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ناهنجارى
 در قلب اصفهان

معمارى امروز 
تحقیرمان مى کند
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وحشت حیات وحش
3

در روز سینما، کتاب هاى 
سینمایى با 30 درصد تخفیف

12 تیم اورژانسى از اصفهان 
به مناطق مرزى اعزام شدند
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عادت هاى غذایى 
که باید  به کودکانتان 

بیـــاموزید

ژانر فاجعه، 5 سال روى پرده
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کارشناسى مریض
مانع اجراى
 پروژه قطار

  تهران-اصفهان 

تغذیــه صحیــح کودك الزمه رشــد 
مطلوب و تأمین انرژى و ریزمغذى ها 
براى تأمین نیازهاى بدن اســت. 

البته به معناى وادار کردن کودك 
به خوردن مقدار زیادى غذا...

رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان در جلسه 
پنجاه وپنجم شوراى اســالمى شهر اصفهان با اشاره 
به انعکاس خبر هفته گذشته در خصوص پروژه قطار 
سریع الســیر تهران-اصفهان، گفت: هفته گذشته در 
صحن علنى شوراى اسالمى شهر مطالبى درباره این 
پروژه مطرح کردم، اما برخى در حــوزه راه و ترابرى 
تصور کردند، شوراى اسالمى شــهر به میزان هزینه 
شده اعتراض دارد. محمد نورصالحى با بیان اینکه 26 

سال از کلنگزنى پروژه...

اولتیماتوم  شوراى شهر  به شهردار اصفهاناولتیماتوم  شوراى شهر  به شهردار اصفهان
مشکالت شهمشکالت شهررك شهیدك شهید  کشورى قاسم زاده را به شورا مىکشورى قاسم زاده را به شورا مى  کشاند؟کشاند؟
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آوار، آخرین اکران «سینما ایران»

واکنش مدافع ملى پوش سپاهان
 به نیمکت نشینى

مدافع ملى پوش تیم فوتبال ســپاهان با انتشــار پســتى در صفحه 
اینستاگرام خود ضمن صحبت درباره نیمکت نشین از توافق با باشگاه 

براى ادامه همکارى نوشته است.
از لیگ نوزدهم که امید نورافکن به عنوان یکى از خریدهاى امیر 

قلعله نویى براى تقویت سپاهان از شارلرواى بلژیک ...
7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

از صدرنشین ماندن 
پرسپولیس تا تساوى 

اصفهانى ها  

هفته ششم لیگ برتر زیر ذره بین
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مهاجم سپاهانى استقالل 

گل زد

کالس بدون معلم نخواهیم داشت گوشى آینده سامسونگ را  مى توان به دستبند تبدیل کرد!جهان نما تولید روزانه 17 ُتن زباله عفونى در 7 شهرستان استان اصفهان تکنولوژى معجز ه یک رژیم غذایى به نام بلغور جواستان سالمت

استاندار تأکید کرد؛

موزه بزرگ اصفهان در کارخانه 
ریسباف احیا مى شود
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آگهی تجدید مزایده 

علی اصغر حاج حیدری –شهردار خمینی شهر 

چاپ دوم 

 شهردارى خمینى شهر در نظر دارد مزایده جایگاه CNG عماد سیادت به شــماره 5001093298000013 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

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

مواعد زمانى:

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده : ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى
 اطالعات تماس و آدرس دستگاه :خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

م.الف:   ۱۳۷۶۴۴۸                          

تاریخ انتشار فراخوان :      1401.06.14
مهلت بازدید فراخوان  :    1401.06.27              

مهلت ارسال پیشنهادات :   1401.07.06   
زمان بازگشایى پاکت ها :  1401.07.07

ك الزمه رشــد 
و ریزمغذى ها 
دن اســت. 
ن کودك

 غذا...

ا گ ا آ ش گ

1. مزایــده گــزار: مجتمــع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر ، میــدان شــهید علیخانى، خیابــان بهارســتان غربى
 جنب شهربازى ملک شهر

2. موضوع مزایده:
1-2.  اجاره محل کافى شاپ و سالن هاى موجود به همراه نانوایى

2-2.  اجاره دریاچه مصنوعى جهت قایقرانى ورزشى،تفریحى و ماهیگیرى
3-2. اجاره تاالر در دو طبقه به همراه سالن غذاخورى مستقل

4-2. اجاره رستوران جزیره نگارستان با آشپزخانه مجهز
5-2. اجاره مجموعه ویالهاى اقامتى ساحلى (1 خوابه ، 2 خوابه، 4 خوابه)

3. میزان سپرده شرکت در مزایده:
1-3.  سپرده شرکت در مزایده کافى شاپ مبلغ  300/000/000 ریال
2-3. سپرده شرکت در مزایده دریاچه مصنوعى  200/000/000 ریال

3-3. سپرده شرکت در مزایده تاالر به همراه سالن غذاخورى مستقل 600/000/000 ریال
4-3. سپرده شرکت در مزایده رستوران جزیره نگارستان 350/000/000 ریال

5-3. سپرده شرکت در مزایده مجموعه ویالهاى اقامتى ساحلى 700/000/000 ریال
4. محل و مهلت بازدید از مکان و دریافت اســناد مزایده: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر  میدان شهید علیخانى،

 خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 16 مورخ 1401/06/22
5 . محل و مهلت تحویل پیشنهادات: مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر، میدان شهید علیخانى  خیابان بهارستان غربى، جنب 

شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/06/24
6.  محل و زمان بازگشایى پیشــنهادات: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشــهر، بعد از چهارراه اراك، پالك 137 ساعت 11

 مورخ 1401/06/27 سازمان مجتمع هاى سیاحتى کوثر
از تمامى متقاضیان واجد صالحیت دعوت مى گردد با همراه داشتن مدارك سوابق کارى در تاریخ تعیین شده  به واحد ادارى مراجعه نمایند.

جهت کسب اطالعات با شماره 09111752696  -  03134428985 واحد ادارى تماس حاصل گردد.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر

چاپ دوم 

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: در سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان 
مالیات در این استان وصول شده است که پیش بینى امسال، وصول 31 هزار میلیارد 
تومان مالیات اســت و امیدواریم بتوانیم در راستاى تحقق عادالنه درآمدهاى مالیاتى 

حرکت کنیم.
عباس مزیکى با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقاى عدالت اجتماعى 
در کشور اظهار داشت: اجراى قانون پایانه  هاى فروشگاهى و سامانه مودیان گامى در 
راستاى بهبود فضاى کسب و کار فعاالن اقتصادى اســت و پیاده سازى نظام مالیاتى 

هوشمند موجب تحقق عدالت اجتماعى و جلوگیرى از فرار مالیاتى  مى شود.
وى با بیان اینکه، با اجراى این قانون مودیان مکلف هستند کارتخوان هاى خود را در 
سامانه الکترونیکى سازمان امور مالیاتى ثبت کنند، گفت: 18 خدمت مالیاتى همچون 
شــماره اقتصادى، خالصه پرونده، ارائــه اظهارنامه و صورت معامــالت و پرداخت 
my.tax.gov. الکترونیکى و ابالغ در درگاه خدمات الکترونیکى مالیات به نشانى

ir ارائه شده است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان افزود: قانون پایانه هاى فروشگاهى و سامانه 
مودیان براى نظام مالیاتى داراى اهمیت اســت و در بهبود فضاى کسب و کار فعاالن 

اقتصادى تاثیر گذار است.

وى خاطرنشان کرد: در این قانون تمامى کســبه و فعاالن اقتصادى ملزم هستند که 
کارتخوان ها و پایانه هاى فروشگاهى خود را به سامانه هاى سازمان امور مالیاتى متصل 

کنند و از طریق اطالعات این سامانه ها، مالیات آن ها محاسبه و صادر خواهد شد.
مزیکى  چنین گفت: با اجراى قانون پایانه هاى فروشــگاهى و فعال ســازى سامانه 
مودیان از طریق درگاه خدمات الکترونیکى سازمان امورمالیاتى کشور، سامانه قادر به 
ارائه سود و زیان فعاالن اقتصادى خواهد بود و کارشناسان مالیاتىهیچگونه دخالتى در 
تعیین مالیات ها نخواهند داشت و این ویژ گى کمک شایانى به برقرارى عدالت مالیاتى 

خواهد کرد.
وى با اشاره به تبیین و توضیح اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهى وسامانه مودیان و 
نحوه اجراى آن براى فعاالن اقتصادى گفت: به منظور اجراى مطلوب این قانون باید 
همه  فعاالن اقتصادى، اتحادیه ها، اصناف و تشــکل هاى صنفــى وحرفه اى با نظام 

مالیاتى همکارى کنند.
 وى خاطرنشان کرد: در ســال گذشــته حدود 20 هزار میلیارد تومان مالیات در این 
اســتان وصول شــده اســت که پیش بینى امســال، وصول 31 هزار میلیارد تومان 
مالیات اســت و امیدواریم بتوانیم در راســتاى تحقق عادالنه درآمدهــاى مالیاتى 

حرکت کنیم.

نشست «طرح و پیگیرى مشکالت فعاالن اقتصادى در حوزه رفع تعهد ارزى صادرات» 
با حضور معاون دفتر خدمات ارزى و مالى ســازمان توســعه تجارت در اتاق بازرگانى 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، ناهید دشتدار معاون دفتر خدمات ارزى 
و مالى سازمان توسعه تجارت در این نشست با تشــریح بخشنامه هاى مربوط به رفع 
تعهدات ارزى صادرکنندگان اظهار داشت: استان اصفهان یکى از بهترین عملکردها را 
در ایفاى تعهدات ارزى در کشور دارد و در بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار موفق 
بوده است. در واقع نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات استان به کل تعهدات سررسید 

شده آن 96 درصد است، درحالى که میانگین کشورى 87 درصد مى باشد.
وى با بیان اینکه از سال 97 تاکنون بسیارى از استان ها به دلیل مشکالتى مانند تحریم 
و شیوع بیمارى کرونا با کاهش صادرات مواجه شــده اند، ادامه داد: این در حالى است 
که استان اصفهان پس از کاهش نامحسوس صادرات در سال 99 نسبت به سال 98 
در ادامه با جهش بســیار خوبى در صادرات مواجه شد که نشان دهنده فعالیت مناسب 

صادرکنندگان این استان است.
دشــتدار با بیان اینکه 62 درصد از 1188 بازرگان اســتان اصفهان از بخش تولیدى 
هستند، افزود: کل تعهدات ارزى اســتان از سال 97 تاکنون 7,5 میلیارد یورو است که 
6,8 میلیارد یورو آن سررسید شده و 710 میلیون یورو هنوز سررسید نشده است. میزان 

بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان استان اصفهان از سال 97 تاکنون بیش 
از 6,5 میلیارد یورو و به میزان 96 درصد بوده است.

معاون دفتر خدمات ارزى و مالى سازمان توسعه تجارت درباره نحوه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات صادرکنندگان اســتان اصفهان گفت: 55 درصد بازگشت این ارز از طریق 
واردات، 28 درصد از طریق فروش ارز در ســامانه نیما و درصد جزئى ترى نیز از سایر 
روش ها بوده است. در اســتان اصفهان صادرکنندگانى که برابر یا بیش از صد درص د 
تعهدات ارزى خود را ایفا کرده اند، حــدود 413 میلیون یورو مازاد ایفاى تعهد دارند که 

نشان از توجه صادرکنندگان اصفهان به این امر است.

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 BTS میالگرد، این سایت 
نیز به تکنولوژى ۳G 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 1385، جمعیــت آن 622 نفــر (133خانوار) 

بوده  است.

20 هزار میلیارد تومان مالیات استان اصفهان وصول شد

رتبه ممتاز استان اصفهان در بازگشت ارز حاصل از صادرات 

توسعه شبکه همراه اول در فریدونشهر
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قىنپاسمججااجم سپاهانى استقالل  لى اجم سپاهانى استقالللس

دزللزد لزدزددزدلل

خواستگار الکچرى معرفى مى کنیم، سکه مى گیریم

دالالنى که عشق مى فروشند!
گزارش روز
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اولتیماتوم پلیس
به مجرمان خشن

کالس بدون معلم
نخواهیم داشت

خبرخوان
سرقت از

خودروهاى وارداتى
مدیرعامل سازمان جمع آورى    ایسنا |
و فروش اموال تملیکى با اشــاره به سرقت 
قطعات خودروهاى وارداتــى که در گمرك 
و بنادر قرار دارد، در پاســخ بــه اینکه کدام 
تجهیزات خودروها به ســرقت رفته اســت، 
پاسخ داد: این قطعات شــامل زاپاس، ضبط 
صوت و کامپیوتر خودرو مى شــود. بر اساس 
این گــزارش، برخى واردکننــدگان چندى 
پیش از این موضوع خبر دادنــد که قطعات 
خودروهاى وارداتى که در گمرك و بنادر قرار 
دارند به سرقت رفته است و این موضوع توسط 

مسئوالن هم تأیید شد.

رکورد تردد شکست
مدیــرکل راهــدارى و حمل    ایسنا |
و نقل جاده اى اســتان کرمانشــاه از خروج 
بیش از 40 هزار زائر از مرز خســروى در 24 
ساعت خبر داد و گفت: این میزان تردد از زمان 
بازگشــایى مرز تاکنون بى سابقه بوده است. 
فریبرز کرمى عنوان کرد: مجموع زوارى که 
از ابتداى بازگشایى خسروى از این مرز عازم 
عتبات عالیات شده اند به بیش از 179 هزار و 
600 نفر رسید. وى افزود: تاکنون بیش از 15 
هزار نفر از طریق این مرز وارد کشور شده اند.

مرگ همزمان 3 کودك
در پى اعالم مرکــز فوریت هاى    رکنا |
پلیســى 110 مبنى بر جان باختن سه کودك 
در اســتخر ذخیره آب دامدارى، در روستاى 
نرجه شهرستان تاکســتان در استان قزوین، 
بالفاصله عوامــل انتظامى بــه محل اعزام 
شدند. جانباختگان فرزندان یکى از کارگران 
دامدارى بودند که پس از مدتى جستجو، جسد 
هر سه کودك را در استخر ذخیره آب دامدارى 
پیدا کرده اســت. این کودکان به دلیل عمق 
زیاد استخر و نا آشنایى با فنون شنا، دچار این 

حادثه شدند.

مشاهده  واضح 
بشقاب پرنده  

عکس هایــى در فضــاى    خبرآنالین |
مجازى منتشــر شــده اند که به طور واضح 
تصویرى از یک بشقاب پرنده دیسکى شکل 
را در آسمان مکزیک نشــان مى دهند.گفته 
مى شود این بشــقاب پرنده به طور تخمینى 
حدود 50 فوت (15/24 متــر) عرض دارد و 
پیش از ناپدیدشــدن در فضا و در حین وقوع 
طوفان مشــاهده شده اســت. عکس هاى 
باکیفیت «خوان مانوئل سانچز» سر و صداى 

زیادى در مکزیک به پا کرد.  

زمان اعالم نتایج کنکور
وزیر علوم    خبرگزارى صداوسیما |
گفت: بــراى اعالم نتایج کنکور سراســرى 
منتظر دریافت ســوابق تحصیلى از آموزش 
و پرورش هستیم. برخى رشــته ها مصاحبه 
دارند که پس از ارســال به سازمان سنجش 
طبق پیش بینى ها هفته آینــده نتایج اعالم 

خواهند شد. 

مهاجرت160
متخصص قلب

اساس   روزنامه دنیاى اقتصاد | بر 
آمار ظرف یکسال گذشــته 160متخصص 
قلب مهاجرت کرده اند. در همین مدت 30هزار 
کادر درمان از دانشــکده هاى علوم پزشکى 
درخواســت good standing داشته اند که 
مقصدشان عمان بوده است. همچنین ظرف 
چهارسال گذشته 16 هزار پزشک عمومى از 

کشور مهاجرت کرده اند.

 بانک شهر ورشکست شده؟
بانک شــهر یکــى دیگر از    روزنامه ایران |
بانک هاى زیانده است که هرچند توانسته سال 1400، 
حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان سود شناسایى کند 
و روند سودســازى خود را در فصل بهار سال  جارى 
ادامه دهد، اما همچنان با زیان انباشــته 21 هزار و 
600 میلیارد تومانى روبه رو اســت که این رقم بیش 
از 14 برابر سرمایه ثبت شده آن است. از این رو بانک 
در دوره هاى گذشته مشمول ماده 141 قانون تجارت 

(قانون ورشکستگى) قرار گرفته بود.

چرا براى ملکه عزادار شدید؟! 
طیــف  رســانه هاى    روزنامه کیهان|
مدعى اصالحات هماننــد صحنه گردانان اجاره اى 
مجالس عزا، در غم فقدان ملکه کشــورى جنایتکار 
علیه ملت ایــران جامه درانى کردنــد. روزنامه هاى 
«سازندگى» ، «هم میهن» ، «شرق» و «آرمان ملى» 
در گزارش هاى مفصل بدون اشاره به جنایات انگلیس 
خبیث علیه ملت ایران در دوره سلطنت الیزابت دوم ، 
تالش کردنــد ضمن تطهیر وى چهــره اى رئوف و 
مهربان از این ملکه جنایتکار ترسیم کنند که حامى 

حقوق بشر، محیط زیست و حتى حیوانات بود!

به شوراى امنیت نمى رویم
نشست شوراى حکام آژانس    روزنامه ایران |
بین المللى انرژى اتمى روز دوشنبه برگزار خواهد شد 
و بعید به نظر مى رسد که شاهد سناریوى بدبینانه اى 
باشــیم که ضمن آن غربى ها قید هرگونه توافق با 
ایران را بزنند و شوراى حکام پرونده هسته اى ایران 
را به شــوراى امنیت ســازمان ملل ارجاع دهد. آن 
چیزى که بیشتر محتمل است، این است که مجدداً 
یک قطعنامه تذکرآمیز صادر شود که در آن از ایران 

همکارى بیشتر با آژانس درخواست شود.

چرا دولت از نقطه قوتش 
استفاده نمى کند؟ 

یکى از نــکات مثبتى    روزنامه اعتماد |
که براى دولت جدید شمرده مى شد، یکدستى کامل 
جریان حاکمیت بود به این معنى که حداقل از درون 
ساختار قدرت کسى با سیاست هاى دولت مخالفت 
نمى کند یا چوب الى چرخ آن نمى گذارد. خوشبختانه 
در برخى موارد این موضوع پاسخ مناسب داده است، 
از جمله آزاد شــدن ورزشــگاه ها براى حضور زنان 
که در دولت جدید انجام شــد که اگر در دولت قبل 
بود کفن پوشــان راهى ورزشــگاه ها مى شدند. ولى 
معلوم نیســت چرا در زمینه برجام از این نقطه قوت 
خود اســتفاده نمى شــود؟ دولتى کــه از نقاط قوت 
خود بهره بردارى نکند، نقاط ضعفش آن را زمینگیر 

خواهد کرد.

یکى از وزرا 
منتظر تغییر نظام بود!

سید حسین نقوى حسینى،    دیده بان ایران |
سخنگوى اسبق کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى پارلمان درباره حوادث آبان 98 گفت: به نظر 
مى رســد برخى در دولت دوازدهم از بروز اغتشاش 
در کشور خوشحال بودند. وى گفت: قبل از اتفاقات 
98 یکى از وزراى دولت دوازدهم به عیادت یکى از 
نمایندگان مجلس که کســالت داشت رفته بود. آن 
نماینده از وزیر مى پرســد که فالن پروژه را که باید 
دو سال دیگر افتتاح بشود پیگیر هستید؟ وزیر جواب 
مى دهد که «خداپدرت را بیامرزد. تا دو ســال دیگر 
معلوم نیست مملکت دست کیه تو دنبال پروژه اى؟!» 
نقوى حســینى تأکید کرد: این تفکر حتمًا به دنبال 

اغتشاش است و از اغتشاش نیز خوشحال مى شود.

 پرداخت یارانه شهریور
  برنا| یارانه معیشتى شــهریور ماه نیز به مانند 
دفعات گذشــته به صورت نقدى و غیر کاالیى واریز 
شد. این یارانه از بامداد امروز دوشنبه، بیست و یکم 

شهریور قابل برداشت شده است.

جانشــین فرمانده کل انتظامى کشــور گفت: پلیس 
با اختیــارات قانونى خــود در صحنه با جرایم خشــن 
برخورد مى کند. سردار قاسم رضایى در آیین آغاز به کار 
گشــت هاى ویژه پلیس اظهار کرد: از روز 20 شهریور 
گشــت هاى ویژه در تهران بزرگ و استان هاى مورد 
هدف کار خود را آغاز مى کنند. جانشــین فرمانده کل 
انتظامى کشور با هشــدار به مجرمان گفت: دست از 
اقدامات هنجارشــکنانه خود بردارید چرا که از امروز با 
توجه به اختیاراتى که به گشت هاى ویژه داده شده است 
برابر اختیــارات قانونى در صحنه بــا مجرمان برخورد 
خواهد شد. وى اعالم کرد: در ســرقت و زورگیرى یا 

اراذل و اوباشگرى یا هر منکرى که بخواهد آرامش و 
امنیت جامعه را برهم زند این مأموران وظیفه دارند برابر 
اختیارات قانونى در صحنه جرایم را خنثى کرده و برخورد 
قاطع کنند. سردار رضایى تصریح کرد: زورگیرى، سرقت 
مســلحانه و هر چیزى که باعث رعب و وحشت مردم 
شود خط قرمز گشــت ویژه بوده و با آن برخورد شدید 
خواهند کرد . وى بیان کرد: خوشبختانه دستگاه قضایى 
هماهنگ است و مانند دو لبه قیچى این هنجارشکنان 
را قیچى خواهند کرد.  وى بــا اولتیماتوم به مجرمان و 
هنجارشکنان گفت: به کســانى که فریب خورده اند 

تأکید مى کنم که برگردند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کالس هاى درس 
آماده شــده اند، گفت: به نظر مى رســد کمبود فضاى 
آموزشى نداشــته باشــیم، اما همچنان در بین همین 
مدارس موجود مدرســه کانکســى و فضــاى نیازمند 
مقاوم سازى و بازسازى هم داریم. یوسف نورى اظهار 
کرد: اگر هم مشکل فضا وجود داشــته باشد از طریق 
دونوبتى کردن مدارس باید مشــکل حل شــود. وى 
درباره تأمین نیروى آموزشى نیز اظهار کرد: براى تأمین 
نیروى انسانى تمهید مقدمات شده است تا مشکلى در 
این زمینه نداشته باشیم. امسال را با کالس بدون معلم 
شروع نخواهیم کرد. نورى درباره آمار دانش آموزان در 

ســال تحصیلى جدید اظهار کرد: چــون بازماندگان را 
وارد چرخه کردیم امسال حدود 16 میلیون دانش آموز 
خواهیم داشــت. البته با مشــخص شــدن آمار دقیق 
دانش آموزان اتباع احتماًال آمار کمى بیشتر از 16 میلیون 
خواهد شد. وى همچنین با تأکید بر اینکه مدارس امسال 
حضورى هستند افزود: خیلى از بنده سئوال مى کنند که 
آیا مدارس حضورى است یا خیر. بنده تعج ب مى کنم؛ 
از روزى کــه آمدم گفتم مدارس باید حضورى باشــد؛ 
بنابراین، در مهرماه دانشــگاه هاى فرهنگیان و شهید 
رجایى، کل مدارس و تمام مراکز پیش از دبستان فعالیت 

خود را به صورت حضورى آغاز مى کنند.

الدن ایرانمنش
 دالالن عشق این روزها کسب و کار پر و پیمانى دارند. 
آنها از آب گل آلود فرهنگ غلطى که در حال شــیوع 
است استفاده مى کنند تا از این طریق ماهى هاى بزرگ 
بگیرند و براى خود کســب و کار پرسودى را هم به راه 
انداخته اند.  آنها درصدى کار نمى کنند؛ بلکه، براى هر 
خواستگار بســته به میزان الکچرى بودنشان ممکن 

است تا دو سکه بگیرند.
آنها براى هر کدام از خواستگارانى که معرفى مى کنند 
حق الزحمه به خصوصى تعیین مى کنند. قیمت ها بسته 
به وضعیت اقتصادى فرد مورد نظر، جوان و خوشتیپ 
بودن و غیره مشــخص مى شــود و اگر به نتیجه هم 
برسد پورســانتش را خواهند گرفت. شــغلى که این 
روزها با پایین آمدن آمار ازدواج رواج یافته و باعث شده 
خانواده ها هر کارى بکنند تا بتوانند دخترانشــان را به 

عقد به اصطالح یک خواستگار خوب درآورند.
در اکثر داللى ها پول حرف اول را مى زند. اینکه از یک 
طرف عروس زیبایى معرفى شود و از سویى دیگر داماد 
پولدار و جوان باشــد. این مى شود باب طبع خیلى ها و 

معامله جوش مى خورد.
چندى پیش ناجا اعالم کرد که هیچ سایت صیغه یابى 
و یا ازدواجى مجوزدارى نداریم و تنها یک یا دو سایت 
که اعتبار سنجى شده اند مجوز دارند و بقیه سرخود کار 
مى کنند و ممکن است آسیب زننده باشند. این سخنان 
باعث شد که آب پاکى روى دســت بسیارى از سایت 
هاى همسریابى ریخته شــود اما از آنجا که مسیرهاى 
اغفال و گول زدن افراد زیاد است این سایت ها با تغییر 
روش هایى که داشتند باز هم به شکل پنهانى کار مى 
کنند. این بــار از طریق روش هــاى face to face و

 روش هاى سنتى تر. بماند که گاهى تکنولوژى هم در 
کنار روش هاى سنتى کار خودش را مى کند.

مســئوالن این ســایت ها حاال در قالب یک آلبوم از 
عکس هاى مختلف و با این مشــخصه و شعار که «ما 
به شما خواســتگاران الکچرى معرفى مى کنیم» در 
برخى از مواقع اقدام به کالهبــردارى هاى بزرگ هم 
مى کنند. کافى است در اینترنت جســتجو کنید یا به 
کانال هاى تلگرامى ســرى بزنید و یا در واتســاپ و 
اینستاگرام بچرخید، به موارد بسیارى برمى خورید که 

به این کار مشغولند! 
دکتر ابویى، پژوهشــگر اجتماعى اســت که سالیان 

سال است در زمینه آســیب هایى که به این شکل به 
خانواده ها وارد مى شــود مطالعه کرده است. به نظر او 
کنترل این ســایت ها و همچنین برخورد با آنها امرى 
ضرورى و واجب است به این خاطر که بیشتر کسانى که 
به این افراد معرفى مى شوند، همسر دارند و ممکن است 

خانواده آنها در آستانه فروپاشى قرار گیرد.
این در حالى اســت که به نظر این پژوهشگر، بسیارى 
از این خانم هایى که به عنوان همسر معرفى مى شوند 
قبًال یا حتى االن زنان خیابانــى بودند و درحال حاضر 
به دلیل برخورد نیروى انتظامى به سمت دالالن رفته اند 
و بسیارى از دالالن صیغه با سوءاستفاده از مشروعیت 

آن، به نوعى، هم به زن و هم به مرد ضربه مى زنند.
ابویى تأکید مى کند که این سایت ها با جمالت فریبنده 
به خانه هاى مردم راه پیدا مى کنند، مردم هم از طریق 
قاب کوچک موبایل که در هر خانه اى پیدا مى شــود 
فکر مى کنند که مى توانند بهترین خواستگار را بیابند. 
در این میان شعارها هم فریبنده است و وسوسه اى دو 

چندان ایجاد مى کند. 
«بهترین هــا را از مــا بخواهیــد»، «بــا هزینه کم 

خواســتگاران الکچرى پشــت در خانه شماســت»، 
«زندگى شیرین با بهترین هایى که به شما معرفى مى 
شوند»، اینها برخى از شعارهاى اغفال کننده اى است 
که گاهى خانواده ها را به سمت و سویى دیگر مى برد 
تا مهارت زندگى، محبت، سالمت و... فرد مورد ارزیابى 

قرار نگیرد. 
جالب اینجاست که هر کدام از این سایت ها و فضاهاى 
مجازى با دیگر کانــال ها و گروه هــا رقابت خاصى 
ایجاد کرده انــد و هر چه بتوانند گــوش مى برند: «ما 
مانند سایت هاى دیگر نیســتیم، قیمت هاى ما باالتر 
اســت چون روى انتخاب دو طرف حساسیم، حتى اگر 
بخواهى، یک نفر هســت که کار اصلى اش مدلینگ 
است و روزى یک میلیون تومان مى گیرد. مشترى هاى 
ما دستچین شده اند. تا اصالت شخص را نشناسم، کسى 

را به او معرفى نمى کنم.»
این شغل کاذب و غیرقانونى با باالرفتن سن ازدواج در 
حال گسترش است و خانواده هایى که به قول معروف 
مى ترسند فرزندشان روى دستشــان بماند، وارد این 

بازى مى شوند. 

براى برخورد با این موضوع ابتدا باید ریشــه هاى این 
مسئله از بین برود و یا سایت هاى معتبرى را ایجاد کرد 
تا مردم با خیال راحت بتوانند در این زمینه معرفى شوند. 
این کار، به متقاضیان ازدواج این امکان را مى دهد که 
فرد موردنظر را باتوجه  به شــرایط خود انتخاب کنند و 
بیشــتر افراد هم معرف هاى خّیر را انتخاب مى کنند و 
ترجیح مى دهند که هزینه اى بابت این موضوع پرداخت 

نکنند و یا حداقل هزینه را بپردازند.
مریم پاکــرو، مدیر شــبکه معرفان همدم مؤسســه 
فرهنگى هنرى تبیان از تدارك ســامانه و نرم افزارى 
براى انســجام و اتحاد معرف هاى ازدواج خبر مى دهد 
و مى گویــد: «در این رابطه معرفــان خیرى بودند که 
مشــکالت مختلفى در این زمینه داشــتند و غالبًا هم 
کســانى بودند که در مساجد و مؤسســات فرهنگى 
مشــغول فعالیت بودند و ثبــت اطالعاتشــان بعضًا 
دچار اشــکاالت و نواقص بود و معموًال به روزرسانى 
نمى شد، لذا ما این ســامانه را راه اندازى کردیم ضمن 
اینکه مؤسســه تبیــان در اصفهــان نیز ایــن اقدام 

را انجام داد.»

خواستگار الکچرى معرفى مى کنیم، سکه مى گیریم

دالالنى که عشق مى فروشند! 

خورشید کیایى
معمارى شــهرهاى ما در دوران معاصر، هویت ندارد. نه بازتابى از گذشــته 
اســت و نه المان هاى مدرن را همــراه خود دارد. آنچه به جــا مانده بناها و

 ساختمان هایى است که در حال تبدیل شــدن به بلندمرتبه ها و برج هایى 
هستند که نه نمایى از زیبایى دارد و نه آرامش.

ساخت و سازهایى که اکنون چهره شهرها را از زیبایى و حس آرامش خالى 
کرده اند و در حالى که برخى از آنها شیک و نوساز و خوش آب و رنگ هستند 
اما سازگارى چندانى با شــهرهاى ما ندارد و شــهروندان نمى توانند با این 

ساختمان ها ارتباط برقرار کنند.
به گفته کارشناســان ارتباط زیادى هست بین سرزندگى شهروندان و شکل 
شــهرها. شــهرهایى که از لحاظ بصرى و نوع ســاخت و ترکیب بندى به
 گونه اى باشد که شهروندان اشتیاق داشته باشــند تا در آن زندگى کنند. اما 
شواهد مى گوید شــهرهاى ما و محیطى که در آن زندگى مى کنیم چندان 
طبق استانداردها ساخته نشده و مردم را عالقه مند نمى کند و بیشتر از اینکه 
تماشاى آن براى شهروندان لذتبخش باشــد، در آنها حالت تنش و عصبى 

شدن را تداعى مى کند.
نیاز نیست تعریف رضایتمندى از محل سکونت را کنکاش کنیم، کافى است 
به این سئوال پاسخ دهیم که از کدام ســاختمان یا میدان یا فضاى شهرى 
محله هایمان خاطره اى یا دلبســتگى داریم؟ اگر به راحتــى بتوانیم به این 
سئوال پاسخ دهیم مشخص مى شــود که ما دلبســتگى خوبى به محله و 
شهرمان داریم اما بى تعارف از هر کسى بپرســیم تنها چند محله و خیابان 
قدیمى را مى تواند نام ببرد که تأثیر زیادى روى او گذاشــته و مابقى چندان 

برایش دلچسب نبوده که بتواند با معمارى آنها به آرامش برسد. 
مریم کاشفى، استاد دانشگاه و پژوهشــگر معمارى،  این موضوع را به خوبى 
شرح مى دهد. به نظر این کارشناس در دهه هاى اخیر معمارى ساختمان ها به 
سمت مدرن شدن پیش رفته و از آنجا که ایران داراى ریشه و تاریخ عمیقى در 
معمارى ساختمانى و شهرى است، معمارى مدرن هنوز نتوانسته جاى خود را 

به طور کامل در ایران باز کند.
کاشفى معمارى گذشته ایران را بسیار غنى و با هویت دانسته و گفت: معمارى 
در گذشته یک هنر در ایران محسوب مى شده است و هر یک از سبک هاى 

مختلف معمارى پیام و مفهوم خاص خود را داشــته است اما امروزه معمارى 
بیشتر از آنکه هنر باشد یک تخصص و علم محسوب مى شود و هنر و پیامى 

در معمارى هاى جدید در ایران دیده نمى شود.
عظیم رجب پور، کارشناس مسائل شهرى نیز نظرى همسو با این کارشناس 
دارد و معتقد است که کارکرد امروزى بسیارى از بناها و فضاهاى شهرى به 
اندازه اى تنزل پیدا کرده که شــهروند را تحقیر مى کند. شهروند از آنجا که 
هیچ هارمونى بین خود و بنا نمى بیند، نمى تواند با آن ارتباط برقرار کند و در 
نتیجه تعلق خاطرى نیز میان او و فضاى شهرى ایجاد نمى شود. در این شهرها 
آدم ها همیشه از هم عبور مى کنند چون معمارى شهرشان چنین طراحى شده، 
همدیگر را نمى بینند چون فضایى براى دیدن و تعامل رودررو در شهر طراحى 
نشده است. افراد از هم پنهان مى شوند چون یاد نمى گیرند پیوندى برقرار کنند 

اگرهم اندك ارتباطى هست با گمان و سوءظن است.
نمونه هایى از این دست در بسیارى از کالنشــهر هاى ما وجود دارد و طبق 
آمارهاى موجود بیشترین خودکشــى ها و نقاط بزه مربوط به مکان هایى با 

معمارى غیرکاربردى و غیرملموس است.

کاربران توییتر چند روز پس از آنکه کاخ باکینگهام خبر مرگ الیزابت دوم، 
ملکه بریتانیا را تأیید کرد با ترند کردن هشتگ «کوه نور» خواستار بازگردان 

این جواهر مشهور و گرانقمیت به کشورشان شدند.
گفته مى شود الماس کوه نور در نزدیکى حیدرآ باد واقع در ایالت آندرا پرادش 
هند استخراج شد و سپس از سوى یک وزیر ایرانى دربار هند به محمد شاه 

جهان، پادشاه گورکانى هند اهدا شد و در این کشور ماند.
صدها کاربر با مشارکت در این کارزار توییترى مصرانه خواستار آن شدند که 
الماس کوه نور، از بزرگ ترین و بحث برانگیزترین الماس هاى جهان پس از 
مرگ ملکه الیزابت به هند بازگردد. گفتنى است که نمونه جایگزین و بدل این 
قطعه الماس تاریخى، گرانقمیت و کمیاب که در تاج ملکه بریتانیا نصب شده 

براى عالقه  مندن در برج لندن به نمایش گذاشته شده است.
این الماس درشت که از آن به کوه روشنایى نیز یاد مى شود پیش تر در سالیان 
دور بارها میان حاکمان هند، مغول، افغان، ایرانى و بریتانیایى دست به دست 

شده  است.

بر اساس روایات تاریخى،  نادر شاه، پایه گذار سلسله افشار و از جمله پادشاهان 
ایران، در پى تسخیر هند این الماس را به همراه دو قطعه الماس گرانبهاى 

دیگر از جمله «دریاى نور» به عنوان غنائم جنگى به ایران برد.
الماس کوه نور سپس در پى تصرف ایران توسط احمد شاه درانى به افغانستان 
منتقل شد و حدود 70 سال در آنجا نگهدارى شد. این سنگ گرانبها پس از 
آن توسط یک مستشار بریتانیایى از افغانســتان خارج و به هند برده شد و از 
آنجا نیز بر اساس معاهده اى میان بریتانیا و هند تسلیم مقامات بریتانیایى شد.

کوه نور که در زمره جواهرات سلطنتى بریتانیا قرار گرفته و زینت بخش تاج 
حکمران این کشور است یک ســنگ قیمتى 105 قیراطى به شمار مى رود 
که به همراه صدها سنگ قیمتى دیگر پس از انتقال به بریتانیا به بخشى از 
جواهرات تاج ملکه ویکتوریا تبدیل شــد که گفته مى شود ارزش فرهنگى، 

تاریخى و نمادین غیرقابل محاسبه اى دارند.

معمارى امروز تحقیرمان مى کند 

طوفان توییترى براى بازگرداندن «کوه نور»
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فعالیت 68 هزار هنرمند 
صنایع دستى در اصفهان 

مدیرکل میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع  دستى 
اصفهان گفت: این استان بیش از یک  سوم از رشته هاى 
صنایع  دستى فعال جهان را به خود اختصاص داده است 
و 68 هزار هنرمند در قالب 196 رشــته در این بخش 
فعالیت مى کنند. علیرضا ایــزدى اضافه کرد: اصفهان 
بعنوان دومین شهر جامع صنایع  دستى جهان، شناخته 
مى شــود. مدیرکل میراث  فرهنگى اســتان اصفهان 
ادامه داد: بروز و یکه تازى سه ساله ویروس کرونا اثبات 
کرد که بایــد در حوزه  برند ســازى، بازاریابى و عرضه 
محصوالت متنوع صنایع  دستى با تکیه  بر فناورى هاى 

نوین بکوشیم.

اطفاى 126 حریق در یک هفته
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به اقدامات هفته گذشته 
این سازمان، گفت: در این مدت نیروهاى آتش نشانى 
اصفهــان 126 حریق و 141 حادثه را پوشــش دادند. 
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: از صبح روز ســیزدهم 
شــهریورماه تا صبح روز یکشنبه بیســتم شهریورماه 
آتش نشــانان اصفهان 126 حریــق و 141 حادثه را 
پوشش دادند و در این عملیات به 123 نفر امدادرسانى 

شده است.

قدرت و قوت 
به چشم نمى خورد 

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: براى ارائه و 
تدوین بودجه 1402 شهردارى این کالنشهر به تکمیل 
آمار و اطالعات در سطح محلى، منطقه اى و شهرى نیاز 
است. سیدامیر سامع افزود:  اجراى 10 پروژه بزرگ در 
این کالنشهر مانند بوستان مشاهیر، بوستان خانواده و 
موزه بزرگ اصفهان براى امسال برنامه ریزى شده بود 
اما در روند طراحى و برنامه ریزى این پروژه ها، قدرت و 
قوت به چشم نمى خورد.  سامع گفت: برنامه ریزى زمانى 
براى آغاز عملیات شمارى از پروژه ها تعیین شده است 

اما هنوز شرایط براى اجراى آنها فراهم نیست. 

اجراى 6 برنامه ویژه اربعین 
رئیس مرکز تخصصى هنرهاى ملى و آئینى اصفهان 
از اجراى شش ویژه برنامه هنرى و آئینى در ایام اربعین 
حسینى در شــهر اصفهان خبر داد. منصور قربانى با 
تشــریح ویژه برنامه هاى اربعین مرکز هنرهاى ملى 
و آئینى اصفهان اظهــار کرد: این مرکز در آســتانه 
فرارسیدن اربعین برنامه هاى متعددى را جهت اجرا در 
نظر گرفته اســت که همه این برنامه ها از روز اربعین 
تا سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت 
امام جعفر صادق (ع) و امام رضا (ع) در اصفهان اجرا 

مى شود.

تداوم خیزش گردوخاك 
کارشناس هواشناسى استان اصفهان گفت: تا اواسط روز 
دوشنبه (امروز) در مناطق نیمه شرقى اصفهان، وزش باد 
شدید و نسبتاً شدید به همراه خیزش گردوخاك محلى، 
کاهش کیفیت هوا و دید افقى حتى تا حدى مرکز استان 
را هم تحت تأثیر قرار مى دهد. ابراهیم هنرمند اظهار کرد: 
نقشه هاى هواشناسى، بیانگر استقرار جوى نسبتاً پایدار 

روى استان است.

احداث محوطه چندمنظوره 
براى توسعه فضاى سبز

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان گفت: احداث محوطه 
چندمنظوره ابتداى خیابان میرزاطاهر به مســاحت 57 
مترمربع در دست اقدام است .  سیدسلمان قاضى عسگر 
خاطرنشان کرد: این پروژه به منظور ایجاد بسترهاى سبز، 
افزایش جلوه هاى بصرى و چشم اندازى زیبا با ترکیبى 
از مبلمان شهرى، آبنما و فضاى سبز طراحى شده است. 
وى اضافه کرد: این پروژه با هزینه اى بالغ بر دو میلیارد 
ریال در حال احداث اســت و تا پایان شهریورماه سال 

جارى به بهره بردارى مى رسد.

خبر

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیرى مصوبات شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: ســواالت هیئت تحقیق و 
تفحص شوراى اسالمى شــهر در خصوص شهرك شهید 

کشورى از سوى شهردارى پاسخ داده شود.
احمدرضا مصور در جلســه علنى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در تذکرى، اظهار کرد: مدت ها اســت به صورت 
مکتوب به شهردارى اعالم شده پاسخگوى سواالت اعضاى 
شوراى اسالمى شهر در خصوص شهرك شهید کشورى 
باشد، اما تاکنون پاسخى واصل نشده است، اگر تا جلسه آینده 
در شوراى اسالمى شهر پاسخى داده نشود، خواستار حضور 

شهردار در صحن خواهیم شد.

وى ادامه داد: چندین بار به صورت علنى و خصوصى در این 
زمینه تذکر داده شده است و شهردارى باید پاسخگوى سوال 
هیئت تحقیق و تفحص باشــد، زیرا مسائل شهرك شهید 

کشورى معضالت بسیارى را براى مردم ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیرى مصوبات شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: سواالت در خصوص 
محاسبات مالى، توافقات انجام شده و بدون امضاى شهردار 
وقت در مجموعه شهید کشورى و درباره توافق دو میلیون 
مترمربع تراکم است که چقدر از آن پرداخت شده، اما طى دو 
ماه گذشته پاسخ سواالت بین مناطق و شهردارى در حال 

رفت و آمد است.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت تغییر کاربرى کارخانه 
ریسباف و تبدیل آن به موزه در طرح تفصیلى شهر اصفهان 
گفت: پیش از این مذاکراتى براى ایجاد یک موزه در حد و 
اندازه هاى شهر اصفهان انجام شده اما از طرفى پیشنهاداتى 
مبنى بر راه اندازى کارخانه نوآورى در اصفهان مطرح است.

ســیدرضا مرتضوى یکى از اولویت هاى استان اصفهان را 
ایجاد کارخانه نوآورى دانست و یادآور شد: البته شهرهاى 
گردشگرى دنیا از موزه هاى ویژه اى برخوردارند که به عنوان 
یک جاذبه گردشگرى مى توانند گردشگر را در مدت زمان 
بیشترى در شهر خود نگاه دارند اما اصفهان در حال حاضر از 

داشتن چنین ظرفیتى بى بهره است.

وى تصریح کرد: کارخانه ریسباف مزیت خوبى براى استان 
اصفهان محســوب مى شــود که باید از آن در قالب موزه 

استفاده کنیم.
استاندار اصفهان مقرر کرد: شهردارى اصفهان با استفاده از 
ظرفیت مشاور، طرح اولیه موزه فاخر شهر و استان اصفهان 
را در مساحت 75 هزار مترى کارخانه ریسباف تنظیم و آماده 
کند.  مرتضوى با اشاره به رشد متوازن شهر در بهره مندى 
از ظرفیت ها، تاکید کرد: باید تالش کنیم تا همه جغرافیاى 
شهر و استان اصفهان به طور متناسب رشد کنند که با ایجاد 
مزیت هاى متفاوت در ســایر نقاط مى توانیم به این مهم 

دست یابیم.

موزه بزرگ اصفهان در 
کارخانه ریسباف احیا مى شود

اولتیماتوم شوراى شهر به 
شهردار اصفهان

5 سال پیش قرار بود «ایران» لباس کهنه را از تنش درآورد و 
چندین دهه بعد از تولدش لباس نو بپوشد اما هنوز بر تن این 

سینماى قدیمى شهر لباس تازه دوخته نشده است. 
آوار، پایان تراژیک و سکانس آخر زندگى سینمایى بود که 
نیم دهه پیش در پى مشخص نبودن مالکان آن روى پرده 
این سینما رفت. ســینمایى که مردم اصفهان با آن خاطره 

بازى مى کردند و در چشم چهارباغ جا داشت.
پیشینه تخریب «ســینما ایران» به دى  ماه سال 1396 بر

مى گردد؛ زمانى که نیمى از این سینما تخریب شد و هشت 
ماه بعد از آن در شامگاه دوم شــهریور 1397 به طور کامل 
ویران شــد تا داغ نبودش بر تن نصف جهان بنشیند. از آن 
روز، غبار فراموشــى روى آوار بر جاى مانده از ویرانى یکى 
از قدیمى ترین سینماهاى اصفهان نشسته و کسى سراغى 

از آن نمى گیرد.
اولین زمزمه هاى طرح تخریب این سینما با اعتراضاتى روبه 
رو شد. از جمله کسانى که به شــدت با تخریب این سینما 
مخالفت کردند حوزه هنــرى و در رأس آن مدیر وقت امور 

سینمایى حوزه هنرى اصفهان، بود. 
اما این سینما سرانجام با وجود همه جنجال هاى بى پاسخ، 
به تلى از خاك تبدیل و اصفهان شــاهد یک تخریب نا به 
 هنگام دیگر شد. این سینما از ســوى حوزه هنرى به بنیاد 
شهید فروخته شده بود تا بعد از بازسازى به شکل سینمایى 
مدرن دوباره عرض اندام کند اما دیرى نپایید که به بانک دى 
فروخته شد. در آن زمان البته جمشید فروتنیان، مدیر روابط 
عمومى کشورى بانک دى تأکید کرد که این سینما دیگر در 
تملک بانک دى نیست و شرکت عماد به عنوان یک خریدار 

شخصى، سینما ایران را از بانک دى خریدارى کرده است. 
با پیدا شدن مالک خصوصى براى ســینما ایران، او قصد 
کرد تا این سینما را تخریب کند و پس از درخواست مالک 
براى تخریب سینما اعتراضات زیادى نسبت به این موضوع 
اتفاق افتاد که به دنبال آن حسن رحیمى، دادستان  عمومى 
و انقالب وقت اصفهان با اظهار بى اطالعى از علت تخریب 
سینما ایران،  این موضوع را بیشتر به یک بده بستان بین دو 

سیستم ادارى تشبیه کرده بود.
در کنار این اعتراضات واکنش غالمرضا جهانگیرى، صاحب 
این سینما هم منتشر شــد که در آن زمان تأکید کرده بود 
«سینما ایران، سینما مى ماند». او به صراحت اعالم کرده بود 

که مى خواهیم سینمایى مدرن بسازیم.
اینکه چگونه بانک دى این مکان بــا ارزش فرهنگى را در 
کمترین زمان ممکن فروخته و اینکه چطور شــوراى شهر 
اصفهان در دور قبلى باز هم در زمانى کوتاه و شائبه بر انگیز، 
مجوز تخریب سینما و ساخت مجموعه «کمال» که بخش 
زیادى از آن به مجتمع تجارى و پاســاژ اختصاص دارد را 
صادر نمود سئواالتى است که در همان زمان بى پاسخ ماند. 
سئواالتى که پاى شهردار منطقه یک را هم به میان کشیده 
بود و گرچه شهردار این منطقه منکر امضاى دستور تخریب 
این سینما به دلیل احداث ایستگاه مترو شد و ادعا کرد که در 
زمان صدور نامه اصًال شهردار این منطقه نبوده اما با تمام 

این شبهه ها سینما تخریب شد.
حاال بعد از گذشــت نیم دهه از تخریب سینما ایران و 
با وجود همه جنجال هاى بى پاســخى کــه این اتفاق 
در خود دارد، هنوز تلى از خاك در محل تخریب سینما 
به چشم مى خورد و شــایعات حاکى از آن است که این  
بخش از اصفهان قرار است باالخره با کاربرى تجارى 
ساخته شود و گرچه بخش کوچکى از آن هم قرار است 
به سالن سینما اختصاص یابد اما کاربرى هاى تجارى در 

طرح هاى زمین غالب است.
اما در حالى که سرانه فرهنگى اصفهان به اندازه کافى ناچیز 
هست و از سویى مطابق قانون، کاربرى هاى اماکنى مانند 
ســینماها فرهنگى بوده و امکان تغییر آن به کاربرى هاى 
تجارى مجاز نیست؛ با این اوصاف، چرا قرار است بر روى 
ویرانه هاى سینما ایران پاساژ یا هر سازه دیگرى با کاربرى 
تجارى ساخته شود؟ و به طور کلى تکلیف بازگرداندن سینما 
ایران به مجموعه سینماهاى شهر به قصد افزودن به سرانه 

فرهنگى چه خواهد شد؟
این سئوالى اســت که سخنگوى ششــمین دوره شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» به آن 

پاسخ داده است. على صالحى سینما ایران را جزو دارایى هاى 
ارزشمند و مؤثر براى شهروندان دانسته و گفت: «اعضاى 
شوراى شهر براى حفظ سرانه فرهنگى به ویژه مکان هاى 
فرهنگى که داراى قدمت هستند با حساسیت بیشترى نگاه 
مى کند. او از وعده هاى جذابى صحبت مى کند که در رابطه 

با این سینما داده شد اما همچنان بالتکلیف مانده است.»
صالحى با اظهار خشــنودى از اینکــه مجموعه هایى که 
شهردارى اقدام به بازسازى آنها کرده داراى ظرفیت هاى دو 
برابرى شده و این نشان مى دهد که شهردارى مى تواند با 
نگاهى ویژه به اماکن فرهنگى آنها را از بن بست خارج کند 
مى گوید: «ما اعالم آمادگى مى کنیم که این فضا را از بن 
بست خارج کنیم و شــهردارى و مدیریت شهرى ضلعى از 

مذاکرات این مجموعه باشد تا از این وضعیت درآید.»
او در پاسخ به اینکه از سینما ایران خرابه اى بیشتر نمانده و 
این موضوع چهره شهر را در خیابانى که چشم اصفهان به 
شمار مى رود زشت کرده اســت و در این زمینه آیا تدابیرى 
اندیشیده شده یا خیر مى گوید: «شــهردارى به طور کلى 
به ســاختمان هاى تخریب شده و بالاســتفاده تذکرات 
و اخطارهاى قانونــى مى دهد و به مالــک این محل هم 

اخطارهاى الزم داده شده است.» 
حاال 5 سال از زمان ویران کردن سینما ایران گذشته است و 
تار و پود حفاظ هایى که براى پوشاندن خرابى هاى این سینما 
بر دیوارها کوبیده شد گسیخته شده و تن پودر شده «ایران» 
از پشت این حفاظ ها مشخص است، نخاله هایى که بدون 

تکلیف باقى مانده است.
حاال این ســینما با انبوهى از سئواالت بى پاسخ بالتکلیف 
مانده است به نظر مى رسد مالکان این مکان فرهنگى که 
دیگر نمى توان نام سینما را بر آن گذاشت، باید هرچه سریع 
تر خود را در مقابل افکار عمومى تسلیم و به سئواالت ریز و 
درشت در این زمینه پاسخ دهند و لباس نویى بر تن این مکان 
بپوشانند. مکانى که اگر کاربرى قبلى را پیدا نکند قصه پر 
غصه اى خواهد داشت. سینمایى که در دل خیابان پرتردد و 
شلوغ چهارباغ تنها پوسته اى از آن باقیمانده است و هنوز در 

کماى مطلق است.

آوار ، آخرین اکران «سینما ایران»

ژانر فاجعه، 5 سال روى پرده 

وحشت حیات وحش 
نصف جهان  روزنامه «زاینده رود» در شماره یک شنبه 
20 شهریور ماه خود در گزارشى با عنوان «شبیه یک 
کمدى!» به گذر شرق اصفهان اشاره کرده و نوشته 
تیغ کنار گذر شــرق اصفهان بر گلوى حیات وحش 
پارك ملى کاله قاضى اســت و این موجب نگرانى 
دوستداران حیات وحش شــده است. در این گزارش 
آمده است: «کنارگذر شرق اصفهان از آزادراه نطنز-
کاشان-اصفهان آغاز و به آزادراه اصفهان- شیراز ختم

 مى شــود و شــریانى مهم براى ارتباط هرچه بهتر 
و ســریع تر شــمال و مرکز به جنوب کشور به شمار 
مى آید.» در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: 
«پارسال 63 کیلومتر از طرح کنارگذر شرق اصفهان، 
به بهره بردارى رسید و اکنون 33 کیلومتر حدفاصل 
جاده باغ رضوان اصفهان تا پلیس راه مبارکه - شیراز 

- اصفهان در حال احداث اســــت؛ مســیرى که از 
درون پارك ملــى کاله قاضى مى گذرد.پارك ملى 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى با مساحت حدود 
50 هزار هکتار، منطقه اى حفاظت شــده و زیستگاه 
گونه هاى مختلف گیاهان، پســتانداران،  پرندگان 
و خزندگانى اســت که برخى از آنها در معرض خطر 
انقراض قرار دارند، این پارك در 36 کیلومترى جنوب 
شرقى اصفهان واقع است.عبور آزادراه از درون پارك 
ملى و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى در سال هاى 
اخیر مورد مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان بوده، اما به تازگى خبرهایى مبنى بر صدور 
مجوز عبور آزادراه از بخشى از پارك ملى کاله قاضى 
منتشر شده که این امر نگرانى بسیارى از دوستداران 

محیط زیست را موجب شده است.»

نگاه روز

مریم محسنى
 میدان امام (ره) به عنوان یک مجموعه تاریخى همواره 
میزبان توریســت هاى داخلى و خارجى است. اما آنچه 
نقطه کورى در مشکالت مربوط به این میدان به شمار 
مى رود، محدوده هاى منتهى به این میدان است که به 
دلیل عرض کم معابر و البته تمایل و رغبت شهروندان 
و گردشگران براى حضور در این فضاها مشکالتى را به 

وجود آورده است.
بى نظمى و نازیبایى در مناطق منتهى به این میدان به 
خصوص در ورودى میدان امام (ع) از سمت گذر مشیر 

یخچال، به خوبى مشاهده مى شود. این خیابان با ترافیک 
و بى نظمى بسیارى مواجه است و بارانداز مغازه ها ورود و 

خروج از این خیابان را غیرممکن کرده است. 
این موضوع نه تنها باعث خدشــه دار شــدن وضعیت 
گردشــگرى در اطراف این میدان که داراى کوچه پس 
کوچه هاى تاریخى است شده است بلکه رفت و آمد و تردد 
شهروندان را نیز در بسیارى از مواقع با مشکل مواجه کرده 
است. مدیریت شهرى اصفهان باید در این زمینه توجه 
الزم را داشته باشد تا قلب گردشگرى اصفهان با تصاویر 

نابهنجار همراه نشود.

ناهنجارى در قلب اصفهان 

برگزارى پیاده روى جاماندگان اربعین در حبیب آباد 
نصف جهان  همایش پیاده روى جاماندگان اربعین 
حســینى با عنوان «کاروان حرم تا حرم» در حبیب 
آباد برگزار مى شود. همایش پیاده روى جاماندگان 
اربعین حسینى در حبیب آباد با عنوان «کاروان حرم 
تا حرم» با شعار «انا من حسین» از آستان امامزاده 
عبدالمؤمن(ع) این شــهر به طرف آستان شاهزاده 

حسن(ع) برگزار مى شود.

این همایش که به دلیل شــیوع ویروس کرونا به 
مدت دو سال برگزار نشد، روز شنبه 26 شهریورماه 
همزمان با روز اربعین حسینى از ساعت 6 صبح آغاز 
خواهد شد. برنامه هاى پیش از حرکت این کاروان، 
اقامه نماز صبح و قرائت زیارت عاشورا در جوار مزار 
پاك شــهداى شــهر حبیب آباد در آستان مقدس 

امامزاده عبدالمؤمن(ع) است.

در روز سینما، کتاب هاى سینمایى 
با 30 درصد تخفیف

نصف جهان  عشاق سینما و کسانى که عالقه مند به 
کتاب هاى سینمایى هستند مى توانند امروز در روز 
ملى سینما کتاب هاى این حوزه را با تخفیف هاى 

30 درصدى در اختیار داشته باشند.
واحد انتشــارات ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان، به مناسبت 21 شهریور 
روز ملى سینما، کتاب ها و عناوین سینمایى خود را با 
30 درصد تخفیف به عالقه مندان و مخاطبان ارائه 
مى دهد. این کتاب ها شامل مجموعه چهارجلدى 
«سینماتوگراف» شامل مقاالت سینمایى، پژوهش 
و...،«ســینما هشت» کتابى شــامل روایت هایى 
از ســینماى آزاد اصفهان، «ســینما بــه روایت 
اصفهان»پژوهشــى تحلیلى-تاریخــى دربــاره 

سینما، «تاریخ سینما از ما شروع نمى شود» شامل 
گفتگوها، مقاالت و یادداشت هاى زاون قوکاسیان 
در چهاردهه گذشته،«استراتژى بازاریابى» و «در 
پس آینه» کتابى دربــاره رهیافت هایى از حکمت 
متعالیه به سینما از جمله عناوینى هستند که واحد 
تخصصى انتشارات سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان طى سال هاى گذشته 

با موضوع سینما منتشر کرده است.
گفتنى است؛ عالقه مندان مى توانند به منظور خرید 
و تهیه این عناوین، به ســایت انتشــارات سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان 
به نشــانى bookisf.ir مراجعه کرده و یا با شماره 

32231086-031 تماس حاصل کنند.

آسفالت20 هزار مترمربع از معابر چمگردان
نصف جهان  شهردار چمگردان گفت: این شهردارى 
اقدام به اجراى عملیات آسفالت20 هزار مترمربع از 

معابر این شهر کرده است.
علــى پوربافرانى افــزود: در راســتاى اجراى این 
طرح، اعتبارى بالغ بــر 36 میلیارد ریال تخصیص 

یافته اســت. وى ادامه داد: آســفالت شــهرى و 
مناسب  ســازى معابر همواره یکى از دغدغه هاى 
شــهردارى  چمگردان اســت و امســال افزون 
بــر 36 میلیارد ریــال به این موضــوع اختصاص

 یافته است.

دریا قدرتى پور

با هرگونه تصرف غیرقانونى اراضى 
برخورد قاطع مى شود

نصــف جهــان  فرمانــدار فالورجــان گفــت: با 
هرگونــه تصــرف غیرقانونــى اراضــى برخورد 
قاطع مى شود ودهیاران وشــهرداران مى بایست 
در خصوص پیشــگیرى از تصــرف اراضى ملى و 
تغییر غیر مجــاز کاربرى اراضى نقش بســزایى 

داشته باشند.
معینى اظهار کــرد: هرگونه تصــرف اراضى ملى 
خــالف قانــون و جــرم محســوب مى شــود و 
شــهردارى ها و دهیارى ها مى باید مانــع از این 

تصرف هاى غیرقانونى شوند.

این روزها ماشین هاى وایبروسایز (لرزه ساز) شرکت ملى 
نفت ایران در تکاپوى اســتخراج طالى سیاه از دل کویر 

مرنجاب، راهى آران و بیدگل استان اصفهان شده اند.
آنطور که شبکه اطالع رسانى نفت و انرژى (شانا) به نقل 
از مدیریت اکتشاف شــرکت ملى نفت ایران اعالم کرده 
است، پروژه لرزه نگارى دو بعدى ســیلک براى عملیات 
اکتشاف منابع هیدروکربورى (منابع زیرزمینى نفت خام و 
گاز طبیعى) از ابتداى شهریور ماه سال جارى در شمال شهر 
آران و بیدگل (محدوده طرح ایــران مرکزى) در محدوده 

کویر مرنجاب به آغاز به کار کرده است.
مدت زمان این پروژه 16 ماه اســت و شــرکت انرژى دانا 
کیش به عنوان پیمانکار این پروژه، برداشت 150 کیلومتر 
داده هاى لرزه نگارى دوبعــدى روى لید چهارتاقى و 400 
کیلومتر داده هاى لرزه نگارى سه بعدى روى تاقدیس سیلک 

را انجام خواهد داد. بر اساس گزارش شانا، حوضه رسوبى 
ایران مرکزى، وسیع ترین حوضه رسوبى کشور و از جمله 
مناطقى است که مستعد اکتشاف هیدروکربن بوده و از دیرباز 
توجه مطالعات اکتشافى را به خود جلب کرده است. از همین 
رو چاه شماره یک سیلک روى یک ساختار ژئوفیزیکى در 
سال 1388 از سوى شرکت دولتى نفت تایلند (PTTEP) در 
منطقه شمال آران و بیدگل، حفارى شد و با توجه به وجود گاز 

و میعانات گازى در بخش باالیى سازند قم آغاز به کار کرد.
فوران نفت از چاه شماره یک منطقه آران و بیدگل در سال 
1382 بعد از 50 سال از آخرین اکتشــاف در منطقه ایران 
مرکزى، سبب شــد تا عملیات لرزه نگارى سه بعدى آران 
و بیدگل و خطوط دو بعدى در 185 کیلومتر مربع در سال 
1383 توسط شرکت BGP و زیر نظر شرکت سایت اوپک 
چین انجام شود اما این پروژه طى چندین سال متوقف ماند.

اما بازگشت ماشــین هاى لرزه نگار و از سرگیرى عملیات 
اکتشافى در کویر مرنجاب که بخشــى از پهنه 271 هزار 
هکتارى پناهگاه حیات وحش یخاب اســت، به نگرانى ها 
درخصوص دست اندازى به این منطقه بى نظیر هم دامن 
زده است. کارشناســان تنوع زیستى پناهگاه حیات وحش 
یخاب را به دلیل وجود گونه هاى زیســتى ارزشمند، انواع 
خزندگان نادر و گربه ســانان و پرندگان کمیاب آفریقاى 

کوچک ایران مى نامند.
در همین پیوند ســید عباس نگهبان رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان آران و بیدگل در خصوص عملیات 
اکتشافى شرکت نفت ایران در کویر مرنجاب اظهار داشت: 
طبق بررســى هاى ما هیچ گونه عملیات اکتشافى داخل 
پناهگاه حیات وحش یخاب صورت نگرفته است و در حال 

حاضر هیچ تداخلى با پناهگاه ندارد.

از سرگیرى استخراج طالى سیاه در کویر مرنجاب
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قرار اســت موتوروال چندین گوشى هوشمند ســرى Edge را در 8 
سپتامبر عرضه کند. مى توان انتظار داشت که این شرکت در آن زمان 

از گوشى هوشمند موتوروال Edge۳۰Neo نیز رونمایى کند.
به گزارش فرارو، پیش از عرضه، افشــاگر معــروف «ایوان بالس» 
اطالعاتى در خصوص طراحى و گزینه هاى رنگى این گوشى هوشمند 
ارائه کرده است. ظاهرا این گوشى هوشمند در چهار رنگ مشکى، آبى، 

Very Peri و یخى عرضه مى شود.

همانطور که در تصاویر منتشــر شده مشاهده مى شــود، موتوروال 
Edge۳۰Neo از فناورى پانچ هول براى دوربین سلفى بهره مى برد. 

یک ماژول دوربین مستطیلى با دو دوربین در پشت دستگاه مشاهده 
 LED مى شود. این ماژول به دو قسمت تقسیم شده است و یک فالش
نیز در قسمت پایینى مشاهده مى شــود. این گوشى هوشمند داراى 
یک پورت USB Type-C، میکروفون، مشــبک بلندگو و خشــاب 

سیم کارت است.
موتــوروال Edge۳۰Neo  به یــک صفحه نمایــش 6.28 اینچى 
POLED با وضوح فول اچ دى پالس و نرخ تازه ســازى 120 هرتز 

مجهز شده است. این گوشــى احتماال از چیپست اسنپدراگون 695 
کوالکام، 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلى پشــتیبانى 
خواهد کرد. دوربین دوگانه پشتى این دستگاه نیز از یک دوربین اصلى 
64 مگاپیکسلى با OIS و یک سنسور 13 مگاپیکسلى فوق عریض 
تشکیل شده است. شایعه شده است که این گوشى از یک باترى 4020 

میلى آمپر ساعتى با پشتیبانى از شارژ سریع 30 واتى انرژى مى گیرد.

آخرین تبلیغ تلویزیونى سامســونگ عدم   وجــود نوآورى در خط 
آیفون 14 را به سخره مى گیرد.

سامسونگ اغلب تبلیغات تلویزیونى براى گوشى هاى خود ایجاد 
مى کند که به طرفداران اپل، آیفون و آیفون مى پردازد. سامسونگ 
سابقه تمسخر اپل و آیفون با تبلیغات تلویزیونى را دارد.اولین نقطه 
از این دست، مربوط به سال 2011، طرفداران آیفون را که در صف 
طوالنى براى خرید آیفــون ۴s منتظر بودند، مســخره کرد. این 
تبلیغى است که با یکى در صف شــروع مى شود که مى گوید: «نه 

ساعت مانده و تقریبًا به در رسیده ایم».
در سال 2014، سال ها قبل از اینکه آیفون 13 پرو مکس قهرمان 
عمر باترى شود، سامسونگ کاربران آیفون را در یک تبلیغ خنده دار 
که چندین نفر از آنها را در فرودگاهى به تصویر مى کشــید که از 
یافتن خروجى براى وصل کردن دستگاه هایشــان ناامید هستند 

نشان داد.
آگهى جدید سامســونگ مى گوید که نوآورى موجود در دستگاه 
هاى گلکســى به ســرى آیفون 14 نمى آید. ســپس این تبلیغ 
30 ثانیه اى بــه کاربران آیفــون مى گوید کــه باالترین وضوح 
دوربیــن در گوشــى هاى هوشــمند در جیب شــخص دیگرى 
خواهد بــود و عکــس 100 برابــرى Space Zoom که همه 
الیک هــا را در پلتفرم هــاى رســانه هاى اجتماعى به دســت

 مى آورد، متعلق به شــما نخواهد بود. زیرا ایــن نوآورى به آیفون 
نزدیک شما نمى آید.

انتظار مى رود اپل در تاریخ 7 ســپتامبر گوشى هاى سرى آیفون 
14 را معرفى کند.

هواوى به زودى گوشى پرچمدار میت 50 را با مشخصات شگفت انگیزى همچون کار 
کردن با باترى خالى معرفى مى کند.

هوآوى، غول فناورى لوازم الکترونیکى چینى، آخرین ســرى گوشــى هاى هوشمند 
پرچم دار خود با نام Huawei Mate50 را هفته آینده در روز سه شنبه 6 سپتامبر عرضه 
خواهد کرد. از آنجایى که تنها یک هفته تا عرضه سرى گوشى هاى هوشمند فاصله داریم، 
هواوى نیز شروع به انتشار مشخصات و ویژگى هاى خاص این گوشى هاى پرچمدار کرده 

تا بیش از پیش طرفداران منتظر خود را هیجان زده کند.
 این شرکت امروز طى یک پســت که در صفحه رسمى این ســازنده در شبکه 
اجتماعى Weibo منتشر شد، به این موضوع اشــاره کرد که سرى گوشى هاى 
هوشمند Huawei Mate50  داراى استقامت باترى فوق العاده اى هستند که قبًال 

در گوشى هاى هوشمند دیده نشده بود.
این شرکت این ویژگى را با شعار «حتى وقتى 
باترى گوشى شما تمام شده است، تلفن شما 
هنوز انرژى الزم براى ادامه کار را دارد» تبلیغ 

مى کند.
همانطور که قبال وبســایت خبــرى چینى 
ITHome بــه نقــل از منابــع صنعتى خود 

گزارش کرده بود، هواوى یک «حالت باترى 
 OS اضطرارى» را در سیستم عامل هارمونى
3 که براى سرى Huawei Mate50 طراحى 

شده، ایجاد کرده است.

برخالف حالت هــاى رقیــب صرفه جویى باتــرى رقبــا، حالت باتــرى اضطرارى 
 QR آینده هــواوى همچنان مى توانــد به کاربران ایــن امکان را بدهد کــه کد هاى
را اســکن کرده و حتى زمانى که باترى گوشــى تمام شــده اســت، تمــاس برقرار

 کنند.
اگرچه هواوى هنوز اطالعات بیشترى درباره این حالت باترى اضطرارى منتشر نکرده، 
اما سایت خبرى چینى حدس هایى را در این خصوص مطرح کرده است. برخى این ایده 
را مطرح کردند که تلفن هوشــمند 5 درصد از برق را 
 QR براى تماس هاى اضطرارى و خدمات اسکن کد

ذخیره مى کند. 
برخى پیشــنهاد کردند که یک سیســتم هوشمند 
ولتاژ بــرق تلفن را در حالت هاى مختلف اســتفاده 
و به هنــگام فعال یــا غیر فعــال بــودن، تنظیم 

مى کند.
عالوه بر این، تایید شــده اســت که سرى میت 
50 هواوى اولین گوشــى هوشــمندى است که از 
سیستم عامل نســل بعدى هارمونى OS 3 هواوى
 بهره مى برد و همچنین اولین ســرى گوشى هاى 
هوشــمند پرچمــدار هوآوى اســت کــه داراى 
تنظیمــات دوربیــن پرچمدار اســت که بــا نام 
تجارى عکاســى موبایل XMAGE طراحى شده 

است.

فناورى جدید سامسونگ از یک صفحه نمایش انعطاف پذیر تشکیل 
شده است که در صورت نیاز مى تواند گسترش داده شود و یا مانند ساعت 

در اطراف مچ دست انسان قرار بگیرد.
سامسونگ به تازگى پتنت منحصربه فردى براى تلفن هاى همراه خود 
به ثبت رسانده است. این پتنت در واقع یک نمایشگر تاشو چهارگانه است 
که مى تواند در گوشى هاى تاشوى آینده سامسونگ به کار گرفته شود. 
در حالى که گوشى هاى تاشوى فعلى سامسونگ به مکانیزم تاشو دوگانه 
محدود مى شوند، اختراع جدید این شرکت یک مکانیزم چهارگانه تاشو 

180 درجه را به ارمغان مى آورد.

در گذشته، سامسونگ مکانیزم تاشو سه گانه را نیز به ثبت رسانده بود، 
اما متاسفانه این فناورى به نمایشگر تلفن هاى همراه این شرکت راه پیدا 
نکرد. فناورى جدید تاشو سامسونگ از یک صفحه نمایش انعطاف پذیر 
تشکیل شده است که در صورت نیاز مى تواند گسترش داده شود و یا مانند 

ساعت در اطراف مچ دست انسان قرار بگیرد.
سامسونگ قصد دارد از طریق یک کنترلر، یک حسگر تاشو و یک صفحه 
نمایش تاشو به این تطبیق پذیرى دست یابد. سنسور تاشو از یک سنسور 
مجاورت، یک سنسور لمسى، یک سنســور پیزو و یک سنسور فشار 
تشکیل شده است. متاسفانه این پتنت نحوه عملکرد این فناورى را به 

طور دقیق شرح نمى دهد؛ اما اشاره مى کند که زمانى که صفحه نمایش 
تاشــو تا حد زیادى خم مى شود، به لطف یک سنســور تاشو همچنان 

ویژگى هاى یک نمایشگر را حفظ مى کند.
در مرحله بعد، کنترلر با نمایشگر تاشو و حسگر هاى تاشو ارتباط برقرار 
مى کند، تا لمس کاربر را در چهار ناحیه نمایشگر به ثبت برساند. از آنجایى 
که این فناورى اکنون در حد یک ثبت اختراع است، مشخص نیست که 
چه زمانى به گوشــى هاى همراه راه پیدا مى کند. با این حال، نمى توان 
انکار کرد که این مکانیزم یک طراحى منحصر به فرد براى تلفن هاى 

همراه خواهد بود.

چگونه چت هاى واتساپ را 
در دستگاه هاى مختلف مخفى کنیم؟

همانطور که پیش از این اشاره شد، واتساپ هیچ ویژگى یا روشى براى مخفى کردن چت ها ارائه نمى دهد و 
کاربران باید به راه حل هایى مانند آرشیو کردن چت ها از لیست متوسل شوند.

با این حال اگر نمى خواهید چت هاى خود را بایگانى کنید، مى توانیــد از قفل برنامه بیومتریک داخلى این 
نرم افزار اســتفاده کنید. این ویژگى از اثر انگشــت براى اندروید و FaceID براى آیفون استفاده مى کند. 
این قابلیت تضمین مى کند که فقط شما به چت ها دسترسى دارید و از دسترسى دیگران به این پیام رسان 

1- ابتدا اپلیکیشن واتســاپ را روى جلوگیرى مى کند:
گوشى آیفون خود باز کنید.

2- روى چتى که مى خواهید مخفى/
بایگانى کنید نگه دارید.

3- اکنون در بیــن گزینه هاى ظاهر 
شــده، "Archive" را انتخاب کنید. 
ایــن کار را براى تمــام چت هایى که 

مى خواهید مخفى کنید انجام دهید.
براى دسترســى به چت هاى بایگانى 
 Archived شده مى توانید به بخش

مراجعه کنید.

1- ابتدا اپلیکیشن واتســاپ را روى 
گوشــى آیفون خود باز کنیــد و وارد 

Settings شوید.
2- سپس به قسمت Chats مراجعه 

کنید.
 Keep 3- در این قســمت گزینــه

chats archived را فعال کنید.
پس از انجام این کار، دیگر اعالن هایى 
از چت هــاى بایگانى شــده دریافت 
نخواهیــد کــرد و از طریــق بخش 
Archived در باالى فهرســت چت 
واتســاپ به چت ها دسترسى خواهید 

داشت.

درســت مانند برنامه تلفن همراه واتســاپ، 

کاربران مى توانند با استفاده از آرشیو بر روى 

لپ تاپ یا رایانه شــخصى خــود، چت ها را 
مخفى کنند:

web. 1- ابتدا از طریق مرورگر رایانه خود به
whatsapp.com بروید.

2- با کلیک راســت یا انتخاب "فلش رو به 

پایین" چت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

3- سپس گزینه Archive chat را انتخاب 
کنید.

اکنون بســته به تنظیمات چت بایگانى که 

در تلفن خود فعال کــرده اید، چت به صورت 

موقت یا دائم بایگانى و پنهان مى شــود. در 

 Keep chats archived صورتى که گزینه

را در تلفن همراه خود انتخاب کرده باشــید، 

همه چت هاى بایگانى شــده شما در بخش 

Archived section در بــاالى همــه 

چت ها قابل دسترسى خواهد بود. در صورتى 

که این گزینــه غیر فعال باشــد، مى توان با 

انتخاب منوى ســه نقطه در باال و ســپس 

گزینه Archived به چت هاى بایگانى شده 
دسترسى پیدا کرد.

با فعال کردن یک گزینه خاص در تنظیمات آرشیو، مى توانید 
چت هاى واتساپ را بطور دائم از نمایش در لیست چت هاى 

اصلى پنهان کنید:
1- ابتدا اپلیکیشن واتساپ را روى گوشى هوشمند اندرویدى 

خود باز کنید و وارد Settings شوید.
2- سپس به قسمت Chats بروید.

 Keep chats 3- بــه پایین اســکرول کنیــد و گزینــه
archived را فعال کنید.

4- اکنون به لیســت چت هاى اصلى واتســاپ برگردید و 
چتى را که مى خواهید براى همیشــه از لیست مخفى کنید، 
انتخاب کنید و نماد فلش رو به پایین را در کنار منوى ســه 

نقطه انتخاب کنید.
 Archived پس از انجام این کار تمام چت هاى شما به بخش
 view all your در باالى صفحه منتقل مى شــوند. گزینه
chats را انتخاب کنید. در این روش برخالف روش موقت، 

هیچ اعالنى از چت هاى بایگانى شده دریافت نخواهید کرد.
درست مانند آرشیو کردن چت ها در اندروید، کاربران آیفون 
نیز مى توانند چت هاى واتساپ را به روشى مشابه به صورت 

موقت و دائم بایگانى و مخفى کنند.

1- ابتدا اپلیکیشن واتساپ را روى گوشى هوشمند اندرویدى خود باز کنید.
2- اکنون روى چت خاصى که مى خواهید پنهان/بایگانى کنید ضربه بزنید و نگه دارید.

3- چندین گزینه در باال ظاهر مى شود. نماد "پیکان رو به پایین" را در کنار منوى سه نقطه انتخاب 
کنید. با انتخاب این گزینه چت شما به طور موقت بایگانى مى شود. تا زمانى که شخصى در چت 
پیام جدیدى ارسال کند. عالوه بر این، هنگامى که پیامى از طرف شما ارسال شود، چت قبل از 

بایگانى کردن، به جاى خود باز مى گردد.
براى دسترسى به چت بایگانى شده، به پایین ترین قسمت چت هاى واتساپ مراجعه 

کنید. در  قسمت Archived آنها را مشاهده خواهید کرد.

از آنجایى که واتســاپ یــک روش قطعى بــراى مخفى کــردن چت ها ارائه 

نمى دهد، کاربــران مى توانند براى مخفى کردن چت هاى شــخصى و گروهى 

به عملکرد آرشــیو متوسل شــوند. همانطور که از نام آن مشخص است، آرشیو 

ر چت راهى براى حذف چت ها از صفحه اصلــى و پنهان کردن آن ها  د
«پوشه چت هاى بایگانى شده» است.

هنگامى که چت ها بایگانى شــدند، حتى مى توانید آن ها 
را طورى تنظیم کنید که هنگام دریافت پیام جدید هیچ 
اعالنى ارسال نشود. به این ترتیب دیگران نمى توانند به 
چت هاى شما دسترسى داشته باشند. بایگانى کردن چت ها 

همچنین به کاربران کمک مى کند تا صندوق ورودى خود را 
سازماندهى کنند و از مهم ترین چت هاى خود مطلع شوند.

مخفى کردن چت هاى واتساپ در اندروید 
به طور موقت

آرشیو چت در واتساپ چیست؟

مخفى کردن دائمى چت هاى 
واتساپ در اندروید

مخفى کردن چت هاى 
واتساپ با استفاده از 

آرشیو در 
لپ تاپ / کامپیوتر

ویژگى شگفت انگیز هواوى میت 50؛ کار کردن حتى با باترى خالى!

احتمال دارد اینستاگرام یک ابزار قدرتمند براى فیلتر کردن محتوا را در این شبکه 
اجتماعى آزمایش کند.

شبکه اجتماعى اینســتاگرام اخیرا فعالیت هاى زیادى داشته است و ویژگى هاى 
فراوانى را به پلتفرم خود اضافه کرده است. در حالى که این شرکت در حال حاضر 
راهى را براى سفارشى کردن صفحاتى که افراد مشاهده مى کنند، در اختیار دارد، 
اما در حال حاضر ابزارى دقیق براى پاالیش تصاویر و ویدئو هایى که به شــکل 

روزانه براى کاربران ظاهر مى شــود، وجود ندارد. این شرکت به تازگى اعالم 
کرده است در حال آزمایش راه هاى جدیدى است تا به کاربران اجازه دهد 

تا در آینده، محتوایى را که در صفحه جستجو مشاهده مى کنند، 
بهبود بخشند.

این ابزار جدید که اینستاگرام در حال آزمایش آن است، 
به کاربران اجازه مى دهد تا «فید اینستاگرامى» شان را 
بیشتر پاالیش کنند و بنابراین انتظار مى رود محتوایى 

که برایشان نمایش داده مى شود، بیشتر با آن چیزى که 
دنبال آن هستند، تطابق داشته باشد.

در حال حاضر، کاربران مى توانند «فید اینســتاگرام» خود 
 Not) «رابا انتخاب محتوا و زدن گزینه «عالقه مند نیســتم
Interested) پاالیش کنند. بــا اینکه این گزینه نیز راه حل 

خوبى اســت؛ اما برخى اوقات اگر چندین آیتم عالمت زده 

شوند، ممکن اســت ُکند عمل کند. حاال این شــیوه جدید که در مرحله آزمایش 
قرار دارد، به کاربران اجازه مى دهد تا چندین آیتم را به یکباره عالمت زده و کار را 
ســریع تر و کارآمدتر براى فیلتر محتوا هایى بکنند که تمایلى به تماشــاى آن ها 

ندارند.
همچنین اینستاگرام قرار ا ستپا را از این هم فراتر بگذارد و به کاربران اجازه دهد 
تا «محتوا هاى پیشــنهادى» را که از کلمــات، عبارات و حتى 
ایموجى هاى خاصى در کپشــن هایشــان و یا حتى 
هشتگ هایشان اســتفاده مى کنند، فیلتر کنند. با 
این حال اینســتاگرام جدول زمان بندى براى 
اینکه چه زمانى این خدمات در دســترس قرار 

مى گیرند، قرار نداده است.
گفتنى اســت به تازگــى اینســتاگرام تمرکز 
زیادى را براى ایجاد «محیطــى امن» براى 
نوجوانان اختصاص داده اســت. چندى پیش 
این شــبکه اجتماعى، بخش کنترل «محتواى 
حســاس» (Sensitive Content) را بــه روز 
رسانى کرد تا محتوا هاى حساس کمترى بطور پیش 
فرض براى نوجوانــان 16 ســال و کمتر نمایش 

داده شود.

با ابزار جدید اینستاگرام، به راحتى محتوایى که عالقه ندارید را فیلتر کنید

سامسونگ اپل را مسخره کردگوشى آینده سامسونگ را مى توان به دستبند تبدیل کرد!

افشاى مشخصات گوشى 
Edge۳۰Neo موتوروال

تظر خود را هیجان زده کند.
 پســت که در صفحه رسمى این ســازنده در شبکه
د، به این موضوع اشــاره کرد که سرى گوشى هاى 
H  داراى استقامت باترى فوق العاده اى هستند که قبًال 

ه نشده بود.
 شعار «حتى وقتى

ه است، تلفن شما 
 کار را دارد» تبلیغ 

ت خبــرى چینى 
بــع صنعتى خود 
ک «حالت باترى 
OS مل هارمونىS

Huawe طراحى 

ت را مطرح کردند که
براى تماس هاى
ذخیره مى کند. 
برخى پیشــنهاد
ولتاژ بــرق تلفن
و به هنــگام فعال

مى کند.
عالوه بر این، تا
50 هواوى اولین
سیستم عامل نسـ
 بهره مى برد و هم
هوشــمند پرچم
تنظیمــات دورب

تجارى عکاســى
است.

ى پاالیش تصاویر و ویدئو هایى که به شــکل 
د، وجود ندارد. این شرکت به تازگى اعالم 

 جدیدى است تا به کاربران اجازه دهد 
ه جستجو مشاهده مى کنند، 

 آزمایش آن است، 
ستاگرامى» شان را
ر مى رود محتوایى

یشتر با آن چیزى که 
.

فید اینســتاگرام» خود 
Not) «القه مند نیســتم
که این گزینه نیز راه حل 
چندین آیتم عالمت زده 

محتوا هاى پیشــنهادى را که تا 
ایموجى هاى خاصى در ک
هشتگ هایشان اســ
این حال اینســتاگر
زمانى این اینکه چه
مى گیرند، قرار نداد
گفتنى اســت به تا
زیادى را براى ایج
نوجوانان اختصاص
این شــبکه اجتماع
ontent) «حســاس
رسانى کرد تا محتوا هاى
فرض براى نوجوانــان

داده شود.

آخرین تبلیغ تلویزیونى
4آیفون 14 را به سخره
سامسونگ اغلب تبلیغ
مى کند که به طرفدار
سابقه تمسخر اپل و آی
از این دست، مربوط به
طوالنى براى خرید آی
تبلیغى است که با یکى
ب ساعت مانده و تقریبًا
4در سال 2014، سال ه
عمر باترى شود، سامس
که چندین نفر از آنها

که صفحه نمایش 
تاشو همچنان ـور

اشو ارتباط برقرار 
 برساند. از آنجایى 
شخص نیست که 
ن حال، نمى توان 
د براى تلفن هاى 

سامسونگ

مخفى کردن موقت 
چت هاى واتساپ 

در آیفون

مخفى کردن دائمى 
چت هاى واتساپ 

در آیفون

1
گو
2
با
3
ش
ایـ
مى
بر
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در کنار منوى سه نقطه انتخاب  """""""""""""""""" را
شود. تا زمانى که شخصى در چت 
طرف شما ارسال شود، چت قبل از 

ت هاى واتساپ مراجعه 

رینچت هاى خود مطلع شوند. هم ز و ى ند.ز

1- ابتدا اپلیکیشن واتساپ را روى گوشى هوشمند خود باز کنید.
2- منوى سه نقطه را در گوشه باال سمت راست انتخاب کرده و وارد Settings شوید.

3- از این قسمت Account و سپس Privacy را انتخاب کنید.
4- به پایین بیایید و بر روى Fingerprint lock ضربه بزنید.

5- اکنون Unlock with fingerprint را انتخاب کرده و تنظیمات را مطابق میل خود انجام دهید.

مخفى کردن چت هاى واتساپ با استفاده از 
قفل بیومتریک
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واریس نوعى بیمارى است که در آن رگ ها متورم و بزرگ مى شوند. این عارضه بیشتر 
در ناحیه پاها و ران دیده مى شود. براى اینکه بتوانید رگ هاى واریسى را در منزل درمان 
و درد خود را کمتر کنید، روش هاى زیادى وجــود دارد که بهترین روش هاى درمان 
واریس را در این مطلب مى خوانید. واریس نوعى بیمارى است که در آن رگ ها متورم 
و بزرگ مى شوند. این عارضه بیشتر در ناحیه پاها و ران دیده مى شود. حدود 20 درصد 
از افراد میانسال به بیمارى واریس مبتال هستند. براى اینکه بتوانید رگ هاى واریسى را 
در منزل درمان و درد خود را کمتر کنید، روش هاى زیادى وجود دارد. البته شایان ذکر 

است که پیش از انجام هر روشى با پزشک معالج خود مشورت کنید.

ورزش کنید  
اولین و مهم ترین راه براى درمان واریس، داشتن فعالیت بدنى است. ورزش کردن به 
طور مرتب باعث گردش خون در رگ ها بخصوص در ناحیه پا مى شود. جریان خون 
باعث فشار خون به سمت رگ هاى واریسى شده و خون را در این رگ ها وادار به حرکت 
مى کند. وقتى فشارخون کم شود، مسلم است که به بهبود واریس کمک زیادى مى کند. 
بهترین ورزش ها براى درمان واریس با طب سنتى شنا کردن، پیاده روى، دوچرخه 

سوارى و یوگا است.

درمان واریس با یخ و آب سرد
یکى دیگر از راه هاى درمان واریس در طب سنتى استفاده از یخ و یا آب سرد است. شما 
وقتى به یکبار پاها را در یک لگن آب سرد قرار مى دهید و یا بر روى رگ ها یخ مى زنید، 
به بدن شوك وارد مى شود. در این زمان مغز به سمت این ناحیه سیگنال ارسال مى کند 

و در نتیجه جریان خون در رگ ها افزایش مى یابد.

البته براى درمان واریس با آب سرد و یا یخ باید به طور مداوم این کار را انجام دهید. در 
طى روز 10 دقیقه آن را تکرار کنید.

استفاده از سرکه سیب
یکى دیگر از راه هاى درمان واریس پا با طب سنتى استفاده از سرکه سیب است. البته 
باید آن را مصرف کنید تا به پاکسازى خون و افزایش گردش خون کمک کند. وقتى 
سرکه سیب میل مى کنید، باعث پاکسازى کبد و تصفیه خون مى شود. وقتى وضعیت 

جریان خون در رگ ها پایدار باشد، وریدها به طور طبیعى تورم را متوقف مى کنند.

استفاده از فلفل قرمز (کاین)
یک روش موثر براى درمان واریس در طب سنتى اســتفاده از فلفل قرمز است. در 
این ماده ویتامین C و آنتى اکسیدان هایى وجود دارد که به درمان آلرژى و ویروس ها 
کمک مى کند. از سوى دیگر مصرف فلفل قرمز از لخته شدن خون و هر عاملى که 

باعث ایجاد رگ هاى واریسى مى شود، جلوگیرى مى کند.

 تغییر رژیم غذایى
 درمان واریس پا با طب سنتى باید نحوه غذاخوردن خود را هم تا حدودى تغییر دهید. 
غذاهایى که سرشار از پتاسیم هســتند، تا حد زیادى به کاهش احتباس آب در بدن 
کمک مى کنند. وقتى مقدار زیادى سدیم (نمک) مصرف مى کنید، آب در بدن باقى 

مى ماند و همین عامل در ایجاد رگ هاى واریسى نقش دارد.
وقتى غذاهاى سرشار از پتاسیم مصرف کنید، میزان سدیم اضافه از بدن دفع مى شود. 
از جمله غذاهایى که حاوى مقادیر باالیى از پتاسیم هستند مى توان به بادام، مغز پسته، 

عدس، لوبیاى سفید، سیب زمینى و سبزیجات برگ دار (اسفناج) اشاره کرد.

وقتى صحبت از تغذیه سالم به میان مى آید، بلغور جو دوسر قطعاً مى تواند سر میز صبحانه استفاده شود.
تأمین انرژى در طول روز بسیار اهمیت دارد ، که با یک صبحانه مغزى و رژیم غذایى مناسب محقق 
مى شود.در این خصوص دکتر کاندیدا ربلو مدیر برنامه تحقیقات تغذیه و بیمارى هاى مزمن در مرکز 
تحقیقات زیست پزشکى پنینگتون دانشــگاه ایالتى لوئیزیانا در باتون روژ، مى گوید، جو ویژگى هاى 

بسیار خوبى دارد.
مطالعات گسترده جو و بلغور جو دوســر را با فواید زیادى براى سالمت قلب مرتبط دانسته اند، مانند 
کاهش کلسترول (کلسترول LDL کل و کلسترول بد) و کمک به کنترل وزن.بلغور جو دوسر داراى 

مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است.
دو مثال: طبق گفته وزارت کشاورزى آمریکا یک پیمانه بلغور جو دوسر پخته شده حدود 1.8 میلى گرم 
ویتامین B۱ یا تیامین دارد. این میزان نزدیک به 15 درصد از نیاز تغذیه اى یک بزرگسال در روز است.

همچنین داراى 1.36 میلى گرم منگنز است که 59 درصد توصیه روزانه براى مردان و 76 درصد براى 
زنان است. منگنز در ایمنى، لخته شدن خون و نحوه متابولیسم کلسترول و قند خون نقش دارد. اما 
آنچه که جو را متمایز مى کند این است، یک فنجان بلغور جو دوسر پخته تنها 166 کالرى و نزدیک به 
4 گرم فیبر رژیمى دارد.به آن فیبر بتا گلوکان مى گویند، که یک فیبر محلول است. به این معنى که در 
آب گرم حل مى شود.ربلو مى گوید: وقتى بلغور جو دوسر مى خورید، باعث الغرى مى شود که ناشى از 
ویسکوزیته اى است که بتاگلوکان ایجاد مى کند.این فیبر به شما کمک مى کند مدت بیشترى احساس 

سیرى کنید و به حفظ سطح کلسترول سالم کمک مى کند.
جو دوسر همچنین داراى مواد مغذى گیاهى غنى است. موادى که از گیاهان مشتق شده اند و ممکن 
است سالمت را تقویت کنند.یک دسته از این گونه مواد مغذى گیاهى، آونانترامیدها هستند که فقط در 
جو دوسر یافت مى شوند. آونانترامیدها ممکن است اثرات آنتى اکسیدانى و ضد التهابى داشته باشند، 

اگرچه ربلو گفت: فواید احتمالى آن ها به اندازه بتاگلوکان ها مورد بررسى قرار نگرفته است.
جو دوسر از دهه 1960 با فواید سالمت قلب مرتبط بوده است و به اشکال مختلفى وجود داشته است. 

تفاوت ها شــامل سطوح 
پردازش و نحوه استفاده از آن 

است.جو دوسر در یک پوسته غیر 
قابل خوردن رشد مى کند. داخل بدنه 

یک غالت شبیه دانه است. آن بلغور در 
سبوس پوشانده شده است.

ربلو گفت: در ســایر غالت کامل، مانند گندم، 
مى توانید الیه ســبوس را حذف کنید. اما در جو دو 

سر، این غالت بسیار نرم است، به طورى که الیه سبوس 
واقعاً نمى تواند برداشته شود. این بدان معناست که جو تقریبا 

همیشه یک غذاى سبوس دار است، که بخش کلیدى از الگوى 
تغذیه سالم همین است.

ربلو گفت: بین مدل هاى مختلف استفاده از جو از نظر تغذیه اى تفاوت 
کمى وجود دارد. به مثال جو فورى داراى شاخص گلیسمى باالترى است، 

به این معنى که قند خون شما را سریع تر افزایش مى دهد.
ربلو گفت: شیر جو دوسر مقدارى فیبر رژیمى دارد. معموًال 2 گرم در هر فنجان، اما 

مقدار بتا گلوکانش نسبتًا کم است.متأسفانه، ربلو کوکى هاى جو دوسر پر از شکر را به 
عنوان یک غذاى سالم رد کرد. (اگرچه او مخالف این نیست که گاهى اوقات آن را به عنوان 

خوراکى مصرف کند)
ربلو پیشنهاد کرد، بلغور جو با میوه مورد عالقه شــما مى تواند راهى شیرین کردن وعده مناسب و 

رژیمى شما خصوصا در صبح باشد.اگر صبحانه اى مغذى مانند جو بخورید، اما بعد از آن در بقیه روز قند 
و چربى زیاد کنید، این واقعاً به رژیم شما کمکى نخواهد کرد.

عسل طبیعى
عسل طبیعى به علت داشــتن انواع مواد معدنى ارزشمند و سالم مانند 
منیزیم و ســدیم در بهبود سالمت قلب بســیار موثر است. همچنین 
خاصیت آنتى اکســیدانى عســل، مانعى بزرگ در برابــر التهابات و 
رادیکال هاى آزاد تولیدى در بدن اســت. مصرف عسل طبیعى، باعث 
کاهش فشارخون، بهبود آریتمى هاى قلبى، کاهش سطح ترى گلیسرید 
خون، کاهش سطح کلسترول بد (LDL) و افزایش سطح کلسترول خوب 

(HDL) مى شود.
مغز گردو

 LDL وجود اسیدهاى چرب غیر اشباع در گردو مى تواند به کاهش سطح
و ترى گلیســرید کمک کند. همچنین در یک مطالعه نشان داده شد 
افرادى که بیش از چهار بار در هفته از گردو استفاده مى کنند، 37 درصد 
کمتر دچار بیمارى هاى قلبى مى شوند. وجود ترکیبات آنتى اکسیدانى در 
داخل گردو نیز مى تواند سبب کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو شود.

زعفران
مواد موجود در زعفــران از طریق افزایش دفع چربى و کلســترول در 
مدفوع و در نتیجه کاهش غلظت ســرمى ترى گلیسرید و LDL سبب 
بهبود سالمت قلب مى شود. همچنین زعفران سبب کاهش پالك هاى 

موجود در رگ ها شده و از سکته هاى قلبى پیشگیرى مى کند.
سیر

شواهد حاصل از مطالعات نشان مى دهند که سیر باعث کاهش فشار 
خون سیستولیک و دیاســتولیک و کاهش  ترى گلسیرید و کلسترول 
خون مى شود. سیر مى تواند از ترومبوز و تجمع پالك ها در اطراف دیواره 
رگ ها جلوگیرى کند. همچنین ســیر خاصیــت ارتجاعى و پرفیوژن 
مویرگى را افزایــش داده و از این طریق یک عامــل محافظتى براى 

قلب است.

4 ماده غذایى که بیمارى قلبى را ضربه فنى مى کند

ه کودکانتان بیـــاموزید
عادت هاى غذایى که باید  ب

تغذیه صحیح کودك الزمه رشد مطلوب و تامین انرژى و ریزمغذى ها 
براى تامین نیازهاى بدن اســت. البته به معناى وادار کردن کودك به 
خوردن مقدار زیادى غذا نیست زیرا کودك معده کوچکى دارد و باید 
عالوه بر سه وعده غذاى اصلى، دو تا سه میان وعده را نیز حتما داشته 
 باشد.براى اینکه کودك از سنین پایین با اصول تغذیه صحیح آشنا شود، 

الزم است یک سرى نکات مورد توجه خانواده باشد.
عادت هاى صحیح غذایى باید از سنین پایین در وجود کودك نهادینه 
شــود زیرا بر ســبک تغذیه او در آینده تاثیر خواهد داشــت. در واقع، 
خوراکى هایى که مى شناســد و طعم آنها را مى پســندد معموال جزء 
خوراکى هاى مورد عالقه او باقى مى ماند. ارائه انواع خوراکى ها متناسب 
با ســن کودك بهترین روش براى بهبود ذائقه و شــکل گیرى تغذیه 
صحیح اســت. همچنین کودك براى لذت از غذا خوردن به محیطى 

آرام بخش مانند برنامه منظم غذایى، طعم خوشایند غذا و حضور 
بزرگسال مهربان در کنار خود نیاز دارد. همچنین باید از 
این دوران به تدریج با اصول غذاخوردن مانند استفاده 

از قاشق، تمیزکردن دهان با دستمال و... نیز آشنا 
شود. عادت هاى صحیح غذایى که کودك باید 

بیاموزد، عبارتند از:

اولویت غذا خوردن با خانواده
زمانى که کودك از ســنین پایین همراه 
خانواده غذا مى خورد و بدون فشار و رفتار 
نامناسب براى وادار شدن به غذا خوردن 

در کنار آنها حضور پیدا مى کند، از 
لذت طعم غذاهاى مختلف نیز 

لذت مى برد. همچنین آداب غذا خوردن مانند شکرگزارى، کمک همه 
اعضاى خانواده به چیدمان وسایل غذا و... را نیز مى آموزد.

گنجاندن غالت سبوس دار در رژیم
حداقل نیمى از دریافت منابع نشاسته کودك باید از غالت سبوس دار 
باشد زیرا غالت تصفیه شده حتى اگر از لحاظ صنعتى غنى شده  باشند 
باز هم نمى توانند همه مزایاى طبیعــى را تامین کنند. به عنوان مثال، 
غالت سبوس دار مقدار فراوانى ترکیبات 
معدنى ماننــد روى دارند و به خاطر 
فیبــر باال قدرت ســیرکنندگى 

خوبى خواهند داشت.

تشــویق به خوردن 
میوه ها و سبزیجات

میوه هــا و ســبزیجات فیبــر 
بــاال دارنــد و بســیارى از 
یزمغذى هــاى  ر

مهم مورد نیاز بدن را تامین مى کنند. همچنین تنوع رنگ آنها نیز ذائقه 
کودك را تحریک مى کند.

 البته آبمیوه هرگز ارزش تغذیه اى میوه را ندارد زیرا حتى انواع طبیعى آن 
نیز قند باالیى دارند، بخش زیادى از ویتامین ها و فیبرها از بین مى رود و 

تاثیرى در رفع گرسنگى ندارند.

آماده  کردن خوراکى هاى مفید
کودکان باید با طعم ماهى، حبوبات، گردو و مغزها آشنا شوند زیرا این 
خوراکى ها منابع ارزشمند پروتئین هستند و مى توانند جایگزین گوشت 
باشند. البته در مورد مغزها خطر خفگى براى کودك وجود دارد که بهتر 

است پودر یا بسیار خرد شده باشند.

پرهیز از خوراکى هاى فاقد چربى
کودك براى تامین انرژى به منابع چربى نیاز دارد. البته منظور غذاهاى 
سرخ شده نیست بلکه باید چربى هاى سالم مانند روغن هاى گیاهى و 

کره در رژیم غذایى کودك گنجانده  شود.

عادت به غذاهاى خانگى
اگر کودك به طور مداوم از غذاهاى آماده استفاده کند به تدریج ذائقه به  
طعم شورى، شــیرینى و چربى زیاد گرایش پیدا مى کند. آشپزى در 
منزل این مزیت را دارد که مى توان مقدار افزودنى هاى غذایى را 

کنترل کرد و از طرفى بهترین مواد غذایى را به کار برد.

عدم استفاده از نمک و شکر زیاد
کودك رااز سنین پایین به طعم غذاهاى بدون نمک زیاد ترغیب کنید 
زیرا در آینده نیز تمایل به غذاهاى شور خواهد داشت. حتى بدون افزودن 
نمک باز هم بسیارى از مواد غذایى مانند پنیر، سس و... نمک دارند. این 
نکته در مورد شکر نیز صدق مى کند و اصال نباید از شکالت و شیرینى 

به عنوان پاداش استفاده کرد زیرا کودك تمایل باالیى پیدا مى کند.

خاموش کردن تلویزیون هنگام صرف غذا
غذاخوردن حین تماشــاى تلویزیون عالوه بر اینکه به روابط صمیمى 
خانواده آســیب مى رســاند و مانع از ادراك صحیح پیام سیرى حتى 
براى بزرگســاالن مى شــود. در چنین شــرایطى تمایل به پرخورى 
افزایش پیدا مى کند. امروزه بعضــى از مادران براى ترغیب کودك به 
غذاخوردن، موبایل یا تبلت را در اختیار کودك مى گذارند که این عادت 
اشــتباه مانع از تشــخیص صحیح طعم مزه ها و عدم توجه کودك به 

غذا مى شود.

مشارکت در تهیه غذا
زمانى که کودك در تهیه غذا مشارکت داشته  باشد بهتر با بافت و شکل 
انواع خوراکى ها آشنا مى شود. این کار فرصت مزه چشى خوراکى ها را نیز 
فراهم مى کند. از طرفى کودك به خوردن غذایى که در تهیه آن سهیم 

بوده نیز تمایل بیشترى دارد.

پزشکان هشدار مى دهند که افزایش دماى ناشى از 
بحران اقلیمى، خطر ابتالى افراد به سنگ کلیه را در 

دهه هاى آینده افزایش خواهد داد.
بیمارى ســنگ کلیه عارضه اى دردناك است و در 
اثر تشکیل رسوب هاى سفت مواد معدنى به  وجود 
مى آید کــه در ادرار غلیظ، ایجــاد و هنگام عبور از 

مجارى ادرارى موجب بروز درد مى شوند.
بر اساس تحقیق جدید بیمارستان کودکان فیالدلفیا 
(سى اچ اوپى)، افزایش فراوانى و شدت امواج  گرما، 
احتماال موجب افزایش شــمار مبتالیان به بیمارى 
سنگ کلیه و فشــار بیشــتر بر نظام هاى درمانى 

مى شود.
این یافته ها که بر اساس داده هاى جمع آورى  شده از 
کارولیناى جنوبى به  دست آمده در نشریه دانشگاهى 
 (Scientific Reports ) "ســاینتیفیک ریپورتــز"

منتشر شد.
تحقیقات پیشین نشان داده است افزایش دماى هوا 
خطر ابتال به سنگ کلیه را افزایش مى دهد. در ایاالت 
متحده پس از روزهاى گرم شمار بیماران مبتال به 

این عارضه به شدت افزایش مى یابد.
دکتر گرگورى اى. تاسیان، متخصص مجارى ادرارى 
کودکان و نویسنده اصلى این مطالعه گفت: اغلب در 
مورد اثرات بد تغییر اقلیم بر سالمت انسان ها به ویژه 
کودکان صحبتى نمى کنیم اما گرمایش کره زمین 

بر سالمت انسان اثرات چشمگیرى خواهد داشت.

افزایش دماى هوا سبب 
ایجاد سنگ کلیه مى شود؟

کاربرد زیره در رفع نفخ معده و روده بسیار مشهور است 
اما کدام رنگ زیره را به چه روشــى مصرف کنیم که 

عارضه اى نداشته باشد؟
 از خواص و کاربردهاى زیره بســیار گفته شده اما هر 
زیره اى مناســب مصرف روزمره نیســت. دکتر الهام 
اخترى، متخصص طب ســنتى و اســتاد دانشگاه در 
توضیح کاربردهاى زیره نوشــت: «زیره سبز در رفع 
بدهضمى غذا، برطرف کردن نفخ، تقویت کلیه و رفع 
سردى گوارشى خوب عمل مى کند، مى توانید بعد غذا 

چهار پنج عدد از آن را بجوید.
اما دم نوش زیره سیاه تا حدى منع شده است و براى میل 
کردن زیره سیاه به شکل دارو نیاز به تدبیر پزشک است 

و مداومت در مصرف آن رنگ و رو را تیره مى کند.»
مشهور است که زیره، برطرف کننده نفخ است. دکتر 
اخترى در توضیح این نکته گفت: نفخ نشــان دهنده 
ضعف هضم ناکامل بودن گوارش است و خوشبختانه 
به خوبى با رعایت رژیم درست غذایى برطرف مى شود. 
اگر غذاهاى خمیرى مانند ماکارونى، آش رشته، نودل، 
غذاهاى پر حبوبات، غذاى سرد (یخ کرده)، غذاى مانده، 
ساالد ماکارونى و الویه، ساالد شــیرازى و... را از رژیم 
غذایى  خود حذف کنید مشکل برطرف خواهد شد. با 
این حال  مى توانید «ترکیب مقدارى مساوى از رازیانه، 
زنیان، تخم کرفس و زیره سبز ساییده شده را روى غذا 

بپاشند و میل کنند.»
رعایت نحوه میل کردن مواد غذایى، نخوردن آب بعد 
و همراه غذا، نخوردن خیار و گوجه فرنگى خام همراه 
غذا، نخوردن ماست و دوغ همراه غذا رفع گاز روده را 
کم خواهد کرد. در این حالت جویدن پنج شــش عدد 

زیره سبز همراه لقمه آخر یا بعد غذا کمک کننده است.

کدام نوع زیره براى 
نفخ مفید است؟

مل سطوح 
 استفاده از آن 

در یک پوسته غیر 
شد مى کند. داخل بدنه

ه دانه است. آن بلغور در 
 شده است.

ــایر غالت کامل، مانند گندم، 
ســبوس را حذف کنید. اما در جو دو

سیار نرم است، به طورى که الیه سبوس 
رداشته شود. این بدان معناست که جو تقریبا 

ىسبوس دار است، که بخش کلیدى از الگوى
ن است.

مدل هاى مختلف استفاده از جو از نظر تغذیه اى تفاوت 
. به مثال جو فورى داراى شاخص گلیسمى باالترى است، 

 قند خون شما را سریع تر افزایش مىدهد.
2جو دوسر مقدارى فیبر رژیمى دارد. معموًال 2 گرم در هر فنجان، اما 

ش نسبتًا کم است.متأسفانه، ربلو کوکى هاى جو دوسر پر از شکر را به 
ى سالم رد کرد. (اگرچه او مخالف این نیست که گاهى اوقات آن را به عنوان 

ف کند)
د، بلغور جو با میوه مورد عالقه شــما مى تواند راهى شیرین کردن وعده مناسب و 

وصا در صبح باشد.اگر صبحانه اى مغذى مانند جو بخورید، اما بعد از آن در بقیه روز قند 
د، این واقعاً به رژیم شما کمکى نخواهد کرد.

معجزه  یک رژیم غذایى به نام بلغور جو

اگر واریـــس دارید بخوانیداگر واریـــس دارید بخوانید

 ســبک تغذیه او در آینده تاثیر خواهد داشــت. در واقع، 
 که مى شناســد و طعم آنها را مى پســندد معموال جزء 
مورد عالقه او باقى مى ماند. ارائه انواع خوراکى ها متناسب 
ك بهترین روش براى بهبود ذائقه و شــکل گیرى تغذیه 
ت. همچنینکودك براى لذت از غذا خوردن به محیطى

ند برنامه منظم غذایى، طعم خوشایند غذا و حضور 
بان در کنار خود نیاز دارد. همچنین باید از 
دریج با اصول غذاخوردن مانند استفاده 

زکردن دهان با دستمال و... نیز آشنا 
اى صحیح غذایى که کودك باید 

ند از:

ت غذا خوردن با خانواده
دك از ســنین پایین همراه 
ى خورد و بدون فشار و رفتار 
ى وادار شدن به غذا خوردن

ضور پیدا مى کند، از 
اهاى مختلف نیز 

باز هم نمى توانند همه مزایاى طبیعــى را تامین کنند. به عنوان مثال، 
غالت سبوس دار مقدار فراوانى ترکیبات 
معدنى ماننــد روى دارند و به خاطر 
فیبــر باال قدرتســیرکنندگى 

خوبى خواهند داشت.

تشــویق به خوردن 
میوه ها و سبزیجات

میوه هــا و ســبزیجات فیبــر 
بــاال دارنــد و بســیارى از 
یزمغذى هــاى  ر

تاثیرى در رفع گرسن

آماده  کردن
کودکان باید با طعم
خوراکى ها منابع ارز
باشند. البته در مورد
است پودر یا بسیار خ

پرهیز از خو
کودك براى تامین
سرخ شده نیست بلک
در رژیمغذایى کره

عادت به غذ
اگر کودك به طور مد
شى، شــــ طعم شور

منزل این مزیتت
و کنترل کرد

دیواره 
یوژن

 براى 

ب ری ر بز زیر

موارد ابتال به بیمارى هاى قلبى رو به افزایش است و این بیمارى ها یکى از عوامل اصلى مرگ و میر در جهان محسوب 
مى شود. به همین منظور در ادامه به چند ماده غذایى مفید براى حفظ سالمت قلب خواهیم پرداخت. در زندگى امروزى با 
توجه به استرس و اضطراب هایى که در جوامع وجود دارد بسیارى از انسان ها ممکن است از بیمارى هاى قلبى رنج ببرند 
با این حال به گفته متخصصان، برخى مواد غذایى به حفظ سالمت قلب کمک مى کنند. به همین منظور در ادامه به نقل 

از "هلثى فود" به چند ماده غذایى مفید براى حفظ سالمت قلب خواهیم پرداخت.

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 2566  مورخ 1401/04/09 آقاى محسن رهائى نجف آبادى فرزند مرتضى ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 95/29  مترمربع قسمتى از پالك شماره463 اصلى واقع در قطعه 
9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 06 /1401/06 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم  : 1401/06/21 – م الف: 1370221 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى/6/129

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3122  مورخ 1401/05/05  آقاى محسن رهائى نجف آبادى  فرزند مرتضى  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 120/01  مترمربع قسمتى از پالك شماره15 فرعى از431 اصلى واقع در 
قطعه8  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 06 /1401/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21 – م الف: 1370232 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/131

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2927  مورخ 1401/04/26  آقاى مظاهر احمدى جوزدانى  فرزند اصغر ششدانگ 
یکبابخانه سفتکارى  به مساحت 162/17 مترمربع قسمتى از پالك شماره973 اصلى واقع در 
قطعه 7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول : 06 /1401/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21 – م الف: 1370503 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/133

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 2137 مورخ 1401/03/28 آقاى على اصغر شابندرى  قوچانى فرزند مسلم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 200/41 مترمربع قســمتى از پالك شماره 10139 فرعى از 391 اصلى 
واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول : 06 /1401/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21  - م الف:1370492 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/143

رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان در جلســه 
پنجاه وپنجم شــوراى اسالمى شــهر اصفهان با اشاره 
به انعکاس خبر هفته گذشــته در خصوص پروژه قطار 
سریع الســیر تهران- اصفهان، گفت: هفته گذشــته در 
صحن علنى شوراى اسالمى شــهر مطالبى درباره این 
پروژه مطرح کردم، امــا برخى در حــوزه راه و ترابرى 
تصور کردند، شوراى اسالمى شهر به میزان هزینه شده 
اعتراض دارد. محمد نورصالحى با بیان اینکه 26 ســال 
از کلنگ زنى پروژه قطار سریع الســیر تهران-اصفهان 
گذشته و 12 سال نیز در بودجه کشــور براى اجراى آن 
اعتبار اختصاص داده شده اســت، ادامه داد: در حالى که 

مشــابه این پروژه در کشــورهایى همچون اندونزى در 
مدت چهار سال انجام شــده، در ایران بیش از 20 سال 
طول کشیده، بر این اساس هزینه هاى آن نیز چند برابر 
شده است. رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با انتقاد 
از بوروکراســى موجود، تصریح کرد: اکنون که دولت بر 
اجراى این پروژه اراده دارد و مجلس نیز با تصویب بودجه 
اراده و عالقه مندى خود را به اجراى این پروژه نشان داده 
است، کارشناسى مریض در بدنه دولت و سازمان مدیریت 
و بانک مرکــزى از اجراى این پــروژه ممانعت مى کند، 
بنابراین سیستم باید به فکر اصالح این بوروکراسى ناسالم 

و بیمار باشد تا موانع از سر راه این پروژه برداشته شود.

رییس مرکز مدیریت حوادث و  فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفت:با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینى و آغاز 
پیاده روى از روز 12 شهریور، هشت تیم آمبوالنس، یک 
تیم اُتوآمبوالنس و یک تیم تعمیرگاه سیار به مرز چذابه 
و از روز 19 شــهریور، 2 تیم آمبوالنس به مرز خسروى 
اعزام شدند. فرهاد حیدرى اظهار داشت: بر اساس آمار و 
اطالعات دریافتى از سرپرست گروه هاى اعزامى از روز 12 
شهریور تاکنون 183 بیمار سرپایى مداوا و 22 بیمار دیگر 
به بیمارستان اعزام شدند که بیشترین امدادجویان با عالئم 
تهوع، استفراغ، سردرد، اُفت فشارخون، ضعف و بى حالى 
مواجه بودند که این عالیم مى تواند در هنگام گرمازدگى 

ایجاد شود. وى با بیان اینکه تاکنون عالئم بیمارى عفونى، 
ویروســى یا گوارشــى به امدادگران اورژانس اصفهان 
گزارش نشده است، ادامه داد: هر تیم اورژانس مستقر در 
آمبوالنس ها ُمتشکل از دو یا سه کارشناس فوریت هاى 
پزشکى است. رییس اورژانس پیش بیمارستانى و مدیریت 
حوادث دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: تمام 
نیروهاى امدادى قبل از مرزهاى خروجى و در خاك ایران، 
پوشش امداد ســالمت زائران را بر عهده دارند. حیدرى 
افزود: آمبوالنس ها از تمام نقاط اصفهان به مرزها منتقل 
شده و از توان امدادرســانى اورژانس در سطح جاده هاى 

استان کاسته نشده است.

کارشناسى مریض،  مانع اجراى 
پروژه قطار تهران- اصفهان 

12 تیم اورژانسى از اصفهان 
به مناطق مرزى اعزام شدند 

آتش سوزى در شهرك 
«کمشچه» 

مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان از 
آتش سوزى در شهرك صنعتى کمشچه در برخوار 
خبر داد. منصور شیشـه فروش اظهار داشـت: این 
حادثه سـاعت 14 و 30 دقیقـه روز شـنبه رخ داده 

است. 
وى افزود: براى امدادرسانى به این حادثه، نیروهاى 
آتش نشـانى از سـازمان آتش نشـانى اصفهـان و 
شـهردارى هاى دولـت آبـاد، کمشـچه، شـاهین 
شهر، گز و واحد اتش نشـانى شهرك هاى صنعتى 
مورچه خـورت، جـى و کمشـچه اعـزام شـده اند. 
وى بـا بیان اینکـه اطفاى این حریق سـه سـاعت 
زمـان بـرد، اضافـه کـرد: 16 دسـتگاه اطفائیـه، 
همراه با 30 نفر نیـرو براى مهار این آتش سـوزى 
اعزام شـد.  شیشـه فـروش گفـت: ایـن حادثه دو 
نفر مصدوم داشـت که به صورت سـرپایى درمان

 شدند.

واگذارى 865 فقره 
انشعاب آب 

عملیات نصب و واگـذارى 865 فقره انشـعاب آب 
در مرداد ماه سـال جارى در منطقـه چهار اصفهان 
انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه، 
در این مـدت 422 فقره انشـعاب آب نصب و 443 
انشـعاب آب واگـذار شـد. همچنیـن از ایـن تعداد 
انشـعاب نصـب شـده بـه ترتیـب 87 و 335 فقره 
نصب انشعاب و آحاد نصب آب بوده است و با انجام 
فعالیت فوق تعداد کل انشـعابات نصب شده آب در 
منطقه چهار از ابتدا تاکنون به 120048 فقره رسید. 
از این تعداد انشعاب واگذار شده آب به ترتیب 109 
و 334 فقره واگـذار انشـعاب و آحاد واگـذارى آب 

بوده است.
گفتنـى اسـت بـا انجـام فعالیـت فـوق تعـداد کل 
انشـعابات واگـذار شـده و آحـاد واگـذارى آب در 
منطقـه چهـار از ابتـدا تاکنـون بـه 367960 فقره

 رسید.

ادامه ممنوعیت حرکت
 زائران به سمت مرز ها 

 رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: 
بنـا براعـالم سـتاد مرکـزى اربعین حسـینى همه 
مرز هاى منتهـى به معابر خروجى عـراق همچنان 
بسـته اسـت. علیرضـا صادقـى بـا بیـان ایـن 
کـه کمبـود امکانـات در پایانه هـاى مـرزى 
عراق مشـکل سـاز شـده، افـزود: در خـاك عراق 
نتقـال  وسـایل حمـل و نقـل عمومـى بـراى ا
زائـران بسـیار کـم و قیمت ها بسـیار باال اسـت و 
از مـردم مى خواهیـم تـا حـل مشـکالت بـه مرز 

مراجعه نکنند.

خبر

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: کم بارشــى در استان 
اصفهان به طور محسوس در پاییز 1401 ادامه 
خواهد داشت و بارندگى ها از اواسط آذرماه آغاز 

خواهد شد.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه استان اصفهان 
از مهرماه 1399 تاکنون، به مدت ســه ســال 
کم بارشــى پیاپى داشــته اســت، افزود: این 

شرایط سبب شــده که شــدت خشکسالى در 
بیشــتر نقاط اســتان گســترش یابد به طورى 
که اکنون نزدیــک به 98 درصد از مســاحت 
اســتان درگیر خشکســالى شــدید تا بســیار

 شدید است.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان ادامه داد: حاکمیت پدیده جوى 
النینا یکى از علت هاى اســتمرار شــرایط کم 

بارشــى در اســتان طى سه ســال اخیر است. 
به گفته وى حاکمیــت پدیده النینــا یا همان 
جریانات سرد اقیانوس آرام امکان شکل گیرى 
ســامانه هاى جوى و بارشــى را در منطقه و از 
جمله غرب اســتان اصفهــان نمى دهد و این 
پدیده یکى از عوامل کم بارشى استان بوده که 
اثر آن در پاییز بیشتر است اما در زمستان ها اثر 

چندانى ندارد.

حاجى بابایى خاطرنشــان کــرد: طبق آخرین 
مدل ها و الگوهاى هواشناسى ، بارش هاى مؤثر 
و قابل توجه بر منابع آبى و کشاورزى استان در 
پاییز پیــش رو با تأخیر و دیرتــر از زمان موعد 

خواهد بود.
وى با بیــان اینکه بارش هاى پاییزى امســال 
به طور عمده از اواســط آذرماه آغاز خواهد شد، 
گفت: بررســى تقویم بلند مدت بارشى استان 
اصفهان نشــان مى دهد که عمــده بارش هاى 
مؤثر این استان و حوضه آبریز زاینده رود از آبان 
ماه بوده است اما امسال دو ســه هفته دیرتر از 

موعد خواهد بود.
حاجــى بابایــى افــزود: پیش بینى مى شــود 
بیشــترین کاهش بارش اســتان طى سه ماه 
آینده از نیمه آبان ماه تا اواسط آذر ماه باشد که 
حدود 40 تا 60 درصد کاهش بارندگى در پیش 
خواهیم داشت اما از اواخر پاییز بهبود بارش ها 
را انتظار داریم و بارندگى هاى استان به شرایط 

نرمال (طبیعى) باز مى گردد.
وى خاطرنشــان کرد: طبــق الگوهاى کنونى، 
ز  دوره خشکســالى اســتان طوالنى تــر ا
نرمال اســت و دســتکم تا اواخر پاییز امسال 
شــرایط کم بارشــى در در اســتان محسوس 
خواهــد بود امــا رونــد بارش ها در زمســتان 

بهبود مى یابد.
وى درخصــوص وضعیت دمایى اســتان طى 
پاییز 1401 نیز اظهار داشــت: دماى اســتان 
در اکثــر مناطــق طــى پاییز پیــش رو حدود 
یک درجــه باالتــر از نرمال خواهد بــود و به 
ویژه در غرب تــا 1/5درجه گرم تــر از نرمال 

پیش بینى مى شود.

«النینا» همچنان در استان حاکم است 

آغاز بارش هاى پاییزى اصفهان از اواسط آذرماه

کارشناس بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان هاى 
اســتان اصفهان گفت: به طور میانگین روزانــه 17 ُتن زباله 
عفونى، تیز و برنده در بیمارســتان ها و مراکز سرپایى هفت 

شهرستان این استان تولید مى شود.
احمد شماعى زواره اظهار داشــت: حجم روزانه پسماندهاى 
پزشــکى بیمارســتان ها و مراکز سرپایى شــهر اصفهان و 
شهرســتان هاى مبارکه، لنجان، فالورجان، خمینى شــهر، 
نجف آباد و تیران وکرون به طور میانگین حدود 17 ُتن است 
که از این میزان 12 ُتن با دســتگاه "اتوکالو" بى خطرسازى 

مى شود.
وى ادامه داد: روزانه پنج ُتن زباله از مراکز درمان ســرپایى 
شــامل مطب هــا، کلینیک هــا و آزمایشــگاه ها در هفــت 
شــهر بزرگ اســتان اصفهان تولید مى شــود که بر اساس 
ضوابط اجرایى پســماندها ایــن مراکز بایــد از خدمات بى 
خطرسازى بیمارســتان هاى مجاور یا از سایت هاى مرکزى 

و منطقــه اى براى بــى خطر ســازى پســماندهاى خود
 استفاده کنند.  

کارشناس بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان هاى 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: از حدود 58 بیمارستان 
در اســتان، تعداد 30 بیمارســتان در شــهر اصفهان مستقر 
اســت و همــه آنها بــه دســتگاه بى خطر ســاز پســماند 

مجهز است.  
وى گفت: بر اســاس ضوابط و روش هــاى مدیریت اجرایى 
پسماندهاى پزشکى، دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تنها 
موظف به تفکیک، جمع آورى، نگهدارى و  بى خطرســازى 
زباله هاى بیمارستانى است و پس از عادى سازى پسماندها، 
شــهردارى ها موظف بــه حمل و نقــل و دفــع نهایى این 
پسماندها هستند اما سازمان حفاظت محیط زیست، خروجى 
پسماندهاى پزشکى از دســتگاه هاى بى خطرساز را همچنان 

ویژه تلقى مى کند.  

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: در فصل 
خرید تضمینى سال جارى که به پایان رسیده است، 53 هزار و 
500 تن گندم از کشاورزان اصفهانى خریدارى شد که نسبت به 

سال گذشته 143 درصد رشد داشته است.
محسن ضیایى با بیان اینکه ارزش ریالى گندم خریدارى شده 
امســال پنج هزار و 651 میلیارد ریال است، افزود: این گندم ها 
توسط 7091کشاورز در قالب 14 هزار و 822 محموله به اداره 
کل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان تحویل داده شده 

است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: با توجه به 
اینکه در سال گذشته 22 هزار تن گندم از کشاورزان خریدارى 
شد، خرید تضمینى گندم در سال جارى 143 درصد رشد وزنى 

داشته است.
ضیایــى اضافــه کــرد: همچنیــن ارزش ریالــى گنــدم 
خریــدارى شــده از کشــاورزان در ســال گذشــته 165 
میلیــون ریــال بــوده، ارزش ریالــى خرید تضمینــى گندم 
در ســال جــارى نســبت بــه ســال گذشــته 342 درصد 

رشد داشته است.

رییس اداره حقوقى استاندارد اصفهان گفت: تولیدکنندگان 
مصنوعات طال براى عیارسنجى دقیق محصوالت خود و 
جلوگیرى از کاهش عیار آنها مى توانند از آزمایشگاه هاى 

مورد تایید این اداره کل کمک بگیرند.
لیال امین الرعایا افزود: بر اساس قوانین موجود، تنها عیار 
قابل قبول و استاندارد براى مصنوعات طال، 750 (طالى 
18عیار) اســت و اگر عیار مصنوع طالیى حتى یک واحد 
از این شاخص پایین تر باشــد نیز غیراستاندارد محسوب 

مى شود.
وى با تاکید بر لزوم رعایت این قانون و عیارسنجى دقیق 
مصنوعات طال اظهار داشــت: تنها روش عیارســنجى 
مورد تایید سازمان ملى اســتاندارد، "کوپالسیون“ است و 
واحدهاى تولیدى مصنوعات طال مى توانند براى اطمینان 
از عیار محصوالت تولیدى خود قبــل از توزیع در بازار از 
ظرفیت آزمایشگاه هاى تایید صالحیت شده و همکار اداره 
کل استاندارد استان کمک بگیرند تا محصوالت آنها دچار 

مشکل نشود.
این کارشــناس حقوقى اســتاندارد با بیان اینکه آزمایش 
ذوب قلیایى براى عیارسنجى مصنوعات طال مورد تایید 
اســتاندارد نیســت، تصریح کرد: اگر واحدهاى تولیدى 
مصنوعات طال، عیارســنجى را به آزمایشگاه هاى تایید 
صالحیت شده استاندارد واگذار کنند، عیار مصنوعات براى 
آنها بطور کامل مشخص مى شود و پس از اطمینان از عیار 

محصوالت خود مى توانند آنها را وارد بازار کنند.
وى گفت: برخى از ُمتخلفان بطــور عمد مصنوعات طال 
را با عیار کمتر از میزان استاندارد تولید مى کنند اما برخى 
نیز ناآگاهانه یا بدلیل استفاده از روش هاى غیر استاندارد 
عیارســنجى، محصوالتى با عیار کمتر از 750 دارند که 
الزم است براى رفع این مشــکل خود از آزمایشگاه تایید 

صالحیت استاندارد کمک بگیرند.
وى همچنین تاکید کرد: همه مصنوعات طال باید داراى ُکد 
شناسایى باشند و اگر مصنوع طال بدون ُکد شناسایى در بازار 
عرضه شود، سازنده و فروشنده متخلف هستند و به دادگاه 

معرفى مى شوند.

خرید تضمینى گندم  در اصفهان به پایان رسیدتولید روزانه 17 ُتن زباله عفونى در 7 شهرستان استان اصفهان 

عیارسنجى مصنوعات طال 
با اداره  استاندارد است

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فرات به شناسه ملى 10260248752 و به شماره ثبت 3813 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد خانم زهرا معینیان به شماره ملى 1286294347 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/01 آقاى امیرحسین قاضى عسگر 
به شماره ملى 1287876201 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/01و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/01 خانم نفیسه قاضى 
عسگر به شماره ملى 1288101074 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/01 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا ء مدیر عامل و یا نائب رئیس هیات مدیره هرکدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1379568)

آگهى تغییرات
شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 27992 و شناسه ملى 10260486994 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نریمان پورطالئى به موجب سند صلح شماره 140022357220000001 مورخ 1400/11/23 در دفتر خانه 
اسناد رسمى شماره 273 حوزه ثبتى اصفهان مبلغ 2450000ریال از سهم الشرکه خود را به سیمین بارانى شیرزاد به کدملى 1757532099 واگذار نمود و میزان سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 2450000 ریال کاهش داد نام شرکاء میزان سهم الشرکه : نیلوفر پورطالئى به کدملى 1286112664 داراى 100000 ریال سهم الشرکه و 
نریمان پورطالئى به کدملى 1292261072 داراى 2450000 ریال سهم الشرکه و سیمین بارانى شیرزاد به کدملى 1757532099 داراى 2450000 ریال سهم 

الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1379596)
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در جریان مساوى صفر بر صفر ذوب آهن و مس رفسنجان 
در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر، گادوین منشا یک 
پنالتى خراب کرده بود و خیلى ها اعتقاد داشتند شاید پنالتى 
زن اول رفسنجانى ها تغییر کند. با این حال محمد ربیعى 
همچنان به گادوین منشــا اعتماد کرد و در جریان بازى 
مس رفسنجان و هوادار پنالتى اى که شیمبا گرفته بود را 
به گادوین منشا داد. گادوین منشا پشت توپ قرار گرفت اما 
ضربه زمینى اش از کنار دروازه به بیرون رفت تا منشا دوباره 

پنالتى خراب کند.

منشا باز هم 
پنالتى خراب کرد

01

تیم فوتبال بایرلورکوزن در هفته ششــم بوندس لیگا به 
مصاف هرتابرلین رفت که به نتیجه تساوى 2 بر 2 رضایت 
داد. سردار آزمون ستاره تیم ملى کشورمان بار دیگر در این 
هفته هم از روى نیمکت بازى لورکــوزن را آغاز کرد و در 
دقیقه 76 وارد زمین شــد و در فرصت کم نتوانست براى 
تیمش کار خاصى انجام دهد. ســایت «سوفا اسکور» در 
ارزیابى فنى اش از این دیدار به سردار آزمون نمره ضعیف 
6/4 از 10 را داد. ســتاره ایرانى در 14 دقیقه حضورش در 
زمین هیچ شوتى نتوانست به دروازه هرتابرلین بزند. آزمون 
در این بازى 8 بار لمس به توپ داشته و دقت پاسش بسیار 

پایین بودو تنها 27 درصد پاس هایش را به مقصد رساند.

غروب زودهنگام سردار

05

مهدى محمد نبى، نایب رئیس فدراسیون فوتبال مدعى شد 
که در صورت صعود تیم ملى به مرحله بعدى جام جهانى با 
کارلوس کى روش، سرمربى برکنار شده نیز پاداش دریافت 
خواهد کرد. وى با اشاره به اینکه با دراگان اسکوچیچ در این 
خصوص به توافق دست یافته اند، مدعى شد که نمى تواند از 
درصد توافق شده براى این پاداش اطالعاتى دهد. دراگان 
اسکوچیچ، سرمربى کروات ســابق تیم ملى بعد از ریاست 
مهدى تاج از ســمت خود برکنار شد تا کارلوس کى روش 

بار دیگر هدایت تیم ملى را در جام جهانى برعهده گیرد.

پاداش اسکو 
از صعود تیم ملى

04

کارلوس کى روش ســرمربى تیم ملى فوتبال، اســامى 
بازیکنان شاغل در لیگ ایران را جهت شرکت  در اردوى 
تدارکاتى تیم ملى فوتبال به شــرح زیر اعالم کرد. در این 
لیســت نام  پیام نیازمند، رامین رضائیــان، امید نورافکن، 
محمد کریمى، یاسین سلمانى و شهریار مغانلو از سپاهان 

هم به چشم مى خورد.

دعوت از 6 سپاهانى
 به تیم ملى

02

ریکاردو ســاپینتو ســرمربى اســتقالل جهت دیــدار با
 خانواده اش از تهران خواهد رفت تا دو، سه روزى خارج از 
ایران باشد. بعد از برد شیرین استقاللى ها، ساپینتو با توجه 
به تعطیلى 4 روزه تمرینات استقالل جهت دیدار با خانواده 
اش به دبى خواهد رفت تا چند روزى را در کنار آن ها باشد. 
او با شروع تمرینات استقالل به تهران باز خواهد گشت تا در 

تعطیلى دو هفته اى لیگ تیمش را آماده کند.

ساپینتو از ایران مى رود

04

05

مدافع ملى پوش تیم فوتبال سپاهان با انتشار پستى در 
صفحه اینســتاگرام خود ضمن صحبت درباره نیمکت 
نشین از توافق با باشگاه براى ادامه همکارى نوشته است.

از لیــگ نوزدهم کــه امیــد نورافکن به عنــوان یکى 
از خریدهاى امیــر قلعله نویى براى تقویت ســپاهان از 
شارلرواى بلژیک به این تیم پیوست و تقریبا یک فصل 
کامل در پســت هافبک دفاعى بازى کرد، این بازیکن 
یکى از مهره هاى کلیدى سپاهان بوده و پس از جدایى 
امیر قلعه نویى نیز این وضعیت در دوران محرم نویدکیا 
ادامه داشته و او طى دو ســال گذشته اگرچه بار دیگر به 
پســت دفاع چپ و گهگاه پســت دفاع میانى بازگشت، 
ولى همچنان یکى از نفرات تعیین کننده ســپاهان بوده 
که اصال حضــور روى نیمکت را به اســتثناى روزهاى 

محرومیت و مصدومیت تجربه نکرده بود.
کاپیتان ســابق تیم امید و یار ثابت اردوهاى پیشین تیم 
ملى با دراگان اســکوچیچ که حاال بــا حضور کارلوس 
کى روش هم  ادامه دار شــده اما در سپاهان با وضعیت 
متفاوتى روبرو شده اســت. نورافکن در دو بازى ابتدایى 
مثل همیشه دفاع چپ فیکس سپاهان بود، اما از مصاف 
با گل گهر جاى خود را به میالد زکى پور داد و این جابجایى 
مصادف شد با درخشش عجیب و خیره کننده زکى پور که 
در سیرجان دو گل به تیم سابقش زد تا در مصاف با فوالد 
خوزستان هم در ترکیب اصلى سپاهان جلوتر از نورافکن 

راهى میدان شود.
این تصمیــم ژوزه مورایس اما در مصــاف با ذوب آهن 
تغییر کرد و نورافکن از ابتدا وارد زمین شد، اما دوباره در 

دیدار هفته ششم امید نورافکن از روى نیمکت کارش را 
آغاز کرد تا زکى پور به ترکیب اصلى برسد؛ دیدارى که 
در پایان بار دیگر نتیجه خوبى براى ســپاهان به همراه 
نداشت تا نورافکن ساعاتى پیش از اینکه توسط کارلوس 
کى روش به اردوى تیم ملى  دعوت شود، اقدام به انتشار 
دو اســتورى کند و ضمن تاکید بر اینکــه امتیازگیرى 
سپاهان باید بهتر بشود و عملکرد خودش در تیم رضایت 
ندارد، از توافق با مدیران باشگاه براى تمدید قراردادش 
بگوید. نورافکن به نیمکت نشینى خودش هم پرداخته و 
ضعیف بودن عملکردش را به سیستم چرخشى مورایس 
نسبت داده که شناخت خوبى از بازیکنان و عملکرد آنها 

طى سال هاى گذشته ندارد. 
حاال در شرایطى که سپاهان شرایط خوبى ندارد و نورافکن 

هم بازیکن ثابت تیم به شمار نمى رود، این مدافع در لیست 
کارلوس کى روش نیز قرار گرفته و باید دید پس از  اتمام 
روزهاى پیش رو نام او در فهرست نهایى تیم براى دو دیدار 

برابر اروگوئه و سنگال قرار خواهد گرفت یا خیر. 
و یک ســوال مهم تر اینکه پس از اتمام 

فیفادى وضعیت نورافکن در سپاهان 
که از توافق براى تمدید قرارداد نیز 

حــرف زده چطور پیــش خواهد 
رفت و آیــا او مى تواند دررقابت 
با زکى پور در فاصله دو ماهه 
تا جام جهانى به ترکیب اصلى 
برسد یا اتفاقات دیگرى در راه 

خواهد بود.

واکنش مدافع ملى پوش سپاهان به نیمکت نشینى

قطار لیگ درحالى به ایستگاه ششم رسید که دو مسافر آن 
در ایستگاه پنجم جاماندند. بازى دو تیم ملوان و فوالد به 
دلیل بارندگى،  لغزندگى زمین و شرایط چمن ورزشگاه سن 
سیروس انزلى با تصمیم داور لغو و به زمان دیگرى موکول 
شد؛ بااین حال، حتى اگر این بازى هم انجام مى شد نتیجه 
آن هرچه بود، واگن اول قطار شماره 22 همچنان در قرق 

سرخپوشان پایتخت بود.
مدعیان بسیارى چشم انتظار کوچک ترین لغزش از سوى 
شاگردان یحیى بودند تا شــاید بتوانند در ایستگاه ششم 
جانشین آنها در صدر جدول شــوند اما پرسپولیسى ها با 
درخشش مهاجم هلندى خود بازى یک بر صفر باخته برابر 
تیم متحول شده نفت مسجد سلیمان را با نتیجه 2 بر یک 
به پایان رساندند و با سوغات 3 امتیازى شیرین به تهران 
برگشتند تا با استفاده از تعطیالت 19 روزه لیگ خود را براى 
ادامه رقابت ها آماده کنند. اما یکى از نکات جالب این دیدار 
آن بود که براى اولین بار در این مسابقه دروازه بیرانوند در 

جریان بازى باز شد.
یکى دیگر از اتفاقاتى که در این هفتــه براى اولین بار در 
فصل جــارى روى داد هم پیروزى مس رفســنجان بود. 
شاگردان محمد ربیعى پس از پنج تســاوى پى درپى در 
بازى هاى نخستین لیگ ســرانجام در هفته ششم موفق 
شدند با نتیجه 2 بر یک از سد مهمان خود عبور کنند. جالب 
آنجاست که مســى ها یک پنالتى هم به دست آوردند که 

منشا، همچون بازى با ذوب آهن در گل کردن ضربه خود 
از روى نقطه پنالتى ناکام ماند. آقاى گل فصل گذشته هنوز 
در این فصل پایش به گل باز نشده است. این در حالى است 
که در کل عملکرد خط آتش نارنجى پوشان رفسنجان تا 
اینجاى کار ضعیف بوده و آنها غیر از بازى این هفته، فقط 
یک بار دیگر آن هم در هفته نخست برابر نساجى موفق به 

فرو ریختن سنگر حریفان خود شده اند.
عملکرد مهاجمان استقالِل ساپینتو هم با توجه به ترافیک 
بازیکنان باکیفیت در خط حمله ایــن تیم تا پیش از بازى 
شنبه شب برابر نســاجى چى ها چندان دندانگیر نبود؛ اما 
آنها با ایجاد 7 موقعیت خطرناك بــر روى دروازه حریف 
شمالى خود و به ثمر رســاندن 3 گل دراین بازى سرانجام 

جان گرفتند و خودى در میدان نشان دادند. 
اما هرچه بازى استقالل گل داشت، بازى دیگر مدعى لیگ 
بدون ردو بدل شدن هیچ گلى به پایان رسید. سپاهان در 
نقش جهان در حالى به تســاوى بدون گل برابر آلومینیوم 
اراك رضایت داد که این چهارمین هفته پى در پى اســت 
که شاگردان ژوزه مورایس در کســب 3 امتیاز بازى ناکام 
مى مانند. طالیى پوشــان اصفهان با علم به این نکته که 
همین امتیازهاى از دست رفته در هفته هاى پایانى ممکن 
است آنها را به دردسر بیاندازد براى رسیدن به پیروزى به 
آب و آتش زدند، موقعیت ایجــاد کردند، مصدوم دادند، با 
پاى بخیه شده و سربانداژ شده بازى کردند اما هرچه زدند 
به در بسته خورد و نشد آنچه مى خواستند. البته سرمربى 

پرتغالى این تیم ضمن ناراضى بودن از مهاجمانش معتقد 
اســت که کیفیت نامناســب چمن هم در چرخشــش بد

 توپ ها و پاس هایى که به مقصد نمى رسیدند تأثیرگذار 
بوده است. 

از سوى دیگر سربازان تارتار هم موفق نشدند از سد حریف 
خود عبور کنند و سرمربى دیگر نماینده شهر اصفهان نیز 
همچون همقطار پرتغالى خود از مساعد نبودن کیفیت زمین 
بازى تیمش با مس کرمان گله مند بود. قطار به ایســتگاه 
ششم رسیده اما مسافران سبزپوش آن دل خوش کرده اند 
به سریال تساوى هاى خود، بدون اینکه هیچ برد یا باختى 
در کارنامه شــان ثبت کنند. البته مهدى تارتار مى گوید 
آنقدر تیم ها به هم نزدیکند که مهم آن است دست خالى از 

زمین بیرون نیاییم. 
رضایت سرمربى ذوب آهن از شکست ناپذیرى شاگردانش 
جاى خــود دارد اما او که خود معترف شــده بــا یک برد 
مى توانند جهش چندپله اى در جدول رقابت ها داشته باشند، 
باید مراقب باشد که به قول شــاعر «ناگهان زود دیر مى 
شود» و فرصت ها براى ارتقاى جایگاه این تیم یکى پس 
از دیگرى از دست مى رود، همانطور که براى همشهرى 
طالیى پوشش براى باقى ماندن در کورس قهرمانى روزها 
در حال سپرى شدن است، آن هم درحالى که سایر مدعیان 
اوج گرفته اند و اگر با همین روال پیش روند ممکن است باز 
هم  حکایت چند سال گذشته تکرار شود و قطار به ایستگاه 

پایانى برسد و جام طالیى به اصفهان نیاید.

هفته ششم لیگ برتر زیر ذره بین

از صدرنشین ماندن پرسپولیس 
تا تساوى اصفهانى ها  

مرضیه غفاریان

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: همین که از بازى ها دســت خالى بیرون 
نیامده ایم، براى ما یک برد محسوب مى شود.

مهدى تارتار پس از تساوى ذوب آهن برابر مس کرمان اظهار داشت: بازى سنگین 
و فیزیکى را                            مقابل مس کرمان داشــتیم و از روز قبل چنیــن بازى را                            پیش بینى 
مى کردیم. از طرفى کیفیت چمن زمین هم چنگــى به دل نمى زد و این اجازه را                            
به بازیکنانمان نمى داد که بتوانند عملکرد خوبى را                            داشته باشند. هر دو تیم بازى 
خوب و فیزیکى را ارائه دادند و هر دو تیم با ارسال توپ هاى بلند به دنبال گرفتن 
نتیجه بودند. در ادامه بازى با تغییراتى که در نفرات خود ایجاد کردیم، مى خواستیم 
مالکیت توپ را در میانه میدان براى خودمان نگه داریم و موقعیت هاى خوبى را 

ایجاد کنیم. من فکر مى کنم نتیجه مساوى نتیجه عادالنه اى بود.

تارتار در خصوص 6 مساوى در 6 هفته لیگ برتر فوتبال عنوان کرد: 
امسال لیگ بسیار سختى را شاهد هستیم. همین که از بازى ها دست 
خالى بیرون نیامده ایم، براى ما یک برد محســوب مى شود؛ چراکه 
مى توانیم در ادامه با عملکردى خوب در جدول جهش خوبى را داشته 
باشیم. امسال تیم ها از نظر کیفیت خیلى بهم نزدیک هستند. امسال 

هم قرعه طورى به نام ذوب آهن خورده اســت که بازى هاى سخت 
در خانه است و بازى هاى متوســط مان بیرون از خانه و امتیازهایى 

که تا به اینجا گرفته ایم، ما را امیــدوار مى کند تا در ادامه 
و در هفته هاى آینده لیگ بــه گرفتن نتایج بهتر 

فکر کنیم.

مربى ذوب آهن: تساوى ها، براى ما برد محسوب مى شود

ر نمى رود، این مدافع در لیست
 گرفته و باید دید پس از  اتمام
رستنهایى تیم براى دو دیدار

خواهد گرفتیا خیر.
ه پس از اتمام 

 در سپاهان 
ارداد نیز
خواهد
ابت 
هه 
ى 
راه 

ه لیگ برتر فوتبال عنوان کرد: 
یم. همین که از بازى ها دست 
د محســوب مى شود؛ چراکه 
ر جدول جهش خوبى را داشته 
لى بهم نزدیک هستند. امسال 

ده اســت که بازى هاى سخت 
ن بیرون از خانه و امتیازهایى 

ر مى کند تا در ادامه 
ن نتایج بهتر 

ب مى شود

مهاجم ایرانى پورتو بعــد از اتفاقات جنجالى 
دیدار با اتلتیکومادرید، در بازى شــنبه شب با 

گلزنى و پاس گل به بازى برگشت.
پورتو در شــرایطى براى حفظ صدرنشــینى 
خود به مصاف چاوز رفــت که مهدى طارمى 
در همان دقیقه ســوم کار را براى حریف تمام 
کرد و با ضربه سر تمام کننده خود، گل اول این 

تیم را رقم زد.
طارمى در صحنه گل دوم نیز با سرعت باالى 
خود و توپ ربایى از مدافــع حریف با گام هاى 
بلند نزدیک با محوطــه جریمه و تک به تک 
با گلر چاوز شــد اما در آخرین لحظه تصمیم 
گرفت در موقعیت بهتر، توپ را در آستانه دروازه 
خالى به هم تیمى اش بدهد و اینچنین پورتو با 
ضربه آسان اوانیلسون با اندوخته مناسب راهى 

رختکن شد.
نکته جالب اینکه طارمى بعد از این پاس خود 
در آستانه دروازه خالى به قدرى از گل شدن آن 

اطمینان داشت که سرش را به سمت سکوها 
برگرداند و در انتظار شــادى گل بعد از ضربه 

تمام کننده اوانیلسون بود.
طارمى در شرایطى در این بازى 86 دقیقه در 
زمین حضور داشــت که پورتو در نهایت این 
بازى را با نتیجه 3- 0 به سود خود خاتمه داد تا 

صدرنشینى اش را تثبیت کند.
مهاجــم ایرانى پورتــو که در جــدال هفته 
گذشــته تیمش در لیگ قهرمانان اروپا برابر 
اتلتیکومادریــد بابت تمــارض از داور کارت 
زرد دوم را دریافت کــرده بود تا از زمین اخراج 
شــود، با انتقادات زیادى مواجه شــده بود. با 
این حال ســرمربى پورتو با اعــالم حمایت 
قاطع از مهدى طارمــى از وى به عنوان یکى 
از برترین فوتبالیســتهاى لیــگ پرتغال یاد 
کرد و مهاجم ملى پوش ایرانى نیز به بهترین 
شــکل ممکن پاســخ این اعتماد و حمایت

 سرمربى اش را داد.

بازگشت درخشان طارمى با گل و پاس گل

محمد محبى، ســرانجام در بازى با نساجى 
نام خود را به عنوان یکى از گلزنان اســتقالل 

ثبت کرد.
عدم گلزنى محمد محبى در بازى هاى قبلى 
استقالل ریکاردو ساپینتو را از این وینگر ناامید 
نکرده بود چراکه او بیشــتر در بطن حمالت 
آبى ها قرار داشت و از سویى برخى از ضربات 
او در شرایط سخت با سیوهاى خوب از سوى 

دروازه بان تیم حریف مواجه مى شد.
سرانجام در دقیقه 50 بازى با نساجى آن اتفاقى 
که محمد محبى مدت ها در انتظارش بود، رخ 

داد. پاس رو به جلوى مهدى قایدى در یک 
شرایط خوب نصیب محمد محبى 

شــد و این بازیکن هــم با یک 
ضربه بغل  پا توپ را به تور 

پاس داد و نــام خود را به 
عنوان گلزن استقالل 

ثبت کرد.
نکتــه جالــب پیش از 

گلزنى محمد محبى، تعویض 
تاکتیکى ساپینتو بود. سرمربى 
اســتقالل بــا آوردن رضا 
میرزایــى به جــاى پیمان 
بابایــى از محمــد محبى 
خواست به نوك خط حمله 

استقالل برود و در نقش 
سانتر فوروارد بازى کند 

کــه همین ایــده موجب 
گلزنى محمد محبى شد. 
این بازیکن در لیگ برتر 
پرتغال، هم در پســت 
وینگر بازى کرد و هم 
در پست مهاجم نوك 
و در ایــن نقش هم 
موفق به گلزنى شد. 
محمد محبى البته در 

دقیقه 57 تعویض شد و جاى خود را به صالح 
حردانى داد تا یک بار دیگر سجاد شهباززاده 
حضور در ترکیب تیم آبــى را تجربه و براى 

گلزنى تالش کند.
حاال باید از محمد محبى به عنوان مهاجم دو 
منظوره اســتقالل یاد کرد. محمد محبى، در 
ابتداى حضور در ترکیب تیم آبى در پست وینگر 
چپ به میدان مى رفت. با 
بازى مهــدى قایدى 
در این پست و حضور 
یامگا در جناح راست 
خــط دفاعــى، محمد 
سمت  به  محبى 
راســت آمــد 
و دیــروز هــم 
در  دقایقــى 
نوك خط حمله 
تیمش به میدان 
رفت تــا در فاز 
تهاجمى، بازى 
در همه پست ها 

را تجربه کند.
محمــد محبى که 
در زمــان مــارك ویلموتس 
حضور در ترکیــب ثابت تیم 
ملى را تجربه کرده بود؛ به امید 
بر تن کردن پیراهــن دوباره تیم 
ملى به عنــوان بازیکن قرضى به 
تیم استقالل ملحق شــد و با گلى 
که دیروز در بازى با نســاجى به ثمر 
رســاند امیدوار به تکرار اتفاقات خوب 

در بازى هاى لیگ برتر این فصل است.

مهاجم سپاهانى استقالل سرانجام گل زد

و بیشــتر در بطن حمالت 
و از سویى برخى از ضربات 
ت با سیوهاى خوب از سوى 

ف مواجه مى شد.
50 بازى با نساجى آن اتفاقى 
دت ها در انتظارش بود، رخ 
وى مهدى قایدى در یک

یب محمد محبى 
ن هــم با یک 

تور پ را به
ود را به 

قالل 

ش از 
بى، تعویض 
ود. سرمربى 
وردن رضا 
ى پیمان
ـد محبى
ط حمله 
نقش

ى کند 
ه موجب 
ى شد. 
گ برتر 
ــت 
 هم 
ك 
هم

شد. 
 در 

منظوره اســتقالل یاد کرد. محمد محبى،
ابتداى حضور در ترکیب تیم آبى در پست وین
چپ به میدان مى رفت
بازى مهــدى قاید
در این پست و حض
یامگا در جناح راس
خــط دفاعــى، مح
سم به  محبى 
راســت آمـ
و دیــروز هـ

دقایقــى
نوك خط حم
تیمش به مید
رفت تــا در
تهاجمى، باز
در همه پست

را تجربه کند.
محمــد محبى

در زمــان مــارك ویلموتس
ت حضور در ترکیــب ثابت
ام به تجربه کرده بود؛ ملى را
ت تن کردن پیراهــن دوباره بر
ملى به عنــوان بازیکن قرضى
تیم استقالل ملحق شــد و با گ
ث که دیروز در بازى با نســاجى به
رســاند امیدوار به تکرار اتفاقات خو
در بازى هاى لیگ برتر این فصل است

ضربه زمینى اش از کنار دروازه به بیرون رفت تا منشا دوب
پنالتى خراب کند.
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معاون شرکت پاالیش نفت تشریح کرد؛

کارآفرینى با ایجاد 
زنجیره مواد اولیه شیمیایى در اصفهان 

ارائه خدمات درمانى در 390 مرکز درمانى مستقیم 
تأمین اجتماعى به بیماران 

ثبت نام رایگان در دوره هاى کمک هاى اولیه 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعى کشور گفت: در 
390 مرکز درمانى بطور مستقیم اعم از درمانگاه هاى  
تخصصى، عمومى و بیمارستانى تامین اجتماعى به 

بیماران  خدمات درمانى  ارایه  مى شود. 
به گــزارش روابط عمومى مدیریــت درمان  تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان، دکتر میر هاشم موسوى 
در مراسم افتتاح درمانگاه تخصصى دولت آباد اظهار 
داشــت: تعهدات درمانى تامیــن اجتماعى بصورت 
مستقیم وغیر مستقیم به بیمه شــدگان، کارگران، 

بازنشستگان و کارمندان ارائه مى شود. 
وى بیان داشــت: در درمان غیر مستقیم بیش از  50 
هزار مرکز طرف قرارداد خدمــات درمانى عمومى، 
تخصصى و فــوق تخصصى هســتند. مدیر عامل 

ســازمان تامین اجتماعى کشــور با افتتاح درمانگاه 
تخصصى دولت آباد افزود:ایــن درمانگاه کار خود را 
با یک پزشک عمومى و تخصصى شروع کرده است 
و بدنبال برگزارى آزمون جذب نیروى متخصص در 
چند هفته گذشته  بزودى پزشکان متخصص در جهت 
توسعه خدمات مستقر خواهند شــد. وى مهمترین 
چالش پیــش روى تامین اجتماعى براى ســاخت  
درمانــگاه هاى تخصصى تحت پوشــش را چالش 
منابع عنوان کرد و افزود:  بــا همت تامین اجتماعى 
و همکارى بین بخشــى  و حمایت مجلس و  دولت 
از  تامین اجتماعى این مشــکل  رفع شد. وى  از افق 
روشــنى  براى تامین اجتماعى  در حوزه درمان خبر 
داد که نوید رفع چالش ها بــه ویژه منابع را مى دهد، 
افزود: توسعه خدمات جزو اهداف راهبردى است که با 
همکارى  بین بخشى دولت ومجلس و مابقى شرکاى 
تامین اجتماعى در مسیر خدمت رسانى مطلوب تامین 
خواهد شد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعى کشور 
گفت: در اســتخدامى که اخیرا برگزار شــده تامین 
نیروى انســانى  درمانگاه تخصصى دولت آباد رفع 

خواهد شد.

عالقه منــدان مى تواننــد به صــورت رایگان در 
دوره هاى کمک هــاى اولیه هالل احمر اســتان 

ثبت نام کنند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به 
10 ســپتامبر روز جهانى آموزش کمک هاى اولیه 
گفت: مردم اســتان مى توانند بصورت رایگان در 
دوره هاى آموزشــى کمک هاى اولیه شــرکت و 

مدرك دریافت کنند.
محمــد نوید متقــى گفت: آمــوزش کمک هاى 

اولیه بــراى هر خانــواده ضرورى اســت چراکه 
ممکــن اســت در شــرایطى قــرار بگیریــم 
کــه بتوانیــم جــان نزدیــکان خــود را نجات

 دهیم
وى با اشاره به شعار جمعیت هالل احمر، هر خانواده 
ایرانى یک امدادگر از هم اســتانى ها خواست تا با 
مراجعه به واحد هاى هالل احمر در اصفهان و دیگر 
شهرســتان ها در دوره هاى عمومى و تخصصى 

ثبت نام کنند.

معاون برنامه ریزى، مهندسى و توسعه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان گفت: ایجــاد زنجیره کامل مــواد اولیه 
شیمیایى در استان به کارآفرینى، رشد اقتصادى و توسعه 
صادرات منجر مى شود و ظرفیت هاى مناسب براى ایجاد 

این چرخه در اصفهان وجود دارد.
گودرز جوادى افزود: ایجــاد زنجیره مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع مختلف در استان اصفهان عالوه بر اینکه مى تواند 
باعث به حداکثر رساندن میزان تولید واحدهاى صنعتى 
مختلف بویژه کارخانه هاى بزرگ و تامین خوراك آنها 

شود، نقش بسزایى در سوددهى و ارزآورى نیز دارد.
وى با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان در قالب هولدینگ 
پتروپاالیش در صــدد ایجاد زنجیره تامیــن مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع مختلف است، اظهار داشت: پاالیشگاه 
اصفهان در صدد اســت کــه تا ســال 1405 ضریب 
پیچیدگى خود را به 12 برســاند و تولیــد برخى از مواد 

اولیه که خوراك مهم برخى از صنایع شیمیایى اصفهان 
و کشور بشمار مى آید، در این زمینه نقش بسزایى دارد.

جوادى با اشــاره به اینکه طرح هایــى در این زمینه در 
دست بررسى است که نتایج آن تا چند ماه آینده قطعى 
و مشخص مى شــود، اضافه کرد: امکان سنجى فنى و 
اقتصادى این طرح ها در دست مطالعه است اما هنوز به 

نتیجه گیرى نهایى نرسیدیم.
وى خاطرنشان کرد: زمانى که یک طرح جدید در صنعت 
مى خواهد اجرا شود ابتدا باید بررسى شود که از نظر فنى، 
اقتصادى، بازگشــت سرمایه و ســوددهى تا چه میزان 

جذاب است تا به سمت آن حرکت کرد
عضو هیات مدیره پاالیشگاه اصفهان ادامه داد: از جمله 
طرح هاى در دست بررســى مى توان به گوگرد، اسید 
فسفوریک و صنایع پایین دست آن و صنایع پایین دست 

پروپیلن اشاره کرد

وى با بیان اینکه امکان سنجى تولید ماده اولیه " اکریلو 
نیتریل ” ( AN ) نیز یکى از گزینه هاى مورد مطالعه است، 
تصریح کرد: توانایى تولید این ماده اولیه مهم وجود دارد 
اما ابتدا باید تولید آن از نظر فنى و اقتصادى بررسى شود 

و اینکه چه خطرپذیرى و فرایندهایى دارد.
جوادى با اشــاره به اینکه اکریلو نیتریل، واکنش هاى 
شیمیایى خاصى دارد و ماده سمى ” سیانید هیدروژن“ 
در آن استفاده مى شــود، افزود: این ماده اولیه در تولید 
محصوالتى مانند الیاف اکریلیک کاربرد دارد و ماده اولیه 

برخى از صنایع نساجى مانند پلى اکریل اصفهان است.
به گفته وى، اگر امکان تولید مــاده اولیه اکریلو نیتریل 
فراهم شود، صنعتى مانند پلى اکریل مى تواند به حداکثر 
تولید برســد و حتى در صورتى که میزان تولید این ماده 
اولیه، فراتر از نیاز صنایع داخلى باشــد، مى توان آن را 
صادر کرد و از طرفى این قبیــل مواد اولیه داراى ارزش 

افزوده باالیى هستند.
اکریلو نیتریل به علت نیاز در صنایع تولید الیاف مصنوعی 
و صـنایع شـیمیایی بـــعنوان یک ماده اولیه ضرورى 
اهمیت ویژه اى دارد؛ این مــاده در زمان حاضر بصورت 

واردات براى کشورمان تامین مى شود.
معاون برنامه ریزى، مهندسى و توسعه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان تاکید کرد: این شرکت از نظر مالى و فنى 
مشکلى براى پیاده سازى چنین طرح هایى ندارد و باید 
مرحله امکان سنجى و تصمیم گیرى نهایى درباره آنها 

طى شود.
وى همچنین با بیان اینکه امروزه شــرکت هاى دانش 
بنیان در کشورمان دستاوردهاى زیادى در زمینه تولید 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف داشته اند، خاطرنشان 
کرد: برخى از تولیدات آنها مانند انواع کاتالیست ها، ما را 

خودکفا کرده است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان گفت: محصوالت ســاختمانى 
استاندارد ذوب آهن اصفهان ایمنى ساختمان را تضمین مى کند.

علیرضا نقش در حاشیه بازدید از نمایشگاه متالورژى با اشاره به برند معتبر ذوب آهن در 
عرصه ملى و بین المللى گفت: ذوب آهن به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران در 

تربیت نیروى انسانى ماهر و راه اندازى صنایع فوالدى گوناگون در اقصى نقاط کشور 
نقشى بى بدیل داشته است که همگان به این مقوله کلیدى واقف هستند.

او افزود: پیرو سیاست هاى دولت در خصوص اجرایى شدن طرح نهضت ملى مسکن، 
گزینه مناســب براى احداث ســاختمان هاى ایمن بهره گیرى از ســبد محصوالت 
ساختمانى استاندارد ذوب آهن اصفهان اســت و ما نیز به عنوان مجموعه استاندارى 

آماده همکارى به منظور تحقق یافتن این دستاورد مهم هستیم.
معاون امور اقتصادى اســتاندار تصریح کرد: یکى از زیرساخت هاى مهم تولید فوالد، 
گاز است که مجموعه هاى فوالدى در این زمینه محدودیت هایى را تجربه کردند، لذا 
تالش کردیم تا این چالش تولید برطرف شود و فوالد به عنوان بخش پیشران تولید، 

در خدمت رونق اقتصاد کشور قرار بگیرد.
علیرضا نقش، تولید ریل ملى در ذوب آهن اصفهان را از دیگر دستاورد هاى مهم این 
شرکت برشمرد و خاطر نشان کرد: در گذشته این محصول استراتژیک از خارج از کشور 
وارد مى شــد، اما به همت دانش و تالش کارکنان این کارخان ــه عظیم در کنار تامین 

خطوط ریلى کشور، به جمع صادرکنندگان این محصول پیوستیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: 
على رغم تحریم هــا بیش از180 قطعــه از قطعات 
حساس و مهم نیروگاهى جهت استفاده درواحدهاى 

نیروگاهى ساخته شده است.
به گزارش روابط عمومى شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان، مهندس عباس کریمى در تشــریح این خبر 
بیان داشت: با تکیه بر توان متخصصان داخلى به ویژه 
شــرکت هاى دانش بنیان بیش از 180قطعه حساس 
و دقیق ســاخته و اکنون تســلط بر دانــش تعمیرات 

نیروگاهى محقق شده است.
مدیرعامل نیروگاه اصفهان افزود: با طراحى و ساخت 
این قطعات و تجهیزات که با تکیه بر توانمندى هاى 
داخل  کشور و ممانعت از خرید کاالهاى مشابه خارجى 
انجام گرفته لذا این امر معادل میلیون ها ریال صرفه 
جویى ارزى و کاهش هزینه هاى جارى شرکت را در 

بر داشته است.
وى گفت: مهم ترین عامل بهره ورى و رشد موثر هر 

مجموعه اى، نیروى انسانى متخصص، دلسوز، متعهد 
و فعال مى باشــدکه در واقع بهره بردارى از واحدهاى 
بخارى نیروگاه اصفهان و گازى هسا، مرهون تالش 
تمام مدیران، کارشناسان و تکنسین هایى است که با 
تمام ظرفیت تخصصى و دانش خود، در جهت حفظ و 
نگهدارى واحدهاى نیروگاهى و همچنین تامین برق 

پایدار و مطمئن تالش مى نمایند.
در همین حال مهنــدس عبدالرضا صفــرى، معاون 
نگهــدارى و تعمیرات شــرکت مدیریــت تولید برق 
اصفهان نیز بیان کرد: طراحى و ســاخت سیل کربن 
دورینگی شــماره 3 واحدهاي گازي نیروگاه هســا، 
طراحی و ســاخت سیســتم سافت اســتارت فنهاي 
کولینگ تاور واحد اول 320 مگاواتی، طراحی و ساخت 
سیســتم TSE(توربین اســترس) توربین واحد هاي 
320 مگاواتی، ســاخت نازل بلوك توربین واحدهاي 
320 مگاواتی و ... بخشــى از اقالمى است که توسط 
متخصصان داخلى طراحى و ســاخته شده است و هم 

اکنون در واحدهــاى تولید برق مورد بهــره بردارى 
مى باشد.

معاون استاندار اصفهان:

محصوالت ذوب آهن اصفهان ایمنى ساختمان را تضمین مى کند

ساخت بیش از 180 قطعه در نیروگاه اصفهان

مدیر ستاد دیه استان اصفهان از آزادى 7 هزار و 45 زندانى جرایم غیرعمد در ده سال 
گذشته خبر داد.

اسداله گرجى زاده اظهار داشت: از فروردین سال 90  تا آخرین ماه قرن پیش 7 هزار و 
45 محکوم مالى و بدهکار دیات غیرعمد ناشى از حوادث کارگاهى یا سوانح رانندگى 

از بند حبس رهایى یافته اند.
وى افزود: ســال 1391 بیشــترین تعداد آزادى ها رقم خورده و به همت نیکوکاران 

نیک اندیش زمینه آزادى 843 مددجوى واجد شرایط فراهم شده است و در ادامه این 
فهرست ســال هاى 1397 و 1395 قرار دارند که به طور مستقل در هر کدام از این 

سال ها به همت سبز خیران 753 محکوم غیر بزهکار از بند آزاد شده اند.
 گرجى زاده با اشاره به اینکه  88 درصد زندانیان حمایت شده را محکومان مالى شامل 
مى شوند، بیان کرد: در دهه گذشته 770 زندانى راننده بدهکار دیه و 107 محکوم به 

پرداخت دیات کارگاهى یا شبه عمد به همت این نهاد مردمى از بند نجات یافته اند.

آزادى 7 هزار زندانى غیرعمد در یک دهه 


