
www.nesfejahan.netروزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 24 شهریور ماه 1401 / 15 سپتامبر 2022 / 18 صفر 1444
سال نوزدهم /شماره 4414 /  8  صفحه / 2000 تومان

3

3

دغدغه خوابگاه ها و
دانشجویان غیر بومى

خطى براى ایمنى
 دانش آموزان
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پردیس میزبان «نمور» شد
3

اصفهان 171 زندانى
 مهریه دارد

3

مصرف زیاد لیمو
چه بالیى سر بدنمان

مى آورد؟

1000000 تماس با اورژانس اصفهان در یکسال
3
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جزئیات 2 عملیات پلیس در شهرهاى
اصفهان و فالورجان

4 برادر
سارق خودرو
بازداشت شدند

لیمو میوه اى از گروه مرکبات است که مى تواند
بدون مشــکل در چارچوب یک رژیم 
غذایى متنوع و متعادل گنجانده شود و
همچنین قادر است مقدار قابل توجهى
از مواد مغذى ضرورى را تأمین کند...

در دو عملیــات جداگانه پلیس اســتان اصفهان،
دو باند سرقت خودرو متالشــى شد و 7 سارق در

چنگال عدالت گرفتار شدند.
در شهر اصفهان و در پى سرقت یک دستگاه خودروى
سوارى پژو بررسى موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان قرار گرفت. 
اقدامات مأمــوران براى شناســایى و دســتگیرى
ســارق یا ســارقان ادامه داشــت تا اینکه چند روز

 بعد مجدداً...
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رئیس اورژانس پیش بیمارستانى مى گوید سال گذشته به طور متوسط روزانه  تماس با اورژانس برقرار مى شد 

دلیل ملى پوش نشدن یکى از دوقلوهاى فوتبال ایران

چرا «مهرداد» مثل «میالد» نشد
این داستاِن یکى از برادران دوقلوى فوتبال ایران است که یکى
از آنها همواره پاى ثابت تیم ملى بوده اما رؤیاى حضور در جمع
ملى پوشان براى قل دیگر او به افسانه اى دست نیافتنى تبدیل

شده است. مهرداد محمدى را مى گوییم...

8

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

4 نفر از
فوت شدگان حادثه
انفجار ون در عراق
اصفهانى بودند
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کى روش در آغوشکى روش در آغوش
خانواده ایران

فساد ادارى گزارش بدهید پاداش بگیرید امنیت پیام ها در واتساپ با یک روش بسیار سادهجهان نما مصرف قرص به چه شکل تأثیرگذارتر است؟استان تشکیل 200 پرونده تخلف توزیع روغن موتور در اصفهانتکنولوژى سالمت

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان:

منبع آبى جدید در
حوضه زاینده رود تأمین مى شود
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آگهی احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت سپاهان-جی

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانروابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت برق منطقه اى اصفهان احداث خط400 کیلو ولت سپاهان-جى را طبق کروکى ارائه شده در
دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه صاحبان حقوق واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را
به مواد 18و 19 قانون سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان

حقوق مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در 

اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.
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تاکسیران ها و سرقفلى هاى نجومى کنار خیابان ها

حرکت روى خطوط میلیونى
دیدگاه

2

 چند روز دیگر سال تحصیلى جدید است و دانشگاه ها
باز مى شود اما با وجود دو سال از تعطیلى دانشگاه ها...

خرماى خور در راه بازارخرماى خور در راه بازار
آغاز برداشت خرما در تنها شهرستان استان اصفهان

 که این محصول درآنجاکشت مى شود

فرا رسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان  حضرت امام حسین (ع) تسلیت باد
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کنکور سالى 2 مرتبه
برگزار مى شود

 تردد 4/5 میلیون زائر
در مرز عراق

خبرخوان
دریاچه ارومیه 

کامًال خشک مى شود؟
پروفســور ناصر    همشهرى آنالین |
آق، عضو هیئت علمى دانشــگاه ارومیه درباره 
وضعیت دریاچه ارومیه گفت: از نظر وســعت، 
حدود 10 درصد از دریاچه باقى مانده و از نظر 
حجم آب قطعــًا کمتر از 5 درصد نســبت به 
سال 75 که سال پرآبى بود، باقى مانده است؛ 
بنابراین، چیزى که مــن مى توانم بگویم این 
است که دریاچه ارومیه رو به خشک شدن است 
و اگر سال آبى آینده هم مثل سال آبى گذشته 
باشد، به احتمال بســیار زیاد باقیمانده آب هم 
تبخیر مى شود و دریاچه کامًال خشک مى شود.

آتش به جان تاالب ها
  ایرنا |بررســى گزارش هاى رســانه اى 
نشان مى دهد از ســال 1395 تاکنون، هر 12 
روز یک بار یکى از تاالب هاى ایران دستخوش 
حریق شده اســت و این رخداد، پرسش هاى 
زیــادى را مطرح مى کنــد. بررســى میزان 
آتش سوزى تاالب ها در 5/5 سال گذشته نشان 
مى دهد هر 2 ماه یکبــار 5 تاالب  ایران طعمه 
حریق شده و این چیزى نیســت که بتوان به 

سادگى از کنار آن گذر کرد. 

ِسُرم 
سهمیه بندى شد!

فرزانه داستان،    روزنامه هم میهن |
داروساز و پزشک بیمارستان مسیح دانشورى، با 
اشاره به موج جدید ویروس کرونا و سهمیه بندى 
سرم در بیمارستان هاى محل بسترى بیماران 
مبتال به کرونا در ایران گفت: متأسفانه کمبود 
سرم داریم. قبل کرونا هم یکسرى سرم   ها کم 
بودند. در  حــال  حاضر، به گونه اى نیســت که 
بیمارستان ها از پس تأمین سرم برنیایند اما سرم 
سهمیه بندى شــده و بیمارستان ها و پزشک   ها 
معموًال از سرم   هاى جایگزین استفاده مى کنند.

سن پایین اعتیاد در 
مناطق مرزى کشور 

نماینــده خراســان    دیده بان ایران |
جنوبى در شوراى عالى اســتان ها گفت: آنچه 
دانش آموزان مناطق مرزى ما را رنج مى دهد 
در دســترس بودن مواد مخدر است. حتى در 
4 شهرســتان مرزى اســتان خراسان جنوبى 
دانش آموزان ابتدایى هــم درگیر مواد مخدر 
و از نوع صنعتى شــده اند. هرچنــد تعداد این 
دانش آموزان اندك است اما اینکه سن اعتیاد در 
بین دانش آموزان پایین آمده است جاى نگرانى 
دارد. قبًال بیشتر دانش آموزان دوره متوسط دوم 
درگیر بودند اما در حال حاضر دانش آموزان دوره 
ابتدایى هم درگیر شده اند. حسین فنودى گفت: 
این دانش آموزان رصد مى شوند اما بعد از ترك 
دوباره به ســمت مواد مخدر مى روند. چرا که 
این مواد به راحتى در دســترس است و قیمت 

زیادى هم ندارد.

زندگى خانوادگى
در خوابگاه!

ســعید لطفى، عضو هیئت مدیره    رکنا |
و خزانه دار اتحادیه امــالك تهران مى گوید: 
در ســال هاى اخیر قیمت اجــاره بها به حدى 
باال رفته که کرایه کردن منــزل باالى 100 
متر براى بسیارى از خانواده هاى قشر متوسط 
دشوار شده است و اقشــار متوسط رو به پایین 
نیز عمدتًا در خانه هاى 60 تا 70 مترى زندگى 
مى کنند. اما اگر همین رونــد ادامه پیدا کند، 
ممکن است بسیارى از همین خانواده ها ناچار 
شوند به خانه هاى تک خوابه و حتى اتاق هاى 
ســوئیت مانند پناه ببرند، اتاق هایى که نمى 
تــوان در آنها زندگى کرد و فقــط جاى خواب 

محسوب مى شود.

تا بعد از انتخابات آمریکا...
به گفته دیپلمات هاى اروپایى، به نظر    انتخاب |
مى رسد مذاکرات احیاى برجام تا پس از انتخابات میان 
دوره اى ایاالت متحده در 8 نوامبر در شرایط بن بست 
باشد. بر اساس قوانین ایاالت متحده، کنگره باید پس 
از یک دوره بررسى 30 روزه، درباره هرگونه توافق جدید 
با ایران رأى گیرى کند. به گفته دیپلمات هاى اروپایى، 
در بحبوحه یک مبارزات انتخاباتى داغ در واشــنگتن، 
تصمیم به انجام چنین رأى گیرى و بحث برانگیزى در 

چنین شرایطى بسیار بعید است.

دلیل حضور روحانیون
در مدارس 

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد    شفقنا|
سعیدى، امام جمعه قم با اشاره به حضور روحانیت در 
مدارس تیزهوشان در طرح «روشنا» گفت: ما به دنبال 
این هستیم مسائل اعتقادى و شــرعى را در نخبگان 
تقویت کنیم و خود این عاملى مى شــود تا مهاجرت و 
فرار مغزها کاهش پیدا کند و بچه هاى تیزهوش عالقه 

بیشترى به کشور و خدمت به نظام اسالمى پیدا کنند.

ادعاى بحث برانگیز طالبان
نورا... منیر، سرپرست وزارت آموزش و    شفقنا |
پرورش طالبان روز گذشته در سفرى به استان ارزگان در 
جنوب افغانستان، در پاسخ به سئوالى در مورد ممنوعیت 
آموزش دختران و مســدود بودن مدارس بر روى آنها، 
گفت که مردم افغانستان در نقاط دور دست این کشور 
دوست ندارند که در شرایط فعلى دختران 16 و 17 ساله 
شان به مدرســه بروند و اگر به حرف آنها توجه نشود، 
«شورش» مى کنند. شمارى از شهروندان افغانستان 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش طالبان گفته اند که «از 

زبان مردم سخن نگو».

توییت انتقادى ظریف  
محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه    خبرآنالین |
پیشین ایران در توییتر نوشت: «آلنا دوهان»، گزارشگر 
ویژه ســازمان ملل تأیید کرد که تروریسم اقتصادى 
آمریکا که با نام دروغین تحریم شــناخته مى شود به 
ایرانى ها و کودکانش آسیب زده و آنها را کشته است. 
آمریکا از غذا و دارو به عنوان سالح استفاده مى کند و 

منافع خود را قربانى منافع رژیم صهیونیستى مى کند.

او به ایرانى ها فیلترشکن 
نفروخت

برخــى اکانت هاى    روزنامه همشهرى |
توییترى مدعى شــدند حمید رضازاده، فرزند انســیه  
خزعلى که هم اکنون در کانادا سکونت دارد، به عنوان 
«مؤســس» و «مدیر اجرایــى» و همچنین «مدیر 
نرم افزار» شرکت «بترنت» که خدمات «وى پى ان» 
مجانى بــه کاربران ایرانى ارائه مى کند، فعال اســت. 
ادعاهاى مطرح شده مى کوشــید اینگونه القا کند که 
فعالیت هاى رضازاده در راستاى انتقال اطالعات کاربران 
ایرانى به نهادهاى امنیتى داخل پیگیرى مى شود. اما 
پیگیرى ها نشان مى دهد شــرکت رضازاده از ابتداى 
تأسیس روى بازار کشــورهاى خارجى متمرکز بوده و 
هیچ فعالیتى در بازار ایران نداشته و به کاربران ایرانى 

خدمات «وى پى ان» رایگان یا پولى ارائه نکرده  است.

 رابرت مالى
کنار گذاشته شد؟

  انتخاب| یک نشریه رژیم صهیونیستى از قول 
یک مقام ارشد این رژیم مدعى شد که «رابرت مالى»، 
رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در گفتگوها با ایران 
و هدف مکرر انتقادات تل آویو، به حاشــیه رانده شده 
است. در همین حال، «الرنس نورمن»، خبرنگار «وال 
استریت ژورنال» نوشت: من با احتیاط زیادى به ادعاها 
درمورد رابــرت مالى نگاه مى کنم. «على هاشــم»، 
خبرنگار «الجزیره» نیز این اظهارات مقام اســرائیلى 
را از قول یک مقام آ مریکایى کــه آن را «مضحک» 

خوانده، رد کرد.

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشى وزارت 
آموزش و پرورش از حــذف دروس عمومى از کنکور 
سراسرى خبر داد. محســن زارعى اظهار کرد: یکى از 
تغییرات مهم رخ داده در نحوه برگزارى کنکور سراسرى 
این است که از سال آینده سهم ســوابق تحصیلى در 
کنکور سراسرى بیشتر شده و به 40 درصد خواهد رسید. 
زارعى افزود: از ســال آینده کنکور سراسرى دو بار در 
سال برگزار و نتایج آن به مدت دو سال براى داوطلبان 
حفظ خواهد شد. رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشــى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حذف 
دروس عمومى از کنکور سراسرى، گفت: این موضوع به 

معنى حذف سهم دروس عمومى نیست و سهم آنها در 
سوابق تحصیلى لحاظ خواهد شد. حذف دروس عمومى 
از کنکور سراسرى در راستاى توجه بیشتر به یادگیرى 

عمیق این دروس انجام شده است.
زارعى در ادامه با بیان اینکه برگزارى کنکور سراسرى 
به سبک گذشــته باعث توجه کمتر بر یادگیرى عمیق 
از ســوى دانش آموزان شــده بود، گفــت: برگزارى 
کنکور سراسرى به مدل قبلى ســبب شده بود دانش 
آموزان توجه کمترى به دروس داشــته و بیشتر دنبال 
کالس هاى کنکورى و تست زنى بروند که این موضوع 

کیفیت آموزشى را تحت تأ ثیر قرار خواهد داد.

وزیرکشور گفت: تاکنون افزون بر سه میلیون خروجى 
و یک میلیون و 500  هزار ورودى از مرزهاى شش گانه 
با کشور عراق به ثبت رســیده است و در مجموع بیش 
از 4/5 میلیون نفر زائر از مرزهاى کشــور با عراق تردد 
کردند. احمد وحیدى افزود: هم اکنــون تردد در همه 
مرزهاى مشترك با کشــور عراق روان است و زوار به 
راحتى مى توانند بدون هیچ مشکلى به عتبات عالیات 
مشرف شوند. وى گفت: هیچ مشــکلى در پایانه هاى 
مرزى به کشــور عراق نداریم و هر کسى مى خواهد به 
عتبات عالیــات برود مى تواند از مرز تعیین شــده وارد 
کشور عراق شود. وحیدى ادامه داد: مواکب بسیار خوب 

به زوار خدمات رسانى مى کنند و خدمات و پذیرایى در 
مرزها بسیار خوب است  و مواکب با تمامى ظرفیت در 
خدمت رسانى به زوار هستند. وى افزود: تردد در تمامى 
مرزها روان و سهل است و  براى عزیزانى که مى توانند 
به عتبات عالیات مشرف شــوند فرصت بسیار مناسبى 

است.
وحیدى در خصوص مشــکل اتباع افغانى و پاکستانى 
در مرز شلمچه که قصد ورود به کشور عراق را داشتند، 
گفت: مشــکل این اتباع با هماهنگى مرزبانى و دولت 
عراق حل شده و مى توانند بدون هیچ مشکلى به عتبات 

عالیات مشرف شوند.

دریا قدرتى پور
وقتى پاى خطوط تاکســیرانى در میان باشــد، فرمان 
به دســت رانندگان تاکســى مــى افتد. کســانى که 
سرقفلى هایشــان بســته به مکانى که تردد مى کنند 
با قیمت هاى متفاوت ارائه مى شــود. ســرقفلى هاى 

محبوب تر، قیمتشان هم باالتر است.
ارزش این سرقفلى ها تا چند ســال پیش چندان نبود 
اما با گذشــت زمان این صفر و یک ها بودند که تعیین

 مى کردند خط ها به چه قیمتى به فروش برسد.  
لوکس شدن خطوط تاکسیرانى به این دلیل مهم است 
که درتمام دنیا، تاکســى وســیله حمل و نقل عمومى 
لوکس نامیده مى شود که هزینه باالیى دارد و فقط یک 
یا دو نفر را حمل مى کند اما در ایران کاربرد تاکسى بسیار 
متفاوت تر ازکل دنیاست و قوانین نظارت کننده کمتر 
مى تواند در این زمینه قدرت نمایى کند و به همین خاطر 
باعث مى شود تاکســى ها حتى با شرایط نامناسب هم 

اقدام به مسافربرى کنند.
این در حالى است که مرزهاى تاکسیران ها هم قیمت 
هاى خودشــان را دارند. خطوط پرمســافر گرانبهاتر 

مى شوند و خطوط خلوت تر قیمت هاى کمترى دارند.
به گفتــه مســئوالن شــهرى هیــچ فــرد حقیقى

 نمى تواند براى این خطوط قیمــت تعیین کند به این 
خاطر که این خطوط مربوط به شــهردارى مى شــود؛ 
با ایــن همه، دهن کجى بــه شــهردارى وقتى اتفاق 
مى افتــد که خطوط تاکســیرانى تا چنــد میلیون هم 

فروخته مى شوند.
به گفته بسیارى از کارشناســان اگر تعریف ما ازحمل و 
نقل عمومى اصالح شود به طور حتم شاهد کاهش تمام 
معضالت و مشــکالت در این بخش خواهیم بود، اما تا 
وقتى که مسئوالن شهرى نتوانســته اند براى هزاران 
تاکسى و تاکسیران نظارت هاى درستى را تعیین کنند، 

مشکالت هم پابرجا خواهد بود. 
به همین خاطر اســت که فرمان مرزهاى تاکســى در 

دست سرگروه هایى اســت که بخت با آنها یار است و 
سرقفلى هایشان را تا آنجا که کاردشان مى بُرد گران تر 
مى فروشند. دلیل اینکه این خطوط تاکسیرانى تا این حد 
محبوب مى شوند درآمدهاى گزافى است که از طریق 
آنها به دست مى آید. خطوطى که به هر حال مشتریان 

خودشان را دارند.
مطابق قانون، شــرکت خصوصى تاکسیرانى موظف 
اســت در تعیین خط براى رانندگان نقاط جاذب سفر و 
مسیرهاى پرتردد را شناسایى کند و در راستاى تضمین 
عادالنه حقوق رانندگان تعیین خطوط به  صورت دوره اى 
انجام شــود. به نحوى که تمامى رانندگان به صورت 

منصفانه از منافع خطوط پر مسافر بهره مند شوند.
بر اساس این قانون، تاکسیران ها نباید بیش از ده سال 

در خط پر مســافر و پر درآمد فعالیت کنند؛ این در حالى 
است که برخالف قانون، رانندگان خطى حتى تا سه دهه 

در خطوطشان فعالیت مى کنند.
به نظر مى رســد که همین موضوع باعث شــده بازار 
سیاه داللى خطوط تاکســیرانى چنان پررنگ شود که 
هیچکس نتواند جلوى قراردادهاى فروش قولنامه اى و 
یا حتى رسمى این خطوط را بگیرد. با وجود اینکه همواره 
مقامات سازمان تاکسیرانى بر نظارت بازرسان و ناظران 
این سازمان تأکید مى کنند اما باز هم شاهد فروش خط 

در خیابان ها هستیم. 
به گفته کارشناسان و مسئوالن ســازمان تاکسیرانى، 
تنها راهــکار براى از بین بردن این معضل، چرخشــى 
شــدن خطوط حمل و نقل عمومى در بین شرکت هاى 

خصوصى اســت که این اقدام موجب عادالنه تر شدن 
وضعیت مى شــود و خطى نیز خرید و فروش نخواهد 
شــد. اما تا زمانى که بــى عدالتى هــا در زمینه نقل و 
انتقاالت رانندگان تاکسى وجود داشــته باشد، داللى 
ها هــم وجــود دارد. بازار ســیاهى که هــر چه پیش

 مى رود، پیچیده تر شــده و مشکالت بیشترى را ایجاد 
مى کند، چــرا که وارد شــدن آگهى خریــد و فروش 
خطوط تاکســى با قیمت هاى نجومى در سایت هاى 
خرید و فروش و قرار گرفتــن آن در صدر اخبار فضاى 
مجازى را نمى توان به راحتــى کتمان کرد. اتفاقى که

 مى تواند مشکالت جدى ترى را در عرصه حمل و نقل 
و سیاه تر شدن بازار ســیاه فروش خطوط تاکسیرانى

رقم بزند.

تاکسیران ها و سرقفلى هاى نجومى کنار خیابان ها 

حرکت روى خطوط میلیونى

معترضان پاکستانى کامیون هاى حامل گوجه فرنگى 
وارداتى از ایران را متوقف و غارت کرده و جعبه هاى 

گوجه فرنگى را به روى زمین پرتاب کردند.
مقامات بخش کالت در ایالت بلوچستان پاکستان دو 
معترض را به دنبال توقف و غارت خودروهاى حامل 

گوجه  فرنگى هاى وارداتى از ایران دستگیر کردند.
معترضان کامیون هاى حامل گوجه فرنگى وارداتى 
از ایــران را متوقف و غــارت کــرده و جعبه هاى 
گوجه فرنگــى را بــه روى زمین پرتــاب کردند. 
دستگیرى ها پس از بازدید گسترده ویدیویى از این 

اعتراض در شبکه هاى مجازى آغاز شد.
این معترضان که شــعارهایى علیه دولت سر داده 

بودند، اعالم کردند اجــازه واردات گوجه فرنگى از 
ایران را نمى دهند چون محصول خودشــان آماده 
ارسال به بازار است. بسیارى از کشاورزان هم در شهر 
مانگوچار جمع شــده و بزرگراه کویته به کراچى را با 

تخته سنگ و موانع مختلف مسدود کردند.
رئیس انجمن کشاورزان ایالت بلوچستان پاکستان 
اعالم کرد کشاورزان محلى آسیب زیادى از واردات 
گوجه فرنگى و سبزیجات دیگر از ایران و افغانستان 
دیده اند، چون نمى تواننــد محصول خود را با قیمت 

واقعى عرضه کنند.

از طرف دیگر، تاجرانى که با ایران و افغانستان کار 
مى کنند ضمن ابراز ناراحتى از این واقعه اعالم کردند 

باید جلوى آن گرفته مى شد.
دولت پاکســتان واردات این محصــوالت از ایران 
و افغانســتان را براى جبران کمبــود داخلى ترتیب 
داده اســت. قیمت پیاز و گوجه فرنگى در پاکستان 
به دنبال از بین رفتن محصوالت در اثر سیل افزایش 
چشمگیرى داشت و باعث شد دولت پاکستان اجازه 
واردات سبزیجات از کشورهاى همسایه را با هدف 

پایین آوردن قیمت ها بدهد.

حسن عباســى، تئوریســین و استراتژیست دوران 
ریاســت جمهورى محمود احمدى نژاد که در حال 
حاضر رئیس اندیشــکده یقین است، در سخنرانى 
جدید خود از مسئولین نظام که فرزندان خود را براى 

تحصیل به خارج مى فرستند به شدت انتقاد کرد.
حسن عباسى گفت: وقتى فرزند یکى از مسئولین در 
خارج از کشور باشند، سازمان هاى اطالعاتى براى 

آنها دام پهن مى کنند و عکس و فیلم گرفتن از او در 
مهمانى هاى مختلط از آنها سوژه بگیرند تا آبروى 

پدرش را ببرند یا از او اخاذى اطالعاتى کنند.
 حسن عباســى در ادامه خطاب به مســئولینى که 
فرزندانشــان در خارج از کشــور درس مى خوانند 
گفت: حتى اگر فرزند شما نابغه هم باشد نمى شود 
وقتى فرزند شــما در خارج از کشور است و دستگاه 

اطالعاتى در پى دام پهن کردن براى اوست، وزیر 
یا نماینده مجلس باشید یا مسئولیتى در نظام داشته 
باشید. شــما باید رد صالحیت شوید. بروید تحقیق 
کنید ببینید کدام یکى از مســئولینى که فرزندش 
به آمریکا رفته است، کسى شده است براى خودش 
که بتواند بارى روى دوشش بگذارد و برود. هر کس 
در این مملکت تأثیرى گذاشــته، آجرى روى آجر 

گذاشته، علمى در علوم انسانى تولید کرده، خدمتى 
به مردم در علوم پزشــکى انجــام داده، یا در حوزه 
فنى کارى کرده، تربیت شــده دانشگاه هاى داخل 

بوده است.
او در ادامه گفت: ابهت اینکه هر کســى به دانشگاه 
خارجى رفت کسى شد براى خودش را باید شکست. 

از مسئولین هم باید شروع کرد.

 محموله وارداتى گوجه فرنگى ایران در پاکستان غارت شد!

همراهى یک زن ناشناخته با «کیم جونگ اون»، رهبر 
کره شمالى، توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. 
شخصیت جدید حلقه داخلى کیم جونگ اون اغلب با 
کت و شلوار، عینک و کیف دستى مشکى دیده مى شود. 

اما هویت او در حال حاضر یک راز باقى مانده است.
 این زن هفته گذشته در طول یک کنسرت بزرگ در 

فضاى باز در کنار کیم جونگ اون  بود و همچنین در 
یک سخنرانى در  مجلس عالى خلق، که در آن کیم قول 
داد هرگز سالح هاى هسته اى را رها نکند، پوشه هایى با 

خود حمل مى کرد.
رســانه هاى دولتى کره شــمالى که به شدت کنترل 
مى شوند، عکس ها یا ویدیوهایى را از این زن منتشر 
کرده اند که گاهى در کنار کیم و گاهى دور از پس زمینه 

دیده مى شود اما هرگز او را شناسایى نکرده اند.
تخمین زده شد که این زن در 30 یا 40 سالگى است و 
حدس مى زنند او حتى یکى از بستگان کیم باشد. گمان 
مى رود رهبر کره شــمالى حداقل دو خواهر ناتنى به

 نام هاى «کیم سول سونگ» و «کیم چون سونگ»  
داشته باشد که هر دو در دهه 1970متولد شده اند.

وزیر اقتصــاد گفت: گزارش دهى فســاد کارکنان 
دولت از چند روز پیش آغاز شده و 8 پرونده از چندین 
استان  کشور رسیده که در یک یا دو مورد اطالعات 

تأیید شده است.
احسان خاندوزى افزود: چند روز پیش دستورالعملى 
به عنوان سیســتم مدیریت ســوت زنى یا همان 
گزارش دهى فســاد کارکنان دولت ابالغ شــده 
اســت. همه ایــران کــه اطالعاتــى را در مورد 
گزارشــات تخلفات و فســادها در زیــر مجموعه 
اقتصادى داشــته باشــند مى توانند بــه صورت 
برخط به ســایت مراجعــه و اطالعــات دقیق را 

منعکس کنند.
وزیر اقتصاد گفت: یــک کمیته وجود دارد که حفظ 

محرمانگى موارد را راســتى آزمایــى مى کند، اما 
اگر خود گزارشگر بخواهد کمک رســانه اى به او 
خواهیم کــرد. محل عایدات حداکثــر 3 درصد به 
عنوان حق پاداش تا سقف یک میلیارد تومان نظر 

گرفته مى شود.
خانــدوزى اظهار کــرد: طى چنــد روزى که این 
فعالیت آغاز شده، 8 پرونده باز از استان هاى فارس، 
آذربایجان، همدان، سیستان و بلوچستان و تهران 
رســیده که یک الى دو مورد اطالعات تأیید شده 
است که در حد سى یا چهل میلیون تومان تأ یید شده 

که باید پاداش گزارشگرى انجام شود.
او گفت: ظرف روزهاى آینده امیدواریم که پاداش به 

حساب افراد واریز شود.  

معماى زن اسرارآمیز همراه رهبر کره شمالى

ابهت کسى که به دانشگاه خارجى رفت را باید شکست

فساد ادارى گزارش بدهید پاداش بگیرید
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تأمین معلم مورد نیاز 
مدارس استان

با استفاده از ظرفیت هاى موجود هیچ کدام از مدارس 
اســتان اصفهان در ســال تحصیلى پیش رو کمبود 
معلم نخواهند داشــت. مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان گفت: با وجود کمبود نیروى انسانى در آموزش 
و پرورش کیفیت آموزشى باید افزایش یابد و به همین 
منظور داشتن مهارت معلمى براى به کارگیرى افراد 
لحاظ مى شود. محمدرضا ابراهیمى با اشاره به کمبود 
فضا هاى آموزشى در اســتان اصفهان افزود: با تالش 
خّیران مدرسه ساز، طرح احداث 300 مدرسه در سراسر 
استان به نیمه رسیده و اکنون دولت باید به تعهداتش 

عمل کند.

فروش کاال بدون کد ممنوع !
فروشــندگان کاال تــا 15 مهر فرصت بــراى ثبت و 
دریافت کد شناسه کاال در جامع تجارت ثبت نام کنند. 
معاون صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: فرصت 
تولیدکنندگان در این زمینه تــا 15 تیرماه بود و اکنون 
همه تولید کنندگان موظف به ثبت کاال هاى تولیدى 
شان در این سامانه و سپس فروش آن ها هستند. عادل 
مرام افزود: بعد از 15 مهر اگر فروشــندگان کاال هاى 
مشمول این دستورالعمل را بدون شناسه کاال در بازار 
بفروشند، برابر مقررات با آن ها به عنوان قاچاقچى کاال 
برخورد خواهد شد. وى گفت: این کاال ها شامل 53 قلم 
لوازم یدکى خودرو در کنار باترى و فنر کمک خودرو و 

انواع لوازم خانگى است.

اعزام 6 نیروى آتش نشانى 
اصفهان به مرز چذابه

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: با دســتور وزیر کشور دو 
دستگاه اطفائیه همراه با شــش نفر از نیروهاى این 
سازمان به مرز چذابه اعزام شــدند تا پوشش ایمنى 
مواکب و زائران حسینى که در حال برگشت از این مرز 
هستند را بر عهده بگیرند. آتشپاد دوم ابراهیم مطلبى 
اظهار کرد: همزمان با برپایى مراسم اربعین حسینى 
در کشور عراق و حضور زائران در این مراسم 22 نفر 
از مأموران آتش نشانى اصفهان براى خدمت رسانى 
به زائران اباعبدا... الحســین (ع) بــه کربالى معلى 

اعزام شدند. 

زمان آغاز سال تحصیلى 
دانشگاه ها

معاون آموزشــى دانشــگاه صنعتى اصفهان گفت: 
ســال تحصیلى 1402 - 1401 از 27 شــهریور در 
این دانشگاه با برگزارى کالس هاى درس بصورت 
حضورى آغاز مى شــود. رضا تیکنى افزود: ثبت نام 
نیمســال تحصیلى جدید از 19 تا 22 شهریور انجام 
شد و شروع کالس ها از 27 شــهریور است. معاون 
آموزشــى و تحصیالت تکمیلى دانشــگاه اصفهان 
هم شروع سال تحصیلى در دانشــگاه اصفهان را از 
27 شــهریورماه اعالم کرد. حجت ا... سعیدى اظهار 
کرد: سال تحصیلى جدید در دانشگاه اصفهان از 27 
شــهریورماه با حدود 18 هزار دانشجو آغاز مى شود. 
از این تعداد دانشــجو، حدود 4500 نفر دانشجویان 

جدیدالورود هستند.

نیاز به8000 خودروى 
سرویس در اصفهان

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان گفت: اگــر 20 درصد از جمعیت 
دانش آموزى شــهر اصفهان از ســرویس مدارس 
اســتفاده کنند، نیاز به 8 هزار خودرو داریم. شهرام 
صانعى با بیان اینکه امیدوار هســتیم براى اول مهر 
چالش خاصى در این زمینه نداشــته باشیم، گفت: 
در بعضى از نقاط شــهر اصفهان بــه خاطر ازدحام 
جمعیت و کمبود راننده سرویس مدرسه امکان دارد 
مشکالتى را داشته باشیم که امیدواریم با شناسایى 
این نقاط، تا قبل از 7 مهر ماه مشــکل ســرویس 

مدارس کل شهر را حل کنیم.

خبر

مدیر نمایندگى ستاد دیه اصفهان با اعالم آمار 171 نفرى 
زندانیان مهریه در استان گفت: مطالعه پرونده هاى ناشى 
از تعهدات مهریه نشان مى دهد ســکه هاى بهار آزادى، 
قابلیت حبس مردان بســیارى را در پست میله هاى سرد 

زندان دارند.
اســدا... گرجى زاده اظهار داشــت: هم اکنون نزدیک به 
یک هزار زندانى جرایم غیرعمد در ســطح 11 ندامتگاه 
استان تحمل حبس مى کنند که یک پنجم از این افراد را نه 
آنهایى که ناخواسته و بر حسب یک پیشآمد، بلکه زندانیان 
بدهکارى شامل مى شوند که با صحت کامل عقل و اراده و 
بى اعتنا به کثرت اخبار و آمارى که از به بند کشیدن مردان 

زیادى به واسطه کابین هاى پرداخت نشده حکایت دارد، 
صداق هاى سنگینى را تقبل نموده اند که در ادامه از ایفاى 
حتى یک دهم و بعضا یک صدم مهریه هاى طالیى خود 

عاجز مانده اند.
گرجى زاده تصریح کرد:  فارغ از شیوه مساعدت ستاد دیه اما 
جالب است افرادى با تنگدستى در پرداخت نه 110 سکه، 
نه با عسرت در تامین 72 ، 14 یا 5 سکه، بلکه چون مورد 
اخیر که به تازگى در زندان نجف آباد براى جوان 36 ساله اى 
تشکیل شده زوجه بابت مطالبه یک سکه و به تبع آن این 
جوان اصفهانى به علت ناتوانى در تامین این تعهد تقریبا 
چهارده و چهارصد میلیون تومانى در بند حبس حضور دارد.

مسؤول اداره مدارس و مراکز غیر دولتى و مشارکت هاى 
مردمى اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: 
هیچ مدرسه اى حق دریافت مبلغى اضافه تر از مبالغى که در 
پوسترهاى سامانه مشارکت ها در رابطه با شهریه مصوب 

و مکمل تعیین شده است را ندارد.
على حمیدى افزود: در مدارس دو نوع شهریه وجود دارد 
یکى شهریه مصوب و دیگرى شهریه مکمل، هر دو هم 
داراى پوستر است که در سامانه مشــارکت ها بارگزارى 
مى شــود؛ مدارس ملزم به چاپ و نصب این پوسترها در 

مدرسه هستند.
حمیدى گفت: سامانه مشارکت ها بر اساس پارامترهایى 

که مدارس در سامانه مشارکت ها تکمیل کرده اند میزان 
مبلغ شهریه را تعیین مى کند، شهریه مکمل اجبارى نبوده 
و کامًال اختیارى است و بر اساس فعالیت هاى اضافه اى که 

مدارس انجام مى دهند، مشخص مى شود.
وى تأکید کرد: امسال با توجه به شرایط موجود و تورم اجاره 

بهاى مدارس شهریه ها رشد 40 درصدى داشته است.
وى با تأکید به نصب پوستر شهریه در مدارس و قرار دادن 
این پوســترها در معرض دید اولیاى دانش آموزان بیان 
کرد: شهریه مصوب شــامل برنامه هفتگى است که در 
مقطع ابتدایى 600 هزار تومان و در متوســطه 800 هزار 

تومان است.

مدارس غیردولتى حق دریافت 
مبلغ اضافه  را ندارند

اصفهان
 171 زندانى مهریه دارد

خرما، محصول بومى جنوب کشــور اســت اما در یک 
شهرستان از اســتان اصفهان هم این محصول برداشت 

مى شود. 
خور و بیابانک در 420 کیلومترى شرق اصفهان یکى از 
شهرستان هاى استان با هواى گرم و خشک است که این 
روزها برداشت خرما از 350 هکتار از نخلستان هاى آن به 
استعداد 50 هزار نفر نخل آغاز شده است. نخلستان هاى 
خوروبیابانک تا قبل از ســرماى سال 1386 بیش از 780 
هکتار بود که اکنون فقط350 هکتار از آن باقى مانده است.
دى ماه سال 1386 سرما و یخبندان شدیدى همه ایران را 
در بر گرفت و به دنبال آن، اصفهان نیز چندین روز متوالى 
شاهد سرماى شدید و یخبندان بود. تغییرات آب و هوایى 

در زمستان آن سال خســارات زیادى به نخلستان هاى 
خوروبیابانک وارد کرد.

این روزها مشــاهده برخى نخل هاى بى سر در اراضى 
کشاورزى این شهرســتان که از بقایاى نخل هاى سرما 
زده سال 86 هستند به یک جاذبه گردشگرى تبدیل شده 
است. اگرچه در سال هاى بعد از 86 عملیات باز زنده سازى 
نخلستان هاى خور و بیابانک در چند مرحله انجام و بخشى 
از خسارات جبران شد اما از بین رفتن بیش از 400 هکتار 
نخل در سال 1386 و وقوع چند مرحله آتش سوزى در این 
نخلستان ها در کنار وقوع سرمازدگى هاى دیگر همچنان 
به عنوان یکى از سنگین ترین خسارت هاى کشاورزى در 

استان اصفهان محسوب مى شود.
شهرستان خور و بیابانک به طور کلى داراى 2200 هکتار 

زمین کشاورزى اســت که در آن گندم، جو، آفتابگردان، 
چغندر، شــلغم، پنبه، یونجه، زعفران، ســیر، خرما، انار، 
پســته، زیتون، انجیر، بادام، گردو، توت و زردآلو پرورش 

پیدا مى کند.
از این میزان فعًال 350 هکتار تحت پوشش پرورش خرما 
قرار دارد و در حال حاضر برداشــت خرما از ســطح 250 
هکتار نخلستان آغاز شده اســت. به طور کلى از مجموع 
350 هکتار نخلســتان در خور و بیابانک 250 هکتار آن 

اقتصادى و بقیه به صورت نهال است.
 هر هکتار نخلستان در این شهرستان 200 نفر نخل دارد 
و متوسط برداشت در هر هکتار سه تن خرماست. برداشت 
خرما تا نیمه دوم آبان ماه ادامه دارد و هر ســاله 750 تن 

خرما از نخلستان هاى خور و بیابانک برداشت مى شود. 

آغاز برداشت خرما در تنها شهرستان استان اصفهان که این محصول کشت مى شود

خرماى خور در  راه  بازار

خطى براى ایمنى دانش آموزان
نصف جهان  خط کشى خیابان ها یکى از مهمترین 
مسائلى اســت که براى افزایش ایمنى معابر نقش 

مهمى را ایفا مى کند.
اکنون که در آســتانه بازگشــایى مدارس هستیم، 
مقامات مســئول اقدام به خط کشــى هاى تازه و 
مجــدد در برخى از خیابــان ها کرده کــه این امر 
مى تواند در منظم شدن حرکت وسایل نقلیه، عابران 
پیاده و همچنین ایمنى بیشــتر براى دانش آموزان 

بسیار مفید باشد.
اما از آنجا که این خط کشى ها به دالیل مختلف از 

جمله آب و هواى آلوده و نوع آسفالت به زودى دیگر 
نقشى در خیابان ها نخواهند داشت و از آنها اثرى به 
جا نمى ماند ضرورى اســت که با توجه بیشترى به 
این موضوع در فواصل زمانــى کوتاه ترى  اقدام به 

روز رسانى خط کشى ها شود.
باید توجه داشت که ســال تحصیلى 9 ماه از سال 
را  در برمى گیرد و دانش آموزان در تمام این مدت 
باید از ایمنى در خیابان ها و معابر برخوردار باشند و 
همین موضوع اهمیت خط کشى هاى عابر پیاده را 

با اهمیت تر جلوه مى دهد.

نگاه روز

مریم محسنى
 چند روز دیگر سال تحصیلى جدید است و دانشگاه ها 
باز مى شود اما با وجود دو سال از تعطیلى دانشگاه ها و 
فرصتى که براى ساماندهى زیرساخت هاى خوابگاهى 
بوده این زیرساخت ها همچنان آماده نشده و دانشجویان 

با مشکالت زیادى در این رابطه روبه رو هستند.
دغدغه اى که نه تنها دانشجویان دانشگاه هاى دولتى 
و آزاد را نگران کرده بلکه، باعث شده خانواده هاى این 

دانشجویان نیز این روزها دغدغه نبود خوابگاه را داشته 
باشند.

این دغدغه هر سال دانشجویان غیر بومى را با مشکالت 
جدى در رابطه با محل سکونت در شهرى دیگر روبه رو 
کرده است و دانشــجویانى که از لحاظ مالى در مضیقه 
هســتند عنوان مى کنند که با وضعیــت فعلى بهاى
 اجاره ها نمى توانند نســبت به اجاره کردن خانه هاى 

دانشجویى اقدام کنند.

دغدغه خوابگاه ها و دانشجویان غیر بومى 

پردیس میزبان «نمور» شد
نصف جهان  اگر به دنبال فیلمــى در ژانر اجتماعى 
هستید و مى خواهید آخر هفته را با هنر هفتم طى 
کنید، «نمور» بهترین گزینه است. این فیلم امروز 
در سه سانس 11، 17 و 18 و 45 دقیقه در پردیس 

چهارباغ اصفهان به نمایش درمى آید.
«نمــور» فیلمــى بــه کارگردانــى داوود بیدل و 
نویســندگى نوشــین معراجى تهیه کنندگى یاسر 
جعفرى محصول سال 1400 مى باشد، این فیلم در 

چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
فیلم سینمایى «نمور» درباره  داوود برادر بزرگ تر 
خانواده است که به اصرار دانیال همراه همسر خود 
سمیرا و دخترش آرام راهى شمال مى شود تا پس 
از پانزده سال با خواهرش دالرام آشتى کند. پس از 
رسیدن به شــمال دالرام آنها را نمى پذیرد و داوود 
تصمیم به بازگشت مى گیرد اما دانیال مانع مى شود 

و مسئله  مهمى را با او در میان مى گذارد و...

اجراى نقاشى دیوارى در خیابان شهید زیارتى کاشان
نصف جهــان  سرپرســت سازمان ســیما، منظر و 
فضاى سبز شــهردارى کاشــان از اجراى نقاشى 
دیوارى در خیابان «شهید زیارتى» با الهام از یکى 
از آثار کمال الملک، هنرمند نقاش و شهیر کاشانى 

خبر داد.
على غفارى فرد گفت: این نقاشــى دیوارى به ابعاد 
9*6 متر مربع با تأثیر از نقاشــى «دهکده» کمال 

الملک اجرا شده است.
وى با اشاره به رویکرد سازمان سیما، منظر و فضاى 
سبز شهردارى کاشان در زمینه فضاسازى محیطى 
عنوان کرد:  به دنبال استفاده از آثار مفاخر و مشاهیر 
کاشان در این حوزه هستیم تا عالوه بر ارتقاى سیما 
و منظر شهرى، جایگاه ویژه این بزرگان فرهنگ و 

هنر بیش از پیش معرفى و تبیین شود.

مانى مهدوى

رئیس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان گفت: 
اورژانس از نــگاه خیران حوزه ســالمت مغفول مانده و 

ضرورى است به این بخش نیز نگاه ویژه داشته باشند.
فرهاد حیدرى با بیان اینکه 311 هزار مأموریت 
در طول یک سال گذشته از سوى اورژانس انجام 
شده است، افزود: از این تعداد 155 هزار مأموریت 
مربوط به شهرستان اصفهان است، همچنین یک 
میلیون تماس در زمان مذکور با مرکز اورژانس 
گرفته شده که معادل متوســط روزانه 2 هزار و 
500 تا 3 هزار تماس اســت که بخش زیادى از 
آنها به صورت تلفنى راهنمایى مى شود و مشکل 

حل مى شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
با اشاره به 123 هزار مأموریت در 5 ماهه ابتدایى 

سال جارى ادامه داد: 25 درصد موارد مأموریت مربوط به 
تصادفات اســت و بقیه موارد به ترتیب مشکالت قلبى و 

اعصاب بوده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان با اشاره 

به اضافه شــدن موتورالنس به چرخه اورژانس اصفهان 
گفت: طى یکى دو ماه آینده 5 تا 7 موتور موتورالنس در 
شهرستان اصفهان فعال خواهد شد، همچنین به زودى 

شهرضا، شاهین شــهر، نجف آباد و خمینى شهر نیز به 
عنوان شهرستان هاى بزرگ داراى موتورالنس خواهد شد.

وى در خصوص وضعیت اتوبوس آمبوالنس هاى اصفهان 
ابراز داشت: اصفهان در حال حاضر دو اتوبوس آمبوالنس 

دارد که یکى از آنها به تازگى از کشــور گرفته شده که به 
ظرفیت اصفهان خیلى کمک کرده است، همچنین یکى 
از اتوبوس آمبوالنس هاى اصفهان در حال حاضر مشغول 

خدمت رسانى به زائران اربعین است.
وى تاکید کرد: یکى از مشــکالت ما پیدا کردن 
آدرس بیمار است که الزم است تمامى کوچه ها 
شماره گذارى شود زیرا سیستم فعلى پیدا کردن 
موقعیت آدرس اعالمى از ســوى خود شخص 
است، در حال رایزنى هستیم که از طریق تماس 
موقعیت مکانى بیمار ارســال شود و مشکل پیدا 

کردن موقعیت مکانى حل شود.
وى در خصــوص عمر بــاالى آمبوالنس هاى 
اصفهــان تصریح کــرد: در حــال حاضر 210 
خودروى اورژانس در اســتان اصفهان داریم که 
اکثراً بیش از 10 ســال عمر دارند و در طول چندین سال 
اخیر هیچ آمبوالنس صفرى نیز به چرخه اضافه نشده، البته 
قول هایى از سوى کشور داده شده که آمبوالنس جدید به 

چرخه اضافه شود.

1000000 تماس با اورژانس اصفهان در یکسال 

همایش جاماندگان اربعین در خمینى شهر 
برگزار مى شود 

نصــف جهــان  رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه 
خمینى  شهر از برپایى 100 موکب پذیرایى در مسیر 
راهپیمایــى جاماندگان اربعین در این شهرســتان 

خبر داد.
حســن توکلى با اشــاره به برنامه هــاى اوقاف و 
امور خیریه براى روز اربعیــن اظهارکرد: برگزارى 
همایش جامانــدگان اربعین اصلى تریــن برنامه 
شهرســتان خمینى شــهر بــراى این مناســبت

 است.
و تجمع شرکت کنندگان در این راهپیمایى از ساعت 
10 صبح روز 26 شــهریور ماه آغاز مى شود و از سه 
مسیر به ســمت امامزاده ســید محمد(ع) حرکت 

مى کنند.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه خمینى شــهر با 
بیان اینکــه موکب هایى نیز در مســیر راهپیمایى 
در امامزادگان نجم الدین(ع) و ســید ابوالحســن 
دستگرد راه اندازى شده اســت، افزود: در امامزاده 
سید محمد(ع) نیز 100 موکب پذیرایى پیش بینى 
شده است که قرار است بیش از 20 هزار پرس غذا 
توزیع کنند.توکلى بیان کرد: پیش بینى ما این است 
که با توجه به مشــارکت 100 هزار نفر در همایش 
جاماندگان اربعین در امامزاده سید محمد(ع) در سال 
گذشته، امسال بیش از 130 هزار نفر در این مراسم 

حضور یابند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان گفت: 
بر اساس دستور رئیس جمهور منبع آبى جدید در حوضه 

زاینده رود تأمین مى شود.
حسن ساسانى شامگاه سه شــنبه در دیدار با شمارى از 
کشاورزان و حقابه داران شهرستان ورزنه اظهار داشت: 
دولت سیزدهم و وزارت نیرو، شخص وزیر نیرو، ریاست 
حوضه آبریز زاینده رود و استاندار اصفهان همه مصمم 
هستند که مشــکالت حوضه زاینده رود را حل و فصل 

کنند.
وى ابراز داشت: نوید مى دهم که مطالعات این طرح انجام 
شده و حداکثر تا سه سال آینده پروژه انتقال انجام خواهد 
شد تا بخشى از کمبودهاى حوضه زاینده رود جبران شود.

وى در خصوص زمــان توزیع آب براى کشــت پاییزه 
کشاورزان شــرق اصفهان در ســال جارى، به آخرین 
وضعیت سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: ذخیره کنونى 
سد زاینده رود 189 میلیون مترمکعب، ورودى به سد 9 
مترمکعب بر ثانیه و خروجى آن 24 متر مکعب بر ثانیه 
است که با این میزان حجم آب هیچ زمانى امکان توزیع 

آب در آبان ماه را نمى توانیم داشته باشیم.
وى با بیان اینکه یکى از نگرانى هاى همیشگى ما نبود 
نظارت و کنترل بر برداشت ها در باالدست زاینده رود در 
اصفهان و استان مجاور است، اظهار داشت: در این منطقه 
هم برداشت هاى غیر مجاز وجود دارد و هم برداشت هاى 

مجاز از رودخانه که مازاد بر مجوز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان افزود: در استان 
اصفهان از باالدست سد چم آسمان تا چم طاق که مرز 
بین اصفهان و چهارمحال است محدودیت ایجاد و تالش 
کردیم از برداشت هاى مازاد از رودخانه و نیز برداشت هاى 

غیر مجاز جلوگیرى شود.
ساسانى با بیان اینکه در این زمینه با رئیس حوضه آبریز 
نیز مکاتباتى داشتیم، اضافه کرد: خوشبختانه با توجه به 
تسلط آقاى الماسوندى بر وضعیت حوضه، ایشان مصمم 
هستند که برنامه دقیق کنترل و جلوگیرى از برداشت هاى 
غیر مجاز حتى باالدست مخزن سد زاینده رود و در مسیر 
رودخانه تحقق یابد و در این راستا برنامه ها ابالغ و تیم 

مشاور آن تعیین شده است.

منبع آبى جدید در حوضه زاینده رود تأمین مى شود

انتخاب معاون شهردارى گز برخوار
نصف جهــان  شــهردار گز برخوار با صدور حکمى 
سیف ا... رضایى را به عنوان سرپرست معاونت این 

شهردارى منصوب کرد .
ســعید ذاکر اصفهانى در متن حکم خود خطاب به 

ســیف ا... رضایى آورده اســت: با عنایت به تعهد، 
شایستگى و تجارب جنابعالى، به موجب این حکم با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت شهردارى 

گز برخوار منصوب مى شوید. 
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80 درصد افرادى که در اربعین به عراق سفر مى کنند در تالش براى 
استفاده از بهترین اینترنت هستند. ما در این گزارش به شما بهترین 

روش استفاده از اینترنت در سفر به عراق را آموزش مى دهیم.
 80 درصد افرادى که در اربعین به عراق سفر مى کنند در تالش براى 
استفاده از بهترین اینترنت هستند. ما در این گزارش به شما بهترین 

روش استفاده از اینترنت در سفر به عراق را آموزش مى دهیم.
چهار روش استفاده از اینترنت در سفر اربعین وجود داردد:

1- اینترت موجود در هتل ها و ...
2 - اینترنت موجود در مسیر نجف کربال که ارائه داده شده است.

3- استفاده از رومینگ سیم کارت هاى ایرانى ایرانسل و همراه اول که 
هزینه هاى باالیى دارد و حدود گیگى 300 هزار تومان خرج بر مى دارد 

و هر کس با شما تماس بگیرد نیز هزینه به عهده شماست.
4- اما بهترین روش براى اســتفاده از اینترنت استفاده از 3 اپراتورى 
است که عراق ارائه داده است و شامل زین، آسیاسل و کورك مى باشد، 
که بسته هاى شــبیه به هم دارد. اما در این میان اپراتور زین یه بسته 
نامحدود یک هفته اى با آنتن دهى قوى ارائه داده است که در حدود 
چهارصد و سى هزار تومن هزینه دارد. در کل از همه بسته ها مقرون 
 OPEN SIGNAL به صرفه تر است.در ضمن یک اپلیکیشن به اسم
هم ارائه شده که با توجه به موقعیت شما بهترین اینترنت را براى شما 
در نظر مى گیرد. ولى در پایان بهترین توصیه سیم کارت زین با حجم 

معقول بهترین گزینه است.

کم فروش ترین مدل آیفون 14 تا این لحظه مشخص شده است. فروش 
این مدل به قدرى کم بوده که شاید به سرنوشت آیفون 13 مینى دچار 
شود. مدلى که اتفاقا تیم بازار پژوهى اپل با این هدف ساخته بود که باور 
داشــتند افزایش ابعاد این محصول و تفاوت قیمتش با مدل هاى پرو و 
پرومکس سبب مى شود بسیار پر فروش شود!شرکت اپل به تازگى در 
رویداد هیجان انگیز خود خانواده آیفون 14 را به همراه اپل واچ سرى 8، 
اپل واچ اولترا و اپل واچ SE 2 به نمایش گذاشــت. یکى از معدود نقاط 
تمایز خانواده آیفون 14 نسبت به آیفون 13، مدل جدیدى تحت عنوان 
«پالس» بود که از قضا از زمان آغاز پیش فروش تا به اینجا کم فروش 
ترین عضو این سرى گوشى بوده اســت.گزارش ها نشان مى دهد که 
میزان تقاضاى آیفون 14 پرو مکس از مدل پرو مکس آیفون 13 در سال 
گذشته پیشى گرفته است. از طرفى دیگر، تقاضاى آیفون 14 پرو تقریبًا 
در حد و اندازه آیفون 13 پرو است.با وجود این، وضعیت دو مدل معمولى 
آیفون 14 تعریــف چندانى ندارد. به صورت کلى، به نظر مى رســد که 
مشتریان بیشتر از مدل هاى مقرون به صرفه تر، به مدل هاى گران تر این 
گوشى پرچمدار تمایل دارند. مدل پالس کم فروش ترین عضو خانواده 
آیفون 14 به حساب مى آید؛ در حدى که تقاضا براى آن حتى از آیفون 13 
مینى کمتر بوده است. این درحالى است که اپل آیفون 13 مینى را به خاطر 
کمبود تقاضا از مجموعه گوشى هاى آیفون کنار گذاشته بود.اپل آیفون 
14 پالس را با این فرض روانه بازار کرد که این مدل به عنوان یک مدل 
بزرگ تر اما ارزان تر از مدل هاى پرو با استقبال گسترده مواجه خواهد شد.  

کدام سیمکارت
 در اربعین مناسب تر است؟

استقبال ناامیدکننده
 از مدل پر زرق و برق آیفون 14

گوگل به تازگى یک به روزرسانى اضطرارى ارائه کرده که گفته 
مى شود براى جلوگیرى از یک تهدید جدى است.

تنها دو روز پس از به روزرســانى قبلى، گوگل جمعه گذشــته 
به روزرسانى اضطرارى کروم را براى مقابله با یک آسیب پذیرى 
روز صفر که در حال حاضر مورد سوء اســتفاده قرار مى گیرد، 
ارائه کرد. اگر از کروم اســتفاده مى کنید، فرآیند به روزرســانى 
خودکار است. شــما تنها باید مرورگر خود را زمان درخواست 
آن، مجددا راه اندازى کنید. کاربران ســایر مرورگر هاى مبتنى 
بر Chromium ماننــد Microsoft Edge، Brave، Opera و 
Vivaldi نیز باید به روز رســانى را انجام دهند. گوگل به دالیل 

امنیتى نسبت به این موضوع سکوت کرده است.
این آســیب پذیرى که CVE-2022-3075 نامیده مى شود، 
در 30 آگوست توســط یک محقق امنیتى ناشناس مورد توجه 
گوگل قرار گرفت. اینکه این شــرکت یک به روزرسانى امنیتى 
اضطرارى را در 2 ســپتامبر ارائه کرد، گویاى شــدت مشکل 

اساسى اســت. به روزرســانى قبلى که به طور اتفاقى در 30 
آگوست منتشر شــد، 24 مشــکل امنیتى از جمله یک روز 
صفر بحرانى متفاوت را اصالح کرد، بنابراین این یک مشکل 

بزرگ  بوده است که گوگل احســاس کرده نیاز به انتشار یک 
به روزرسانى براى رســیدگى فورى به یک آسیب پذیرى دارد. 
این ششــمین روز صفرى بود که گوگل در سال جارى اعالم 

کرده است.

به گفته گوگل، CVE-2022-3075 مربوط به "«تایید اعتبار 
داده ناکافى در Mojo» اســت، مجموعه اى از روال هاى مهم 
سطح پایین در Chromium که موتور مرورگرى است که گوگل 

کروم از آن استفاده مى کند. 
این آسیب پذیرى به عنوان یک آسیب پذیرى «بحرانى» فهرست 
شده است که اساسا به این معنى اســت که مهاجمى که از آن 
سوء اســتفاده مى کند که به احتمال زیاد مى تواند به طور قابل 
توجهى مرورگر یا رایانه شما را در معرض خطر قرار دهد. بسته 
به آســیب پذیرى، این مى تواند به معناى مواردى مانند سرقت 

رمز هاى عبور یا جزئیات کارت اعتبارى، نصب بدافزار بر روى 
سیستم شــما و در غیر این صورت انجام کار هاى بسیار ناپسند 
باشد. این ها نوع سوء استفاده هایى هستند که هکر ها در فیلم ها 

استفاده مى کنند.

در حال حاضر، گــوگل بســیارى از جزئیات مربــوط به این 
آسیب پذیرى را تا زمانى که بخش قابل توجهى از پایگاه کاربر 
کروم از سوء استفاده در امان باشد، ساکت نگه مى دارد. اگر در 
واقعیت از آن استفاده مى شود، گوگل نمى خواهد مفید بودن آن 
را براى بازیگران بد برجســته کند. پرداخت پاداش باگ براى 
محقق ناشناس نیز اعالم نشده است، اما مى تواند تا 150000 

دالر باشد.
ایــن به روزرســانى اضطــرارى، کــه کــروم را به نســخه 
105.0.5195.102 در Windows، Mac و Linux ارتقــاء 
مى دهد، در چند روز گذشــته عرضه شد. مى توانید با مراجعه به 
گزینه بیشتر (سه نقطه کوچک) > راهنما > درباره کروم، بررسى 
کنید که در حال حاضر از چه نســخه کروم اســتفاده مى کنید. 
به روزرسانى ها باید به طور خودکار دانلود شوند، اما براى نصب 
کامل باید مرورگر خود را مجددا راه اندازى کنید. اگر دکمه آپدیت 
را در گوشه سمت راست باالى مرورگر خود مشاهده کردید، روى 
آن کلیک کنید. این یک به روزرسانى امنیتى جدى است و ارزش 

نصب فورى دارد.
 Microsoft مانند Chromium اگر از سایر مرورگر هاى مبتنى بر
Edge، Brave، Opera و Vivaldi اســتفاده مى کنید، باید آن 

را در اسرع وقت به روزرســانى کنید. هر چهار به روز رسانى در 
دسترس است که مى تواند در پیشــگیرى از سوء استفاده مفید 

باشد.

اگر شما هم هنگام روشــن کردن لپ تاپ خود با راه 
اندازى خودکار برخى از برنامه ها مواجه مى شوید، این 

مطلب را بخوانید.
ممکن است متوجه شده باشید که انبوهى از برنامه ها 
به محض باال آمدن رایانه ویندوز یا macOS شما راه 
اندازى مى شوند. این لیست ممکن است شامل یک 
سرویس پخش موســیقى، یک ویرایشگر تصویر یا 

لیست بازى شما باشد.
منطقى اســت که برخى از برنامه ها بارگذارى شــده 
و آماده کار شــوند، به ویژه اگر دائما از آن ها استفاده 
مى کنید یا نیاز دارید که همیشــه در پس زمینه اجرا 
شــوند. از طرفى دیگر شــما نمى خواهید فراموش 
کنید که براى مثال ابزار همگام ســازى ابرى خود را 
راه اندازى کنید و بعد متوجه شــوید تغییراتى که در 
فایل هاى خود ایجاد کرده اید، همگام سازى نشده اند.

اما از آنجایى که برنامه هاى بیشتر و بیشترى در هنگام 
راه اندازى مجدد فعال مى شــوند، اغلب بدون اینکه 
صریحا از شما سوالى بپرسند، مى توانند منابع سیستم 
شما را تحت فشار قرار داده و روند بوت شدن را تا حد 

خزیدن کند کنند. 
همچنین ممکن اســت متوجه شوید که به طور کلى، 
قدرت پردازنــده یا حافظه رایــگان را براى مدیریت 
برنامه هایى کــه واقعا به آن نیاز داریــد، ندارید، زیرا 
بسیارى از برنامه هاى دیگر غیر ضرورى در پس زمینه 

کمین کرده اند.
راه حل این است که کنترل برنامه هایى را که با رایانه 
شما راه اندازى مى شوند، در دست بگیرید که انجام آن 
آسان است؛ بهتر است برنامه هایى را که دیگر استفاده 
نمى کنید، به طور کامل حذف کرده و مقدارى فضاى 

ذخیره سازى آزاد کنید.

تنظیمات برنامه فردى
مى توانید از راه اندازى برنامه ها با سیستم عامل خود 
از طریق تنظیمــات برنامه یا از طریــق گزینه هاى 
پیکربندى در ویندوز و macOS جلوگیرى کنید. روش 
اول راه دقیق ترى براى مقابله با این مشکل است، اما 
یافتن تنظیمات مناســب در هر برنامه همیشه آسان 

نیست و مى تواند مدتى طول بکشد.
ما نمى وانیم تک تک نرم افزار هاى موجود را پوشش 
دهیم، اما مسیر یافتن صفحه نمایش مناسب ممکن 
 Spotify است شــبیه به سرویس گیرنده دســکتاپ
باشد. در آنجا روى نام حساب خود (باال سمت راست) 
کلیک کرده و سپس به تنظیمات بروید. پس از ورود به 
منوى کشویى کامپیوتر، Open Spotify را به صورت 

خودکار پیدا کرده و آن را روى 

No تنظیم کنید.

ســایر  و   Dropbox

سرویس هاى همگام سازى 
ابــرى نمونه هــاى خوبى از 

برنامه هایى هســتند که احتماال 

مى خواهید همیشه آن ها را اجرا کنید تا مطمئن شوید 
همه تغییرات را در فایل هاى خود ذخیره مى کنید، اما 
اگر تنها گاهى اوقات از Dropbox استفاده مى کنید، 

مى توانید از شروع خودکار آن جلوگیرى کنید.
 روى نماد Dropbox در سیستم یا در نوار منو کلیک 
کنید، در پنجره ظاهر شده، روى عکس نمایه حساب 
خود کلیک کنید، سپس به Preferences بروید، تب 
 Start Dropbox on را باز کنید و تیــک General

system startup را بردارید.

تنظیمات در ویندوز
متوقــف کــردن راه انــدازى برنامه هــا در ویندوز 
همیشه آسان نبوده اســت، اما در آخرین نسخه هاى 

سیستم عامل، یک صفحه نمایش اختصاصى براى 
آن وجود دارد. تنظیمات را از منوى استارت باز کنید، 
سپس Apps and Startup را انتخاب کنید. لیستى از 
برنامه هایى را خواهید دید که هر بار که سیستم خود 
را بوت مى کنید درخواست راه اندازى کرده اند؛ اگر در 
مورد هر یک از ورودى ها شک دارید، این ستون آخر 
به شما کمک مى کند بهتر تشــخیص دهید که یک 

برنامه خاص از کجا آمده است.
در باالى لیست، یک منوى کشویى وجود دارد که به 
شما امکان مى دهد ترتیب آن را تغییر دهید: مى توانید 
برنامه ها را بر اســاس نام یا وضعیــت آن ها (فعال یا 
غیرفعال) بر اساس حروف الفبا مرتب کنید؛ همچنین 
مى توانید لیســت را بر اســاس تاثیر هر برنامه روى 
ســرعت فرآیند بوت کردن 

رایانه خــود مرتب کنید. 
متاســفانه، وینــدوز این 
اطالعــات را در مورد هر 

برنامه اى نخواهد داشت.
براى جلوگیرى از راه اندازى یــک برنامه با ویندوز، 

ســوئیچ ضامن آن را از روشــن به خامــوش تغییر 
دهید. با ایــن کار برنامــه حذف یا از لیســت خارج 
نمى شــود، بنابراین همواره مى توانیــد در آینده نظر 
خود را تغییــر داده و در صورت نیاز کلیــد را دوباره 

روشن کنید.

macOS تنظیمات در
هنکامى که روى رایانه اپل کار مى کنید، اگر برنامه اى 
در داك باشــد، مى توانید از همان جــا از راه اندازى 
آن با macOS جلوگیرى کنید. فقــط روى نماد آن 
کلیک راســت کرده، گزینه ها را انتخاب کنید و تیک 
Open at Login را برداریــد. اگر این گزینه عالمت 

نخورده باشــد، در حال حاضر با macOS راه اندازى
 نمى شود.

براى مشــاهده هر برنامــه اى که بــه محض بوت 
شدن سیســتم شــما شــروع مى شــود، از منوى
 Apple به System Preferences بروید و ســپس

 Users & Groups را انتخاب کنید. 
در آنجا، به صفحــه Login data-x-Items بروید و 
لیستى از همه چیز هایى را که به طور خودکار همراه 
با سیستم عامل شــما راه اندازى مى شوند، مشاهده 
خواهید کرد. براى حذف یک برنامه، آن را از لیســت 
انتخــاب کــرده و روى دکمه منهــاى زیر کلیک 

کنید.
همچنین در صورت تمایل مى توانید از دکمه پالس 
براى اضافه کردن موارد به این لیست استفاده کنید. 
شما همچنین مى توانید یک برنامه را با Mac خود راه 
اندازى کنید، اما آن را در داك به حداقل برسانید. براى 
انجام این کار، کادر Hide را در کنار نام برنامه موجود 

در لیست عالمت بزنید.

شیائومى به تازگى از ترکیب جدید لپ تاپ هاى ردمى براى 
بازار چین رونمایى کرده است.

شــیائومى یک محصول جدید را به ســرى لپ تاپ هاى 
خــود اضافــه کــرده اســت. لــپ تــاپ گیمینــگ

 Redmi G Pro با ســخت افزار قدرتمند و براى گیمر ها 
طراحى شده است. این دستگاه از پردازنده Ryzen برخوردار 
است و با قیمت به نسبت مناسب 1092 دالر عرضه مى شود.

لپ تاپ گیمینــگ Redmi G Pro به نمایشــگر با ابعاد 
16 اینچ و پنل LCD مجهز شــده و قادر اســت تصاویر را 
با رزولوشن 2560 در 1600 پیکســل برخوردار است. این 
نمایشگر تصاویر را با نرخ بروزرسانى تا 240 هرتزى براى 
کاربران به نمایش مى گذارد و از 100 درصد فضاى رنگى 
sRGB پشــتیبانى مى کند. از دیگــر خصوصیات صفحه 

نمایش Redmi G Pro مى توان به روشــنایى 500 نیت، 
عمق رنگ 10 بیت و گواهى HDR 400 اشاره کرد.

انجــام کار هاى پردازشــى لپ تــاپ Redmi G Pro بر 
عهــده پردازنده Ryzen R۷- ۶۸۰۰ H گذاشــته شــده 
و یــک پردازنــده گرافیکــى ۶G ،RTX۳۰۶۰ بــا توان 
130 وات نیــز گیمینــگ رده بــاال را ممکــن کــرده 
اســت. در بخش حافظه نیــز 16 گیگابایت رمــدو کاناله
 DDR۵- 4800  و 512 گیگابایت فضاى ذخیره ســازى 

SSD در نظر گرفته شده است.

براى خنــک نگه داشــتن دســتگاه از 4 لوله اســتفاده 
شــده و فن دوگانه 12 واتى نیز موجود اســت. شیائومى 
بــراى اتصــال لــپ تــاپ Redmi G Pro بــه دیگر 
دســتگاه ها، آن را بــه درگاه USB-C، ســه درگاه
 HDMI درگاه ،USB-A2.0 یک پورت ،USB-A۳.۲Gen۲ 
2.0، جک هدفون 3.5 میلى مترى و پورت پاور DC مجهز 

کرده است.

اگر از کروم استفاده مى کنید فوراً به روزرسانى اخیر آن را بررسى کنید

گوشــى Huawei nova10z داراى دوربیــن اصلى 64 
مگاپیکســلى و قیمت 230 دالرى بوده و بسیار شبیه به 

 Huawei) هواوى نوا 8 اس اى یــوث
SE Youth ۸ nova) به نظر مى رسد. 

اما با این حال، تنظیمــات دوربین به 
مراتب قدرتمندترى دارد.

هواوى همچنان از یک صفحه نمایش 
6.6 اینچى LCD با وضوح ۱۰۸۰p و 
حفره دوربین در این گوشــى استفاده 
کرده که دوربین جلویى 16 مگاپیکسلى 
در آن تعبیه شده است. در مورد تراشه 

پردازشى، این شرکت تنها به ذکر این موضوع بسنده کرده 

که یک پردازنده هشت هسته اى در داخل بدنه تعبیه شده 
که البته این مورد هم با تراشه کرین ۷۱۰A در گوشى نوا 
8 اس اى یوث مطابقــت دارد. بنابراین، 
احتماًال هیچ تغییرى در بخش داخلى 
وجود ندارد. پیکربندى هاى حافظه نیز 
128 و 256 گیگابایتى هستند، اما در 
مورد حجم حافظه رم چیزى گفته نشده 
اســت.مهمترین نقطه قوت نوا 10 زد 
دوربین پشتى ســه گانه آن است که از 
یک دوربین اصلى 64 مگاپیکســلى با 
لنز f/1.9، یک دوربین 8 مگاپیکســلى 
فوق عریض با لنز f/2.4 و یک واحد ماکرو 2 مگاپیکسلى 

تشکیل یافته است. باترى هم ظرفیتى 4000 میلى آمپر 
ساعتى داشته و از شارژ سریع 40 وات پشتیبانى مى کند.

سیســتم عاملى که بر روى هواوى نوا 10 زد نصب شده، 
نسخه دوم از هارمونى او اس اســت و از همین رو نباید 
انتظار دسترسى به خدمات و سرویس هاى گوگل را داشته 
باشــید. جک 3.5 میلى مترى صدا، واى-فاى 802.11 
a/b/g/n/ac و بلوتوث نسخه 5.1 نیز از جمله اتصاالت 

این گوشى هستند. هواوى نوا 10 زد به تازگى براى خرید 
در دسترس قرار گرفته و در رنگ هاى مشکى، نقره اى و 
سبز موجود مى باشد. قیمتى هم که براى نسخه هاى 128 
و 256 گیگابایتى آن تعیین شده به ترتیب معادل 230 و 

260 دالر است.

براى حفظ اطالعات شخصى در تلفن همراه، استفاده از یک 
برنامه قفل کننده معتبر ضرورى است.

 بسیارى از کاربران براى ایمن سازى تلفن هاى اندرویدى 
خود به برخى تنظیمات متوسل مى شوند تا حریم 

خصوصى آن ها را تضمین کند، اما با وجود 
این، برنامه هاى تلفــن اندرویدى کامًال 

ناامن باقى مانده و باید از طریق برخى 
تنظیمات مختلف قفل شوند.

مى توان برنامه هاى تلفن Android را 
که حاوى عکس ها یا داده هاى خصوصى 

شــما هســتند از طریق برخــى برنامه هاى 
 AppLock رمزگذارى محافظت کرد. برنامه رمزگذارى

مى تواند قفل اثر انگشت را براى محافظت از تک تک برنامه 
ها و همچنین رمز عبور فعال کند. این برنامه همچنین یک 
پاك کننده ارائه مى دهد که مى تواند فضاى ذخیره سازى 
گوشــى شــما را آزاد و با افزایش عمر باترى به 
ماندگارى بیشتر شارژ گوشــى کمک کند. این 
 Google Play برنامه رایگان را از فروشــگاه
دانلود کرده و روى گوشى خود نصب کنید. برنامه 
را باز کنید و هنگامى که از شما خواسته شد، یک 
رمز عبور براى استفاده در برنامه هاى مختلف وارد 
کنید. مطمئن شوید که رمز عبور انتخابى با رمز 
عبورى که براى قفل کردن تلفن خود اســتفاده 

مى کنید، یکسان نباشد.

به AppLock وقتى از شما خواسته شد اجازه دهید تا روى 
برنامه هاى دیگر باز شود؛ انجام این فرآیند باعث ایجاد قفل 
روى برنامه هاى شما مى شود.برنامه اى را که مى خواهید با 
رمز عبورى که در AppLock ایجــاد کرده اید قفل کنید، 
انتخاب کرده، سپس روى دکمه «Lock» ضربه بزنید.به 
شما اطالع داده مى شود که قفل موفقیت آمیز بوده است؛ 
پس از آن برنامه را یکبار باز کنید تا از قفل آن مطمئن شوید.

براى محافظت از برنامه هایتان، از اثر انگشت یا قفل هاى 
الگو یا پین اســتفاده کنید. AppLock همچنین فضاى 
کمترى را در گوشى شما اشغال مى کند و زمانى که شخصى 
مى خواهد برنامه اى را با رمز نامعتبر باز کند، براى شما پیام 

هشدار ارسال خواهد کرد.

Huawei nova۱۰z اطالعاتى جدید از گوشى تک تک برنامه هاى گوشى را به دلخواه قفل کنید

 اگر نگران دیدن پیام هاى واتس اپ شما توسط جاسوسان هستید، 
وقت آن رسیده است که حساب خود را قفل کنید.

کارشناســان ســایبرى به روزنامه ســان گفته اند که بهترین راه 
براى اطمینان از ایمن بودن پیام هاى شــما، فعال کردن برخى از 

ویژگى هاى امنیتى واتس اپ است.
بیش از 2 میلیارد نفر از واتس اپ استفاده مى کنند که آن را به هدف 
اصلى هکرهــا و کالهبرداران تبدیل مى کند. اما ممکن اســت با 
استفاده از تنظیمات اشــتباه، خود را در معرض خطر غیرضرورى 

قرار داده باشید.
به گفته تام دیویدســون، کارشــناس امنیتى و مدیر ارشد شرکت 

ســایبرى Lookout، مهم ترین تنظیم براى فعال سازى، تأیید دو 
مرحله اى است.

اما یک مورد اصلى ترین در این میان وجود دارد.
واتس اپ مملو از ویژگى هاى هوشمندانه اى بوده که براى محافظت 
از حریم خصوصى شــما طراحى شده است. بســیارى از آنها در 

تنظیمات شما در برگه حریم خصوصى قرار دارند.
تام در این خصوص افزود: «این بخش به شما امکان مى دهد انواع 
تنظیمات مربوط به حریم خصوصى را پیکربندى کنید. مانند افرادى 
که مى توانند نمایه و وضعیت شما را ببینند. همچنین مى توانید قفل 
صفحه را پیکربندى کنید و غیرفعال کردن رســیدهاى خواندن را 

فعال.» به گفته برایان هیگینز، کارشناس سایبرى، اگر به طور مرتب 
گوشى خود را تعویض مى کنید، باید مراقب باشید. برایان، متخصص 
امنیت در Comparitech گفت: «الزم به یادآورى اســت که اگر 
واتس اپ را روى دستگاه جدیدى نصب کنید، حریم خصوصى شما 
به تنظیمات کارخانه برمى گردد. شما باید تنظیمات حریم خصوصى 
خود را به طور منظم بررسى و به روز کنید و همچنین لیست تماس 
خود را هر چند ماه یک بار پاك کنید. سعى کنید از شر شماره هایى 

که مدتى است استفاده نکرده اید یا نمى شناسید خالص شوید.»
نکات امنیتى کلیدى دیگرى وجود دارد که مى توانید از آنها استفاده 

کنید.

اولین مورد این است که مطمئن شوید تلفن و برنامه هاى خود را با 
آخرین آپدیت هاى نرم افزارى به روز نگه دارید. این به روزرسانى ها 
اغلب شامل اصالحات امنیتى مهمى هســتند که باگ هاى مورد 

استفاده هکرها براى حمله به دستگاه شما را از بین مى برد.
و همچنین باید به طور کلى مراقب کســى باشــید که اطالعات 
شخصى را در از طریق پیام هاى واتس اپى مى پرسند (مانند جزئیات 
کارت اعتبارى یا کدهاى ورود)، حتى اگر به نظر مى رســد متن از 

طرف یکى از دوستانتان مى آید.
اگر یک هکر به حساب واتس اپ شما دسترسى پیدا کرد، مى توانید 

با ورود مجدد به حساب کاربرى، آنها را بیرون کنید.

امنیت پیام ها در واتساپ با یک روش بسیار ساده

راهکارهایى براى جلوگیرى از
 راه اندازى خودکار برنــامه هاى کامپیوترى

شیائومى لپ تاپ
 Redmi G Pro 

را معرفى کرد

DC مجهز C میلى مترىو پورت پاور 5، جک هدفون3.5 2.0
کرده است.
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بارگذارى شــده 
 از آن ها استفاده 
ر پس زمینه اجرا 
خواهید فراموش 
زىابرى خود را 
د تغییراتى که در 
 سازى نشده اند.
شترى در هنگام

غلب بدون اینکه 
منابع سیستم  ند
ت شدن را تا حد 

 که به طور کلى، 
براى مدیریت   را
ــد، ندارید، زیرا

رىدر پس زمینه 

را که با رایانه  یى
که انجام آن  رید
که دیگر استفاده 
مقدارى فضاى  و

نمى وانیم تک تک نرم افزار هاى موجود را پوشش  ما
دهیم، اما مسیر یافتن صفحه نمایش مناسب ممکن 
Spotify استشــبیه به سرویس گیرنده دســکتاپy

باشد. در آنجا روى نام حساب خود (باال سمت راست) 
کلیک کرده و سپس به تنظیمات بروید. پس از ورود به 
yمنوى کشویى کامپیوتر، Open Spotify را به صورت 

روى و آن را خودکار پیدا کرده

No تنظیم کنید.

ســایر  و   Dropbox

سرویس هاى همگام سازى 
ابــرى نمونه هــاى خوبى از 

برنامه هایى هســتند که احتماال 

Start Dropbox on را باز کنید و تیــک n General

system startup را بردارید.

تنظیمات در ویندوز
متوقــف کــردن راه انــدازى برنامه هــا در ویندوز 
همیشه آسان نبوده اســت، اما در آخرین نسخه هاى 

برنامه خاص از کجا آمده است.
در باالى لیست، یک منوى کشویى وجود دارد که به 
شما امکان مى دهد ترتیب آن را تغییر دهید: مى توانید 
برنامه ها را بر اســاس نام یا وضعیــت آن ها (فعال یا 
غیرفعال) بر اساس حروف الفبا مرتب کنید؛ همچنین 
مى توانید لیســت را بر اســاس تاثیر هر برنامه روى 
فرآیند بوت کردن ســرعت

رایانه خــود مرتب کنید. 
متاســفانه، وینــدوز این 
اطالعــات را در مورد هر 

برنامه اى نخواهد داشت.
براى جلوگیرى از راه اندازى یــک برنامه با ویندوز،

هنکامى که روى رای
در داك باشــد، مى
Sآن با macOS جلو

کلیک راســت کرد
Open ر at Login

نخورده باشــد، در
 نمى شود.

براى مشــاهده هر
شدن سیســتم شـ
rencesبه s Apple

Users&Groups

در آنجا، به صفحــه
لیستى از همه چیز ه
با سیستم عامل شـ
خواهید کرد. براى ح
اانتخــاب کــرده

کنید.
همچنین در صورت
براى اضافه کردن
شما همچنین مى تو
اندازى کنید، اما آن
انجام این کار، کادر
لیست عالمت بز در
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نوشیدن چاى عمر را طوالنى مى کند
لیمو 

با نمک در صورت 
مصرف زیاد مضر است

همانطور که مشاهده کردید، مصرف روزانه لیمو با نمک ممکن است براى 
سالمتى برخى افراد مناسب نباشد. وقتى در مورد افراد بدون سابقه بیمارى 
صحبت مى کنیم، اثرات منفى ممکن است قابل توجه نباشد اما در صورت 

وجود سابقه ابتال به فشار خون باید بیشتر مراقب باشیم.

مطالعات نشــان داده اند که رژیم هاى غذایى غنى از پروتئین باعث کاهش تولید هورمون 
گرسنگى گرلین مى شود. غذاهاى با پروتئین باال شامل تخم مرغ، گوشت بدون چربى و مرغ، 

ماهى، لبنیات، سویا، حبوبات، آجیل و دانه ها هستند.
اگر با مدیریت وزن دست و پنجه نرم مى کنید وقت آن رسیده که گرسنگى خود را کنترل کنید.

 آیا صبحانه را خورده اید؟ آیا نیاز به خوردن شــکر در اواخر بعد از ظهر دارید؟ احساس تندخویى 
ناگهانى در ساعات خاصى از روز یک تجربه رایج است اما نوسان اشت ها مى تواند مدیریت وزن 
ما را دشوار سازد و هم چنین باعث بدخلقى شــود. در واقع، پژوهشگران دانشگاه آنگلیا راسکین 
دریافته اند که احساس «گرسنگى» که نمادى از گرسنگى و عصبانیت است واقعا وجود دارد. گرسنه 
بودن با سطوح بیشتر خشم و تحریک پذیرى و هم چنین سطوح کمتر لذت مرتبط است. پس چگونه 

مى توانیم گرسنگى خود را کنترل کنیم؟ در اینجا سه راه ساده براى تنظیم اشت ها ذکر مى شود:

1-پروتئین را بسته بندى کنید
در اینجا «سیرى» کلمه برجسته است یا بهتر است بگوییم چه مدت زمانى پس از خوردن غذا 
سیر هستیم و این احساس چه مدت زمانى به طول خواهد انجامید. غذا از سه عنصر درشت مغذى 
تشکیل شده است: پروتئین، چربى و کربوهیدرات، و شواهد ثابتى وجود دارند که نشان مى دهند 

پروتئین براى مدت طوالنى ترى ما را سیر نگه مى دارد.
مطالعات نشان داده اند که رژیم هاى غذایى غنى از پروتئین باعث کاهش تولید هورمون گرسنگى 
گرلین مى شود. غذاهاى با پروتئین باال شــامل تخم مرغ، گوشت بدون چربى و مرغ، ماهى، 

لبنیات، سویا، حبوبات، آجیل و دانه ها هستند.

2-رژیم غذایى تان را با فیبر پر کنید
فیبر نوعى کربوهیدرات است که قابل هضم نیست اما عبور غذا از دستگاه گوارش را ُکند مى سازد 

و احساس سیرى طوالنى ترى را به شما مى دهد. مطالعات هم چنین نشان داده اند که ترکیب 
پروتئین و فیبر مزایاى بیشترى براى سیرى و کنترل اشــت ها دارد. فیبر به وفور در میوه ها، 

سبزیجات، غالت کامل، لوبیا، آجیل و دانه ها یافت مى شود.
 هوموس همراه با سبزیجات یا به صورت پخش شده روى کراکر سبوس دار میان وعده اى است 

که پروتئین و فیبر را تامین مى کند.
ماست یونانى با چند عدد توت و مقدارى آجیل و دانه هاى خرد شده یکى دیگر از میان وعده هاى 
سیر کننده هستند. به جاى خوردن چند بیسکویت، یک خرما بدون هسته پر شده با کره آجیل 

میل کنید تا هوس تان براى خوردن شکر فروکش کند.

3- برخى از تنظیم کننده هاى طبیعى اشتها را امتحان کنید
اگر به قهوه صبحگاهى خود معتاد شــده اید خوشحال خواهید شــد که بدانید کافئین 
موجود در آن نه تنها شما را خوشحال مى کند بلکه مى تواند به کاهش اشت ها نیز کمک

کند. 
مطالعات نشان مى دهند که حدود دو فنجان قهوه قوى معمولى براى تاثیرگذارى کافى 

عبارتند از چاى ســبز، شکالت است. سایر تنظیم کننده هاى طبیعى اشت ها 
تلخ، دارچین و زنجبیل.

محققان دانشگاه مســتقل مادرید در مطالعه اخیرشان 
اظهار کردند نوشــیدن حداقل دو فنجان چاى در روز از 
قلب افراد محافظت مى کند و به آنها کمک مى کند تا عمر 

طوالنى ترى داشته باشند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد افرادى که بیش 
از دو فنجان چاى در روز مى نوشند، نسبت به افرادى که 

چاى نمى نوشند بیشتر عمر مى کنند.
محققان موسسه ملى سالمت از داده هاى بانک زیستى 
بریتانیا استفاده کردند و در آن اطالعات 85 درصد از نیم 
میلیون مرد و زن 40 تا 69 ساله که به طور منظم چاى 
مى نوشیدند را مورد بررسى قرار دادند. از این تعداد، 89 
درصد گفتند که چاى ســیاه مى نوشند. محققان در این 
مطالعه به این نتیجه رسیدند که اثرات مفید چاى به اینکه 
چاى سیاه با شیر یا شکر مصرف شود یا در دمایى که در 

آن نوشیده مى شود بستگى ندارد.
در این مطالعه محققان به بررسى نتایج یک پرسشنامه 
که از سال 2006 تا 2010 انجام شــده بود پرداختند و 

عادات این افراد را تا یک دهه 
بعد نیز بررســى کردند. 

محققان با بررســى 
اطالعات و عادات 

نوشیدن چاى افراد دریافتند مصرف منظم 
چاى سیاه(پرمصرف ترین چاى در اروپا) با 
کاهش متوسط بین 9 تا 13 درصد در مرگ 
و میر طى 10 ســال در میانساالن همراه 

بود. اکثر افراد مورد بررسى قرار گرفته افراد 
سفیدپوست، بزرگسال و مبتال به بیمارى هاى 

قلبى عروقى بودند.
 Fernando Rodríguez)"فرناندو رودریگز آرتالجو"
Artalejo) استاد پزشکى پیشگیرانه و بهداشت عمومى 

در دانشگاه مستقل مادرید، این تحقیق را نشان دهنده 
پیشرفت قابل توجهى در این زمینه توصیف کرد و گفت 
که بیشتر مطالعات در آسیا انجام شده است، چرا که آنها 
بیشترین مصرف چاى سبز را دارند و تعداد افرادى که در 
خارج از آسیا مورد بررسى قرار گرفته بودند چندان زیاد 
نبودند و نتایج بررسى هاى انجام شــده بر روى آنها نیز 

چندان نتیجه بخش نبود.
وى گفت: این مطالعه به طور قطعى ثابت نکرد که چاى 
عامل کاهش دهنده مرگ زودهنگام مصرف کنندگان 

چاى است. 
سوال دیگرى که بى پاسخ مانده است این است که 
آیا افرادى که چاى نمى نوشــند باید براى بهبود 

سالمت خود این کار را شروع کنند؟
آرتالجو گفت: بایــد مطالعاتى با اندازه 
گیرى هاى مکــرر مصرف چاى 
در طول زمان انجام شــود و 
میزان مرگ و میر افرادى که 
چاى مصرف نمى کنند به طور 
مداوم با کســانى که شروع به 
مصرف چــاى کرده اند یا به 
مرور زمــان مصرف خود 
را افزایــش داده اند، 

مقایسه شود.

مصرف زیاد لیمو
 چه بالیى سر بدنمان 

مى آورد؟
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طبق تحقیقات دانشمندان، آلودگى هوا به زنان بیش از مردان آسیب مى رساند.
نتایج یک مطالعه جدید و کوچک ادعا مى کند که تنفس دود ناشى از اگزوز گازوئیل 

ممکن است براى زنان بیشتر از مردان مضر باشد.
«همشکار ماهادواپا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مانیتوبا کانادا، گفت: ما از 

قبل مى دانیم که تفاوت هاى جنسیتى در بیمارى هاى ریوى مانند آسم و عفونت هاى 
تنفسى وجود دارد. او گفت: تحقیقات قبلى ما نشان داد که تنفس اگزوز گازوئیل باعث 

ایجاد التهاب در ریه ها مى شود و بر نحوه برخورد بدن با عفونت هاى تنفسى تأثیر مى گذارد. 
در این مطالعه، ما به دنبال هر گونه تأثیر در خون و تفاوت آن ها در زنان و مردان بودیم.

براى بررسى این موضوع، محققان 5 زن و 5 مرد را انتخاب کردند که همگى غیرسیگارى 
و سالم بودند. سپس از آن ها خواسته شد که 4 ساعت را به تنفس هواى فیلتر شده و 4  ساعت 

دیگر را به تنفس هواى حاوى دود گازوئیل اختصاص دهند.
آن ها این کار را 3 بار با فاصله 4 هفته با غلظت هاى مختلف ذرات ریز (PM 2.5) انجام دادند. 

غلظت ها 20، 50 و 150 میکروگرم بر متر مکعب بود. پس از هر تجربه تنفس، داوطلبان 24 ساعت 
بعد نمونه خون اهدا کردند. محققان پالسماى خون داوطلبان را بررسى کردند. با استفاده از فناورى 

به نام کروماتوگرافى مایع-طیف سنجى جرمى، محققان به دنبال تغییراتى در سطوح پروتئین هاى 
مختلف به دنبال قرار گرفتن در معرض گازوئیل بودند. آن ها سپس تغییرات را در مردان و زنان مقایسه 

کردند.  این تیم سطوح 90 پروتئینى را پیدا کردند که بین داوطلبان زن و مرد پس از قرار گرفتن در معرض 
اگزوز گازوئیل به طور مشخص متفاوت بود و تغییرات بیشترى در زنان مشاهده شد.

برخى از این پروتئین هاى متفاوت در التهاب، ترمیم آســیب، لخته شدن، بیمارى قلبى و سیستم ایمنى 
نقش دارند.

آلودگى هوا 
به زنان آسیب مى زند؟

مطالعه اى جدید نشان مى دهد میان وعده ها و غذاهاى 
فوق فرآورى شــده از جمله تنقالت بسته بندى شــده 
پرطرفدار و نوشیدنى هاى شیرین، خطر ابتال به سرطان 

روده را افزایش مى دهند.
 متخصصان علوم تغذیه و پزشــکى در ایاالت متحده 
آمریکا داده هاى سه مطالعه بلندمدت سالمتى را که در 
آن ها بیش از 46 هزار مرد و تقریبا 160 هزار زن شرکت 
داشــتند و به مدت 24 تا 28 سال پیگیرى شده بودند، 

بررسى کردند.
در این مدت 3216 مورد سرطان روده شناسایى شد. 
متخصصان از داده هاى مربوط به ایــن موارد ابتال و 
رژیم هاى غذایى آنان براى تعیین خطر ابتال به سرطان 

روده استفاده کردند.
آن هــا دریافتند که غذاهــاى فوق فرآورى شــده از 
قبیل نوشابه، تنقالت بسته بندى شــده، نان ، کیک و 
بیسکوییت هاى صنعتى، مارگارین و محصوالت آماده 
پیش فرآورى شده یا گرم کردنى با خطر باالتر ابتال به 

سرطان روده مرتبط هستند.
براســاس این یافته هــا خطر ابتال به ســرطان روده 
در زنانى که بیشــترین مقدار غــذاى آماده را مصرف 
مى کردند در مقایس با زنانى که در گروه کمترین میزان 

مصرف قرار داشتند، 17 درصد بیشتر بود.

در عین حال مردانى که بیشــترین مقدار غذاى آماده 
شامل گوشــت، مرغ یا غذاى دریایى مصرف کردند، 

بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان روده بودند.
ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد مردانــى که 
نوشــیدنى هاى قندى مصرف مى کنند در مقایسه با 
آن ها که کمترین مقدار از این نوع نوشیدنى را مصرف 
مى کنند، 21 درصد بیشتر در معرض ابتال به سرطان 

روده  هستند.
به گفته متخصصــان، غذاهاى فوق فرآورى شــده 
57 درصد از کل کالرى مصرفى روزانه بزرگســاالن 
آمریکایى را تشکیل مى دهند که این رقم طى دو دهه 

گذشته، پیوسته رو به  فزونى گذاشته است.
نویســندگان ایــن مطالعــه در نشــریه "بریتیش 
مدیکال ژورنال" نوشــتند: مصرف زیاد کل غذاهاى 
فوق فرآورى شــده در مردان و زیرگروه هاى خاصى از 
غذاهاى فوق فرآورى شده در مردان و زنان با افزایش 

خطر ابتال به سرطان روده بزرگ مرتبط است.
همچنین مطالعه اى جداگانه که در همان نشریه منتشر 
شد، مصرف غذا میان مردم ایتالیا را بررسى کرد و نشان 
داد بزرگســاالنى که رژیم غذایى آن هــا پایین ترین 
کیفیت را داشت و بیشترین میزان غذاى فرآورى شده 

مصرف مى کردند، نرخ مرگ ومیرشان بدتر بود.

متخصصان داده هاى نزدیک به 23 هزار شرکت کننده 
را بررســى کردند که 2205 نفر آن هــا در طول دوره 

پیگیرى، فوت کردند.
بزرگســاالنى که رژیم غذایى کم کیفیت ترى داشتند 
و غذاى فوق فرآورى شده بیشترى مصرف مى کردند 
در مقایسه با افرادى که رژیم غذایى بهترى داشتند و 
غذاهاى فوق فرآورى شده کمترى مصرف مى کردند، 
بیشتر احتمال داشــت که در طول دوره پیگیرى جان 

خود را از دست بدهند.
 در انگلیس غذاهاى فوق فرآورى شده به غذاهایى  گفته 
مى شود که حاوى موادى  هســتند که معموال هنگام 
پختن غذاى خانگى به آن افزوده نمى شــوند از قبیل 
مواد شیمیایى، رنگ ها، شیرین کننده ها و نگهدارنده ها.

همچنیــن رایج ترین غذاهاى فوق فرآورى شــده در 
میــان بریتانیایى ها شــامل نان صنعتــى، غذاهاى 
بسته بندى شــده، غالت صبحانه، سوســیس و سایر 
محصوالت گوشتى فرآورى شده اند و شیرینى جات، 
بیســکوییت ها، شــیرینى ها، نان هــا و کیک هــا و 
چیپس هاى صنعتى نیز در رژیم غذایى بریتانیایى  رایج  
هستند و در کنار تنقالت نمکى، نوشابه هاى گازدار و 
نوشیدنى هاى میوه اى در فهرســت مواد غذایى فوق 

فرآورى شده قرار مى گیرند.

مصرف قرص
 به چه شکل تأثیر گذارتر است؟

میان وعده هایى که خطر ابتال به سرطان روده را باال مى برند

مطالعه جدیدى که در نشریه «فیزیک مایعات» منتشر شد نشان مى دهد 
برخى حالت ها و موقعیت هاى بدن مى تواند جذب دارو را بیشــتر از یک 

ساعت به تاخیر بیندازد.
دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز براى درك اینکه حل شدن دارو در معده 
انســان چگونه تحت تأثیر وضعیت بدن فرد قرار مى گیرد، از مدل هاى 
رایانه اى مبتنى بر تصویربردارى ام آرآى استفاده کردند. محققان در این 
شبیه ســازى ترکیبى از دینامیک مایعات و بیومکانیک را به کار بردند تا 
نشــان دهند زمانى که بدن در موقعیت هاى مختلف قرار مى گیرد براى 

معده و محتویات مایع آن چه اتفاقى مى افتد.
این تیــم تحقیقاتى چهــار وضعیت بدنــى را آزمایش کرد: ایســتادن، 
درازکشیدن به پشت، درازکشیدن به پهلوى چپ و درازکشیدن به پهلوى 
راســت. نتایج نشــان داد مصرف قرص در حالت درازکشیده به پهلوى 
راست بهترین گزینه است. در این حالت، یک قرص استاندارد فقط طى 

10 دقیقه حل شد.

در حالت ایســتاده قرص در 23 دقیقه حل شــد که 
فاصله کمى با حالت درازکشیده به پشت داشت. طوالنى ترین 

زمان حل شدن قرص یعنى نزدیک به 100 دقیقه به حالت درازکشیده به 
پهلوى چپ اختصاص یافت.همه این تاثیرات به ساختار آناتومیک معده، 

نحوه حرکت محتویات درون آن و اساسا نیروى گرانش بستگى دارد.
بیشــتر قرص ها تا زمانى که معــده محتویات خــود را وارد روده نکند 
شــروع به جذب شــدن و عمل کردن نمى کنند. هر قدر قرص به آخرین 
قسمت معده یعنى آنتروم نزدیک تر باشد، ســریع تر شروع به حل شدن 

مى کند.
با این حال، آنتروم مانند دهانه اى که در پایین معده قرار داشــته باشــد، 
نیست بلکه در بیشــتر افراد به سمت راســت منحرف مى شود؛ بنابراین 

ر حالت درازکشــیدن به پهلوى راست باعث مى شــود قرص دقیقا  د
کنار آنتروم معده قرار بگیرد و به آسانى وارد 

روده شود.

3 راه ساده براى کاهش اشتها

لیمو میوه اى از گروه مرکبات است که مى تواند بدون مشکل در چارچوب یک رژیم 
غذایى متنوع و متعادل گنجانده شود و همچنین قادر است مقدار قابل توجهى از 

مواد مغذى ضرورى را تامین کند. 
برخى افراد لیمو را به دلیل خواص دارویى آن، به صورت روزانه با نمک مصرف 

مى کنند.
گنجاندن لیمو به همراه نمــک در رژیم غذایى، مخصوصــا زمانى که به 
منظور بهبود فرایند ویروسى یا تسهیل هضم مصرف شود، مشکلى ندارد، 
اما اســتفاده بیش از حد از این ترکیب ممکن است اثرات منفى بر بدن

 بگذارد. 
شــواهدى وجود دارد که نشــان مى دهد مصرف بیش از حد نمک 
مى تواند مقادیر فشــار خون را در افراد مستعد به این بیمارى تغییر 

دهد.
تحقیقات نشان مى دهد که فشار خون تا حدى به عوامل ژنتیکى 
و همچنین به وجود پتاسیم در رژیم غذایى بستگى دارد که از 
نظر کنترل این بیمارى، داراى خواص آنتاگونیستى با سدیم

 است.
بنابراین همیشه توصیه مى شود که مصرف 

هر دو عنصــر را یکســان کنید تا 

مشکلى ایجاد نشــود. از طرف دیگر، لیمو منبع ویتامین C است که براى عملکرد 
صحیح سیستم ایمنى الزم هست.

 طبق مطالعات منتشر شده، پوست لیمو به پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى عفونى 
کمک مى کند ولى مصرف بیش از حد لیمو در روز نیز مى تواند بروز برخى از مشکالت 

کلیوى را افزایش دهد.

چه زمانى لیمو را با نمک مصرف کنیم؟
براى بهره مندى از فواید لیموترش با نمک الزم نیســت این ترکیب را در ســاعت 
خاصى از روز مصرف کنید. برخــى از متخصصان توصیه مى کنند که اولین مصرف 
این دارو قبل از صبحانه و با معده خالى است اما هیچ مدرکى براى تایید این موضوع 

وجود ندارد.
نکته مهم این اســت که ایــن دارو به موقع در رژیم غذایى گنجانده شــده و از آن 

سوءاستفاده نشود. 
به هر حال، اســتراتژى هاى دیگــرى وجود دارد 
که از آنها مى توان بــراى تعدیل التهاب 
در محیط داخلــى و تقویت عملکرد 
اســتفاده  ایمنــى  سیســتم 

کرد. 
به عنوان مثــال، ورزش منظم 
بدنــى و همچنین افزایش 

استفاده از ماهى هاى چرب در رژیم غذایى معمولى که منجر به تعادل بین امگا 3و 
امگا 6 در محیط داخلى بدن مى شود.

باید توجه داشــت که درمان هاى طبیعى پیشــنهاد شــده توسط ســنت یا دانش 
عمومى همیشــه مثبت نیســتند چون معمــوال مبتنى بــر تجربیات یــا باورها 

هستند. 
مثال وقتى درباره گیاهان دارویى صحبت مى کنیم، ممکن اســت در بعضى موارد 
خطرناك باشــند زیرا گاهى اوقات آنها در ســطح فیزیولوژیکى بــا داروها تداخل 

دارند.
قبل از گنجاندن این نوع درمان ها در روال، همیشه توصیه مى شود با یک متخصص 

تغذیه مشورت کنید. 
عــالوه بــر پیشــنهاد جایگزین هایــى که توســط علم پشــتیبانى مى شــوند، 
مکمل هــاى خاصــى وجــود دارنــد کــه شــواهد الزم را دارنــد و راهــى 
مطمئــن بــراى بهبــود کیفیــت الگــو یــا دســتیابى بــه اثــر ارگوژنیــک 

هستند.

ص آنتاگو

که مصرف  ود
ا

مهم نکته
سوءاستفاده نشو

به هر حال
مى تو که از آنها

محیط داخلــى و تقویت در
اس ایمنــى  سیســتم 

کرد. 
عنوان مثــال، و به
بدنــى و همچ

ظم
ا
گ
راه

 افراد
ىرىهاى 

ی بنابراین همیشه تو
کنید تاهر دو عنصــر را یکســ ــان

عادات این افراد را تا یک دهه 
بعد نیز بررســى کردند. 

محققان با بررســى 
اطالعات و عادات 

عامل کاهش دهنده مرگ زودهنگام
چاى است.

سوال دیگرىکه بى پاسخ مانده
آیا افرادى که چاى نمى نوشــ
ر سالمت خود این کار
آرتالجو گفت: بایــد
گیرى هاى مک
در طول زم
میزان مرگ
چاى مصرف
مداوم با کس
مصرف چ
مرور زم
را

چاىســبز، شکالتاست. سایر تنظیم کننده هاى طبیعى اشت ها  عبارتند از
تلخ، دارچین و زنجبیل.

ب ی ز ر ب ی ب ی
مه این تاثیرات به ساختار آناتومیک معده، 

ن و اساسا نیروى گرانش بستگى دارد.
عــده محتویات خــود را وارد روده نکند 
ل کردن نمى کنند. هر قدر قرص به آخرین 
ک تر باشد، ســریع تر شروع به حل شدن 

ى که در پایین معده قرار داشــته باشــد، 
 سمت راســت منحرف مى شود؛ بنابراین 

ر راست باعث مى شــود قرص دقیقا  د
به آسانى وارد 

ا ه گ آل
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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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 2568 مورخ 1401/04/09 خانم اکرم جاللى نجف آبادى فرزند مهدى 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 32/01  مترمربع قسمتى از پالك شماره13 
فرعى از 948 اصلى  واقع در قطعه 7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/09 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1401/06/24 – م الف: 1371272 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/149 

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

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شــماره 3656 مورخ 1401/05/29 آقاى حسن امینى اسفیدواجانى  فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
701  اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/24 – م الف: 1371694 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/151 

نایب رئیس اتحادیه گوشــت سفید استان اصفهان 
گفت: پس از افزایش قیمت مرغ از کیلویى 29 هزار 
تومان به 58 هزار و 900 تومان، 10 درصد از مردم 
اصفهان دیگر توان خرید مرغ را ندارند و 90 درصد 
هم مانند گذشته مرغ را خریدارى نمى کنند، اما روند 

خرید در حال بازگشت به شرایط سابق است.
مجید محمدنــژاد افزود: درحــال حاضر تاحدودى 
کمبود مرغ در بازار وجود دارد، اما به گونه اى نیست 
که مردم در صف بایســتند. طبــق قانون همچنان 
مرغ باید در ســامانه رهتاب فروخته شود اگر مرغ 
در این سامانه فروخته شود شاهد هیچگونه تخلفى 

نخواهیم بود.
نایب رئیس اتحادیه گوشــت سفید استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه مرغ اصفهان صادر نمى شــود و 
در استان مورد اســتفاده قرار مى گیرد، عنوان کرد: 
در روز هایى که خرید مرغ به شــدت پایین آمده بود 
کشتارگاه ها مرغ هاى مازاد را فریز کردند و در حال 
حاضر مرغ یخ زده با قیمت 47 هزار تومان فروخته 

مى شود.
محمدنژاد خاطرنشــان کرد: مرغ با قیمت 56 هزار 
و 400 تومان از کشــتارگاه خریدارى و با قیمت 58 

هزار و 900 تومان به دست مصرف کننده مى رسد.

معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: اکنون بیش از 98 درصد 
از چهار هزار و 400 واحد نانوایى این استان به کارتخوان 
هوشمند تجهیز شدند و نصب این دستگاه در سایر واحدها 
در دست اقدام است. امید شــریفى با بیان اینکه فعالیت 
نصب دستگاه ها در روزهاى اخیر استمرار پیدا کرده است، 
اظهار داشت: حدود 2 درصد باقیمانده هم به دلیل وجود 
مسائل و مشکالت حقوقى تاکنون کارتخوان هوشمند 

در آنها نصب نشده است.
وى ادامه داد: مى توانیم ادعــا کنیم که کلیه واحدهاى 
نانوایى استان که مشکل پروانه یا موارد صنفى دیگرى 

نداشتند به دستگاه کارتخوان هوشمند تجهیز شدند و گام 
اول اجراى این طرح بطور کامل و با دقت و کیفیت باالیى 

در استان انجام شده است.
 شــریفى افزود: موفقیــت در گام اول اجــراى طرح 
نصب کارتخوان هوشمند در اســتان به دلیل همکارى 
واحدهاى نانوایى محقق شــده اســت.وى اضافه کرد: 
تعداد معــدودى از واحدهــاى نانوایى در ایــن زمینه 
مرتکب تخلف مى شوند و از دســتگاه هاى کارتخوان 
دیگرى اســتفاده مى کنند کــه به ایــن واحدها تاکید

 مى کنیم که از دســتگاه هاى کارتخوانى که براى آنها 
نصب و تعریف شده استفاده کنند.

10 درصد مردم اصفهان
توان خرید مرغ را ندارند

تجهیز 98 درصد نانوایى ها
به کارتخوان هوشمند 

لزوم مدیریت مدت اقامت
مدیرکل حج و زیارت اسـتان اصفهـان از زائران 
درخواست کرد سفر خود را مدیریت کنند. علیرضا 
صادقى تاکیـد کرد: زائران مدت زمان سـفر خود 
را کوتاه کنند تا بـه زائران جدید خدمات رسـانى 
مناسـب صورت گیـرد. وى افـزود: بخـش قابل 
توجهـى از مشـکالت در پایانه هـاى مـرزى بـر 
طرف شده، اما همچنان نیازمند همکارى زائران 

هستیم.

برخورد مرگبار 
15:30 روز سه شـنبه بیسـت ودوم  سـاعت 
شـهریورماه حادثه برخورد یک خودروى سوارى 
سـیلو با تیر چـراغ برق به سـازمان آتش نشـانى 
اصفهان، گزارش شـد. حادثه در اتوبـان آزادگان 
رخ داده بـود و راننـده خـودروى مذکـور قبـل از 
رسیدن مأموران آتش نشانى جان خود را از دست

 داده بود.

برگزارى اردوى توسعه 
اشتغال 

به گزارش روابط عمومى نمایندگى بنیاد تعاون و 
حرفه آموزى اسـتان اصفهان، طى برنامه اردوى 
آموزشى "توسعه کمى و کیفى اشتغال زندانیان“، 
پرسـنل اشـتغال اسـتان هاى یـزد، خوزسـتان، 
مرکزى، قـم، چهارمحال بختیـارى و کهگیلویه 
و بویر احمد از کارگاه هاى بنیـاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان بازدید و پس از آن در دفتر بنیاد با 
حضور نطنزى مدیر نمایندگى اصفهان به بحث و 
تبادل اطالعات و فراگیرى راه هاى جدید افزایش 

اشتغال پرداختند.

جشنواره شیخ بهایى به 
تعویق افتاد

هفدهمین دوره جشـنواره ملى فن آفرینى شـیخ 
بهایى که مقرر بود آبان امسال در اصفهان برگزار 
شـود بـه اردیبهشـت سـال 1402 موکول شـد. 
دبیر جشـنواره ملى فـن آفرینى شـیخ بهایى روز 
چهارشـنبه در گفـت و گو بـا ایرنا اظهار داشـت:  
با توجه به بازخـورد مخاطبان جشـنواره در مورد 
برگزارى جشـنواره در فصـل بهار و تقـارن آن با 
ایام بزرگداشت شیخ بهایى و روز ملى کارآفرینى 
و برگـزارى جشـنواره در محـل هتل عباسـى و 
استفاده از گذر چهارباغ عباسى اصفهان، برگزارى 
هفدهمین دوره جشنواره به اردیبهشت سال آینده 

موکول شد.

خبر

آرمان کیانى
در دو عملیــات جداگانــه پلیــس اســتان اصفهــان، دو بانــد 
ســرقت خــودرو متالشــى شــد و 7 ســارق در چنــگال عدالــت

 گرفتار شدند.
در شــهر اصفهان و در پى سرقت یک دســتگاه خودروى سوارى پژو 
بررســى موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى فرماندهى 
انتظامى اســتان قــرار گرفت. اقدامــات مأموران براى شناســایى و 
دستگیرى سارق یا سارقان ادامه داشــت تا اینکه چند روز بعد مجدداً 
یک دستگاه خودروى پژو در محل وقوع ســرقت اول به سرقت رفت 
و این بار کارآگاهان با بررســى میدانى و انجام اقدامات هوشــمندانه 
و پلیسى موفق شدند ســه ســارق را در این ارتباط شناسایى کنند. در 
بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد سارقان از افراد سابقه دار در امر 

سرقت خودرو هستند که نهایتًا با اقدامات پلیسى متهمان در حالى که با 
یک دستگاه خودرو مشغول پرسه زنى و انجام مقدمات سرقت مجدد در 
محل انجام سرقت هاى قبلى خود بودند رؤیت و در یک عملیات ضربتى 
دستگیر شدند. ســارقان که در تحقیقات اولیه به عمل آمده ابتدا منکر 
ارتکاب سرقت شــدند پس از مواجهه با ادله و مستندات محکم پلیس 
به 11 فقره ســرقت خودرو در اصفهان و شهرستان هاى دیگر اعتراف

 کردند.
در شهرســتان فالورجان هم در پى وقوع یک فقره ســرقت خودرو 
بررســى موضوع در دســتور کار مأموران انتظامى این فرماندهى قرار 
گرفت و مأموران این فرماندهى پس از حضور در محل وقوع سرقت و 
انجام اقدامات هوشمندانه فنى پلیسى و استفاده از سرنخ هاى به دست 
آمده موفق شدند چهار سارق که با یکدیگر برادر بودند را در این رابطه 

شناسایى و پس از هماهنگى با مرجع قضایى در عملیاتى ضربتى آنها را 
در مخفیگاهشان دستگیر کنند. متهمان پس از انتقال به مقر انتظامى در 

بازجویى هاى اولیه به بزه ارتکابى خود اعتراف کردند  که پس از تشکیل 
پرونده براى انجام اقدامات قانونى به مرجع قضایى تحویل داده شدند.

جزئیات 2 عملیات پلیس در شهرهاى اصفهان و فالورجان  

4 برادر سارق خودرو 
بازداشت شدند

 معاون بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت:حــدود 200 پرونده تخلف در 
بازدید از واحدهاى توزیع کننده روغن موتور و تعویض 

روغنى ها در این استان تشکیل شده است.
اکبر عادل مرام  اظهار داشــت: نرخ درج شده بر روى 
روغن موتور مالك عرضه به مشــتریان است و باید 

توسط واحدهاى توزیع کننده رعایت شود.
وى ادامه داد: واحدهاى عرضه کننده مجاز نیســتند 
قیمتى بیشتر از نرخى که روى بسته بندى روغن ها درج 
شده عرضه کنند در غیر این صورت با متخلفان برخورد 

قانونى خواهد شد.

معاون بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان با بیان اینکه روغن خودرو بر اســاس 
نرخ روز بازار تولید مى شــود و ارتباطــى به ارز 4200 
تومانى ندارد اظهار داشــت: کاالهایى که با نرخ قبلى 
تولید شــده و در زمان حاضر در بــازار و انبارها موجود 
هستند باید با قیمت قبلى عرضه شود و در صورتى که 
واحدى این روغن ها را با قیمت غیر از قیمت درج شده 
بر روى بســته بندى ها عرضه کننــد مرتکب تخلف

 شده است.
عادل مرام گفت: روغن موتور مورد نیاز استان اصفهان 
بطور عمده توسط چهار شــرکت فعال در کشور تامین 

مى شود که ســه مورد از این شــرکت ها خارج استان 
هستند و یک مورد در استان اصفهان فعال است و بطور 
قطع زمانى که تولید و تقاضا با هم همخوانى نداشــته 

باشد، نابسامانى در بازار ایجاد مى شود.
وى خاطرنشــان کــرد: هماهنگــى هــاى الزم 
براى توزیــع روغن و تامیــن بازار با شــرکتى که در 
اســتان است انجام شــده اســت و مکاتبه هاى الزم 
در مورد شــرکت هاى تولیــد کننده خارج از اســتان 
بــا وزارت صمــت و ســازمان حمایــت از مصرف 
کننــدگان و پیگیرى هــاى الزم تا رفع مشــکل در

 حال انجام است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
از ارســال 720 تن فرآورده خام دامــى به منظور 

پشتیبانى از پیاده روى اربعین، خبر داد.
علیرضا ادیبان اظهار کرد: بــه علت پیش رو بودن 
اربعین حســینى، اقداماتى از سمت مردم اصفهان و 
شــرکت هاى فعال در حوزه فرآورده هاى خام دامى 
به منظور ارســال فرآورده هاى خام دامى به کشور 
عراق و استان هاى مرزى براى استفاده زوار اربعین، 

صورت گرفت.
وى با بیــان اینکه یکى از اقدامــات صورت گرفته 

در این خصوص، ارسال مســتقیم محموله به عراق 
اســت، افزود: طى دو هفته اخیر شــهریورماه، 29 
گواهى براى ارســال محموله به عــراق و 413 تن 
تخم مرغ و گوشت منجمد گاو، گوساله و مرغ ارسال 

شده است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
تصریح کرد: همچنین 93 گواهى داخل کشــورى 
براى ارسال فرآورده ها به شــهرهاى مرزى ایران 
شامل کردستان، کرمانشاه، ایالم و خوزستان صادر 

شده است.

وى اضافه کرد: 306 تن فرآورده خام دامى شــامل 
تخم مرغ، مرغ تازه و منجمد، گوشــت گوسفند و بز 
تازه و منجمد، گوشت گاو و گوساله منجمد و گوشت 

گاو تازه، ارسال شده است.
ادیبان با بیان اینکه به طــور کلى طى دو هفته اخیر 
حدود 720 تن فرآورده خام دامى به منظور پشتیبانى 
و تأمین فرآورده هاى خام دامى موکب داران ارسال 
شده است، گفت: فرآورده هاى مذکور با خودروهاى 
سردخانه دار حمل مى شــوند که داراى کد رهگیرى 

بهداشتى هستند.

تشکیل 200 پرونده تخلف توزیع روغن موتور در اصفهان

ارسال 720 تن فرآورده خام دامى از اصفهان به مرزها

فقدان مدارك
برگ سبز یک دستگاه موتور سیکلت تیپ RD 125مدل 
1389 بنزینى به شــماره موتور NYW 194963 و 
شماره تنه N2N***125G8922868به شماره پالك 
22576 / 621 ایران متعلق به علیرضا مشرف جوادى 
به شــماره ملى 1280882913 فرزند مرتضى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص شــیوا مشــعل صداقت به شناسه ملى 
10861891646 و به شــماره ثبت 22469 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/03/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالى 1400به 
تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1381448)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص سایه بهشت راشا درتاریخ 1398/08/12 به شماره ثبت 63439 به شناسه ملى 14008736452 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى 
مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – امور پیمانکارى – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – تهیه، 
نصب، نگهدارى، تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آســفالتى – امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پســت هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز 
رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر وسایل 
انتقال(آسانسور، پله برقى، باالبر) – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – تهیه، نصب، نگهدارى، تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آسفالتى – خرید، 
فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهدف شرکت – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها، همایش ها و کنفرانس هاى داخلى، خارجى و بین المللى (بجز فرهنگى و 
هنرى) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بعثت ، کوچه شماره ى38 ، کوچه اندیشه47 ، پالك 73 ، 
طبقه همکف کدپستى 8197735641 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/62/90 
مورخ 1398/07/24 نزد بانک تجارت شعبه زینبیه با کد 6290 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم یاسمن اسماعیلى درکه به شماره ملى 4640190042و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى یاسر اسماعیلى درکه به شماره ملى 4660519414و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بیژن اسماعیلى درکه به شماره ملى 4669020242و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
زهرا محمودى چالبطان به شماره ملى 4669538853و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محسن صالحى زاده اشنى به شماره ملى 1292435097 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم ماه پسند محمودى 
چالبطان به شماره ملى 4668985708 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1381472)

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: تاکنون 
57 درصد از اشتغال زندانیان در استان اصفهان 
محقق شده است و در این زمینه صنایع همکارى 

ویژه اى داشته اند.
علیرضا بابایى در حاشــیه بازدید مسئوالن بنیاد 
اشتغال زندانیان 6 استان کشور از صنایع استان 
اصفهان با بیان اینکه تکلیف قانونى ســازمان 
زندان ها نگهدارى از زندانیان است گفت: صنایع 
استان اصفهان و به ویژه گروه کارخانجات آجر نما 
چین تاکنون خروجى قابل توجهى براى بازگشت 

سعادتمندانه زندانیان به جامعه داشته اند.
وى با بیان اینکه توجه به اشــتغال زندانیان در 
بین صنعتگران اصفهــان از ابتداى دهه 90 آغاز 
شده و کارگاه هاى شناســنامه دار در این زمینه 
مشــارکت کرده اند، افزود: پیشگام این حرکت 

استان اصفهان بوده، صنایع اصفهان به این بلوغ 
رسیده اند که به عنوان تکلیف انسانى و بخشى از 

بدنه جامعه زندانیان را شاغل کنند.
بابایى تاکید کرد: امنیت الزمه کار تولید اقتصادى 
است و دوستان به صورت منطقى به این موضوع 
رســیده اند و براى تضمین امنیت خود چاره اى 
جز اشــتغال زندانیان ندارند، از این رو ما هر کجا 
رفتیم اقبال بخش هاى مختلف نسبت به اشتغال 

زندانیان بسیار خوب بوده است.
وى با بیان اینکه در زندان هاى اســتان اصفهان 
براى 57 درصد از جامعه هدف اشتغال ایجاد شده 
است، افزود: در مدل اشتغال بیرون از زندان عالوه 
بر شهردارى و شــهرك هاى صنعتى، در بخش 
خصوصى بهترین مدل همکارى با آجر نما چین

 بوده است.

تحقق 57 درصد اشتغال زندانیان اصفهان 
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در هفته هفتم لیگ قطر تیم هاى فوتبال السیلیه و الدحیل به 
مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوى 
یک بر یک خاتمه پیدا کرد. مهرداد محمدى، ستاره ایرانى 
تیم السیلیه که به تازگى هم به این تیم پیوسته در بازى در 
ترکیب اصلى تیمش حضور داشت و 90 دقیقه براى السیلیه 
بازى کرد. وى در دقیقه 71 با کارت زرد داور جریمه شــد. 
کارلوس استراندبرگ (46) براى السیلیه و ناصر صالح ال 

یزیدى (83) براى الدحیل گلزنى کردند.

تساوى السیلیه
 در حضور محمدى

05

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آراء خود را در خصوص 
شکایت محمد سلطانى مهر از باشگاه ذوب آهن صادر کرد. 
با توجه به شکایت محمد سلطانى مهر از باشگاه ذوب آهن، 
این باشگاه به پرداخت 6 میلیارد و 788 میلیون و 937 هزار 
و 801 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 148 میلیون و 8 هزار 
و 844 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوى خواهان به 
میزان یک میلیارد و 971 میلیــون و 62 هزار و 199 ریال 

قرار رد صادر کرد.

ذوب آهن محکوم شد

02

کارلوس کى روش بامداد دیروز وارد تهران شد تا کار خود را 
به صورت رسمى با تیم ملى فوتبال کشورمان براى حضور 
در جام جهانى 2022 قطر آغاز کند. نشریه معتبر «اکیپ» 
فرانسه در واکنش به حضور رسمى کارلوس کى روش در 
تیم ملى ایران نوشت: کارلوس کى روش به صورت رسمى 
حضورش در ایران را تایید کرد و براى سومین بار با این تیم 
در رقابت هاى جام جهانى شرکت خواهد کرد. کى روش 
پیش از این چهار بار در جام جهانى شــرکت کرده بود و با 
حضور در قطر رکورد حضور پنج بــار در جام جهانى را به 
نامش ثبت مى کند. کى روش روز گذشته با انتشار پیامى 
در صفحه اجتماعى اش بازگشت به ایران را به بازگشت به 

آغوش خانواده بیان کرد.

کى روش در آغوش 
خانواده ایران

03

این داستاِن یکى از برادران دوقلوى فوتبال ایران است که یکى 
از آنها همواره پاى ثابت تیم ملى بوده اما رؤیاى حضور در جمع 
ملى پوشان براى قل دیگر او به افسانه اى دست نیافتنى تبدیل 
شده است. مهرداد محمدى را مى گوییم، برادر میالد. این مهاجم 
ایرانى علیرغم عملکرد درخشــانى که در تیم هاى باشگاهى از 
خود به نمایش مى گذارد فقط دوبار فرصت بازى در مســابقات 

ملى یافته است. 
تنها مربى که از او براى حضور در جمع شاگردانش دعوت کرد 
مارك ویلموتس بود. البته مهرداد هم با نمایش خوب و گلى که 
برابر کامبوج به ثمر رساند به خوبى جواب اعتماد این سرمربى 
بلژیکى را داد. اما این بازیکن پس از حضور کوتاه مدت ویلموتس 
روى نیمکت تیم ملى دیگر رنگ پیراهن تیم ملى کشورمان را به 
خود ندید همانطور که پیش از سرمربیگرِى ویلموتس نیز هرگز 

به تیم ملى دعوت نشده بود. 
مهرداد محمدى نه در بین شاگردان کى روش جا داشت و نه هیچ 
وقت در لیســت بازیکنان منتخب اسکوچیچ قرار گرفت. جالب 
آنجاست که نام او حتى در فهرست هاى 50 نفره براى اردوهاى 
تیم ملى هم دیده نشده که حداقل مربى تیم ملى بازى اش را در 

تمرینات درون تیمى محک بزند.
همه اینها در حالى اســت که این مهاجم، هم در جمع طالیى 

پوشان اصفهان درخشید و هم زمانى که در پرتغال و قطر توپ 
مى زد تمام تالشــش را به خرج داد تا خودش را به مربیان تیم 
ملى تحمیل کند اما علیرغم آمار قابل توجهى که از خود بر جاى 
گذاشت به هدفش نرسید. او در آوس پرتغال با 10 گل زده و 8 
پاس گل به یکى از کلیدى ترین مهره هاى تیمش تبدیل شــد 
و در العربى قطر هم در 27 بازى کــه براى تیمش انجام داد 12 
بار موفق به گشودن دروازه رقبا شد و ستاره این تیم قطرى لقب 
گرفت. اما هیچکدام از اینها توسط سرمربیانى که سکان هدایت 
تیم ملى ایران را به دست گرفتند تاکنون دیده نشده است. شاید 
مهمترین علت آنکه این مربى ها حتى حاضر نمى شوند برادر 
میالد را تست کنند پرترافیک بودن پستى باشد که مهرداد در 

آن بازى مى کند.
مهرداد محمدى مهاجم خوبى است، نمایش تماشایى و تحسین 
برانگیزى هم در ترکیب تیم هاى باشگاهى اش دارد. او نشان 
داده برایش فرقى نمى کند در ایران بازى کند یا در خارج از این 
سرزمین. محمدى براى هر تیمى به میدان رفته تمام انرژى خود 
را به کار گرفته تا با عرض اندام در میدان، توانایى هایش را هم به 
رخ حریفان بکشد و هم به سرمربیان تیم ملى ثابت کند دستکمى 
از سایر بازیکنان ایرانى ندارد و لیاقت پوشیدن پیراهن کشورش 
را دارد؛ با این حال، با توجه به بهره مند بودن خط حمله تیم ملى 
از وجود ستاره هایى چون سردار آزمون، مهدى طارمى، علیرضا 

جهانبخش، سامان قدوس، کریم انصارى فرد، مهدى قائدى و 
مهره هاى تهاجمى دیگر پرواضح است شانس قرار گرفتن در 
بین این فورواردها براى بازیکنانى همچون مهرداد کمرنگ تر 

خواهد بود. 
در واقع پربیراه نیســت اگر بگوییم کیفیت و توانایى هاى این 
بازیکن کمترین نقش را در ملى پوش نشــدنش داشته و تأللؤ 
و درخشش این ستاره در پرتو نور ســتاره هاى پرفروغ تر است 
که به چشم نمى آید و او را از دســتیابى به آرزوى بازى در کنار 
برادرش در تیم ملى ناکام گذاشته است؛ همانطور که چندین سال 
پیش رؤیاى پرسپولیسى شدنش محقق نشد آن هم درحالى که 
سرمربى وقت سرخپوشان به این بازیکن عالقه داشت اگرچه نه 

براى خط حمله پرترافیک تیمش. 
برانکو اعتقاد داشــت مهرداد محمدى از نفس چاقى برخوردار 
است و قدرت بدنى باالیى هم دارد و مى خواست از این بازیکن 
در پست دفاع چپ براى تیمش بهره گیرد، اما مهرداد عالقه اى 
به بازى در این پســت نداشت. شــاید اگر آن زمان او پیشنهاد 
سرمربى کروات سرخ ها را پذیرفته بود، هم به آرزوى بازى در تیم 
پرسپولیس مى رسید و هم اینکه االن نه تنها همچون برادرش 
میالد به یکى از بازیکنان جدایى ناپذیر تیم ملى ایران تبدیل شده 
بود بلکه همواره شاهد رقابت این دوقلوها براى حضور در ترکیب 

ثابت تیم ملى و بازى در پست دفاع چپ بودیم.

دلیل ملى پوش نشدن یکى از دوقلوهاى فوتبال ایران

چرا «مهرداد» مثل «میالد» نشد

مرضیه غفاریان

مربى سابق سپاهان در مورد شرایط لیگ برتر و تیم ملى و فدراسیون فوتبال 
نکات جالبى مطرح کرد و گفت: من و محرم نویدکیا در سال اولى که کارمان 
را در سپاهان شــروع کردیم در فاکتورهایى که فوتبال حرفه اى دنیا دارد 
بهترین عملکرد را داشتیم و 65 امتیاز کسب کردیم و از هر نظر ما تیم برتر 

لیگ بودیم ولى دوم شدیم.
علیرضا مرزبان افزود: مى توانیم بگوییم تا همینجاى کار جدول به سه دسته 
تقسیم شده است، گروه اول پرســپولیس، گل گهر و استقالل هستند که 
امتیازات خوبى توانستند جمع کنند. گروه دوم سپاهان، فوالد، تراکتور، مس 
رفسنجان و نفت مسجد سلیمان هستند و گروه سوم از ذوب آهن، پیکان، 
نساجى و آلومینیوم اراك شروع مى شود تا مس کرمان و هوادار و صنعت 
نفت و ملوان. این در واقع نشان دهنده این است که تیم ها به کدام سمت در 
حال حرکت هستند. چند تیم باالى جدول که اسم برده شد براى قهرمانى 
سازماندهى شدند که برخى مثل سپاهان و فوالد ممکن است از روند امتیاز 
گیرى خودشان ناراضى باشند و این در بین هواداران تیم ها هم مشهود است.

کارشناس فوتبال ادامه داد: هواداران پرسپولیس براى مثال در ابتداى فصل 
با توجه به یارگیرى تیم انتظار باالیى داشتند و این انتظار در چند هفته اول 
شاید برآورده نشد ولى در ادامه شرایط بهتر شد و امتیازات خوبى مى گیرند 
و مهاجم هدف خوبى اضافه کردند که مشــکالت آنها را برطرف کرد و به 
سمت خوبى حرکت مى کنند. اســتقالل با توجه به نتایج سینوسى اش به 
ثبات رسیده اســت و با توجه به برد در بازى اخیر شرایط بهترى در جدول 
رقم زدند و شــناخت مربى روى بازیکنان بیشتر مى شــود و اضافه شدن 
مرادمند و یزدانى به خط دفاعى این تیم کمک خواهد کرد. در ســال اولى 
که من و محرم نویدکیا کارمان را در سپاهان شروع کردیم در فاکتورهایى 
که فوتبال حرفه اى دنیا دارد بهترین عملکرد را داشتیم و 65 امتیاز کسب 
کردیم و عملکرد قابل قبولى داشتیم. از هر نظر ما تیم برتر لیگ بودیم ولى 

دوم شدیم.
مرزبان ادامه داد: در ســال دوم تیم از یک کانالى که مشــخص نیست از 
روز اول و در شــرایطى که براى قهرمانى آماده مى شدیم تیم وارد حاشیه 
شد و این مســائلى که پیش آمد همان نکات مثبت سال نخست به نقاط 
منفى تبدیل شد و نتایج دور از انتظارى رقم خورد که اوجش حذف در لیگ 
قهرمانان آسیا بود و در ادامه کار محرم نویدکیا با توجه به فوتبال خوبى که 
تیمش بازى مى کرد و شرایط قهرمانى را داشت با توجه به شرایط روحى در 
تیم و حاشیه هایى که ایجاد شد منجر به جدایى من و محمود کریمى شد تا 
نویدکیا بتواند فضاى جدیدى در تیم ایجاد کند ولى در این زمینه بازهم تیم 
نتایج خوبى کسب نکرد چون آن حواشى کار خودش را کرد. در کل نویدکیا 
راه موفقى را داشت طى مى کرد و مى توانست از لحاظ فنى و نتیجه گیرى 
به شرایط خوبى برسد. به هر جهت تغییرات زیادى در سپاهان شکل گرفت، 
بازیکنان زیادى آمدند و مربیان مطرحى اضافه شدند که با توجه به شرایطى 
که فراهم شده انتظار هواداران خیلى بیشتر از این بود و امتیازات خوبى گرفته 
نشده ولى سپاهان هواداران خوبى دارد که مى توانند با پشتیبانى خوب از 

تیم شان به آنها کمک کنند تا به شرایط بهترى برسند.

مرزبان: من و محرم 
بهترین عملکرد را داشتیم

پورتو در غیاب ستاره ایرانى خود شکست ســنگینى مقابل کلوب بروژ 
متحمل شد.

در یکى از دیدارهاى هفته دوم گروه B لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال 
پورتــو در حالى که مهدى طارمــى را به علت محرومیت در فهرســت 
بازیکنان خود نداشــت، در ورزشــگاه دو دراگائو به مصاف کلوب بروژ 

بلژیک رفت.
پورتو که در نخستین مســابقه لیگ قهرمانان اروپا و شب اخراج مهدى 
طارمى با نتیجه دو بر یک مقابل اتلتیکو مادرید اســپانیا شکست خورده 
بود، در دیدار برابر کلوب بروژ نیز على رغم میزبانى نتوانســت به برترى 
دست یابد و یک باخت سنگین و دور از انتظار برابر هواداران متحمل شد.

کلوب بروژ که هفته گذشــته دســت به کار بزرگى مقابل بایر لورکوزن 
آلمان زد و توانست به برترى برسد، در دیدار برابر یاران مهدى طارمى نیز 
شگفتى ساز ظاهر شد و توانست در زمین پورتو چهار گل بزند و باالتر از 
همه مدعیان و رقباى خود، با 6 امتیاز صدرنشین گروه B شود و پورتو نیز 

بدون امتیاز و قعرنشین بماند.
پورتو که چهار شب قبل با گلزنى و پاس گل مهدى طارمى به برترى 3 بر 
صفر مقابل ویزال در لیگ برتر پرتغال رسیده بود، در دیدار لیگ قهرمانان 
اروپا برابر حریف بلژیکى تن به شکست 4 بر صفر داد تا شرایط سختى در 

مرحله گروهى این رقابت ها پیدا کند.
مهدى طارمى، ستاره ایرانى پورتو که هفته گذشته در دیدار برابر اتلتیکو 
از زمین اخراج شده بود، براى نخستین بار در تمام مسابقات فصل 23-

2022 در ترکیب تیمش قرار نگرفت و بخاطر محرومیت نتوانست در این 
دیدار حضور پیدا کند.

شکست سنگین پورتو در غیاب 
ستاره ایرانى
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تیم ملى فوتسال عراق با هدایت سید محمد ناظم الشریعه 
و کادر فنى کامًال ایرانى خود را براى رقابت هاى آســیایى 
کویت آماده مى کند. این تیم امروز در دیدارى دوستانه در 
شهر تاشکند و در سالن ورزشــى یونس آباد به مصاف تیم 
ملى ازبکستان رفت و با نتیجه 5 بر 4 مغلوب حریفش شد. 
قرار است روز پنج شنبه یک بار دیگر دو تیم به مصاف هم 
بروند. از زمان حضور ناظم الشــریعه در تیم ملى عراق این 
تیم در رنکینگ از رتبه 15 به رتبه 12 جدول رسید و توانست 

به مرحله نهایى رقابت هاى آسیایى صعود کند.

شکست عراق
 با کادر فنى ایرانى

05

تیم ملى فوتبال اکوادور در آستانه کنار گذاشته شدن از جام 
جهانى 2022 قرار دارد. بایرون کاســتیو، مدافع تیم ملى 
اکوادور به جعل پاسپورت متهم شده است. نشریه «دیلى 
میل» انگلیس با انتشار فایل صوتى منتسب به کاستیو خبر 
داد که در این فایل صوتى این بازیکن اعتراف مى کند که 
در کلمبیا به دنیا آمده و براى محقق شدن رویاى فوتبالى 
اش راهى اکوادور شــد. همچنین ایــن بازیکن به جعل 
پاسپورتش اعتراف مى کند. فدراســیون شیلى به شدت 
پیگیر این پرونده در فیفاست تا به نتیجه برساند و مدارك 
موثقى به فیفا ارائه کرده که نشــان مى دهد این بازیکن 
تابعیت کلمبیایى دارد و با پاســپورت جعلى براى تیم ملى 

اکوادور بازى کرده است.

شوك به جام جهانى

ســرمربى تیم ون پارس پس از شکســت یک بر صفر مقابل 
شهردارى آستارا از نارضایتى خود نسبت به عملکرد 

بازیکنانــش صحبت کردو گفــت: ضعیف ترین 
عملکرد را نسبت به سه مسابقه اخیر خود داشتیم.
سعید جهانگیرى گفت: به نظر من در این دیدار 
ضعیف ترین عملکرد را نسبت به سه مسابقه اخیر 
خود داشتیم. شاید این عملکرد ضعیف به مسافتى 
که براى رسیدن به آســتارا طى کردیم مربوط 

بوده یا ممکن است بازى در چمن 
مصنوعى باعث آن شــده 

باشد. به هر حال باید بررسى هاى الزم را انجام دهیم و به دنبال 
رفع نقاط ضعف خود باشیم.

وى  افزود: اگر در این دیدار دچار اشتباه نمى شدیم، 
تیم حریف حتى در سه نود دقیقه هم نمى توانست 
به گل برســد. با این حال اشــتباه در زدن ضربه 
سر در شــرایط مســلط باعث شــد گل اول را

 دریافت کنیم.
جهانگیرى خاطرنشــان کرد: فکر مــى کنم تنها 
پنج تا ده دقیقه بعــد از دریافت گل فوتبال 
بازى کردیم و از عملکرد بازیکنانم 

راضى نیستم. در گردش توپ و ارســال از کناره ها خوب عمل 
نکردیم. باید بررســى کنیم که چرا نســبت به سه بازى قبل 
شرایط نامناسبى داشته ایم تا در قدم هاى بعدى وضعیتمان را

 بهبود ببخشیم.
سرمربى ون پارس درباره امیدوارى نماینده آستارا براى کسب 
پیروزى برابر ون پارس اضافه کــرد: تیم حریف چیزى براى از 
دست دادن نداشت و در ســه بازى اخیر تنها یک امتیاز کسب 
کرده بود. شهردارى آســتارا براى پیروزى بى مهابا پا به زمین 
مسابقه گذاشــت و فوتبال هدفمندى از ســمت حریف شاهد 
نبودیم. اشتباه کردیم و تاوان اشتباه خودمان را پرداخت کردیم. 

سرمربى ون پارس: ضعیف ترین عملکرد اخیر خود را داشتیم
ارس پس از شکســت یک بر صفر مقابل 

 نارضایتى خود نسبت به عملکرد 
ت کردو گفــت: ضعیف ترین 

 سه مسابقه اخیر خود داشتیم.
فت: به نظر من در این دیدار 
د را نسبت به سه مسابقه اخیر 
ن عملکرد ضعیف به مسافتى 
 آســتارا طى کردیم مربوط 

بازى در چمن 
شــده 

باشد. به هر حال باید بررسى هاى
رفع نقاط ضعف خود باشی
وى  افزود: اگر در این
تیم حریف حتى در
به گل برســد. با ای
سر در شــرایط مس

 دریافت کنیم.
جهانگیرى خاطرنشـ
پنج تا ده دقیق
ک بازى

رسول کربکندى در مورد شرایط دو تیم ذوب آهن و سپاهان در 
لیگ برتر این فصل اظهار داشت: لیگ امسال بسیار سخت است. 
هیچ تیمى نمى تواند بگوید موفق یا قهرمان مى شود. بازى نفت 
مسجدسلیمان و پرسپولیس را                            دیدید. تیم هایى که کم مهره تر 
هستند زحمت بیشترى مى کشــند و آمادگى بیشترى دارند و با 
تعصب و دوندگى ســعى مى کنند مقابل تیم هاى صاحب نام به 

موفقیت برسند.
سرمربى اســبق ذوب آهن افزود: اگرچه ذوب آهن در 6 مسابقه 
مساوى کرده و برنده نشده اســت، اما در برخى مسابقات واقعا 
بدشانسى آورده، مقابل تراکتورسازى در دقیقه 96 گل مساوى را                            
خورد. با پرسپولیس در اصفهان مساوى کرد و مس را                            در کرمان 
متوقف کرده که نتایج بدى نیست. مشکل ذوب آهن جایى شروع 
مى شود که در مسابقاتى که باید برنده شود، به پیروزى نمى رسد. 
این تیم در بازى هاى خانگى باید برنده شــود. ذوب آهن از 18 
امتیاز فقط 6 امتیاز گرفته و این باعث عقب افتادگى تیم مى شود.

این کارشناس فوتبال تأکید کرد: ذوب آهن خوب بازى مى کند و 
دوندگى خوبى دارد و مقابل تیم هاى پرمهره هم به خوبى فضاها 
را                            مى بندد. این تیم با توجه به بضاعت و ســرمایه گذارى اى که 
انجام داده نتایج بدى نگرفته اما باید بداند مساوى با باخت خیلى 
فرقى نمى کند، بلکه این پیروزى و برد است که جایگاه یک تیم را                            
ارتقا مى دهد و مى تواند در جدول لیگ این تیم را                            باال ببرد. اینکه 

تیم فقط گل نخورد کافى نیست بلکه باید در گلزنى هم موفق 
عمل کند. به نظر من ذوب آهن کمتر از سپاهان قابل انتقاد است.

کربکندى در مورد ســپاهان که مهره هاى اسم و رسم دارى را                            
جذب کرده و ســرمربى پرتغالى جذب کرده، گفت: بله، همان 
طور که شما مى گویید ســپاهان تیمى پرمهره و پرهزینه است. 
در هر پســت دو بازیکن خوب دارد. یکى از مشکالت سپاهان 
شاید عدم شناخت سرمربى بر روى همه بازیکنانش است. به هر 
حال سپاهان درون دروازه رشید مظاهرى را                            دارد و یک دروازه 
بان دیگر هم جذب مى کند. دو دفاع چپ خوب دارد. حضور این 
همه بازیکن خوب کار را                            سخت مى کند. اینکه شما مى خواهید 
همه را                            راضى نگه دارید سخت اســت و تیم هنوز ترکیب ثابتى 
پیدا نکرده که دلیل آن هم مهره هاى زیادى است که در این تیم 

حضور دارند.
وى تأکید کرد: تیم هاى مطرح و پرهزینه به حریفانشــان هم 
انگیزه مضاعفى مى دهند. از سوى دیگر حدود دو ماه دیگر جام 
جهانى را                            در پیش داریم و بازیکنانى که شانس خود را                            براى حضور 
در جام جهانى زیاد مى دانند مراقب ســالمتى و ساق هایشــان 
هســتند و خود را                            به خطر نمى اندازند تا جام جهانى را                            از دست 

ندهند.
این کارشــناس فوتبال در مورد ژوزه مورایس که گفته مى شود 

دستیار مورینیو بوده گفت: خیلى من رزومه او را                            نمى دانم و 

فقط در رسانه ها در موردش خوانده ام. به هر حال مهم این است که 
فوتبال ایران را                            بشناسند و اینکه شما فقط روى تیم خود تمرکز کنید 
کافى نیست. باید فوتبال یک کشور را                            بشناسید و بدانید که حریفان 
چگونه و با چه شیوه اى بازى مى کنند. هرچند به نظر من مورایس 
شناخت زیادى هم از تیم خودش هنوز پیدا نکرده، زیرا وقتى بازى 
تیمش مساوى است ســه بازیکن جوان را                            به میدان مى فرستد، در 
حالى که شما باید زمانى به بازیکن جوان میدان بدهید که رشد کند، 
نه زمانى که تیم مساوى است و به برد نیاز دارد. مهم ترین مشکل 
مورایس شــاید عدم 
شناخت کافى اش 
از فوتبــال ما 

باشد.

کربکندى: ذوب آهن کمتر از سپاهان قابل انتقاد است

ز رو ی و ر
 دارد. حضور این 
 شما مى خواهید 
ترکیب ثابتى وز
اینتیم ت که در

ریفانشــان هم 
دو ماه دیگر جام 
ود را                            براى حضور 
 ساق هایشــان 
هانى را                            از دست 

که گفته مى شود
 نمى دانم و 

ل رین هم ر ز ی بر ب و وى یم ى ز
مورایس شــاید عدم 
شناخت کافى اش 
از فوتبــال ما 

باشد.
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان 
مادر معدنکارى در کشور اســت و نباید اولین فوالدساز 
کشور براى تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شود؛ این 
درحالى است که پهنه هاى اکتشافى درخواست شده از 
طرف این شرکت منتظر تصمیم گیرى وزیر صمت است 

که تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش روابط عمومى شــرکت ذوب آهن اصفهان، 
ایرج رخصتى در اولین همایش و نمایشگاه معدنکارى 
دیجیتــال 1401 اظهار داشــت: تحــول دیجیتال در 
بخش هاى مختلــف، افزایش بهــره ورى و مدیریت 
ریســک ها را در پى دارد و کشــورمان در این زمینه با 
شرایط مناسبى که دارد، چشم انداز خوبى نیز براى آینده 

ترسیم کرده است.
وى افزود : حرکت به ســمت بازارها و اکوسیستم هاى 
جدید، توسعه سبد محصوالت و خدمات و افزایش سهم 

بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش است.
رخصتى با اشاره به اینکه ذوب  آهن اصفهان در استفاده 
از سیستم هاى هوشمند در خطوط تولید و سیستم هاى 
مدیریتى و پشــتیبانى بســیار قوى عمل کرده و امروز 
یکى از پیشروان این موضوع در کشور مى باشد، گفت: 
دانش جوانان و تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توسعه 
و شکوفایى صنایع هستند و نیاز است از این پتانسیل ها 
بهره بردارى بهترى شود؛ با همین توان توانستیم با وجود 
20 ســال تحریم و 12 سال فشــار حداکثرى با قدرت 

پیشروى کنیم .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در نگاه به معادن 
باید یک تغییر رویکرد داشته باشــیم؛ کل پروانه هاى 
صادر شده بهره بردارى در کشــور حدود 12 هزار مورد 
است و از این تعداد تقریبا 7 هزار مورد فعال هستند که 
مساحت آن ها کمتر از 5 درصد کل مساحت کشور است؛ 
بر این اساس، از ســرمایه هاى کشور در حوزه معدن به 

درستى استفاده نشده است.
وى با اشاره به اینکه در کشورهاى پیشرفته دنیا میانگین 
عمق اکتشــاف و بهره بــردارى از معــادن 300 متر و 
میانگین دنیا 80 متر اســت، اما در کشور ما در بهترین 
شرایط 10 متر است گفت: اســتفاده از ابزار دیجیتال، 
هوشمندســازى و تجهیزات بــه روز در بهره بردارى و 
اکتشاف بسیار کاربردى است و مى تواند شرایط را بهبود 
بخشــد؛ در واقع  در زمینه اکتشــاف در کشور عملکرد 

مطلوبى نداشــته ایم و نیاز اســت همکارى بیشترى از 
طرف دولت با فوالدسازان بزرگ انجام شود.

رخصتى ادامه داد: ذوب آهــن اصفهان مادر معدنکارى 
در کشور است و نباید اولین فوالدساز کشور براى تأمین 
مواد اولیه خود دچار مشکل شود؛ این درحالى است که  
پهنه هاى اکتشافى درخواست شده از طرف این شرکت 
منتظر تصمیم گیرى وزیر صمت است که تعیین تکلیف 

نشده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه این کارخانه 
متعلق به همه مردم کشــور به ویژه جامعه زحمتکش 
کارگرى است و بحث منافع شخص یا گروه خاصى در 
میان نیست، تصریح کرد: امروزه باید تحولى در معدن 
کشور ایجاد شــود و دولت باید قفل انجام اکتشاف در 

پهنه ها و محدوده هاى مستعد را بگشاید.
وى تحــول در معدنکارى و ســرمایه گذارى جدى در 
زغال سنگ توســط حاکمیت را بســیار مهم دانست و 
خاطرنشان کرد: در کشور نیاز به زغال سنگ 4 میلیون 
تن اســت، در حالى که تنها 2 میلیون تن تولید مى شود 
و مابقى باید وارد شــود کــه حل این مشــکل نیاز به 
سرمایه گذارى در اکتشاف و بهره بردارى از معادن زغال 

سنگ به صورت جدى دارد.
رخصتى با اشاره به اینکه اقتصاد معدنى امنیت اشتغال، 
ســرمایه گذارى را به همراه دارد، گفــت: براى اینکه 
بخش معدن بتواند در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود 
نیاز اســت در این بخش تغییر رویکرد داشته باشیم و 

اکتشافات باید به سرعت انجام شود.  
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشــکل مواد اولیه 
ذوب آهن با تــالش مجاهدانه در کمتر از یک ســال 
گذشته حل شده، عنوان کرد: براى اولین بار در 55 سال 
عمر ذوب آهن شاهد هستیم که تولید واقعى از برنامه 3 
میلیون تنى سال جارى 3 درصد پیش است، ولى براى 
ادامه، حمایت وزارت صمت به عنــوان متولى معادن 

کشور ضرورى است.
وى افزود: این مجتمع عظیم صنعتــى به عنوان یک 
مجموعه بورســى بــراى ســرمایه گذارى در بخش 
زغال ســنگ کشــور اعالم آمادگى کرده اســت و در 
این زمینه باید حاکمیت حمایت الزم را داشــته باشد، 
زیرا تولید ایــن کارخانه بــدون یارانه انــرژى انجام

 مى گیرد.

ذوب آهن منتظر تعیین تکلیف وزارت صمت
 براى اکتشاف معدن است

بانک توسعه تعاون
 گواهینامه استاندارد دریافت کرد

پرداخت تسهیالت بانکى به مشتریان بدهکار

بانک توســعه تعاون موفق به دریافت گواهینامه 
بین المللى اســتاندارد ISO 10002 (سیســتم 
 ISO مدیریت رسیدگى به شــکایت مشترى) و
10004 (سیستم مدیریت رضایتمندى مشترى) 
 TUV از سوى شرکت آرین توف پاسارگاد نماینده

INTERCERT آلمان شد.

معادى معــاون مدیر عامل در امور اســتان ها و 
بازاریابى در مراسم دریافت گواهینامه گفت: بانک 
توسعه تعاون به عنوان یک سازمان بالغ به این باور 
رسیده است که براى دستیابى به تعالى سازمانى 
باید از ظرفیــت هاى برون ســازمانى همچون 

موسسات ارزیابى استاندارد استفاده کند.
وى افزود: اگر مى خواهیم بقا داشته باشیم باید به 
ذینفعان درون و بیرون سازمان توجه داشته باشیم.

وى افزود: تمرکز اصلى ما در بانک بر این است تا 
صداى مشترى به عنوان مهم ترین ذینفع شنیده 
شــود بر همین اساس با به روزرســانى نرم افزار 
مرکز تماس مشتریان،ســعى بر آن شده است تا 

هوشمندسازى در این بخش اتفاق افتد.
معادى با تقدیر ازاقدامات ادارات کل بازرســى و 
رسیدگى به شکایات،امور مشتریان و توسعه بازار 
واداره کل سازمان و روش ها گفت: به عنوان یک 
سازمان پیشــرو وظیفه داریم در مسیر استاندارد 
حرکت کنیم.اگر یاد بگیریم با مشترى به عنوان 
ذینفع برون سازمانى و با کارمندان به عنوان ذینفع 
درون سازمانى به دنبال تبادل اطالعات و آگاهى 
رسانى باشیم،پس در مسیر درستى قرار گرفته ایم.

معاون مدیرعامل در امور اســتان ها وبازاریابى 
بیان کرد:  اگــر صحبت هــا و انتقــاد ذینفعان 
سازمان در ابتدا شنیده شود میزان شکایات کمتر

 مى شود.

مدیر شــعب بانک کشاورزى اســتان اصفهان از 
مساعدت بانک کشــاورزى اصفهان با بدهکاران 

خبر داد.
رضا جمشــیدیان  افزود: در صورتى که مشترى 
بدهکار نســبت به پرداخت و تسویه نقدى بدهى 
خود اقدام کند و داراى میانگین حســاب باشد، تا 
صددرصد تسهیالت قبلى و چنان چه فاقد میانگین 
حساب باشد تا 80 درصد تسهیالت قبلى را مى تواند 

تسهیالت جدید دریافت کند.

مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان گفت: 
مســاعدت دیگر بانک با بدهکاران، بخشــودگى 
جرایم دیرکرد بدهى افراد براساس مقررات جارى 

بانک است. 
جمشــیدیان تصریــح کــرد: همه بدهــکاران 
بانک کشــاورزى فقط تــا پایان مهرماه ســال 
جــارى مهلــت دارند تــا بــا مراجعه به شــعب 
این بانــک از این فرصــت اســتثنایى بهره مند 

شوند.

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 6 پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهرك نگین خود 
را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

آگهی مزایده

 م.الف: ۱۳۸۱۶۹۶

حمید شهبازیـ  شهردار سده لنجانحمید شهبازیـ  شهردار سده لنجان

چاپ اول

کاربرىـ  مساحتشماره پالكشماره محور شورانوبت آگهىردیف
قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعموقعیت زمین

18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394331215/ش/1401نوبت اول1
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394332215/ش/1401نوبت اول2
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394333215/ش/1401نوبت اول3
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394338215/ش/1401نوبت اول4
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394339215/ش/1401نوبت اول5
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394340215/ش/1401نوبت اول6

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/07/07 مهلت دارند جهت 
اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با 

شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند. 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان از برگزارى پیاده روى 
جاماندگان اربعین حســینى در اصفهان خبــر داد و اظهار کرد: امســال نیز همچون 
ســال هاى گذشــته رویداد خودجوش مردمى بــزرگ پیاده روى اربعین حســینى، 
در روز اربعیــن از نمــاز صبح تا شــام اربعین از درب منازل، مســاجد و حســینیه ها 
به صورت قافله و خانوادگى به ســمت گلســتان شــهداى اصفهان برگــزار خواهد 

شد.
محمد على احمدى افزود: خیل عاشقان اباعبدا... الحسین (ع) در اصفهان با زمزمه «یا 
لیتنا کنا معکم» همراه با زائران میلیونى پیاده روى بزرگ نجف به ســمت کربال از سه 

مسیر اصلى به سمت گلستان شهدا حرکت خواهند کرد.
وى ادامه داد: مســیرهاى حرکت این رویداد بزرگ مردمى از مسیر شماره 1: چهارراه 
نورباران، میدان بزرگمهر، گلســتان شهدا _ مسیر شــماره 2: میدان فیض به سمت 
گلستان شهدا _ مسیر شماره 3: میدان آزادى، خیابان سعادت آباد، گلستان شهداست که 
بیش از 100 موکب فرهنگى و پذیرایى در طول این مسیر  مستقر شده و خدمات متنوع 
و گسترده اى را به زائران اربعینى ارائه خواهند کرد. براى تسهیل انتقال زائران اربعینى 

حسینى از گلستان شهدا به نقاط مختلف شهر وسیله ایاب و ذهاب نیز مهیا شده است.

برگزارى  رویداد جاماندگان اربعینى در اصفهان 

4 نفر از فوت شدگان حادثه انفجار ون در عراق اصفهانى بودند
 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: چهار نفر از فوت شدگان حادثه انفجار ون 

در کشور عراق اصفهانى بودند.
علیرضا صادقى با بیان اینکه ثبت نام در سامانه سماح براى اعزام به راهپیمایى عظیم 
اربعین همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: تا سه شنبه شب از استان اصفهان 292 هزار 

نفر براى این امر ثبت نام کرده اند.
وى با بیان اینکه بیشترین ثبت نام کنندگان از شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر و 
نجف آباد بودند، ابراز داشت: باید توجه داشت که از این ثبت نام کنندگان تاکنون 242 

هزار نفر سفر خود را قطعى کرده اند.
وى با بیان اینکه 214 هزار و 39 نفر از زائران کربال از اصفهان مرز مهران را براى تردد 
انتخاب کرده اند، اضافه کرد: 24 هزار و 809 نفر مرز شلمچه، 266 هزار و 444 نفر مرز 

چذابه و 9 هزار و 35 نفر نیز مرز خسروى را انتخاب کردند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: 5 هزار و 134 نفر نیز مرز هوایى براى سفر 

به کربال در این ایام برگزیده اند.
وى ادامه داد: از بین ثبت نام کنندگان براى سفر اربعین از اصفهان 122 هزار و 123 نفر 

زن و 170 هزار و 47 نفر مرد بوده اند.
صادقــى در خصوص تعــداد فوتى هاى زائــران اصفهانى در حــوادث عراق گفت: 
متأســفانه تاکنون 5 نفر از اســتان اصفهان در این راه جان خود را از دســت داده اند 
که یک نفر اهل اردســتان و چهــار نفر اهل اصفهــان بوده انــد. وى تصریح کرد: 
چهار نفــر فوتى از شــهر اصفهــان در حادثــه انفجار ون جــان خود را از دســت

 داده اند.


