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 
انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1376134)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آژیانه فرد سپاهان به شناسه ملى 10260352344 و به شماره 
ثبت 14233 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد هوداد مهورى به شــماره ملى 0073644749 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و جواد مهورى به شــماره ملى 1282324594 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
على مهورى به شماره ملى 1287708307 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/01انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1376127)

آگهى تغییرات
شرکت زرین فوالد شایا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 55054 و شناسه 
ملى 14005330149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * مؤسسه حسابرسى معین مشاور 
مجرب با شناسه ملى 10320404190 به سمت بازرس اصلى و نیلوفر افشارپور 
شماره ملى 1271105454 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند . * روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1376129)

آگهى تغییرات
 شرکت زرین فوالد شایا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 55054 و شناسه 
ملى 14005330149 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ 
اسمى از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 6000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد . سرمایه شرکت مبلغ 6000000000 ریال 
نقدى است که به 100 سهم 60000000 ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1376121)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص ارمغان فوالد اصفهان 
به شناسه ملى 14009468319 و به شماره 
ثبت 65715 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/05/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقاى مســعود پورقادرى به شماره 
ملى 1270723332 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال آقاى محمد 
جوانى به شماره ملى 1270804529 به سمت 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى 
محمدهادى هادى زاده اصفهانى به شماره ملى 
1292890649 به سمت مدیرعامل وعضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء رئیــس هیئت مدیره یا مدیر 
عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1376144)
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شنیدیم یک فوتبالیست معروف به تازگى به خاطر احتمال 
بازگشت کارلوس کى روش، به همبازیانش شیرینى داده 
است! لطفا تعجب نکنید! این بازیکن مشهور شاگرد قدیمى 
مرد پرتغالى اســت و حاال مى تواند با بازگشــت کارلوس 
کى روش به تیم ملى به آرزوى بزرگــش و حضور در جام 
جهانى 2022 قطر برسد. جدایى احتمالى دراگان اسکوچیچ 
از تیم ملى ایران از هر حیث به سود این فوتبالیست مطرح 
تمام مى شود و یکى دیگر از دالیل شیرینى پخش کردن 

سر تمرین تیمش توسط او نیز همین موضوع بوده است!

شیرینى بازگشت
 یک سرمربى

01

مرتضــى پورعلى گنجى کــه از جام 
ملت هاى 2015 به ایــن طرف و با 
اعتماد کارلوس کى روش، پاى ثابت 
تیم ملى در تمام تورنمنت هاى بزرگ 
بوده، برابر بحرین و کامبوج 
هم به میــدان رفت اما 
مقابل عــراق جایى در 
جمع یــازده نفر اصلى 
تیم اسکوچیچ نداشت و 
بعد از آن هم مصدومیت 
مانع از حضورش در تیم ملى 
شد. مدافع 30 ساله پرسپولیس 
حتى براى اردوى اتریش هم در 
لیست اسکوچیچ قرار نگرفت و به 
سفارت این کشور نرفت! حاال با 
بازگشت کى روش نه تنها پورعلى 
گنجى مى توانــد دوباره به تیم 
ملى دعوت شــود بلکه 
مى توانــد دومین جام 
جهانى عمرش را نیز در 

قطر تجربه کند.

خوشحال ترین ستاره
 از رفتن اسکوچیچ

03

نشریه «اکیپ» فرانسه نوشت: کارلوس کى روش سرمربى 
ســابق تیم ملى مصر با امضاى قراردادى دوباره سرمربى 
ایران در جام جهانى قطر شد. کارلوس کى روش، قراردادى 
را امضا کرده است تا ایران را در کمتر از سه ماه آینده به آغاز 
جام جهانى قطر (20 نوامبر تا 18 دســامبر) هدایت کند. 
کى روش پیش از این در جام هاى جهانى 2014 و 2018 
سرمربى تیم ملى ایران بود. ایران مسابقات جام جهانى خود 
را از 21 نوامبر در گروه B مقابل انگلیس آغاز مى کند و چهار 

روز بعد با ولز و در 29 نوامبر برابر آمریکا قرار 
خواهد گرفت.

خبر نشریه فرانسوى
 درباره کى روش

مدافع راســت پویاى ســپاهانى ها یک نمایش 
باکیفیت دیگر براى طالیى پوشان ارائه کرد.

رامین رضاییان، ستاره خط دفاعى سپاهان که در 
ســه دیدار ابتدایى این تیم نمایش فوق العاده اى 
داشت و مقابل فوالد هم عملکرد کم اشتباهى به 
ثبت رسانده بود، در دربى اصفهان هم بازى خوبى 
انجام داد و شاید اگر بدشــانس نبود مى توانست 

عنوان برترین بازیکن زمین را از آن خود کند.
رامین که در نیمه اول مســابقه هم چند ارســال 
روى دروازه حریف داشــت، با شــروع نیمه دوم 
فرم بهترى پیدا کــرد و بارها با حضور در محوطه 
جریمه ذوبى ها موقعیت هایى را براى تیمش خلق 

مى کرد که یکى از آنها ضربه قیچى برگردانى بود 
که با اختالف نســبتا کم از کنار دروازه به بیرون 

رفت.
دقایق پایانى مســابقه اما مى توانست رضاییان را 
صاحب یک پاس گل دیگر کند. رامین که بدون 
اغراق در حال حاضر توانایى کم نظیرى در سطح 
فوتبال ایران در فاکتور ســانتر دارد، از سمت چپ 
دفاع ذوب آهن با ارسال هاى خاص خودش با تیغه 
داخل پا کم مانده بود که تیمش را صاحب گل دوم 
کند اما با بى دقتى مهاجمان این فرصت از دست 
رفت تا شاگردان ژوزه مورایس به تک امتیاز این 

مسابقه رضایت دهند.

یک نمایش باکیفیت دیگر از رامین براى سپاهان

نماینده دو تیم انگلیســى براى دیدن بازى مهاجم ایرانى پورتو و هم تیمى هایش 
راهى پرتغال شده بودند.

روزنامه «اوژوگو» پرتغــال پس از دیدار این هفته پورتو برابر ژیل ویســنته که با 

برترى یاران مهدى طارمى همراه بود از حضور نمایندگان دو تیم لیگ برتر وستهام 
و کریستال پاالس در ورزشگاه خبر داد و نوشت که آنها براى زیر نظر گرفتن چند 
بازیکن پورتو راهى پرتغال شده بودند اما دقیقا مشــخص نیست کدام بازیکنان 

مدنظر این دو تیم انگلیسى هستند.
با این حال سایت «اسپپورت ویتنس» انگلیس در این باره مى نویسد: «باشگاه هاى 
انگلیسى از همین حاال تالش خود را براى بررسى گزینه هاى خریدشان در پنجره 
بعدى نقل و انتقاالت آغاز کرده اند و در این میان به نوشــته یک رسانه پرتغالى، 
پاالس و وستهام نمایندگان شان را براى تماشاى بازى پورتو برابر ژیل ویسنته به 
این کشور فرستاده اند. اگرچه هدف اصلى آنها مشخص نیست اما چند بازیکن پورتو 
در این مسابقه درخشیدند و مى توانند جزو اهداف زمستانى این تیم ها باشند. یکى 
از این نفرات مهدى طارمى است که در این بازى یک گل هم زد و دیه گو کاستا و 
استفن استاکویى هم دیگر نفراتى بودند که در این مسابقه نمایش قابل قبولى ارائه 
کردند و جزو بازیکنان تاثیرگذار پورتــو بودند. پاالس مدتى پیش براى به خدمت 
گرفتن په په، وینگر پورتو تالش کرده بود اما وســتهام اخیرا بازیکنى از این تیم را 

مدنظر نداشته است.»

انگلیسى ها براى شکار طارمى راهى پرتغال شدند

ســتاره ایرانى دیناموزاگــرب در متــن یکى از 
مهم ترین صحنه هاى هفتــه اول چمپیونزلیگ 

قرار گرفت.
دیــدار تیم هــاى دیناموزاگرب برابر چلســى در 
شــرایطى با نتیجه یک بر صفر به سود دینامو به 
پایان رســید که صادق محرمــى، لژیونر ایرانى 
قهرمــان کرواســى 76 دقیقه بــراى تیمش به 
میدان رفت و با یک نمایش کم اشتباه، حضور در 

بازى هاى بعدى آبى هاى زاگرب را تضمین کرد.
مدافع راســت ثابت تیم ملى در 

جریان صعــود ایران به جام 
جهانى در حالى در باالترین 
ســطح فوتبال باشــگاهى 
جهان مقابل ســتاره هاى 

نامدار چلســى درخشان 
ظاهر شــد که احتمال 

رویارویى مجددش با 
بسیارى از آن ها در 
جــام جهانى وجود 

دارد.
صــادق کــه در این 

بازى دقت پاس 94 درصدى را ثبت کرد 
و 14 پاس سالم به هم تیمى هایش داد، 
در چهار دوئل زمینى با بازیکنان حریف 

موفق بــود و یک پاس کلیــدى و دو بار 
تحمل خطا و دو تکل ســالم از فاکتورهاى 

مثبت بازى دیشب او بود.
اما نقطه عطف حضور محرمى 
در ترکیــب دینامو بــه جایى 

برمى گردد که در یک هماهنگى مناســب با سایر 
مدافعین تیمش، بن چیلول را در تله آفساید قرار داد 
تا گل اوبامیانگ مردود اعالم شود. اما بعد از اعالم 
آفساید از ســوى داور و ورود کمک داور ویدیویى 
براى تشخیص آفســاید به صورت نیمه خودکار، 
نقش صادق در این ماجرا پررنگ تر شد. موضوعى 
که نخســتین بار در ســطح چمپیونزلیگ مورد 
استفاده قرار مى گرفت که باعث شد تا هوشیارى 
صادق محرمى در قرار دادن وینگ بک چلسى در 

شرایط آفساید بیش از پیش به چشم بیاید.
همچنین نکته جالــب دیگر در خصوص عملکرد 
فوق العاده صادق محرمى این است که 
رحیم استرلینگ، وینگر 
گران قیمت چلسى 
به عنوان 
ر  یـــــا

از نظــرات مســتقیم صــادق 
نمره آمــارى ضعیف ترین بازیکن در 
بین شــاگردان توخل لقب گرفت. 
موضوعى که خلق فشــار از سوى 
محرمى روى این وینگر استثنایى 
را به خوبى نشان مى دهد. کمااینکه 
در یکى از صحنه هــاى تقابل این دو 
بازیکن که ممکن اســت در جام جهانى و 
بازى ایران مقابل انگلستان هم تکرار شود، 
صادق محرمى با قدرت برابر نفوذ استرلینگ 
ایستادگى کرد و در نهایت با تسلط کامل 
توپ را تا خروج از خــط عرضى زمین 

مشایعت کرد.

ستاره ایرانى دینامو مقابل فوق ستاره ها درخشید

مرضیه غفاریان
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شب دربى اگرچه شهریار مغانلو موفق شد دروازه ذوب آهن 
را باز کند و تیم پرســتاره ســپاهان را پیش بیانــدازد اما 
ذوب آهن بر حمالتش افزود و خیلى سریع توانست این گل 
را جبران کند و از روى نقطه پنالتى گل مساوى را بزند. نکته 
جالب اینکه ذوب آهن یک نیمه توانســت از گل خود دفاع 
کند و براى اولین بار در این فصل، از بازى شکست خورده، 
امتیاز بگیرد. این نکته اى است که باعث مى شود گاندوها با 
امیدوارى بیشترى فصل را دنبال کنند. ذوب آهن که فصل 
پیش یک برد و یک مســاوى از حریف همشهرى کسب 
کردند، این فصل هم با مهدى تارتار در دربى شکست ناپذیر 
ماندند و همچنین یک خط تیره را مقابل تعداد باخت هاى 
خود در این فصل نگه داشتند. تیمى که اگرچه ستاره چندانى 
در ترکیب خود ندارد اما جزو تیم هاى سرسخت لیگ بیست 

و دوم خواهد بود.

مرد شکست ناپذیر 
دربى اصفهان

قطار شماره 22 درحالى در ایستگاه پنجم توقف کرد که 
دو هفته ایست واگن اول آن در اختیار شاگردان یحیى 
گل محمدى قرار گرفته است. پرسپولیسى ها در هفته 
پنجم پرگل ترین بازى هفته را نیز به نام خود کردند و 
موفق شدند در عرض 10 دقیقه سه بار دروازه هوادار را 
در ورزشگاه بى هوادار فرو بریزند. البته شاگردان ساکت 
الهامى هم سرانجام در دقیقه 82 این بازى موفق شدند 
قفل دروازه سرخ ها را باز کنند و پس از چهار بازى در این 
دیدار و از روى نقطه پنالتى توپ به تور دروازه علیرضا 

بیرانوند چسبید.
اما گلر ملى پوش پرسپولیس تنها دروازه بانى نبود که در 
این هفته از روى نقطه پنالتى دروازه خود را باز شده دید. 
پیام نیازمند رقیب گلرسرخپوشان براى قرارگرفتن در 
سنگر تیم ملى کشورمان نیز در دیدار برابر ذوب آهن با 
اینکه توانست جهت حرکت توپى که آرمان قاسمى از 
روى نقطه پنالتى روانه دروازه او کرد را درست تشخیص 
بدهد اما در مهار آن ناکام ماند و سپاهان با دریافت این 
گل از همشهرى خود و کسب نتیجه تساوى یک بر یک 
در شهرآورد اصفهان فاصله اش از صدر جدول لیگ از 

یک امتیاز به 3 امتیاز افزایش یافت.
این درحالى اســت که فوالدخوزستان هم که در پایان 
هفته گذشــته هم امتیاز با پرســپولیس و فقط بخاطر  
تفاضل گل کمتر در رتبه دوم جدول ایســتاده بود حاال 
پس از متوقف شدن در خانه برابر مس رفسنجان آن هم 
در یک بازى جنجالى که بخاطر پرتاب اشیاء و نارنجک تا 
آستانه متوقف شدن پیش رفت جایگاه خود را به سربازان 
ژنرال داد که موفق شــدند با برترى یک بر صفر برابر 
ملوانى ها با 9 امتیاز خود را از رده ششــم جدول به یک 

قدمى شاگردان یحیى برسانند و در دومین واگن قطار 
لیگ مستقر شوند.

در مقابل، دیگر مدعى کســب عنوان قهرمانى یعنى 
استقالل هم که شــروع ناامید کننده اى در این رقابت 
ها داشته با تســاوى برابر پیکان، از رده چهارم به رده 

ششم جدول رده بندى سقوط کرد. جالب آنجاست که 
تیم هاى چهارم تا هفتم این مســابقات در پایان هفته 
پنجم همگى در امتیــاز 8 برابر هســتند و تنها مزیت 
تیم هاى باالتر نســبت به پایینى ها تفاضل گل بیشتر 
آنهاست. طنز تلخ ماجرا هم در این است که تیم استقالل 

با وجود پرترافیک بودن بازیکنانش در خط حمله و تعداد 
باالى مهاجمانى که در اختیــار دارد طى این پنج هفته 
فقط چهار گل زده یعنى میانگین کمتر از یک گل براى 
هر بازى. عمق فاجعه آنجاست که فقط دو عدد از این گل 
ها توسط مهاجمان این تیم به ثمر رسیده و دو گل دیگر 

توسط دو مدافع این تیم و تازه یکى از آنها از روى نقطه 
پنالتى روانه دروازه حریفان شده است.

ماجرا به همینجا هم ختم نمى شود. در سمت مقابل 
مهاجمان تیم مدافع عنوان قهرمانى با آن همه آوازه، 
مهاجمان کم نام و نشــان تیم نفت مسجد سلیمان 
قراردارند. آنها با هفت گل زده در این پنج هفته، درکنار 
سپاهان و گل گهرسیرجان، بهترین خط حمله لیگ را 
تاکنون به خود اختصاص داده اند. جالب تر آنکه همین 
مهاجمان تیم جنوبى نفت ســال گذشته با عملکرد 
ضعیفى که از خود برجاى گذاشته بودند، هم تیمشان 
در چهاردهمین واگن قطــار 21 جا خوش کرده بود و 
هم از نظر تعداد گل هاى زده در بین ســایر تیم ها در 
رده یکى مانده به آخر قرارداشتند. اما حاال با کوالکى 
که خط آتش این تیم طى پنج هفته بــه راه انداخته، 
هم تیمشان را به همسایگى سپاهان در واگن پنجم 
رســانده اند و هم، پیمان رنجبرى، مهاجم تبریزى 
این تیم توانســته صدر جدول گلزنان را فعًال به خود 
اختصاص دهد. چه بسا اگر مدافعان این تیم خوزستانى 
هم از سنگر تیم خود بهتر محافظت مى کردند االن 
نفت مسجد سلیمان با صدرنشینى در لیگ 22 شگفتى 

سازتر ظاهر شده بود.
در هفته پنجم یک اتفاق شگفتى آور هم البته روى داد 
و آن اینکه سریال تساوى هاى دو تیم ذوب آهن و مس 
رفسنجان به پنجمین قسمت خود رسید. تساوى هایى 
که اگرچه ایــن دو تیم را در عنوان شکســت ناپذیرى 
همردیف مدعیانى چون پرسپولیس، گل گهر و فوالد 
قرارداده است اما اگر هفته آینده به پیروزى ختم نشود 
موقعیت و جایگاه ســربازان مهدى تارتار و شاگردان 

محمد ربیعى در قطار 22 را تهدید مى کند.

هفته پنجم لیگ برتر زیر ذره بین 

از شگفتى سازى نفت تا خطر ادامه سریال تساوى هاى گاندوها پور مرتضــى
5 5ملت هاى
اعتماد کارلو
تیم ملى در
بود

مانع
شد. م
حتى بر
لیستاس
سفارت

بازگشت ک
گنجى

قط

9روز بعد با ولز و در 29 نوامبر برابر آمریکا قرار 
خواهد گرفت.

سرمربى سپاهان دیدار استقالل و پیکان را از نزدیک 
تماشا کرد.

ژوزه مورایس کــه پس از حضــور در راس کادر فنى 
سپاهان نخستین بازى رســمى خود همراه این تیم را 
در هفته اول لیگ برتر مقابل اســتقالل برگزار کرد و 
توانست همراه تیمش به برترى دو بر صفر دست پیدا 

کند، دوباره در استادیوم آزادى دیده شد.

سرمربى سپاهان که تیمش در دربى اصفهان به تساوى 
یک بر یک مقابل ذوب آهن دست پیدا کرد، دقایقى قبل 
از شروع دیدار تیم هاى استقالل و پیکان وارد ورزشگاه 

آزادى شد تا از نزدیک این مسابقه را تماشا کند.
مورایس در حالى چنین تصمیمى گرفته و به استادیوم 
آزادى رفته که حضورش براى خبرنگاران و تماشاگران 
عجیب است چراکه سپاهان مسابقه خود برابر استقالل 

را برگزار کرده و هفته چهاردهم باید به مصاف پیکان 
برود و دیدارهاى آینده تیمش با این دو تیم نخواهد بود.
سرمربى ســپاهان که تیمش تاکنون دو پیروزى، دو 
مساوى و یک شکست داشته، قصد دارد براى بررسى 
بیشتر لیگ برتر ایران مسابقات داخلى را از نزدیک تماشا 
کند و شرایط بهترى براى تیمش در تقابل با جدى ترین 

رقباى شان در مسیر قهرمانى فراهم بیاورد.

مورایس
 تماشاگر دیدار 
استقالل و پیکان

آراى جدید کمیته انضباطــى در خصوص تیم هاى 
فوتسال گیتى پسند و  گهر زمین سیرجان صادر شد.

دیدار فوتســال دو تیــم گیتى پســند و گهر زمین 
ســیرجان روز یکم شــهریورماه برگزار و از سوى 
مجتبى مزروعى، آنالیزور تیم گیتى پســند تخلفاتى 
مبنى بر رفتار غیرورزشــى در قبال داور مسابقه رخ 
داد. وى به توبیخ کتبى و پرداخت 100 میلیون ریال 

جریمه نقدى محکوم شد.
با توجه تخلفات حســین افضلى، سرمربى تیم گهر 
زمین ســیرجان مبنى بر رفتار غیرورزشى که سبب 
وقفه در ادامه مســابقه شــد، وى به یک جلسه از 
همراهى تیم خود محروم اســت و باید 100 میلیون 

ریال جریمه نقدى پرداخت کند.
تیم گیتى پســند اصفهان به دلیل داشتن 3 بازیکن 

اخطــارى و تخلفات تماشــاگرانش مبنى بر پرتاب 
بطرى آب و فحاشى به داوران مسابقه، به پرداخت 

250 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد.
تیم گهر زمین ســیرجان به دلیل داشتن 6 بازیکن 
اخطارى و پرتاب بطرى آب از سوى تماشاگران این 
تیم که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد، به 200 میلیون 

ریال جریمه نقدى محکوم شد.

جریمه نقدى گیتى پسند و گهر زمین

داور بین المللى فوتبال کشورمان، انتظار قضاوتش در فینال جام جهانى قطر را یک 
توقع بى جا دانست.

علیرضا فغانى داور بین المللى کشورمان درباره انتظاراتى که از او براى قضاوت در 
فینال جام جهانى قطر وجود دارد، گفت: این حق همه داورانى است که در جام جهانى 
خوب سوت بزنند،  توقعى در کشورمان ایجاد شده است که چون در جام جهانى قبلى 
بازى رده بندى را قضاوت کرده ایم، در این دوره باید فینال را سوت بزنیم، این توقع 
بى جایى است و همه چیز بستگى به عملکردمان در تورنمنت دارد. امکان دارد شما 
بهترین داور دنیا باشید اما در یک تورنمنت در یک یا دو بازى عملکرد خوبى نداشته 
باشید و جایگاه تان را از دست بدهید، پس  براى ما در قطر همه چیز از صفر شروع 
مى شود و از پله اول شــروع مى کنیم و هر بازى براى ما حکم فینال را دارد و تمام 

تمرکزمان را هم روى همان بازى مى گذاریم.
فغانى درباره رابطه اش با پیرلوئیجى کولینا رئیس کمیته داوران فیفا، اظهار داشت: 
بین ما رابطه استاد و شــاگردى یا همان فرزند و پدرى است و وى به همه داوران 

لطف دارد و راهنمایى مى کند. در کالس ها و جلســات آنالین با کولینا در ارتباط 
هستیم و آمادگى و عملکرد داوران چک مى شود.

فغانى: انتظار قضاوت در فینال جام جهانى توقع بى جایى است

ر ین ربر ىز بى ى
ت ثابت تیم ملى در 

ـود ایران به جام 
لى در باالترین 
بال باشــگاهى 
ل ســتاره هاى 

ـى درخشان 
که احتمال
جددش با 
ن ها در 
ى وجود 

ـه در این 
4س 94 درصدى را ثبت کرد 
سالم به هم تیمى هایش داد، 
ل زمینى با بازیکنان حریف

بار  یک پاس کلیــدى و دو  و
و دو تکل ســالم از فاکتورهاى 

یشب او بود.
طف حضور محرمى 
 دینامو بــه جایى 

ى چ ب وی ن ر ر ر ى ر ق
شرایط آفساید بیش از پیش به چشم بیاید.

همچنین نکته جالــب دیگر در خصوص عمل
فوق العاده صادق محرمى این است
رحیم استرلینگ، و
گران قیمت چل
به ع
یـــ

نظــمســتقیم صــادق از
آمــارى ضعیف ترین بازیکن نمره
بین شــاگردان توخل لقب گر
موضوعى که خلق فشــار از س
محرمى روى این وینگر استث
را به خوبى نشان مى دهد. کماا

صحنه هــاى تقابل این در یکى از
جها جام بازیکن که ممکن اســت در
ش بازى ایران مقابل انگلستان هم تکرار
صادق محرمى با قدرت برابر نفوذ استرلی
ایستادگى کرد و در نهایت با تسلط ک
توپ را تا خروج از خــط عرضى ز

مشایعت کرد.
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به زودى عملیات احداث خط ریلى راه آهن به پاالیشگاه اصفهان آغاز مى شود.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در جریان بازدید گروهى از صنعتگران کشور 
چین از این مجموعه گفت: این طرح مى تواند یک زیرســاخت اساسى براى شهرك 
انرژى اصفهان محســوب شود.محســن قدیرى ادامه داد: با اجراى 80 کیلومتر خط 
ریلى تمامى صنایع و کارخانه هاى مستقر در محدوده شاهین شهر همچون پاالیشگاه 
اصفهان تا سال 1405 به راه آهن سراسرى متصل خواهند شد و این شرکت مى تواند 
15 میلیون تن انواع فرآورده هاى نفتى را از طریق خطوط ریلى به سراسر کشور حمل 
کند.وى دستیابى به مزیت رقابتى پایدار را نیازمند تغییرات در جهت تکنولوژى و توسعه 
کسب وکار و زنجیره ارزش دانست و تاکید کرد: این شرکت با حرکت در راستاى توسعه 

پایدار، توانایى تولید بیش از 400 فرآورده نفتى را در آینده دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: بر اساس برنامه 1405 تولید نفت سفید، 

نفت کوره و گازوئیل معمولى پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن 
نیز به حداقل ممکن مى رسد و تمام محصوالت این شرکت به غیر از گازوئیل و بنزین 

صادرات محور خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان، در راستاى 
تفاهم نامه همکارى سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور و شرکت سرمایه گذارى 
تامین اجتماعى (شستا) به منظور توانمندسازى کارکنان و تکنسین هاى شرکت هاى 
تابعه شستا، جلسه هم اندیشى با حضور آرش اخوان طبســى مدیر کل آموزش فنى 
حرفه اى استان، عباس مهدیان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزى این اداره کل 
و ایرج توکلى رییس واحد آموزش در صنایع، شفیعى مدیر آموزش شرکت ذوب آهن، 
فرهت مشاور منابع انسانى ذوب آهن، بهرامى معاون منابع انسانى و توسعه مدیریت 

ذوب آهن صورت پذیرفت.
در ایــن جلســه در خصــوص مســابقات جهانــى مهــارت و حمایــت مــادى 
و معنــوى شــرکت ذوب آهــن از نخبــگان مهارتــى، پشــتیبانى از نخبــگان 
امنیــت ســایبرى پس از طــى دوره هــاى مهارتــى، همــکارى هــاى دوجانبه 
در خصوص آمــوزش خانواده کارکنــان شــرکت ذوب آهن اصفهــان، همچنین 
آموزشــهاى تخصصــى مهارتى بــه کارکنــان ذوب آهــن بحث و تبــادل نظر

 انجام پذیرفت.

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى تخصصى متالورژى، فوالد، ریخته گرى ماشین 
آالت و صنایع وابســته با حضور شــرکت هاى فعال دراین حوزه ها در شهر اصفهان 

برگزار گردید.

رئیس دانشکده مهندسى مواد دانشگاه آزاداسالمى واحد نجف آبادگفت: حضور بیش 
از 041 شرکت فعال و چهره هاى تخصصى، روساى شوراى شهر و نمایندگان مجلس 
در این نمایشــگاه نقطه عطف درجهت نگاه ویژه به این صنعت بوده که امید را دربین 

صنعتگران این حوزه تداعى مى کند.
مهدى امیدى گفت: دانشکده مهندسى مواد دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مستقل 
نجف آباد با حضور در این نمایشــگاه ضمن ارائه و معرفى توانمندى هاى دانشگاه در 
حوزه متالورژى و صنعت فوالد، با معرفى طرح پویش دانشــگاه آزاد اسالمى در کنار 
معرفى توانمندى ها و خدمات قابل ارائه مرکز تحقیقات مواد پیشرفته به صنایع، اقدام 
به برگزارى نشست هاى تخصصى در راستاى ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با صنعت 

نموده است.
وى تاکید کرد: حضور فعال اعضاى هیات علمى دانشــکده مهندسى مواد جهت ارائه 
مشاوره هاى تخصصى براى سایر سطوح صنعت را مى توان از نقاط عطف برگزارى این 

نمایشگاه در غرفه دانشگاه آزاد اسالمى برشمرد.

پاالیشگاه اصفهان به راه آهن سراسرى متصل مى شود

هم اندیشى مدیر کل فنى و حرفه اى با مسئولین ذوب آهن 

حضوردانشگاه نجف آباد در نمایشگاه تخصصى اصفهان

با به روزرسانى زیرساختهاى مخابراتى، پوشش اپراتور همراه اول در محدوده میالگرد 
از توابع شهرستان فریدون شهر  توسعه یافت.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در راستاى برقرارى عدالت ارتباطى 
و ارتقاء ارتباطات روستایى، با بروزرسانى تجهیزات سایت STB میالگرد، این سایت 
نیز به تکنولوژى G3 مجهز گردید و موجبات افزایش کیفیت سرویس هاى همراه اول 

در این منطقه و کاهش نقاط کور فراهم شد.
گفتنى اســت، میالگرد، روســتایى از توابع بخش مرکزى شهرســتان فریدون شهر 
در اســتان اصفهان  اســت.  این روســتا در دهســتان برف انبار قرار دارد و براساس 
سرشــمارى مرکز آمار ایران در ســال 5831، جمعیــت آن 226 نفــر (331خانوار)

 بوده  است.

توسعه شبکه همراه اول در فریدونشهر

ساسان اکبرزاده
آیین بهره بردارى از خط چهــارم اتوبوس هاى تندرو و 
پایانه هاى ترکیبى جى و سامانه هوشمند حمل و نقل 
عمومى، اطالع رسانى از زمان رسیدن اتوبوس با اعتبار 
240 میلیارد تومان با حضور شهردار، رئیس و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، پلیس راهور استان و... 

برگزار شد. 
در ابتــداى این آیین شــهردار و دیگر مســئوالن با 
توضیحات مسئوالن مربوطه در جریان روند فعالیت هاى 
انجام شــده قرار گرفته و با سوارشدن بر اتوبوس هاى 
تندرو و توقف در چند ایســتگاه، شــیوه فعالیت این 
اتوبوس هاى تندرو را از شــهروندان جویا شده و آنها از 
این اقدام ابراز رضایت کردند. شهردار، رئیس و اعضاى 
شوراى شــهر اصفهان هم چنین از ســامانه هوشمند 
حمل ونقل عمومى و اطالع رســانى از زمان رسیدن 

اتوبوس بازدید کردند. 
در این آیین، رئیس شوراى شهر اصفهان در کتابخانه 
مرکزى شهردارى اصفهان با قدردانى از همه کسانى که 
در گذشته و حال در این راســتا فعالیت داشتند و دارند، 
گفت: کمک به تســهیل در تردد مردم در سطح شهر، 
یکى از اقدامات خوب و خداپسندانه بوده که البته خود 
مردم و شهروندان هم باید در این امر مشارکت داشته 

باشند تا کارها به خوبى پیش رود. 
محمد نورصالحى با بیان اینکه شوراى اسالمى شهر 
اصفهان هم آمادگى کمک هاى الزم را دارد افزود: ما 
آمادگى داریم هر آنچه الزم است را در این راستا انجام 

دهیم تا شهر اصفهان سرآمد باشد. 
وى گفت: شوراى اسالمى شهر اصفهان در این دوره 

بیش از یک ســوم بودجه یعنى بیش از 5 هزار میلیارد 
تومان را به این کار اختصاص داده است و براى افزایش 
ناوگان حمل و نقل شهرى تالش مى کند. این درحالى 
است که ناوگان اتوبوسرانى قبل از شیوع ویروس کرونا 
1200 اتوبوس داشــت که بــه 600 اتوبوس کاهش 
یافت و تالش شد تا در زمان بازگشایى مدارس به هزار 

دستگاه برسد. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان از توسعۀ ناوگان 
اتوبوسرانى خبر داد و گفت: ما در شوراى اسالمى شهر 
اصفهان و همکارانمان در شهردارى و واحد اتوبوسرانى 
همه تالش خود را براى کاهش سرفاصله اتوبوس ها از 

11 دقیقه به کمتر از این میزان به کار خواهیم بست. 
نورصالحى به این نکته هم اشاره کرد که رعایت قوانین 
رانندگى از سوى شهروندان هم مى توانند ترافیک در 

سطح شهر را بهبود بخشد. 
وى خط یک مترو را که روزانه بیش از 80هزار مسافر را 
جابجا مى کند وسیله بسیار خوبى براى تردد مردم عنوان 
و اظهار امیدوارى کرد تا شهر اصفهان، شهرى نمونه در 

کاهش تصادفات و تسهیل در تردد مردم باشد. 
■■■

رئیس پلیس راهور استان اصفهان دیگر سخنران این 
آیین بود که ترافیک را از مســائل مهم و پیچیده براى 
شهرهاى بزرگ همچون کالنشهر اصفهان برشمرد و 
گفت: امروز ترافیک در شهرهاى بزرگ کشور دغدغه اى 
شده که اگر به آن توجه نشود مى تواند به صورت یک 
پدیده امنیتى شهرى درآید و امروز خدا را شاکریم که به 

این امر در اصفهان توجه شده است. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى گفت: اخیراً از متروى 

اصفهان بازدید داشــتم و حقیقتًا شاهد کارى جهادى 
بودیم و آن توجه به زیرساخت هاست که در سطح کشور 

و شهرها باید مورد توجه باشد. 
وى با برشمردن مزیت هایى چون عدم تصادفات، عدم 
آلودگى و... در مباحث حمل ونقل ریلى گفت: حمل ونقل 

ریلى پس از خطوط شهرى بسیار مهم مى باشد. 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان مى گوید: ما هر روزه با 
پوست و استخوان وجود ترافیک در شهر و مشکالت آن 
را حس مى کنیم و اگر شاهد توسعه حمل و نقل ریلى در 
اصفهان باشیم، با تصادفات کمترى مواجه خواهیم شد. 
سرهنگ محمدى معتقد است: اعتماد هوشمندسازى 
و رسیدن به موقع اتوبوس ها در ایستگاه، موجب خواهد 
شد تا شهروندان بیش از پیش از اتوبوس استفاده کرده 
و دیگر ما شاهد خودروهاى تک سرنشین نخواهیم بود. 
وى گوشى همراه را یکى از وسایل ارتباطى براى کنترل 
خودروها خواند و گفت: مردم باید به زیرساخت هایى که 
ایجاد مى شوند توجه داشته، چرا که امروز نقش مردم 
در این زمینه ها، کمتر از مســئوالن نیست. بنابراین از 
همه مردم مى خواهم تــا از اقداماتى که صورت گرفته 

استقبال کنند. 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ما در شهرهاى 
کاشــان، نجف آباد و... حتى یک دوربیــن نداریم که 
امید است به این شهرها نیز رسیدگى شود.  سرهنگ 
محمدى این را هم گفت که کشــور باید به اســتان 
اصفهان از نظر مالى و... نگاه ویژه داشــته باشد تا این 
اســتان بافرهنگ، همچون گذشته مترقى و شاخص 

باشد. 
■■■

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردارى اصفهان نیز 
رویکرد این معاونت از بعد از مطالعات جامع را رویکردى 
انسان محور دانست که در جهان توسعه یافته و بر مبناى 

حمل ونقل خودرومحور است. 
حسین حق شــناس افزود: حمل و نقل خودرو محور، 
یعنى اینکه مردم در جابجایى از خودرو استفاده کنند که 
مشکالت ترافیک، آلودگى هوا و... را در جهان به ارمغان 
آورده است و بعد از آن حمل ونقل انسان محور مدنظر 
قرار گرفت که مبناى آن حمل و نقل پاك، استفاده از 

دوچرخه و... براى اصفهان پیش بینى شد. 
وى ادامه داد: باتوجه به اینکه حمل ونقل ریلى بســیار 
هزینه بر اســت، ما براى حمل نقل همگانى در شــهر 
اصفهان 12 خط تندرو اتوبــوس (BRT) پیش بینى 
کردیم که نخســتین خط آن در سال 1390 راه اندازى 
شده اســت و امروز نیز چهارمین خط BRT به صورت 
رسمى به عنوان خط شرقى-غربى به صورت رسمى 

به بهره بردارى رسید.
معــاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
مى گوید: خط BRT از شــرق از پایانــه ترکیبى جى 
و از مرکز شــهر عبور کرده و در غرب بــه پایانه درچه 
مى رسد و پیش بینى مى شــود روزانه 25 هزار مسافر 

را جابجا کند. 
وى هزینه اجرایى این پروژه را 150 میلیارد تومان بیان 
کرد و گفت: باتوجه به هزینــۀ بهره بردارى، قیمت هر 
بلیط براى مسافر اندك خواهد بود و این خدمت یکى از 

خدمات انسان محور به شمار مى رود.
حق شناس گفت: طول خط تندرو 18 کیلومتر است و 
داراى 43 ایستگاه بوده که از پایانه ترکیبى جى در شرق 

اصفهان تا پایانه سه راه درچه در غرب اصفهان است. 
حق شــناس با تاکید بــر اینکه نصب 50 دســتگاه 
مانیتورینگ در ایستگاه ها به صورت محدود مى تواند 
خدمت ارائه دهد، افزود: در این راستا نرم افزارى به نام 
«اصرو» طراحى و صحت سنجى شده است و قابلیت 

دانلود براى شهروندان را نیز دارد.
حق شــناس با قدردانى از همه کسانى که در این راستا 
فعالیت کردند خاطرنشان کرد: اصفهان از نظر نو بودن 
 BRT و پیشتاز بودن سامانه ها، اولین و از لحاظ خطوط

بعد از تهران، مقام دوم را داراست. 
وى به برنامه هاى مهرماه ســال جــارى همزمان با 
بازگشایى مدارس هم اشاره کرد و گفت: خرید تعدادى 
میدل باس و مینى بوس و بازسازى و نوسازى اتوبوس ها 
مدنظر اســت و با آموزش و پرورش براى ســرویس 
مدارس، ایجاد فضاى ایمــن و... آموزش رانندگان و... 

اقدامات الزم صورت پذیرفته است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
همه شــهروندان خواســت تا با تماس با شماره 137 
نقطه نظرات، پیشــنهادات، مســائل و مشکالت در 

زمینه هاى مذکور را با این معاونت در میان بگذارند. 
■■■

در طى بازدید شــهردار و دیگر مسئوالن، مدیرعامل 
سازمان پایانه هاى شــهردارى اصفهان گفت: ایجاد 
ترمینال ترکیبى، اقدامى براى همفزایى و مشارکت در 

دوره ششم و تأکید شهردار اصفهان بوده است. 
ابوالفضل توکلى گفت: پایانه ترکیبى جى در راستاى 
رفت و آمد شهرى و مســافربرى بود و خط تندرو، در 
کنار آن مى باشد. این درحالى است که براى اولین بار 
در کشور معاینه فنى موتورسیکلت، در کنار این خدمات 

ارائه مى گردد. 
عباس روحانى مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان هم یکــى از ویژگى هاى ایــن خط BRT را 
استفاده مردم به ویژه دانشجویان دانشگاه هاى صنعتى، 
دانشگاه اصفهان و خوراســگان براى تردد دانست که 

مى توانند از شرق به غرب تردد کنند.. 
در پایان این آییــن در کتابخانه مرکزى شــهردارى 
اصفهان و در حضور شهردار، اعضاى شوراى شهر و... از 

جمعى از دست اندرکاران، ناوبران و... تجلیل شد.

در مراسم افتتاح خط شرقی غربی اتوبوس تندروی اصفهان عنوان شد؛

۲۵۰۰۰ مسافر با چهارمین BRT جابه جا می شوند


