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بالتکلیفى زباله هاى 
الکترونیکى

برگزارى فوتبال
 حبابى مخصوص بانوان

3

بوى «علفزار» 
در سینما پردیس پیچید
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هشدار رگبار پراکنده
 در اصفهان
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کدام ادویه ها به 
افزایش سوخت و ساز 
بدن کمک مى کنند؟

شهرك هاى صنعتى نیاز به مرهم دارند
3
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کمبود 50 درصدى 
سرویس هاى 

مدارس در اصفهان

ادویه ها نه تنها منجــر به بهبود کیفیت 
سالمت مى شوند بلکه از بیمارى هاى 

مزمن نظیر فشار خون باال، دیابت نوع 
2، حمله قلبى و ... پیشگیرى مى کنند و 

مصرف منظم برخى ...

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان از کاهش 50 درصدى ظرفیت 

سرویس مدارس در اصفهان خبر داد.
محمد پرورش اظهار کرد: متأســفانه شــیوع کرونا 
و تعطیلى مدارس باعث کاهش راننــدگان فعال در 
زمینه ســرویس مدارس شده اســت؛ پیش از شیوع 
کرونا هشــت هزار راننده در زمینه سرویس مدارس 
داشتیم که شــیوع بیمارى و تعطیلى مدارس باعث 
شده در حدود شــش هزار نفر آنها از این شغل خارج

 شوند...

پرستاران نیاز بهپرستاران نیاز به
 پرستارى دارند پرستارى دارند

از نبود کارانه تا ساعات طوالنى کاراز نبود کارانه تا ساعات طوالنى کار
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برترى یاران محرمى
در دربى زاگرب

دینامــو زاگــرب در حضــور 90 دقیقه اى 
ملى پــوش ایرانى خود به برتــرى مقابل 
لوکوموتیــو زاگرب رســید.در چارچوب 
دیدارهاى هفته دهم لیگ یک کرواسى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

معضل جدید خانواده هاى
 دانش آموزان

سویه جدید 
اومیکرون 
از راه رسید

5

درخشش ستاره ایرانى درخشش ستاره ایرانى 
هم مانع باختهم مانع باخت
 فاینورد نشد

کالهبرداران با اپلیکیشن هاى خود در کمین هستندجهان نما امضاى بزرگ ترین قرارداد تجارى زعفران جهان سالمت فصل بد آنفلوآنزا در راه استاستان انجام 80000 بازرسى  در بازار اصفهانتکنولوژى

پاتک عادل به شبکه 3 

2

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  بصورت 
مجزا واگذار نماید

1.یک باب ساختمان در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه (فونیکس سابق)مزایده مرحله سوم
2.یک باب نانوایى واقع در خیابان شهداى صفه منازل سازمانى 63 دستگاه

3.یک باب غرفه (وانت تلفنى) در ورزشگاه 22 بهمن
4.یک باب غرفه در کوى مهدیه(آرایشگاه)

5. یک باب غرفه لباس فروشى (لباس فروشى زنانه )
6. یک باب سالن ورزشى در مجموعه ورزشگاه 22 بهمن (بدنسازى )

7. یک باب مغازه سوپرى واقع در خیابان شهداى کوى نگین صفه 
8. یک باب مغازه در خیابان شهداى صفه منازل سازمانى 63 دستگاه 

9. غرفه هاى کانون زبان واقع در ورزشگاه 22 بهمن
10. یک باب غرفه در ورزشگاه 22 بهمن جنب سالن مروارید (غرفه کارشناسى خودرو )

11. زمینهاى تنیس واقع در مجموعه ورزشگاه 22 بهمن 
12. یک باب آشپزخانه واقع در خیابان شهداى صفه منازل سازمانى 63 .مزایده مرحله دوم 

13. یک باب مغازه واقع در ورزشگاه 22 بهمن مزایده مرحله دوم
 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهارشنبه مورخه1401/06/30 به مدت یک هفته در ساعات ادارى 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت مولویان)و 09928079568 
(عباسى) تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهانمرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد تعدادى بز، 
بزغاله، گوسفند و بره را بفروش برساند.

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط  از روز چهار شنبه مورخه 
  1401/06/30به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. 

کنت. 
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 03136291982 
و09130859611 ( عنایت مولویان) و 09137106775(محمد عباسى) تماس 

حاصل نمایید.

آگهی مزایده مرحله اول

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهانمرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

گرانى و کمبود دارو، داروخانه هاى اصفهان را گرفتار کرده است 

درد دارو
گزارش روز
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دروا فاینورد نشد نشدوور نششدد  فاینورد نشدفاینورد

بال

ى

یقه اى 
قابل 
وب 
ى...

خوانید

 سازمان مجتمع هاى فرهنگى سیاحتى کوثر واحد اصفهان (ملک شهر) در نظر دارد جهت افزایش هرچه بیشتر سطح 
امکانات ورزشى مجتمع  از بین کسانیکه داراى توان مالى و فنى، نسبت به اجراى پروژه احداث دو قطعه سوله با کاربرى 

سالن بدنسازى مى باشند به شرح ذیل اقدام نماید:
1-  احداث دو قطعه ســوله  (خرپا پوششــى) در ابعادى به طول 41 متر و عرض 11,5 متر و ارتفــاع 4 متر و دیگرى
 به طول 43 متــر عرض 10,5 متر و ارتفاع 4 متربا مســاحت تقریبى 900 مترمربع شــامل ســالن، دفتر مدیریت

کافى شاپ،رختکن،  حمام و سرویس بهداشتى، تابلو برق، سامانه روشنایى ،  صوت  و غیره نماید.
2- احداث دو قطعه سوله با کاربرى سالن بدنســازى واقع در مجتمع گردشگرى کوثر ملک شهر به نشانى : اصفهان
 ملک شهر، میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، نرسیده به شهربازى ملک شهر، مجتمع فرهنگى گردشگرى 

کوثر ملک شهر
3- مدل واگذارى، باتوجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT(ساخت، بهره بردارى و انتقال) 

مى باشد.
4- میزان سپرده شرکت در فراخوان: جهت شرکت در موضوع فراخوان مبلغ 1/000/000/000 مى باشد. که مى بایست 

به صورت :
 الف- ضمانت نامه بانکى از بانک هاى مورد تائید

 ب- واریز وجه نقد به شماره حســاب 0210386550000 بانک صادرات در وجه ســازمان فرهنگى سیاحتى کوثر 
و ارائه رسید پرداخت.

5- جهت دریافت اسناد فراخوان مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب0210386550000 بانک صادرات پرداخت و 
اصل فیش واریزى را هنگام اخذ اسناد فراخوان به واحد مالى مجتمع کوثر ملک شهر ارائه گردد هزینه خرید اسناد 

فراخوان قابل برگشت نمى باشد.
6- هزینه انتشار آگهى فراخوان از برنده دریافت خواهد شد.

7-محل و مهلت دریافت اسناد فراخوان: اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، نرسیده به 
شهربازى ،ملک شهر، مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر- حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1401/07/04
8-محل و مهلت تحویل پیشنهادات: اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، نرسیده 
به شهربازى ملک شهر، مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر- حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/07/09
9- محل و زمان بازگشــایى پیشــنهادات: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالى، روبروى خیابان اراك ،پالك 137 

گروه هتلهاى کوثر،ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1401/07/11
10- هرگاه برنده فراخوان از انعقاد قرارداد خوددارى کند یا پس از ابالغ قانونى حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد 

نشود سپرده او به نفع سازمان فرهنگى سیاحتى کوثر ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهدگردید.
11- سازمان فرهنگى سیاحتى کوثر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات ناقص یا مخدوش ترتیب 

اثر نخواهد داد.
12- به پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره  9-34447007-031 واحد ادارى و مالى مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر
تماس حاصل نمایید.

آگهی فراخوان عمومی
 جذب سرمایه گذار(نوبت اول)

 سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر واحد اصفهان (ملک شهر) سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر واحد اصفهان (ملک شهر)

ن ه ر
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همانطور که انتظــار مى رفت، کارلوس کى روش 
در بازگشت به ایران نخستین مصاحبه مفصلش...

دستگاه های اجرایی برای حل مشکالت صنایع کوچک به میدان بیایند
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پیش بینى ورود
 600 هزار زائر پیاده به مشهد 

امضاى بزرگ ترین قرارداد 
تجارى زعفران جهان

خبرخوان
سویه جدید اومیکرون

از راه رسید
به گــزارش آژانس امنیت    خبر آنالین |
بهداشتى بریتانیا سویه جدید اومیکرون با نام 
«BA.4,6»، به سرعت در ایاالت متحده آمریکا 
در حال شیوع پیدا کردن مى باشد و اکنون نیز 
تأیید شده است که این سویه در بریتانیا در حال 
گسترش یافتن است. هنوز هیچ گزارشى مبنى 
بر اینکه این نوع ســویه باعث عالئم شدیدتر 

مى شود یا خیر، وجود ندارد.

«نون. خ4» در آماده باش
کاظم نوربخــش، بازیگر نقش    ایسنا |
«سلمان» در ســریال «نون. خ» درباره کلید 
خوردن فصل چهــارم این مجموعــه طنز به 
کارگردانى سعید آقاخانى، گفت: قرارمان آخر 
تابستان بود اما هنوز شروع نشده، فکر مى کنم 
«نون. خ4» همین روزها کلید بخورد چون به 
ما گفته اند آخر شــهریور و نهایتًا اوایل مهرماه 
کار شروع مى شود؛ بنابراین، هیچ کارى قبول 
نکردیم و آماده باش هستیم تا همین روزها کار 
را شــروع کنیم. «نون. خ4» بــراى پخش در 
نوروز و ماه رمضان 1402 تدارك دیده مى شود. 

هشدار نظامى به «ماسک»
یکــى از مقامــات امنیتى    خبرآنالین |
روســیه، «ایالن ماسک» و شــبکه ماهواره 
اســتارلینک را به حمله مســتقیم تهدید کرد. 
آزمایش هاى ضد ماهواره روسیه در سال گذشته 
نیز حاکــى از توانایى نظامــى روس ها براى 
انجام این کار است! بخش استارلینک کمپانى 
SpaceX پیــش از این، با همــکارى دولت 

آمریکا، ترمینال هایى ماهواره اى را به کشــور 
اوکراین فرستاده بود تا مشکل قطع اینترنت و 

اختالالت در برقرارى ارتباط را رفع کند. 

91 درصد پسماندها
تلنبار مى شود 

طبق بررســى هاى کارشناسان    فارس |
محیــط زیســت، از تمــام پســماند هاى 
تجزیه ناپذیرى که ســاالنه در جهــان تولید 
مى کنیم، تنها 9 درصد آن بازیافت مى شود. این 
یعنى ما هر سال 91 درصد پسماندها را در زمین 
تلنبار مى کنیم از ســوى دیگر ساالنه به طور 
تقریبى 8 میلیون تن پالستیک وارد اقیانوس ها 
مى شــود. 80 درصد از آلودگى اقیانوس ها از 
خشکى ناشى مى شــود و بســته بندى هاى 
پالستیکى یکبار مصرف بخش بزرگى از این 

آلودگى را تشکیل مى دهند.

پاتک عادل به شبکه 3 
همانطــور که انتظــار مى رفت،    فرارو|
کارلوس کى روش در بازگشت به ایران نخستین 
مصاحبه مفصلش را با عادل فردوسى پور انجام 
داد. نکته جالب تر ماجرا بــه زمان پخش این 
مصاحبه مربــوط مى شــود؛ گفتگویى که در 
دوشنبه شبى پخش شد که ســال ها 90 روى 
آنتن مى رفت و حاال این باکس در شبکه 3 به 
«فوتبال برتر» و محمدحسین میثاقى رسیده 

است!

 ابرخودروى
 6 میلیارد تومانى!

 GAC خبرآنالین |   ابر خــودروى چینى  
AION SSR معرفى شد. سوپرکار شرکت گک 

آیون مى تواند ظرف مدت 1.9 ثانیه از صفر به 
سرعت 100 کیلومتر برساعت دست پیدا کند. 
این خودرو حدود 200 هزار دالر یعنى 6 میلیارد 
تومان قیمت دارد. اولین ســرى از این خودرو 
نیز در پاییز ســال 2023 به مشتریان تحویل 

داده خواهد شد.

روسیه، ایران را دور زد
در جریان    روزنامه جمهورى اسالمى |
اجالس سمرقند که اخیراً برگزار شد، «والدیمیر پوتین» 
توانســت قرارداد خط لوله گاز 1100 کیلومترى میان 
روسیه و پاکستان را با «شــهباز شریف»، نخست  وزیر 
پاکستان نهایى کند. این خط لوله از روسیه، قزاقستان، 
ازبکستان و افغانستان عبور مى کند و به پاکستان مى رسد. 
بدین  ترتیب، پوتین بدون آنکه ایــران را در این قرارداد 
شریک کند، براى مشتریان اروپایى گاز خود جایگزین 

مشخص کرده است.

مجلس، میزبان 2 وزیر 
علیرضا ســلیمى، عضو هیئت رئیسه    تسنیم|
مجلس شوراى اسالمى گفت: با توجه به اینکه طبق آیین 
نامه مجلس روزهاى سه شنبه روزهاى نظارتى نمایندگان 
است آقاى اوجى وزیر نفت براى پاسخ به سئواالت آقاى 
احمدى بیغش نماینده شــازند در صحن علنى حاضر 
خواهد شد. همچنین قرار است گزارش کمیسیون صنایع 
مجلس درباره دولت الکترونیک قرائت شود و سپس آقاى 
زارع پور وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و همچنین 
معاون انســانى رئیس جمهور در صحن علنى مجلس 
حاضر شوند تا گزارش پیشرفت دولت الکترونیکى را به 

نمایندگان مجلس ارائه کنند.

خبر دروغ درباره ُمخبر
معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر معاون    برنا |
اول رئیس جمهورى خبر منتسب به محمد مخبر مبنى بر 
کمک هاى مالى براى بازسازى حرم در عراق را تکذیب 
کرد. اسماعیل رمضانى در صفحه شخصى خود در توییتر 
نوشت: «خبردروغ: ”معاون اول رئیس جمهور در گفتگو 
بانخست وزیرعراق گفته 3 میلیارد دالر براى بازسازى 
حرم امام حسن(ع) به حساب آنها واریز مى کند.“ این را 
یک حساب فیک توییترى منتشر کرده که بارها انتسابش 
به دکتر مخبر تکذیب شده وصاحبش آنقدر پرت است که 
نمى داند مدفن مطهر امام حســن مجتبى(ع) درمدینه 

است نه عراق!»

احمدى نژاد نمى تواند 
اپوزیسیون باشد 

  ایلنا |احمد علیرضابیگى نماینده مجلس نزدیک 
به احمدى نژاد درباره پیوستن احمدى نژاد به اپوزیسیون 
نظام ابــراز کرد: احمدى نژاد به  هیــچ  عنوان نمى تواند 
اپوزیسیون باشد و اپوزیســیون نمى شود، احمدى نژاد 
نمى تواند اپوزیســیون ایران و انقالب اسالمى باشد. او 
توانسته این باور را نسبت به خودش در میان مردم ایجاد 
کند که یک ارتباط قلبى بــا ایران، انقالب و آرمان هاى 
انقالب اسالمى دارد. وى تصریح کرد: احمدى نژاد بین 
توده هاى مردم تا حدودى محبوبیت دارد، لذا عدم حضور 
وى باید یک استدالل بسیار مستحکمى داشته باشد که 

طرفدارانش آن را بپذیرند!

موافقت رئیسى
با استعفاى معاونش

  همشهرى آنالین |در پى اســتعفاى سورنا 
ستارى، ریاست معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى 
و قبول این استعفا از سوى رئیس جمهور، در حکمى رئیس 
جهاد دانشگاهى با حفظ سمت فعلى به عنوان سرپرست 
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور منصوب شد. روح 
ا... دهقانى فیروزآبادى، با درجه «دانشیار» عضو هیئت 
علمى دانشگاه صنعتى شریف و استاد دانشکده مهندسى 

هوافضاست.

 3000 دالر در ماه
براى جنگ اوکراین

  انتخاب| ارتش روسیه با ارسال کامیون هاى سیار 
به مناطق مختلف کشور و پیشنهاد حقوق تقریباً 3000 
دالرى به دنبال جذب نیرو براى حضور در جبهه هاى نبرد 
در اوکراین است. حداقل دستمزد ماهیانه نیرو هاى روسیه 
160 هزار روبل (حدود 2700 دالر آمریکا) است. این رقم 

سه برابر حداقل دستمزد در روسیه محسوب مى شود.  

سخنگوى جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) 
گفت: در حال حاضر با امکاناتى که شــهردارى مشهد 
و ســتاد خدمات صفر در اختیار ما قرار داده، پیش بینى 
مى شود مشکلى براى اسکان زائران پیاده نداشته باشیم.
حســین رضایى در خصوص وضعیت اســکان زائران 
پیاده در مشــهد اظهار کرد: مطابق پیش بینى ها حدود 
600 هزار زائر پیــاده در دهه پایانى صفر به مشــهد 
مشرف خواهند شــد. در حال حاضر ثبت نام 100 هزار 
زائر که شرایط اسکان در مشــهد ندارند، قطعى شده 
اســت. وى افزود: به طور کلى زائران پیــاده دو گروه 
هســتند. یک گروه در مشــهد امکانات اســکان در 

اختیار دارند و گروه دیگر زائرانى هســتند که وضعیت 
اسکان مشخصى در مشــهد ندارند. این گروه باید در 
سامانه www.zaein8.com ثبت  نام کنند تا امکانات 
اسکان براى آنها فراهم شود. زائرانى که در این سامانه 
ثبت  نام نکرده اند، پس از حرکت در نخستین ایستگاه 
صلواتــى آمارگیرى مى شــوند. ســخنگوى جمعیت 
خدمتگزار زائران پیاده امــام رضا(ع) بیان کرد: در حال 
حاضر 266 مرکز اسکان براى 110 هزار زائر پیاده آماده 
کرده ایم. همچنین 30 هزار ظرفیت دیگر با 9 ســالن 
ورزشى پیش بینى شــده تا در صورت افزایش مراجعه 

زائران پیاده، شرایط اسکان آنها نیز فراهم شود.  

در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانى قطر، بزرگ ترین 
قرارداد تجارى در حوزه زعفــران بین ایران و قطر و با 
حضور شخصیت هاى سیاســى و اقتصادى دو کشور 

به امضا رسید. 
در دیدار سفیر جمهورى اسالمى ایران در قطر با وزیر 
دارایى قطر، «على بن احمد الکوارى» بر حمایت قطر 
از مراودات تجارى با ایران، تأکید کــرد و افزود: قطر 
آماده اســت تا با ایران در زمینه فرآورى زعفران طبق 
اســتانداردهاى جهانى همکارى کند. سفیر کشورمان 
نیز اظهار امیدوارى کرد که بتوان روابط اقتصادى را در 

سطح روابط سیاسى دو کشور ارتقا بخشید.

در ادامه این جلســه، قرارداد تجارى بــراى انتقال و 
فرآورى 200 تــن زعفران ایران بــا ارزش اولیه 300 
میلیون دالر بین بازرگانان ایران و قطر منعقد شــد. با 
امضاى این قــرارداد که بزرگ ترین قــرارداد تجارى 
انتقال زعفران در جهان محســوب مى شــود ضمن 
تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب اول تولید و عرضه 
زعفران در جهــان، گام بلندى در جهــت نزدیک تر 
کردن قیمت زعفران ایران به قیمت بازارهاى جهانى 
برداشته خواهد شد. بر اساس این قرارداد، اولین محموله 
زعفــران ایــران در اول اکتبر 2022 به قطر ارســال

خواهد شد.

دریا قدرتى پور
مقصدشــان بیشتر کشــورهاى عربى اســت؛ گرچه 
خیلى هایشان هم به آمریکا و اروپا و کشورهاى همسایه 
ســفر کرده اند. بهانه هم دارند. از نبود کارانه مناسب 
گرفته تا ساعات طوالنى کار و حقوق ناچیز. عواملى که 
باعث شده روزانه بین 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 

150 پرستار به خارج از کشور مهاجرت  کنند. 
تا قبل از شــیوع کرونا، ایران با کمبود شدید پزشک و 
پرستار و کادر پزشکى مواجه بود و وضعیت آن با فاصله 
زیاد زیر استانداردهاى بین المللى قرار داشت و  اکنون 
با شدت گرفتن موج مهاجرت این قشر نگرانى ها زیادتر 

شده است.
بر اساس استانداردهاى جهانى باید به ازاى یک تخت 
چهار پرستار باشــد، اما در ایران تعداد پرستاران نصف 
حداقل اســتانداردهاى جهانى اســت. این یعنى حتى 
اگر پرســتاران مهاجــرت نکنند ما از کمبــود نیروى 
انسانى و کمبود کادر پرســتارى در بیمارستان ها رنج 
مى بریم. فاجعه اینجاســت که در برخى از استان ها و 
شهرستان ها اوضاع حتى بدتر است و طبق گزارش ها 

25 بیمار را یک پرستار مدیریت مى کند.
اینها همه در حالى است که با شــیوع کرونا، وضعیت 
ســرانه تعداد پرســتاران به تخت هاى بیمارستانى در 
وضعیت بدترى قرار گرفت و در مقابل آن هیچ اقدامى 
هم براى اســتخدام پرســتاران جدید انجام نشد. این 
موضوع به پروسه مهاجرت پرســتاران شدت بخشید 
و باعث شد که پرستاران از کشــورهاى اطراف مانند 
قزاقستان، کشورهاى حاشــیه خلیج فارس و عراق تا 
کشورهاى اروپایى و آمریکایى را براى مهاجرت برنامه 

ریزى کنند. 
نشان دادن چراغ ســبز از طرف این کشــورها باعث 
شــد که حاال به راحتى قشــر تحصیلکرده این حوزه 
ترجیح بدهنــد از ایران بروند، مســئله اى که به گفته 
رئیس سازمان نظام پرســتارى مانعى هم بر سر راه آن 

وجود ندارد.
به گفته محمد میرزا بیگى، اگر پرستارى طرح یا سربازى 
خود را گذرانده باشــد، هیچ مانعى براى رفتنش وجود 
ندارد با توجه به اینکه اکنون بســترى هم براى جذب 
یا ماندگارى پرســتاران نیست. تنها شــاه کلیدى که
 مى تواند پرستاران را در ایران نگه دارد، حمایت از این 
قشر است و تا زمانى که این اتفاق نیفتد شاهد ارتقاى 

این شغل سخت و زیان آور نخواهیم بود.
پرستارى شغلى است با مشکالت زیاد. پرستارى که به 
صورت همزمان در سه جا کار مى کند؛ پرستارانى که در  
بخش کرونا بودند یا پرســتارانى که در  بخش سرطان 
خدمت ارائه مى دهند یا پرستارانى که در  بخش شیمى 

درمانى کار مى کنند یا در اتاق عمل، گازهاى بیهوشى را 
استفاده مى کنند، همه در معرض خطر و حوادثى هستند 

که موجب فرسودگى آنها مى شود. 
با وجود اینکه رئیس ســازمان نظام پرستارى از صادر 
شــدن آراء خوبى در مورد پرســتارانى که با این گونه 
حوادث روبه رو بوده اند، مى گویــد و تأکید مى کند که 
حقى از کسى ضایع نشده اســت؛ با این حال، بسیارى 
از پرستاران از روى دیگر سکه مى گویند و از وضعیت 

خود راضى نیستند.
با وجود اینکه ساالنه 7 تا 8 هزار نفر در رشته پرستارى 
فارغ التحصیل مى شوند، اما بخاطر نداشتن ساز و کار 
مناسب، این افراد جذب نمى شوند یا شروع به کار غیر 

پرستارى مى کنند یا جذب خارج از کشور مى شوند.
این در حالى اســت کــه در اوج بحــران کرونا درآمد 
بیمارســتان ها کاهش پیدا کرد و از آنجا که «کارانه» 
از محل در آمد بیمارســتان ها پرداخت مى شد، به تبع 
آن پرداخت ها هم کاهش پیــدا کرد، در حالى که کار و 
فعالیت پرستاران از دوران ماقبل کرونا نه تنها کاهش 

نیافت بلکه افزوده نیز شد.
همین مشکالت و عدم حمایت از پرستاران باعث شد 
که کشورهاى دیگر مقصد اول پرستاران و نیروى کار 
متخصص و نیمه متخصص ایرانى شــود و آنها فرش 
قرمزشان را براى جذب نیروى کار نیمه ماهر و ماهر از 

ایران پهن کنند.

از نبود کارانه تا ساعات طوالنى کار

پرستاران نیاز به پرستارى دارند

تیمــى از محققاِن شــوراى عالى باستان شناســى مصر
 ســکه هاى طال و نقره متعلق به دوران اسالمى را کشف 
کردند.باستان شناسان در مصر یک ذخیره گاه 1000 ساله از 
سکه هاى طال و نقره را پشت معبدى در شهر اسنا در نزدیکى 
رود نیل کشف کرده اند. این گنج به دست تیمى از محققاِن 
شــوراى عالى باستان شناسى مصر کشــف شده و حاوى 
سکه هایى است که در قسمت هاى مختلف دوران اسالمى 
ضرب شده اند؛ دوران اسالمى از زمان نزول اولین وحى براى 

حضرت محمد (ص) در سال 610 پس از میالد مسیح(ع) 
آغاز شد و تقریباً تا قرن سیزدهم میالدى ادامه پیدا کرد.

طى فرایند حفارى که سال گذشته کلید خورد، سکه هاى 
جالب توجهى پیدا شده است؛ از 286 سکه نقره از پادشاهان 
و حکومت هاى پادشــاهى آن دوران و سکه هاى طالى 
مختلف گرفته تا سکه اى از ارمنستان که در زمان سلطنت 
لوون دوم در قرن سیزدهم ضرب شده بود و سکه هاى برنزى 
و برنجى از امپراتورى عثمانى.عالوه بر اینها، البه الى این 
گنج پنهان درهم هاى ضرب شــده به دستور پادشاهان و 
سالطین مختلف کشف شده است. ضمناً با توجه به بیانیه اى 
ترجمه شده، محققان به قالب ها و وزنه هاى مورد استفاده در 
فرایند ضرب دست پیدا کرده اند. البته باستان شناسان هنوز 
مطمئن نیستند که چرا این گنجینه سکه هاى طال و نقره 
دوران اسالمى در معبد شهر انسا رها شده است و امیدوارند 
که با بررسى هاى بیشتر به سرنخ هایى از پیشینه این سکه 

ها برسند.

معاون وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در پاسخ به اینکه 
چرا شرکت ارتباطات زیرساخت در مواقع بروز اختالل در 
اینترنت کشور، اطالع رسانى به موقع ندارد و با تأخیر بروز 
اختالل را اعالم مى کند که اختاللى که قبًال ایجاد شده به 
چه علتى بوده است، گفت: تمام اختالل ها در حوزه اینترنت 

مرتبط با شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.
امیر محمدزاده الجوردى افزود: بخشى از اختالل ها مربوط 
به اپراتورها، بخشى مربوط به شرکت مخابرات و بخشى 

هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آن دسته از 
اختالل ها که روى کیفیت اینترنت تأثیرگذار است را اعالم 
مى کنیم.  وى در پاسخ به اینکه براى مثال در ماجراى اخیر 
اختالل در لینک هاى تأمین پهناى باند که چند اپلیکیشن 
خارجى پرکاربرد را مختل کرد و اختالل محسوسى بود، 
شــرکت ارتباطات فرداى اختالل از بروز اختالل در شب 
گذشته خبر داد و توضیح آن را اعالم کرد، گفت:  در برخى 
از قطعى ها که قطعى از لینک هاى باالدستى است، براى 
اتصال مجدد، اینترنت پرووایدر اعالم مى کند که ارتباط تا 

دقائقى دیگر برقرار مى شود.
محمدزاده الجوردى افزود: آن اختالل حدود 4 ساعت بود 
و اپراتور الیه باالیى اعالم کرد که به زودى ارتباط وصل 
مى شــود. گاهى صبر مى کنیم تا ببینیم کــه اگر واقعًا 
اختــالل زود رفع مى شــود دیگر اعالم نمــى کنیم اما 
در مواردى کــه واقعًا مى بینیم اختالل تأثیرگذار اســت 

اعالم مى شود.

چرا اختالل اینترنت به موقع اطالع رسانى نمى شود؟گنج 1000 ساله در مصر کشف شد

الدن ایرانمنش
 حس متفاوت دیده شدن براى سلبریتى ها یک دنیا ارزش دارد، حاال چه به باد 
فحش و ناسزا گرفته شوند و یا مخاطبانشان قربان صدقه شان بروند؛ آنها هر 

دو را به جان مى خرند براى اینکه فالوورهایشان زیاد شود.
اما سئوال اینجاست که آیا پشت این همه ستاره حلبى مى توان قلبى هم پیدا 
کرد؟ آیا حباب ساخته شده از زندگى هاى آنچنانى این قشر از جامعه و آرامش 
و شادى که در آن هست واقعى است؟ سلبریتى هایى که هر جا پا مى گذارند 

دنیایى رنگارنگ و زیبا را نشان مى دهند. 
سلبریتى هاى رنگارنگ فضاى مجازى اما از حق نگذریم دنبال کننده دارند، 
هزارها و حتى میلیون ها  نفرى که حس متفاوتى از پذیرش را برایشان زنده
 مى کند؛ پذیرشى که نه بر مبناى شهرت و محبوبیت و نوعى ستاره شدن 
است؛ بلکه، پذیرش به معناى جریان سازى و تأثیرگذار بودن در حوزه اى است 

که آنها دوستش دارند.
مونا اسدیان، اســتاد دانشــگاه و دکتراى علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه 
طباطبایى تهران و خالق نوشتارهایى در زمینه هویت در فضاى مجازى در 
این رابطه معتقد است که تأثیرگذارى همیشه به معناى میل به ستاره شدن 
نیست، گاهى فراتر از دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن حرکت مى کند، چرا 
که جایى است وراى باورهاى تجمل گرایانه؛ مبتنى بر تفکرى ریشه دار است 
که خواهان پر کردن خألهاى اندیشه ورزى است و نه مصرف گرایى جامعه 
مدرن. به نظر این کارشناس، شاید در جهان امروز بیشتر نیاز به ستاره شدن در 

دنیاى خود را داریم تا اینکه محو ستاره اى باشیم که در دنیاى دیگران است.
اسدیان با اشاره به اینکه در واقع سلبریتى ها محبوبیت و شهرت خود را مدیون 
رسانه ها هستند، در تشریح این موضوع مى گوید: این افراد براى اینکه موج 
توجه مخاطب را دریافت کنند و در مقابل، تأثیرگذار هم باشند، نیازمند ابزار 
ارتباطى واسطى هستند که آنها را به مخاطب معرفى کند: «در دنیاى معاصر 
این ابزارهاى واسط، رسانه ها هستند و شاید بهتر است اینطور بگوییم که این
 رسانه ها هستند که سلبریتى سازى مى کنند. در واقع یکى از ویژگى هاى 
رسانه، چهره سازى و ایجاد شهرت است که در دیده شدن بسیار ریشه دارد. 
براى مثال، زمانى که سبک زندگى یک فرد به دفعات باال در رسانه نمایش 
داده شود و یا به صورت مداوم درباره او صحبت شود، روند سلبریتى شدن فرد 

تسریع خواهد شد.»
در میان ســلبریتى ها افرادى دیده مى شــوند که به واســطه به نمایش 
گذاشــتن ابعاد مختلف زندگى خود در شــبکه هاى اجتماعى و رسانه اى 
کردن آنهــا توجه عده زیــادى از مخاطبان را به خود جلــب مى کنند، بى 
آنکه پشــتوانه اجتماعى، اقتصادى، هنرى، سیاسى یا علمى خاصى داشته 
باشــند. این افراد به دلیل به نمایش گذاشــتن خود، جذب مخاطب بیشتر 
و ارتقاى یکباره جایــگاه اجتماعى خود به این کار روى مى آورند. رســانه 
براى آنان حکم صفحه نمایشــى را دارد که خــود را در آن بروز مى دهند 
و به نمایش مى گذارند. در بســیارى مــوارد، کارى که برخى ســلبریتى 
ها در جامعه امــروز، انجام مى دهــد ایجاد حس مصرف گرایى بیشــتر 

در مخاطب اســت، در چنین شــرایطى، فرض مخاطب بر این اســت که
 مى بایست براى به دست آوردن احساس رضایت بیشتر به مصرف بیشتر روى 
بیاورد، چرا که سبک زندگى سلبریتى مطابق آرزوى بسیارى از کسانى است 

که او را دنبال مى کنند.
آنها با به نمایش گذاشتن سبک زندگى هاى خود در شبکه هاى اجتماعى 
زندگى هایى را به تصویر مى کشند که دور از واقعیت است؛ موضوعى که به 
اعتقاد مجید ابهرى، رفتارشناس الگویى است که باعث تغییر سبک زندگى 
مى شود: «به عبارتى سبک زندگى بر ماهیت و محتواى خاص تعامالت و 
کنش هاى اشخاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض، نیات، معانى و 

تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زندگى روزانه است.»
 امروز در شبکه هاى اجتماعى که بسیارى از آنها به دور از واقعیت بوده و صرفًا 
تصویرى است از آنچه در رسانه نشان داده مى شود و نه آنچه در واقعیت موجود 
است، میزان نارضایتى افراد از شرایط حاضر افزایش پیدا مى کند. این روند خود 
را به صورت هاى مختلف نشان خواهد داد که یکى از آنها عطش دیده شدن 
است و نتیجه آن دور باطل رقابتى است که میان این افراد در جذب مخاطب 
اتفاق مى افتد. همین امر باعث مى شود بسیارى از استانداردها و حریم هاى 
اجتماعى کمرنگ شود. پوشیدن لباس هاى نامتعارف، به نمایش گذاشتن 
رفتار هاى دون شأن اجتماعى، به اشتراك گذاشتن زندگى خصوصى و... تمام 
این اقدامات، نشان از تالش براى دیده شــدن بهتر وراى مرزها و باورهاى 

اجتماعى است.

ستاره هایى که در آسمان دنیاى مجازى رشد مى کنند

 محبوبیت پوشالى سلبریتى ها
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تجلیل از ایثارگران ُمبّلغ و 
هیئتى اصفهان

در آستانه فرارســیدن هفته دفاع مقدس، نخستین 
همایش تجلیل از پیشکســوتان ایثارگــر ُمبلّغ و 
هیئتى، در اصفهان برگزار مى شــود .این همایش 
به منظور ارج نهــادن به مقام شــامخ ایثارگران و 
جانبازان مبلغ و هیئتى امروز از ســاعت 9 الى 13 
در حسینیه بنى فاطمه (س) برگزار مى شود. در این 
همایش که به همت اداره کل تبلیغات اســالمى 
استان و با همکارى سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان برگزار مى شود، از 100 ایثارگر تجلیل به 

عمل خواهد آمد.

آزادى 18 زندانى اصفهانى 
به مناسبت اربعین 

در جلسه رسیدگى به امور قضایى زندانیان در زندان 
مرکزى اصفهان و به مناســبت فرارسیدن اربعین 
سرور و ساالر شــهیدان، 18 نفر از زندانیان داراى 
جرایم کم اهمیت که آســیبى براى جامعه و مردم 
نداشــتند، مرخصى پایان حبس دریافت کردند و از 

زندان آزاد شدند.

راه اندازى
 3600 مرکز نیکوکارى 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
از راه انــدازى 3600 مرکز نیکــوکارى براى جمع 
آورى کمک هاى مردمى در اصفهان خبرداد. کریم 
زارع با بیان اینکه همزمان با شــروع سال تحصیلى 
مدارس، آمــاده دریافت کمک هــاى مردمى براى 
حمایت از دانش آموزان نیازمند هستیم، گفت: براى 
مشارکت گسترده مردم بیش از 3600 پایگاه، دفاتر 
اداره کمیته امداد و مراکز نیکوکارى در استان در 31 
شهریور ماه مستقر مى شوند. وى افزود: در یکم مهر 
نیز پایگاه هاى کمیته امــداد در میعادگاه هاى نماز 
جمعه، آماده دریافت کمک هاى نقدى و غیرنقدى 
هم استانى ها هســتند. وى با دعوت از مردم براى 
حضور در این پویش گفت: خیران و نیک اندیشــان 
مى توانند هدایاى نقدى خود را از طریق شماره کارت 
6063737000002509 یــا با شــماره گیرى کد 
#10318877* واریز و کمک هاى غیر نقدى خود 

را به مکان هاى اعالم شده اهدا کنند.

خط لوله انتقال نفت خام 
مارون-اصفهان آسیب دید

در پى تعرض به خط لوله 32 اینــچ انتقال نفت خام 
مارون به اصفهان در محدوده کیلومتر 395 شهرستان 
نجف آباد، ایمن  سازى و رفع نشتى انجام شد. قدرت 
سربازى سرپرست شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقــه اصفهان گفت: افراد ســودجو با 
تعرض به خــط لوله نفت خام مارون بــه اصفهان و 
جوشکارى و نصب انشعاب غیرمجاز روى لوله، باعث 
وارد ساختن آسیب به این شریان انرژى شده بودند که 
در کوتاهترین زمان ممکن تیم هاى فنى، عملیاتى و 
ستادى منطقه به محل اعزام شدند. وى افزود: در این 
راستاعملیات انتقال نفت خام متوقف و محل مورد نظر 

جهت انجام تعمیرات ایمن شد. 

حمایت مالى و معنوى از 
موزه ها ضرورى است

رئیس اداره میراث  فرهنگى، گردشــگرى و صنایع  
دستى شهرستان لنجان گفت: حمایت مالى و معنوى 
از موزه هــاى بخش خصوصى در شهرســتان هاى 
مختلف استان اصفهان ضرورى است زیرا این کار به 
رونق صنعت گردشگرى در این مناطق ُمنجر مى شود. 
احمد فتحى با اشاره به اینکه عالقه مندان به تاسیس 
موزه، مبالغ زیــادى را صرف راه انــدازى، حفاظت و 
مدیریت آنها مى کنند، اظهار داشت: دستگاه هاى دولتى 
باید موزه هاى بخش خصوصى را به ســازمان هاى 
ملــى و بین المللــى معرفــى کنند، خواســته هاى 
آنها را بشــنوند و هــر نــوع حمایت معنــوى را از 

آنها به عمل آورند.

خبر

دبیر جشــنواره ملى فن آفرینى شــیخ بهایى با اشاره به 
تغییر زمان برگزارى جشــنواره ملى فن آفرینى شــیخ 
بهایى اظهار کرد: زمــان برگزارى جشــنواره به 20 و 
21 اردیبهشــت ماه 1402 مقــارن با ایام بزرگداشــت 
شــیخ بهایى، دانشمند بزرگ جهان اســالم و روز ملى 
کارآفرینى تغییر یافت و مهلت ارسال طرح هاى فناورانه 
و تکمیل مدارك ثبت نام نیز تا تاریخ 30 مهرماه ســال 

جارى تمدید شد. 
عبدالرضا کبیرى با اشــاره به بخش هاى مسابقه اى و 
رویدادهاى تخصصى جانبى این جشنواره، تصریح کرد: 
جشنواره در بخش مسابقه اى در دو کارگروه «طراحان 

کســب و کار» و «فن آفرینى و تجارى سازى فناورى» 
طرح هاى فناورانه پذیرش شده را مورد ارزیابى و داورى 
قرار مى دهد. وى افزود: نشست هاى تخصصى رویداد 
سرمایه گذارى با مشــارکت صنایع بزرگ نظیر فوالد، 
ســنگ آهن، صنایع نفت و گاز، متولیان آب و مدیریت 
شهرى از اجزاى مهم رویدادهاى جنبى جشنواره است 
که براى این منظور با مشــارکت برخى از صنایع بزرگ 
تا قبل از برگزارى جشنواره، پیش رویدادهاى تخصصى 
برگزار مى شود و همچنین گفتگوى فناورانه تقاضا محور 
نیز یکى دیگر از اجزاى رویدادى این دوره از جشــنواره 

خواهد بود. 

معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: 5 هزار و 734 واحد 
دام و طیور در قالب «دامــدار کارت» و «مرغدار کارت» 

تسهیالت حمایتى دریافت کردند.
امید شریفى اظهار کرد: واحدهاى تولیدى مرغ گوشتى، 
مرغ تخمگــذار و دامدارى ها پس از فراینــد حذف ارز 
ترجیحى، نهاده هاى دام و طیور را بــا ارز نیمایى تأمین 
کردند که بار مالى اولیه اى براى آنان تحمیل مى کرد. وى با 
بیان اینکه دولت این کمبود نقدینگى را در قالب تسهیالت 
دامدار کارت و مرغدار کارت تدبیــر تأمین کرد، افزود: از 
زمان اجراى طرح تسهیالت حمایتى تا 21 شهریور ماه 

امسال، 10 هزار و 602 واحد تولیدى دام و طیور با اعتبارى 
بالغ بر 392 میلیارد ریال به سیستم بانکى از طریق سازمان 
جهاد کشاورزى استان براى دریافت دامدار کارت و مرغدار 

کارت به بانک معرفى شدند.
معاون توسعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان در بخش دیگرى از ســخنانش بــا بیان اینکه 
تاکنون دولت درمورد تغییر قیمــت مصوب مرغ و تخم 
مرغ تصمیم گیرى نکرده اســت، تصریح کرد: همچنان 
مبناى کار ما و دســتگاه هاى نظارتى قیمت مصوب 59 
هزار و 800 تومان براى هر کیلوگرم مرغ است که دولت 

تعیین کرده است.

پرداخت تسهیالت حمایتى 
به 5700 دامدارى

تغییر زمان برگزارى 
جشنواره ملى شیخ بهایى 

تعطیل یا نیمه تعطیل؛ تابلویى که خیلى وقت اســت بر 
پیشانى کارگاه هاى کوچک صنعتى اصفهان خودنمایى 
مى کند، اتفاقى که از سه سال پیش شدت گرفت و هر روز 
وضعیت بدتر شد تا جایى که قطب بزرگ صنعت کشور 

اکنون با مشکالت زیادى روبه رو است.
نبود حمایت هــاى دولتى از یک طرف، به روز نشــدن 
ماشین آالت و وام هایى با سود باال، سنگ هاى بزرگى 
بودند که جلوى پاى تولید کنندگان اصفهان قرار گرفت و 
همین باعث شد که بسیارى از این کارگاه ها طى دو سه 

سال اخیر تعطیل یا نیمه تعطیل شوند.
با وجــود اینکه چنــدى پیــش مدیرعامل شــرکت 
شــهرك هاى صنعتــى اســتان اصفهــان از ایجــاد 
زیرســاخت هــاى مناســب در  شــهرك فنــاورى 
اصفهان و از رفع مشــکل 450 واحــد صنعتى راکد و 
نیمــه فعــال اصفهان ســخن گفــت امــا همچنان
 شــهرك هاى صنعتى نیازمند مرهم براى زخم هایى 
هستند که طى سال هاى گذشته بر تنشان نشسته است.

رسول سوارى، که چندى پیش بر کرسى ریاست شرکت 
شهرك هاى صنعتى نشست تنها راهکار براى برون رفت 
از مشکالت را پا پیش گذاشتن دســتگاه هاى اجرایى 
دانسته است. به گفته او این دستگاه ها باید عزمشان را 
بر این بگذارند تا صنایع کوچک را از گرداب مشــکالت 

بیرون بیاورند. 
به غیر از صنایع بزرگ اصفهان که نقش زیادى در توسعه 
اقتصاد اصفهان دارند؛ صنایع کوچک نیز نقش مهمى در 
ایجاد اشــتغال و رونق تولید و صادرات غیر نفتى ایجاد 

مى کنند.
این در حالى است که صنایع کوچک با کمترین هزینه و 

سرمایه کم راه اندازى مى شوند و در عین حال بیشترین 
اشتغال را ایجاد مى کنند.

در حال حاضر 85 شــهرك و ناحیه صنعتى در اســتان 
اصفهان وجود دارد که از نظــر عملکردى در این ارتباط 
رتبه نخست کشــور را به خود اختصاص داده است؛ این 
موضوع به عنوان یکى از پوئن هاى مثبت اصفهان است 
این در حالى است که اکنون تنها نیمى از پتانسیل هاى 

موجود در این شهرك ها مورد استفاده قرار مى گیرد.
دلیل این موضوع در سخنان عضو هیئت امناى شهرك 
هاى صنعتى امیرکبیر اصفهان به خوبى مشخص است؛ 
به گفته خسرو مشــکین تا زمانى که دولتمردان هر روز 
یک گفتمان در مورد صنعت داشته باشند و آمار و ارقام 
به شکل مستندى ارائه نشــود نمى توانیم به حل شدن 

مشکالت صنعت اصفهان امیدوار باشیم.
این فعال صنعتى با اشــاره به اینکه چندین سال است 
که قرار بوده بســته هاى حمایتى از درآمدهاى یارانه ها 
به صنعت داده شــود، اما این اتفاق نیافتاده و واحدهاى 
صنعتى بر مبناى میزان توانشــان تحلیل رفتند، معتقد 
است: تولیدکنندگان براى رسیدن به دروازه هاى گسترده 
تجارى نیازمند اقتصاد باز و به کارگیرى استراتژى مدبرانه 

هستند.
مشکین با اعالم اینکه هم اکنون تولیدکنندگان صنعتى 
با مشکالت گردش مالى و نبود تسهیالت بانکى روبه رو 
هستند، گفت: در هیچ کجاى دنیا به یک واحد صنعتى 
تســهیالتى با ســود 28 یا 30درصد داده نمى شود، در 
حالى که واحدهاى صنعتى ما با این مشکل بزرگ روبه 

رو هستند.
وى سیاست هاى تشویقى، حمایت هاى دولتى و معافیت 
هاى مالى را راهکارى براى برون رفت از این مشــکل 

دانست و اضافه کرد: وقتى از تولیدکننده حمایت نشود، او 
ترجیح مى دهد که سرمایه اش را به سمت سودآورى و 

کارهاى کاذب سوق دهد.
گرچه مشــکالت صنعتگران به همینجا ختم نمى شود 
و هرچند دولت طى سال هاى گذشــته سعى در جذب 
سرمایه گذاران در شهرك هاى صنعتى داشته است، اما 
وجود برخى مشکالت در این شــهرك ها در کنار موانع 
کلى تولید، تبلیغات دولت را تا حدى تحت الشــعاع خود 

قرار داده است.
یکى از این مشکالت و موانع که دست تولیدکنندگان را 
در حنا گذاشته، تسهیالت بانکى است که مانعى بزرگ بر 
سر راه تولید است. موضوعى که به اعتقاد خلیل جعفرپیشه 
از فعاالن حوزه صنعت به دلیل نبود حمایت هاى دولت 
در سال هاى قبل باعث شــد که بسیارى از کارگاه هاى 
کوچک صنعتى که در شهرك هاى صنعتى فعالیت مى 

کردند، تعطیل یا نیمه تعطیل شود.
این در حالى اســت که وقتى به صنعــت خودمان نگاه
 مــى کنیــم مــى بینیم کــه ما نســبت بــه صنایع 
دنیــا چیــزى کــم نداریــم و صنعتگــران خوبــى 
داریم که بــه دلیل نبــود امکانــات کنار رفتــه اند و 
صنعــت ما نیــز به همیــن دلیل بــه رکود کشــانده

 شده است.
به گفته بسیارى از کارشناسان، با توجه به اینکه اصفهان 
به عنوان قطب صنعتى کشــور همیشــه بزرگ ترین 
افتخارات صنعتى را براى کشــور به ارمغان آورده است 
باید بیش از اینها حمایت شــود چرا که اگر بخواهیم با 
همین روال ادامه دهیم و مرهمى براى زخم هاى صنعت 
اصفهان نگذاریم معلوم نیســت قطب صنعتى ایران به 

کدام سمت برود.

زخم هاى شهرك هاى صنعتى 
اصفهان نیاز به مرهم دارد 

برگزارى فوتبال حبابى مخصوص بانوان
نصــف جهان  اگر بــه دنبال یک مســابقه خاص و 
متفاوت هستید مى توانید فوتبال حبابى را امتحان 

کنید.
این مسابقه جذاب به همت معاونت ورزشى تفریحى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان با عنوان «باغ و ورزش» ویژه بانوان برگزار 
خواهد شــد. بانوان عالقه مند به شــرکت در این 

مســابقه مفرح که به همراه اجــراى ورزش هاى 
گروهى است، مى توانند روز 30 شهریور ماه از ساعت 
10 الى 12 در باغ پردیس در محل میدان سهروردى، 

700 متر بعد از ورودى ناژوان حضور داشته باشند. 
گفتنى اســت براى اطالعات بیشتر براى چگونگى 
حضور در این مراســم نیز مى توانید با شماره تلفن 

37752333 تماس حاصل نمایید.

نگاه روز

مریم محسنى
برخى شــهروندان از اینکه اطالعــات الزم براى 
بازیافت زباله هاى الکترونیکى به آنها داده نشــده 

است گالیه مند هستند.
به گفته این شهروندان واحدهاى بازیافت شهردارى از 
دریافت المپ هاى کم مصرف و یا مهتابى ها که جزو 
زباله هاى الکترونیکى محسوب مى شود، سرباز مى 
زند در حالى که این زباله ها بسیار خطرناك است و اگر 
به شکل عادى در زباله ها ریخته شود؛ زباله ها را آلوده 

کرده و به محیط زیست و خاك هم آسیب مى زند.

در حال حاضر موضوع دفع پسماندهاى الکترونیکى 
خطرناك، دغدغه برخى از شــهروندان شده است و 
این موضوع باید در مدیریت شــهرى مورد بررسى 

بیشتر قرار گیرد. 
به گفته شهروندان این مشکل بسیار ساده و در عین 
حال الینحل بوده و باید اطالعات بیشترى به مردم 
داده شــود که با این نوع زباله ها باید چه کار کنند تا 
این آلودگى هاى الکترونیکى وارد سطل هاى زباله 
نشود و مردم مطلع باشند که با این نوع زباله ها چه 

رفتارى داشته باشند.

بالتکلیفى زباله هاى الکترونیکى 

بوى «علفزار» در سینما پردیس پیچید
نصف جهــان  کسانى که اهل ســینما رفتن و فیلم 
دیدن هستند غیر ممکن اســت که «علفزار» را به 
شما معرفى نکنند؛ بنابراین، اگر مى خواهید یک فیلم 
متفاوت ببینید؛ مى توانید فیلم سینمایى «علفزار» را 
انتخاب کنید. این فیلم امروز در 5 سانس در پردیس 
سینمایى چهارباغ اصفهان از ساعت 10 تا 23 اکران 
خواهد شــد. براى معرفى این فیلم باید بگوییم که 
«علفزار» یکى از پربازیگرترین فیلم هاى حاضر در 
جشنواره فیلم فجر بود که با کارگردانى یک جواِن 
فیلم اولى با نام کاظم دانشى و تهیه کنندگى بهرام 

رادان تولید شــد. در خالصه داستان فیلم سینمایى 
«علفزار» آمده اســت: «بعضى رازها بهتره فاش 
بشن، برخى هرگز... باید دفن بشن یه جایى دور از 
دسترس، براى همیشه.» اما براى لو نرفتن داستان 
فیلم، همینقــدر بدانید که با یک فیلــم دادگاهى 
مواجهیم و اتفاقى که در یــک باغ افتاده، تنه اصلى 
داستان این فیلم را تشکیل مى دهد. داستانک هاى 
دیگر هم به تصویر بیشتر از قهرمان داستان کمک 
مى کند. این داستان هاى فیلم از چند پرونده قضایى 

واقعى الهام گرفته شده است.

کانیوگذارى و آسفالت 2 محله در فریدونشهر
نصف جهان  شهردار فریدونشهر گفت: در سال جارى 
دو هزار تن آسفالت در سطح معابر این شهر اجرا شده 

است و 8000 تن دیگر نیز پخش مى شود.
ابراهیم باتوانى اظهار کرد: طى یکسال گذشته 5000 
مترمربع آزادسازى در سطح شهر اجرا و در ازاى آن 
شهردارى به مالکان، زمین یا هزینه آن را پرداخت 
کرده اســت. وى در بخش دیگرى از سخنانش به 
کانیوگذارى محله هــاى «گل نرگس» و «کندو» 
اشــاره کرد و ادامه داد: سال گذشــته که مدیریت 

شهرى جدید کار خود را آغاز کرد معابر محله هاى 
زیر ترمینال روســتایى از جمله گل نرگس و کندو 
جدول نداشت و به منظور بهبود وضعیت این معابر، 
کانیو گذارى، زیرســازى و آســفالت ریزى در این 

محالت انجام شد.
باتوانى تصریح کرد: در حــال حاضر جدولگذارى، 
کانیو گذارى و زیرســازى این محالت انجام شده 
و عملیات آســفالت با 50 درصد پیشرفت در حال 

اجراست و به زودى تکمیل مى شود. 

بافت تاریخى ورزنه احیا مى شود
نصف جهان  شهردار ورزنه گفت: احیاى بازارچه هاى 
ســنتى و بافت تاریخى شــهر ورزنه در دستور کار 

شهردارى است.
حامد اخگر با اشاره به ضرورت توسعه گردشگرى 
شــهر ورزنه افزود: شــهردارى به منظور افزایش 
ظرفیت بومگردى شهر، دو ملک قدیمى را تملک 
کرده و براى آن در ردیف بودجه سال جارى اعتبار 

مشخصى تخصیص داده است تا این دو بنا مرمت 
و بازسازى شود.

 وى تصریح کــرد: بافت قدیمى و تاریخى شــهر 
با اولویت چهار دروازه قدیمى مرمت و بازســازى 
مى شود و شــهردارى براى اجراى سنگفرش این 
مسیرها برنامه ریزى مشخصى انجام داده و به زودى 

اجرایى مى شود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان از کاهــش 50 درصدى ظرفیت 

سرویس مدارس در اصفهان خبر داد.
محمد پرورش اظهار کرد: متأسفانه شیوع کرونا و تعطیلى 
مدارس باعث کاهش رانندگان فعال در زمینه سرویس 
مدارس شده است؛ پیش از شیوع کرونا هشت هزار راننده 
در زمینه ســرویس مدارس داشتیم که شیوع بیمارى و 
تعطیلى مدارس باعث شده در حدود شش هزار نفر آنها از 

این شغل خارج شوند.
وى افزود: هم اکنون با پیگیرى هاى انجام شــده تعداد 

رانندگان فعال در این حوزه به 4 هزار نفر رسیده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: براى ثبت درخواست 
و استفاده از سرویس مدارس در دو مرحله، مهلت زمانى 
اعالم شد که مرحله اول از 25 تا 31 مرداد ماه بود و مرحله 
دوم نیز از 24 شــهریور ماه تمدید شد. وى ادامه داد:اگر 
خانواده ها تاکنون براى اســتفاده از ســرویس مدارس 

درخواستى نداده اند مى توانند ثبت درخواست کنند اما با 
توجه به شرایط موجود در دو هفته اول مهر ماه قادر به 

مسیربندى و سرویس دهى نخواهیم بود.
وى با بیان اینکه نرخ سرویس مدارس به تصویب رسیده 
افزود: نرخ مصوب اعالم و توســط آموزش و پرورش 
به مدارس و شــرکت هاى حمل و نقــل دانش آموزى 
ابالغ شده است و مدارس و شــرکت هاى حمل و نقل 
دانش آموزى موظف هستند که نرخ مصوب را در دفاتر 

خود نصب کنند.

ثبت و پیگیرى 195 تخلــف در مدارس 
غیردولتى اصفهان

رئیس اداره مشــارکت هاى مردمى و امور مدارس غیر 
دولتى اداره کل آموزش و پرورش اســتان اظهار کرد: 
در آستانه سال تحصیلى جدید، 75 مورد گزارش مردمى 
از تخلفات مدارس به دست ما رسیده که پیگیرى هاى 
الزم را انجام دادیم. همچنین حدود 110 الى 120 مورد 

هم گزارش ناظران و ارزیابان اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان از تخلفات مدارس غیر دولتى به ثبت 

رسیده که پیگیرى و تذکر الزم داده شده است.
على حمیدى با بیان اینکه آموزش و پرورش براى رفاه 
حال خانواده ها سامانه اى را به ثبت شکایات و گزارشات 
مردمى از تخلفات مــدارس غیردولتى اختصاص داده 
افزود: شهروندان درصورت مشــاهده هرگونه تخلفى 
در مدارس غیردولتى استان مى توانند از طریق سامانه 
مشــارکت ها با اســتفاده کد دانش آموز وارد شــده و 

شکایت شان را به ثبت برسانند. 
وى تصریح کرد: شــهریه مکمل شــامل فعالیت هاى 
آموزشى اضافه اى است که توســط مدارس براى ارائه 
دانش آموزان اعالم مى شود، مدارس مى توانند این شهریه 
مکمل را دریافت کنند، اما این شــهریه به هیچ عنوان 
اجبارى نیست خانواده ها باید بدانند که هیچ اجبارى براى 
پذیرش خدمات اضافه آموزشــى در مدارس غیردولتى 

وجود ندارد.

معضل جدید خانواده هاى دانش آموزان

کمبود 50 درصدى سرویس مدارس در اصفهان

دریاقدرتى پور

کمبود نیروهاى متخصص
 در شهرك هاى صنعتى شهرضا 

نصف جهــان  معاون سیاســى و امنیتى فرماندارى 
شهرضا گفت: ما در شــهرك هاى صنعتى شهرضا 
نیازمند نیروهاى متخصص هستیم و دانش آموزان 
باید در کنار تعلیم و تربیت، یک حرفه را نیز آموزش 

ببینند.
مهدى ماهر اظهار کرد: وام هاى کم بهره در شهرضا 
به منظور ایجاد اشــتغال براى جوانــان پرداخت 
مى شــود که این کار نیازمند تبلیغ نهادهاســت و 

شــرکت هاى صنعتى باید در راستاى جذب نیروى 
مورد نیاز اطالع رسانى کنند.

 وى با توجه به اینکه شــهرضا داراى چند شهرك 
صنعتى بزرگ اســت، تصریح کرد: شــرکت هاى 
بسیارى در شهرســتان آماده اســتخدام و جذب 
نیروى کار هستند اما فقط از طریق فضاى مجازى 
درخواســت خود را اعالم نکنند بلکه در سطح شهر 

هم بنرهایى نصب کنند.
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اطالع از وضعیت باترى یکى از مهم ترین ویژگى هاى گوشــى هاى هوشمند اپل 
است که گوگل اکنون در نسخه بتاى عمومى اندروید 13 این قابلیت را ارائه کرده 

است.
اطالع از وضعیت باترى یکى از مهم ترین ویژگى هاى گوشى هاى هوشمند اپل است 
که در حال حاضر در گوشى هاى اندرویدى وجود ندارد. گوگل اکنون در نسخه بتاى 

عمومى اندروید 13 این قابلیت را ارائه کرده است.
 به تازگى «میشال رحمان» سردبیر رسانه XDA Developers اسکرین شاتى از 
جدیدترین نسخه عمومى Beta QPR۱ اندروید 13 به اشتراك گذاشته است؛ یک 

نسخه میانى حاوى برخى اخبار که گوگل به صورت دوره اى منتشر مى کند.
در تنظیمات گوشى پیکسل، داده هاى «ســالمت باترى» با یک نشانگر دایره اى 
نمایش داده مى شوند. این قسمت توضیحاتى در خصوص باترى دستگاه در اختیار 

کاربران قرار مى دهد.
افرادى که مى خواهند از گوشى هوشمند خود براى مدت طوالنى ترى استفاده کنند، 
اکنون مى توانند وضعیت باترى را بررسى کنند و متوجه شوند که آیا نیاز به تعویض 

دارد یا خیر. هنوز مشخص نیست که آیا این ویژگى مختص گوشى هاى پیکسل 
گوگل خواهد بود یا سایر دستگاه هاى اندرویدى را شامل مى شود. این پاسخ تا زمانى 
که گوشى هاى هوشمند بیشترى به اندروید 13 مجهز شوند، مشخص نخواهد بود.
 Clear ،یکى دیگر از ویژگى هایى که پس از ارائه اندروید 13 شاهد آن خواهیم بود
Calling است. گزینه اى که ادعا مى کند با کاهش نویز پس زمینه، کیفیت تماس 

را بهبود مى بخشد و از تماس هاى برقرار شده در 
اکثر شبکه هاى تلفن همراه پشتیبانى مى کند.
این عملکرد ممکن اســت در آینده از طریق 
تنظیمات صدا و لرزش فعال شود. در حال حاضر 

مشخص نیست که آیا این ویژگى مختص 
گوشى هاى پیکسل گوگل است یا سایر 
گوشى هاى اندرویدى را نیز شامل مى شود. 
طبق گزارش هاى منتشر شده، تماس هاى 

وایفاى از این قابلیت پشتیبانى نمى کند.

شارژ سریع 210 واتى شیائومى قادر است در مدت 8 دقیقه یک باترى 4000 میلى 
آمپر ساعتى را از صفر تا صددرصد شارژ کند.

 شــیائومى به تازگى رکورد جدیدى در ســرعت شارژ 
گوشى هاى هوشمند به ثبت رسانده است. این فناورى 
زمانى که وارد بازار شود ســریع ترین در جهان خواهد

 بود.
iQOO ، یک شرکت چینى که وعده شارژ سریع 200 

واتى را مى دهد، در حال حاضر در این زمینه رکورددار 
است و شــیائومى قصد دارد اکنون با 210 وات از آن 

پیشى بگیرد. 
شارژ ســریع 210 واتى اکنون گواهینامه شیائومى را 

دریافت کرده اســت. شــیائومى آزمایش هاى زیادى را بر روى گوشى هوشمند 
شیائومى 11 اولترا انجام داد و در نهایت توانست در حدود 8 دقیقه این دستگاه را 

از 0 تا 100 درصد شارژ کند.

از آنجایى که این فناورى شارژ اکنون گواهینامه شیائومى را دریافت کرده است، 
احتمال عرضه آن در بازار زیاد است. هنوز مشخص نیست که آیا شیائومى قصد 
دارد این فناورى را در یک گوشى هوشمند به کار گیرد 
یا خیر. این سرعت شــارژ، در مدت کوتاه قادر است 
انرژى یک گوشى هوشــمند را براى چندین ساعت 

تامین کند.
8 دقیقه مدت زمانى است که این فناورى توانسته یک 
باترى 4000 میلى آمپر ساعتى را بطور کامل شارژ کند؛ 
بنابراین اگر اندازه باترى بزرگتر باشد، این بازه زمانى 

نیز ممکن است تغییر کند.
سرعت شــارژ جدید مى تواند در گوشــى هاى آینده 
شیائومى مورد استفاده قرار گیرد. به نظر مى رسد شیائومى 13 یا شیائومى 13 اولترا 
نزدیک ترین گوشى هاى رده باالى این شرکت باشند. باید دید آیا این گوشى هاى 

پرچمدار پتانسیل ثبت رکورد سرعت شارژ را دارند یا خیر.

راس یانگ، کارشناس حوزه آى تى مى گوید، ممکن است دست کم 7 لپ تاپ تاشو 
در سال 2023 به بازار عرضه شود.

بنیانگذار شرکت تحقیقاتى مشاوران زنجیره تامین نمایشگر (DSCC) به تفصیل 
توضیح داده اســت که بازار لپ تاپ هاى تاشو مى تواند در ســال آینده رشد کند و 

بازیکنان بیشترى، انواع رایانه هاى شخصى را با نمایشگرهاى خمیده معرفى کنند.
DSCC انتظار دارد در ســال 2023 میالدى، 34 درصد افزایش در محموله هاى 

گوشى هاى تاشو نیز وجود داشته باشــد و یک برند چینى دست کم 4 مدل لپ تاپ 
تاشو را عرضه کند.

با این حال، به دلیل رکود مورد انتظار و تقاضاى نامشخص براى فاکتور فرم، انتظار 
مى رود برندهایى که لپ تاپ هاى تاشــو تولید مى کنند، این کار را در حجم محدود 

انجام دهند.
سازندگانى از جمله لنوو، ایسوس و اچ پى پیش تر چندین مدل از لپ تاپ هاى تاشو را 
معرفى کرده اند.Notebookcheck حدس مى زند که گزینه هاى جدید لپ تاپ تاشو 
مى توانند مارك هاى مختلف را به روش هاى جدیدى مانند صفحه نمایش بزرگ تر 

آزمایش کنند.
پیش تر شــاهد بودیم که لنوو ThinkPad X۱Fold خود را از صفحه نمایش 13.3 
اینچى در نسل اول به صفحه نمایش 16.3 اینچى در نسل دوم گسترش داده است. 
همچنین عملکردهاى جدیدى دارد، از جمله اینکه مى تــوان آن را از طریق لوازم 

جانبى پایه، در هر دو حالت عمودى و افقى نگه داشت.
عالوه بر این، DSCC انتظار دارد سال 2023 دست کم 23 گوشى تاشو و اولین گوشى 
هوشمند رول شونده را نیز معرفى کند. در حال حاضر، گفته مى شود که هر برند بزرگ 
اندرویدى داراى نمونه اولیه نمایشگر قابل چرخش یا پتنت مرتبط با فناورى صفحه 

نمایش چرخشى است؛ از جمله گوگل.
با این حال، Oppo تنها برندى اســت که آشــکارا یک نمونه اولیه از دستگاه هاى 
نمایشگر قابل چرخش خود را در تلفن X نشان داده است. این دستگاه قادر است با 
اســتفاده از یک موتور رول خودکار از صفحه نمایش 6.7 اینچى به صفحه نمایش 

7.4 اینچى ارتقا یابد.
اگرچه جزئیات مربوط به نمونه اولیه Oppo مشخص اســت، اما به نظر نمى رسد 

این دستگاه گوشى هوشمند قابل چرخش باشد که در سال 2023 عرضه مى شود.
DSCC ادعا مى کند که نام اولین سازنده واقعى تلفن نمایشگر رول شونده را در زمان 

بعدى تایید  و اضافه مى کند که این دستگاه توسط یک شرکت چینى تولید خواهد 
شد که از صفحه نمایش پنل OLED ســاخته شده توسط یک تامین کننده کره اى 

استفاده خواهد کرد.

به تازگى iOS16 عرضه شده در اینجا نحوه به روز رسانى آیفون آورده شده است.
 اپل از 12 سپتامبر آخرین سیستم عامل خود (iOS16) را براى آیفون ها عرضه خواهد 
کرد. این به روزرسانى از طریق به روزرسانى( Over-the-Air OTA) براى همه کاربران 

داراى آیفون سازگار قابل دانلود خواهد بود.
ویژگى هاى کلیدى  

iOS16 چندین ویژگى و پیشرفت جدید را براى آیفون ها به ارمغان مى آورد که شامل 
سفارشى سازى قفل صفحه، امکان لغو ارسال و ویرایش پیام هاى متنى ارسالى، برش 

هوشمند عکس ها، نشانگر درصد باترى و موارد دیگر مى شود.

چگونه آپدیت iOS16 را دریافت کنیم
 Over-the-Air از طریق به روزرسانى iOS16 همانطور که گفته شد، به روزرســانى

منتشر خواهد شد. کاربران این گزینه را دارند یا منتظر بمانند تا اعالن به روزرسانى را 
دریافت کنند یا به روزرسانى را بررسى و آن را دانلود کند.

نکاتى که باید قبل از نصب آپدیت iOS16 در نظر داشته باشید
مطمئن شوید که آیفون فضاى ذخیره ســازى کافى براى دانلود و نصب به روزرسانى 
را دارد. همچنین، بررسى کنید که آیا باترى کافى براى نصب آپدیت دارید یا خیر. اما 

مهمتر از همه، پشتیبان گیرى از تمام داده ها است.

چگونه آپدیت iOS16  را روى گوشى هوشمند خود نصب کنیم
1.به تنظیمات بروید.2.روى General ضربه بزنید.
3.سپس بر روى Software update ضربه بزنید.

4.اکنون، روى « Upgrade to iOS16» ضربه بزنید.
اگر تلفن شما رمز عبور دارد، از شما خواسته مى شود آن را وارد کنید.

پس از دانلود به روزرسانى، از شما مى پرسد که آیا مى خواهید فوراً آن را نصب کنید یا 
در طول شب نصب کنید.از طرف دیگر، مى توانید به روز رسانى خودکار را فعال کنید. 
Settings → General → Software Update → Automatic Updates را باز 

کنید. پس از فعال شدن، به روزرسانى iOS16 به طور خودکار دانلود و نصب مى شود، 
زیرا گوشى شما شارژ مى شود و به Wi-Fi متصل است.

افرادى هستند که نسخه بتاى سیستم عامل iOS16 را روى آیفون خود نصب کرده اند. 
کسانى که مایلند به دریافت به روزرسانى هاى بتا مانند iOS16,1 یا جدیدتر (در صورت 
موجود بودن) ادامه دهند، مى توانند از نسخه بتا استفاده کنند. با این حال، کسانى که مى 
خواهند نسخه بتا را ترك کنند، مى توانند به سادگى با دنبال کردن مراحل ذکر شده در 

باال، به روز رسانى پایدار را نصب کنند.

بسیارى از کاربران هنگام مراجعه به ایمیل خود، از مشاهده انبوه پیام هاى خوانده 
نشده دچار اضطراب مى شوند.

جستجوى صندوق ورودى خالى مى تواند شبیه به جنگیدن در یک نبرد باخت هر 
روز باشد. حتى زمانى که سعى مى کنید به ایمیل هاى عقب افتاده خود رسیدگى 
کنید، پیام هاى بیشترى بزرگ نمایى مى کنند، اما اگر یک بازنشانى کامل انجام 
دهید، چه؟ به جاى مرتب کردن آرشیو خاك خورده، مى توانید آن را در یک لحظه 

حذف کنید.
ممکن اســت در میان انبوه ایمیل ها تنها به چند مورد خاص نیاز داشته باشید اما 
صد ها هشدار و به روز رسانى بى معنى پیرامون این پیام هاى مهم وجود دارد. حذف 
ایمیل هاى بى مصرف راهى سریع براى از بین بردن اضطرابى است که هر بار که 
متوجه مى شوید هزاران ایمیل خوانده نشــده دارید، به شما دست مى دهد. براى 
منظم ماندن، حتى ممکن است این رویکرد زمین ســوخته را در فواصل زمانى 

منظم انجام دهید.
سرویس گیرنده هاى ایمیل مانند Gmail، Outlook و Apple Mail پاك کردن 
پیام هاى فردى را آسان مى کنند. اما در این راهنما، ما در مورد پاك کردن صد ها 
پیام به طور همزمان صحبت مى کنیم. حذف انبوه در یک مرورگر وب یا کالینت 
دسکتاپ آسان تر از یک برنامه تلفن همراه است، بنابراین توصیه مى کنیم این کار 

را به جاى تلفن در رایانه خود انجام دهید.

ایمیل هاى مهم را حفظ کنید
ما نمى خواهیم ایمیل هایى را که واقعا براى شــما مهم هستند، پاك کنید مانند 
پیامى که یک مصاحبه مهم آینده را نشان مى دهد یا شامل یک پیوست با سند خانه 
شماست؛ بنابراین قبل از حذف انبوه پیام ها، از صندوق ورودى خود عبور کنید تا 

پیام هاى حیاتى را پیدا کرده و ذخیره کنید.
با جستجوى عبارات کلیدى، مانند «پیوســت»، «قرارداد» و نام افراد مهم مانند 
رئیس، وکیل و اعضاى خانواده خود شــروع کنید. همچنین مى توانید پیام هاى 

ستاره دار را جستجو کنید.
پس از یافتن پیام هایى که ارزش حفظ کردن را دارند، باید آن ها را از مسیر پاکسازى 
آتى خود دور کنید. آن ها را به یک آدرس ایمیل دیگر ارسال کنید؛ شما ممکن است 
یک حساب جداگانه به طور خاص براى نگهدارى پیام هاى مهم ایجاد کنید، آن ها 

را به پوشه اى که قصد حذف انبوه آن را دارید منتقل کنید، آن ها را روى کاغذ چاپ 
کنید یا به عنوان PDF دیجیتال ذخیره کنید. ما آخرین گزینه را توصیه مى کنیم، 
زیرا به شما امکان مى دهد ایمیل هاى ارزشمند خود را در حافظه محلى رایانه خود، 

در فضاى ابرى یا هر دو ذخیره کنید.
براى ایجاد یک PDF، ایمیلى را که مى خواهید ذخیره کنید، انتخاب کرده و سپس 
به جاى ارســال آن به چاپگر، آن را به صورت PDF ذخیره کنید. براى انجام این 
 Microsoft Print کلیک کرده و Name کار در ویندوز، روى منوى کشویى کنار
to را انتخاب کنید. در macOS، PDF باید به عنوان گزینه اى در گوشه سمت چپ 
پایین کادر محاوره چاپ ظاهر شــود، روى آن کلیک کرده و Save as PDF را 
انتخاب کنید تا مقصد ذخیره ســازى و هر ویژگى فایل دیگرى را که مى خواهید، 
تنظیم کنید. اگر در یک مرورگر کار مى کنید، گزینه هاى شما ممکن است کمى 
متفاوت باشد، اما در Google Chrome، ذخیره به عنوان PDF را در منوى کشویى 

کنار مقصد خواهید دید.

نحوه حذف ایمیل در جیمیل
 All خالى کردن کل حساب جیمیل شما نمى تواند خیلى ســاده  باشد. ابتدا روى
Mail در سمت چپ کلیک کنید، ممکن اســت الزم باشد کمى پایین بروید تا به 

هر پیامى در هر پوشه دسترسى داشته باشید. وقتى همه پیام هاى روى صفحه را 
انتخاب مى کنید با عالمت زدن کادر انتخاب در باال سمت چپ، یک پیوند جدید 
باید در باالى صفحه ظاهر شود. این تعداد کل ایمیل هاى موجود در حساب شما 
را فهرست مى کند و به شــما امکان مى دهد همه مکالمات را انتخاب کنید. روى 
آن لینک کلیک کنید، دکمه Delete (آیکون سطل زباله) را بزنید، هر ایمیلى در 

صندوق ورودى شما ناپدید خواهد شد.
اگر نمى خواهید از شر همه چیز خالص شوید، جستجو کنید یا دسته اى غیر از همه 
نامه ها را انتخاب کنید و همان مراحلى را که در باال توضیح دادیم براى حذف گروه 
کوچک تر پیام هایتان دنبال کنید. این رویکرد همه چیز را پاك نمى کند، اما به شما 

امکان مى دهد در پاکسازى صندوق ورودى خود دقیق تر باشید.
 اگر برچسبى براى ایمیل هاى متفرقه و غیر مهم دارید، مى توانید آن را پاك کنید. 
یا اگر هزاران ایمیل خوانده نشده دارید که مى دانید هرگز نخواهید خواند، عبارت 
«is:unread» را جستجو کرده و آن ها را حذف کنید؛ همچنین توصیه مى کنیم 

ایمیل ها را بر اساس بازه زمانى جستجو کرده و پاك کنید.

تمام پیام هاى Outlook خود را حذف کنید
با ســرویس گیرنده ایمیل Outlook، نمى توانید همه چیز را مانند Gmail حدف 
کنید، بسته به تعداد پوشه هایى که دارید، ممکن است مدتى طول بکشد، اگرچه 
انعطاف پذیرى بیشترى در مورد اینکه کدام ایمیل ها پاك مى شوند و کدام ها پاك 

نمى شوند، به شما مى دهد.
همچنین مى توانید با صندوق ورودى خود شروع کنید: روى Inbox کلیک کنید، 
به برگه پوشــه در منوى نوارى بروید و Delete All را انتخاب کنید. هنگامى که 
 Deleted انتخاب خود را تایید کردید، همه پیام هاى موجود در آن پوشه به پوشه
data-x-Items منتقل مى شوند. این سطل پس از 30 روز به طور خودکار پیام ها 

را پاك مى کند یا مى توانید با باز کردن آن، رفتن به برگه پوشه و کلیک کردن روى 
 Archive خالى کردن پوشه، آن را به صورت دستى خالى کنید. فرآیند را براى پوشه
خود تکرار کنید و با بقیه ادامه دهید. براى حذف کامل یک دســته، آن را انتخاب 

کنید، به تب Folder بروید و Delete Folder را انتخاب کنید.
اگر از طریق پورتال وب Outlook.com به ایمیل هاى خود دسترسى پیدا مى کنید، 
فرآیند تقریبا مشابه اســت، با این تفاوت که نیازى به استفاده از دستورات در تب 
Folder ندارید. هنگامى که آماده حذف محتویات یک پوشه هستید، آن را باز کنید، 

Ctrl+A (در ویندوز) یا Cmd+A (در مک) را فشار دهید تا همه چیز را انتخاب کرده 

و روى Delete کلیک کنید. براى حذف کامل یک پوشه، روى آن کلیک راست 
کرده و Delete را انتخاب کنید.

ماننــد Gmail، توصیه مى کنیم برخــى از عبارات جســتجو را امتحان کرده تا 
انتخاب هاى محکوم به فنا را بر اساس تاریخ یا فرستنده محدود کنید. به عنوان 
مثال، from را تایپ کنید و سپس یک آدرس ایمیل را براى پیدا کردن پیام هاى 
مخاطبین مهم بنویسید تا بتوانید آن ها را به مکان امن منتقل کنید. براى محدود 
before:mm/» کردن انباشته حذف شدنى خود به ایمیل هاى قدیمى تر، عبارت

dd/yyyy» را تایپ کنید.

چگونه میل اپل را به صورت انبوه حذف کنیم
در سرویس گیرنده ایمیل Apple Mail در macOS، پوشه تاریخچه خود را پوشه 
به پوشه پاك مى کنید، درست مانند Outlook. اگر صندوق ورودى خود را از قبل 
ســازماندهى کرده اید، این کار جدا کردن پیام هاى مهم از پیام هاى دور ریختنى 
را آســان مى کند. هنگامى که تصمیم گرفتید کدام پوشه را پاك کنید، مى توانید 
پیام هاى درون آن را حذف کرده یا کل پوشــه و محتویات آن را به یکباره حذف 
کنید. مانند Outlook، ایمیل هاى حذف شــده به مدت 30 روز باقى مى مانند تا 

بخواهید آن ها را بازیابى کنید.
براى نگه داشتن خود پوشه (یا به زبان اپل «صندوق پستى»)، Cmd+A را بزنید تا 
هر پیامى در آن دسته انتخاب شود و سپس کلید Delete را بزنید. براى پوشه هایى 
که در حساب اصلى iCloud خود ایجاد کرده اید، مى توانید در یک عملیات از شر 
آن ها و پیام هایشان خالص شوید: روى پوشــه اى در زیر عنوان iCloud کلیک 
راست یا Ctrl+کلیک کنید، Delete Mailbox را انتخاب کرده و در گفتگوى ظاهر 

شده روى Delete کلیک کنید.
 Mail پاك کنید. به مؤلفه iCloud همچنین مى توانید پیام ها را از طریق وب سایت
رابط وب بروید، سپس پوشه  ها را باز کرده و یک پیام را انتخاب کنید، Cmd+A را 
بزنید تا همه پیام هاى موجود در آن پوشه انتخاب شوند و روى گزینه Trash در 

باالى صفحه کلیک کنید.

قابلیت جدید اندروید 13؛ نمایش میزان سالمت باترى شارژ سریع 210 واتى شیائومى رکورد زد

با انبوه ایمیل هاى خوانده نشده چه کنیم؟

نخستین گوشى هوشمند رول شونده به بازار مى آید iOS۱۶ نحوه به روز رسانى به

تشخیص یک اپلیکیشن مخرب کار ساده اى نیست و 
اغلب تا پیش از دانلود کــردن آن نمى توان به مخرب 

بودنش پى برد.
 صدها و شاید هزاران گزینه دانلود مبهم و چندان شناخته 
نشده در فروشــگاه گوگل پلى وجود دارند که مملو از 

ویروس ها و بدافزارها هستند.
هکرها اغلب از این اپ هاى مخرب براى ورود به دستگاه 
سایر کاربران و  ربودن پســورد و حساب هاى بانکى و 

شماره کارت هاى اعتبارى آن ها استفاده مى کنند.
در همین هفتــه اخیــر، گزارش هاى زیــادى درباره 
کالهبرداران ســایبرى دریافت کردیم که از روشــى 
مخفیانه براى جلوگیرى از حذف برنامه هاى پر از ویروس 
خود استفاده  توسط میلیون ها قربانى در اندروید استفاده 
مى کنند. فعالیت آنها در فروشگاه گوگل پلى تا زمانى که 

کارشناسان آنها را افشا کردند، در جریان بود.
بنابراین این مساله اهمیت دارد که بدانید هنگام دانلود 
یک برنامه باید به چــه نکاتى توجه کــرد. آدریانوس 
وارمنهوون، کارشناس امنیت سایبرى در نورد وى پى 

ان، نکات مفیدى را در این زمینه به اشتراك مى گذارد.

بازدیدها را چک کنید
 با چک کــردن برنامه هــاى موجود در گــوگل پلى، 
بازخوردى درباره برنامه ها را در پایین صفحه خواهید دید 
که مى تواند بسیار مفید باشد. وارمنهوون توضیح مى دهد 
کاربران برنامه هایى را که همیشه استفاده مى کنند باید 
کنترل مى کنند و از هشدار دادن به دیگران در هنگام پیدا 

کردن مشکل دچار خجالت نشوند.

چقدر دانلود داشته است؟
درخواســت براى شــماره هاى زیاد در زمانى که یک 

برنامه کامال جدید است نیز مى تواند کمى خطرناك 
باشد. مواردى وجود داشته است که ارقام دانلود شده 
توسط کالهبرداران دستکارى شده است، بنابراین اگر 
برنامه اى ادعاى میلیون ها بارگیرى را دارد و تنها چند 
روز است که منتشر شده است، قطعا باید نگران شوید.

مجوزها را ببینید
ایجاد کنندگان برنامه ها و اپ هــا باید در در بخش 
توضیح فروشــگاه گوگل پلى با جزئیات شرح دهند 
به چه چیزهایــى در تلفن کاربران باید دسترســى 
داشــته باشــند تــا اپلیکشن شــان فعال شــود.

 وجود مجوزهاى عجیب و غریب مى تواند نشــانه 
بدى باشد.

وارمنهوون هشدار مى دهد: مراقب درخواست اپ ها 
براى کسب مجوزهاى غیر ضرورى باشید. به عنوان 
مثال هیچ برنامه «چراغ قوه» نیازى به دانستن مکان 

شما ندارد.
 براى محافظت بیشــتر از داده ها واطالعات خود از 
یک شبکه خصوصى مجازى اســتفاده کنید تا تمام 
ترافیک اینترنت تلفن و رایانه شــما رمزگذارى شده 

و ایمن باشد.

جستجوى خود را انجام دهید
در بخش توضیح درباره اپ در گوگل پلى پرسشــى 
درباره سازنده اپ مطرح مى شــود. آیا نامى است که 
شما مى شناسید یا به آن اعتماد دارید؟ با کلیک کردن 
روى نام سازنده اپ، اطالعاتى درباره سایر اپ هایى 
که این فرد ساخته به نمایش در مى آید. از این طریق 
شما مى توانید بررسى کنید که آیا کاربران از اپ هاى 

قبلى  که این فرد ساخته راضى بودند یا خیر.

کالهبرداران با اپلیکیشن هاى خود 
در کمین هستند

د
ی

رت ر ر ىبر س
پشتیبانى مى کند. راه
ت در آینده از طریق 
ل شود. در حال حاضر 

 ویژگى مختص
است یا سایر ل

ز شامل مى شود. 
شده، تماس هاى

بانى نمى کند.

خبرهاى درز یافته حاکى از این اســت که پیکسل 7 
پرو مى تواند حداکثــر 256 گیگابایت حافظه داخلى 

داشته باشد.
ما اطالعات زیادى در مورد پیکسل 7 و پیکسل 7 پرو 
داریم. از طراحى گرفته تا چیپست در قلب آن با این 
حال، اکنون یک نشــت جالب به یک شگفتى نسبتا 

ناخوشایند اشاره مى کند.
 ،Roland Quandt بــه گفتــه

مشــاور برجســته فناورى، 
 Pixel۷Pro و   Pixel7
تنها دو پیکربنــدى حافظه 
داخلى خواهند داشــت: یکى 
بــا 128 گیگابایــت حافظه 
داخلــى و دیگرى بــا 256 
گیگابایــت. ایــن اطالعات 

 Quand.در یــک توییــت منتشــر شــده اســت
خاطرنشــان مى کند که این فقط مى تواند مربوط 
به مدل هاى فروخته شــده در اتحادیه اروپا باشــد 
و این امــکان وجود دارد که ســرى پیکســل 7 در 
نســخه 512 گیگابایتى در جاى دیگــرى عرضه
 شود.پیکســل 6 پرو فعلى داراى پیکربندى فضاى 
ذخیره ســازى 512 گیگابایتى اســت، در حالى 
که پیکســل 6 با حداکثر حافظه داخلى 256 

گیگابایت در دسترس است.
به هر حال، براى یک پرچمدار با کالیبر پیکسل 
7 پرو عجیب است که نســخه پالس 256 
گیگابایتى نداشته باشد. حتى اگر 
فقط براى اتحادیه اروپا اعمال 
شــود، باز هم یــک تصمیم 

مشکوك است.

تصمیم مشکوك در مورد حافظه پیکسل 7 پرو

 ،Rolan

رى،
Pix

فظه
یکى
فظه
256
عات

2ذخیره ســازى 512 گیگابا
6که پیکســل 6 با حداکثر
گیگابایت در دسترس است
به هر حال، براى یک پرچ
7 پرو عجیب است که
گیگابایتىن
فقط براى
شــود،

مشکوك
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: سلول هاى عصبى توسط 
رابط هایى به هم اتصال دارند که مواد شیمیایى از آنها خارج مى شود تا پتانسیل 
عمل ایجاد شود و به دنبال آن ما یک احســاس یا فعل و عمل را تجربه کنیم، 
حال خوب و بد ما به دست مغز اســت و در واقع مربوط به روابطى است که بین 

سلول هاى مغزى وجود دارد.
 محمدرضا پیرمرادى با حضور در شبکه سالمت سیما بیان کرد: داده هاى ژنى 
فرزندان از پدر و مادر منتقل مى شــود و مغز بچه ها در بدو تولد قسمت هیجانى 
فعال ترى نسبت به بزرگسالى دارند، قسمت پیشانى یک قسمت به نام کارکرد 

اجرایى دارد که منطقى ترین قسمت مغز است، رفتارهاى منطقى از این قسمت 
منشا مى گیرند. 

پــس از گذشــت دوران کودکى و حرکت به ســمت بزرگســالى، قســمت 
منطق مغز فعال تر از قســمت هیجانى مغز مى شــود. تغییر حرکت از هیجان 
به منطق توســط پدر و مادر صورت مى گیــرد اگر حال ما خوب نیســت یا به 
دلیل ژنتیک اســت که پدر مادر آن را به مــا انتقال داده اند یــا تاثیرات محیط 
اســت، که نشــانگر ناتوانى نقش خانواده در هدایت بخــش هیجان به بخش 

منطق است.
استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: در مغز 2 قسمت داریم، قسمت مربوط 

به منطق و قسمت مربوط به هیجان در این بین هرچه به سمت 
منطق حرکت کنیم به سمت حال خوب حرکت کرده ایم و 

هرچه به ســمت هیجان حرکت کنیم به سمت حال بد 
حرکت کرده ایم، هرچه به ســمت بزرگسالى مى رویم، 

منطق بر هیجان غالب است.
این روانشناس از اپى ژنتیک به عنوان علم نوینى نام برد که 

اگر یک ژن معلول را ناخواسته به کودك انتقال دهیم مى توانیم 
با ترمیم از انتقال این ژن معیوب به نســل بعدى جلوگیرى کنیم براى 

مثال اگر کودك بیش فعالى در کودکى تحت درمان قرار گیرد،از انتقال این 
ژن به نسل بعدى جلوگیرى خواهد شد.

روانشناس و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم تحقیقات 
با بیان اینکه شیوع کرونا در چند سال اخیر باعث افزایش 
شیوع اضطراب در کودکان شده است گفت: نشانه هاى 
اختالالت روانشناختى در کودکان و بزرگساالن تفاوت 
بیرونى و رفتارى متفاوتى دارد، بطور مثال اگر افسردگى 
در بزرگساالن با نشانه هایى چون گریه کردن و از دست 
دادن تمایل به کار مشــخص مى شــود، افسردگى در 

کودکان با حالت پرخاشگرى همراه است.
 رباط نیلى با حضور در شبکه ســالمت سیما بیان کرد: 
تشــخیص و درمان اضطراب کودکان نیــاز به دقت و 
صرف زمان زیادى دارد. اضطــراب جدایى در کودکان 
ترس از جدا شــدن کودك از چهره هاى آشنا است که 
به آنها دلبســتگى دارد، در این بین والدین به خصوص 
مادر بیشــترین اهمیت را دارد. سن اضطراب جدایى در 
کودکان شــامل دوره هاى پیش دبســتانى و سال هاى 
اولیه کودکى است و تا 12 سالگى ادامه دارد، سپس رو به 

کاهش مى گذارد.
او ادامه داد: اضطراب جدایى اولین بار از هشت ماهگى 
نوزاد آغاز مى گردد و تا پایان دو ســالگى از بین مى رود، 
علت آن وجود همزیستى بین مادر و کودك در این سنین 
است زیرا نوزاد بین جسم خود و جسم مادر جدایى قائل 
نیست، بعد از گذشت مدتى، نوزاد آگاهى مى یابد که جسم 

و روحش متمایز از مادر است. کودك در هشت ماهگى 
با دیدن چهره هاى غریبه دچار حالت گریه مى شود، در 
صورت مشاهده چنین عالئمى نگران نباشید زیرا کودك 

در حال گذران تحول و نمو طبیعى خویش است.
این روانشناس گفت: بین دو واژه اضطراب جدایى( که 
به صورت طبیعى وجود دارد) و اختالل اضطراب جدایى 
تفاوت قائل هستیم. شیوع این اختالل در بین کودکان 
3 تا 4 درصد است، در صورت بروز این اختالل در کودك 
تغییرات جدى در حیطه هاى رفتارى, تحصیلى, رابطه 
کودك با والدین و روابط با متصدیان کودك، حداقل به 
مدت یک ماه اتفاق مى افتد. اضطراب جدایى مربوط به 
سنین اولیه عمر است که کامًال طبیعى است اما اختالل 
اضطراب جدایى شدت و نشــانه هاى اضطرابى بسیار 
شــدیدترى دارد. بعضى از عالئم و نشانه هاى اختالل 
اضطراب جدایى عبارتند از، کودك هنگام جدایى از چهره 
هایى که با آنها دل بستگى دارد اضطراب نشان میدهد. او 
نگران تجربه ناخوشایند گم شدن و یا بیمار شدن است، 
در این کودکان شکایت هاى مکرر جسمى وجود دارد این 
شکایت ها قبل از رفتن به مدرسه بروز مى کند مانند دل 
درد سردرد بدن درد، کابوس هاى مکرر شبانه مى بیند که 
محتواى این کابوس ها جدایى از والدین است، کودکانى 
که حاضر نیستند با کســى غیر از پدر و مادر تنها بمانند. 

وجود ســه عالمت از عالئم ذکر شده به مدت یک ماه، 
نشانه اختالل اضطراب جدایى است.

دکتر نیلى وجود عالئم اضطرابى به ویژه در خویشاوندان 
خونى کودك و همچنین یادگیرى مشاهده اى کودك را 
در بروز عالئم اختالل اضطراب جدایى از والدین، مؤثر 
دانست و گفت: وجود یک سرى خصوصیات خاص در 
والدین در ابتالى کودك به این اختالل مؤثر اســت، از 
جمله والدین بیش از حد محافظه کار و یا والدین ناایمن، 
که هر دو جزء عالئم خطر افزایش دهنده شیوع اضطراب 
در کودکان محســوب مى شــوند. در بین سبک هاى 
فرزند پرورى، ســبک مقتدرانه که هم قوانین را وضع 
مى کند و هم کودك را به بهترین نحو حمایت مى کند از 
بهترین راه هاى جلوگیرى از اظطراب جدایى در کودکان

 دانست.
این روانشناس گفت: خانواده درمانى، روشهاى شناخت 
درمانى، درمان هاى والدین و کودك که به موازات هم 
انجام مى شوند و همچنین دارو درمانى از جمله روشهاى 
دروانى هستند. همچنین قبل از اینکه مدارس باز شوند 
جدا شدن از کودك را تمرین کنیم و آن را در یک زمان 
کوتاه به شخص مطمئنى بســپاریم، موقع خداحافظى 
تشریفات قائل نشویم و ساده و سریع خداحافظى کنیم 
همچنین به قول خود، در بازگشت به موقع، وفادار باشیم.

دیابت نوع 2 یکى از بیمارى هاى خطرناك است که افراد 
بسیارى در سراســر جهان به آن مبتال هستند، پزشکان 
مى گویند: داشتن رژیم غذایى مناســب به کاهش این 

بیمارى کمک مى کنند.
 دیابــت مى تواند یک بیمارى موذى باشــد. عالئم این 
بیمارى ممکن است بسیار خفیف باشد و حتى به چشم 
نیاید. پزشکان براى کمک به مردم در تشخیص عالئم 

نکاتى را بیان کرده اند.
غربالگرى ساالنه دیابت پزشــکان با بیــان اینکه 

بسیار مهم است، مى گویند: غربالگرى دیابت از طریق 
آزمایش خون معمولى انجام مى شود. با انجام آزمایش، 
دیابت را مى توان در مراحل اولیه تشخیص داد و با دارو 

درمان کرد.
نشــانه هاى اولیه دیابت نوع 2 عبارتنــد از: تکرر ادرار، 
افزایش تشــنگى، گرسنگى مفرط، خســتگى، کمبود 
انرژى، تارى دید زخــم یا کبودى هایى کــه دیر التیام 
مى یابند، کاهش وزن بى دلیل، درد، بى حسى یا گزگز در 

دست ها یا پاها.

دیابت نوع 2 چیست؟
دیابت نوع 2 یک بیمارى جدى است که در آن انسولینى 
که پانکراس تولید مى کند نمى تواند جلوى قند خون را 
بگیرد یا لوزالمعده نمى تواند انسولین کافى بسازد. این 
بدان معنى است که سطح گلوکز (قند) خون باال 
مى رود. وجود قند بیــش از حد در جریان خون 
خطرناك است زیرا مى تواند به رگ هاى خونى 
آسیب برساند. عالوه بر این، خون با اکسیژن 
کمترى به اندام هاى حیاتى مانند قلب مى رود.
هنگامى که اندام هاى حیاتى اکسیژن و مواد 
مغذى مــورد نیاز خــود را دریافت نکنند، 

عملکردشان ضعیف تر مى شود.
سرویس ســالمت ملى انگلیس تأیید مى کند که دیابت 
نوع 2 مى تواند منجر به بیمارى قلبى نیز شود. نه تنها این، 
بلکه مشکالت دیگرى همچون آسیب عصبى،  مشکالت 
پا مانند زخم و عفونت، از دست دادن بینایى، سقط جنین 
و مرده زایى، مشکالت کلیوى و حتى مشکالت جنسى را 

مى تواند به همراه داشته باشد.

چگونه دیابت نوع 2 را کنترل کنیم؟
سرویس ســالمت ملى انگلیس مى گوید: بیشتر مردم 
براى کنترل دیابت نوع 2 خود به دارو نیاز دارند. با انجام 
معاینات منظم در مطب پزشک مى توان از هر گونه عارضه 

جلوگیرى کرد.
پزشکان معموال در صورت تشخیص سطح قند خون باال 
در یک فرد،  متفورمین تجویز مى کنند. در موارد جدى تر، 
اگر متفورمین براى مؤثر نباشد، ممکن است نیاز به تزریق 

انسولین باشد.
عالوه بر دارو، داشتن یک رژیم غذایى سالم و متعادل و 
ورزش منظم براى کمک بــه مدیریت قند خون توصیه 
مى شود. کاهش وزن مى تواند، کاهش سطح قند خون را 

براى بدن آسان تر کند.

ادویه ها نه تنها منجــر به بهبود کیفیت ســالمت 
مى شوند بلکه از بیمارى هاى مزمن نظیر فشار خون 
باال، دیابت نوع 2، حمله قلبى، و ... پیشگیرى مى کنند 
و مصرف منظم برخى از آن ها راهى مفید براى کاهش 

وزن است.
مصرف برخى ادویه ها یک راه ســاده و آسان براى 
سرعت بخشیدن به سوخت و ســاز بدن و از دست 

دادن چربى هاى اضافه است.
 ادویه ها نه تنهــا منجر به بهبود کیفیت ســالمت 
مى شوند بلکه از بیمارى هاى مزمن نظیر فشار خون 
باال، دیابت نوع 2، حمله قلبى، و ... پیشگیرى مى کنند 
و مصرف منظم برخى از آن ها راهى مفید براى کاهش 

وزن است.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقاى ســالمت وزارت 
بهداشــت، مصرف هفت ادویه زیر به حفظ سالمتى 
و از دست دادن چربى هاى اضافه بدن کمک مى کند:

زیره: ایــن ادویه متابولیســم را افزایش مى دهد و 
عالوه بر کاهــش وزن، طیف وســیعى از خواص را 
از جمله بهبــود فرایند هضم، کاهــش التهاب و از 
بین بردن نفخ، جلوگیرى از یبوســت و از بین بردن 

بافت هاى چربى دارد.

 فلفل سیاه: براى کوتاه کردن دوره کاهش وزن، 
شما مى توانید فلفل ســیاه را هر روز در رژیم غذایى 
خود بگنجانید. عــالوه بر این نقش ایــن ادویه در 
سرعت بخشــیدن به فرایند هاى گوارشى، کاهش 

تولید گاز، جلوگیرى از کم آبى بدن، تنظیم فشار خون 
و ... شناخته شده است.

 هل: توانایى این ادویــه در کمک به فرآیند گوارش 
و بهبود عملکرد سوخت و ســاز باعث مى شود براى 
کاهش وزن ایده آل باشد. پژوهش ها نشان داده است 
که طعم لذیذ و بوى هل نیز روشــى فوق العاده براى 

تسکین افسردگى به طور طبیعى است.

خردل: دانه هاى خردل با افزایش دماى بدن، منجر 
به افزایش سوخت کالرى مى شود. شما مى توانید سه 
قاشق چاى خورى از دانه هاى خردل را قبل از شروع 
تمرینات ورزشى بخورید تا از مزایاى آن در از دست 

دادن کالرى بیشتر بهره ببرید.

زردچوبه: مطالعات نشان داده که این ادویه مى تواند 
تشکیل بافت چربى را کاهش دهد، پس مصرف آن 
راه خوبى براى جلوگیرى از اضافه وزن نیز هســت. 
مصرف زردچوبه براى پیشگیرى از دیابت و جلوگیرى 

از افزایش مقاومت به انسولین نیز مفید است.

زنجبیل: نه تنها نقش مهمى در سوزاندن چربى هاى 
اضافه دارد، بلکه به لطف خواص ضد التهابى، دستگاه 
گوارش را آرام مى کند. ساده ترین راه این است که هر 
روز یک فنجان چاى زنجبیــل را در وعده صبحانه 
مصرف کنید. جالب است بدانید که زنجبیل مى تواند 
مانع چاقى ناشى از رژیم هاى غذایى سرشار از چربى 
شــود و مى توان از زنجبیل به عنوان مکملى براى 

درمان چاقى استفاده کرد.

 دارچین: داراى مزایاى ســالمتى متعددى از 
جمله کاهش ســطح اســید بدن، تنظیم فرایند 
هضم، مبارزه با آنفلوآنزا، کاهش ســطح قند 
خــون و تنظیم میــزان ترى 
گلیسیرید و کلســترول بد و 
در نهایت افزایش متابولیسم 
است. براى استفاده از این مزایا، 
دارچین را به دسر ها اضافه کنید. 
راه دیگر، نوشــیدن چاى دارچین به 

طور روزانه است.

یک جراح متخصص مغز و اعصاب گفت: فشار فیزیکى بیش 
از حد، نشستن ها و رانندگى هاى طوالنى مدت باعث آسیب به 

دیسک کمر مى شود.
علیرضا طبیب خویى، جراح متخصــص مغز و اعصاب گفت: 
فشار فیزیکى بیش از حد، رفتار هاى شــدید با ستون فقرات، 
نشســتن هاى طوالنى و رانندگى هاى طوالنى، باعث آسیب 
به دیسک مى شود.دیسک آسیب دیده با داخل شدن به کانال 
نخاعى باعث تنگ شدن آن مى شود. این بیمارى بیشتر در افراد 

باالى 50 سال دیده مى شود.او تأکید کرد:دیسک کمر و گردن 
در دوران میانسالى فعال مى شود، دیسک ها و زوائد استخوانى 

با ورود به کانال نخاع باعث تنگ شدن آن مى شوند.
هیات علمى دانشگاه علوم پزشــکى ایران گفت: تنگى کانال 
کمرى را مى توان آرتروز ستون فقرات نامید. گاهى مفصل هاى 
آسیب دیده با وارد شــدن به کانال نخاعى باعث گزگز در پا ها 
مى شوند.همچنین فشار بر عصب هاى ناحیه کمرى باعث کم 

شدن توان فرد و درد شدید مى شود.

وى گفت: از مشخصه اصلى این بیمارى، درد شدید پا ها پس 
از شروع به راه رفتن است که به مرور با گذشت زمان و افزایش 
درد، فرد کامال ناتوان و خانه نشــین مى شــود. در این حالت 
مهم ترین کمک جراحى است تا افراد بتوانند راه بروند و زندگى 
فعال ترى داشــته باشــند.هدف اصلى از جراحى بازگرداندن 

توانایى راه رفتن به بیمار است.
طبیب خویى گفت:در مراحل اولیه بیمارى با تقویت عضالت 
ستون فقرات مانند فیزیوتراپى و آب درمانى، مصرف دارو و طب 

سوزنى مى توان عالئم بیمارى را بهبود بخشید.
وى همچنین از تزریق (مواد ضــد درد وکورتون) داخل کانال 
کمرى براى برطرف کردن التهاب عصب هاى آن ناحیه و در 

موارد نادرى لیزر درمانى نام برد.
او از باال بودن وزن به عنوان فاکتــور خطر اینگونه جراحى ها 
نام برد و گفت: به بیمار توصیه مى شــود قبــل از انجام عمل 
جراحى با رژیم غذایى و در صورت امکان آب درمانى وزن خود 

را کاهش دهد.

کدام عضو در 
داشتن حال خوب 
یا بد ما نقش دارد؟

چگونه دیابت نوع 2 را کنترل کنیم؟اضطراب جدایى چیست؟ عالئم آن را بشناسید

کدام ادویه ها به افزایش
 سوخت و ساز بدن کمک مى کنند؟

فصل بد آنفلوآنزا در راه است؛ 
چگونه براى مقابله با آن آماده شویم؟

 فصل آنفوالنزا تقریبا همواره بخشى قابل پیش بینى از هر 
زمستان بوده است. با این وجود، شیوع کووید -19 وضعیت 
را کامال تغییر داده است. فصل آنفوالنزاى 2021-2020 
میالدى به دلیل اقدامات احتیاطى و قرنطینه ناشى از شیوع 
کووید -19 در عمل وجود نداشت و فصل آنفوالنزاى سال 
گذشته در مقایسه با ســال هاى پیش از شیوع کووید -19 

مالیم محسوب مى شد.
 با این وجود، بسیارى از کارشناسان حوزه سالمت پیش بینى 
مى کنند که فصل آنفوالنزاى 2022-2023 میالدى فصل 
شدیدى خواهد بود. علت آن چیست؟ استرالیا که در نیمکره 
جنوبى قرار دارد و فصل آنفوالنزاى خود را پیش از فصل ما 
تجربه مى کند، فصل آنفوالنزاى عجیب و غریبى را داشته 
است. استرالیا بدترین فصل آنفوالنزاى خود را در پنج سال 
گذشته تجربه کرده است با مواردى که طبق گزارش هاى 
بخش هاى ناظر دولتى سه برابر بیش از میانگین بوده است.

موارد ابتال بــه آنفوالنزا حدود دو مــاه زودتر از حد معمول 
به نقطه اوج خود رســید و این موضوع نشــان مى دهد که 

آنفوالنزا مواجه بوده آن کشــور با هجوم اولیه 
موسسه اســت. "آنتونى فائوچى"  مدیر 
عفونى اواخر ملى آلرژى و بیمارى هاى 

"بلومبــرگ" ماه گذشته به شبکه خبرى 
گفته بود: "نیمکره جنوبى فصل آنفوالنزاى بســیار بدى 
را پشت ســر گذاشته اســت. این فصل در آنجا زودتر آغاز 

طور که همه ما در طول شــد. آنفوالنــزا همان 
سالیان متمادى تجربه 
کرده ایم مى تواند یک 
بیمارى جدى باشد به 

خصوص زمانى که فصل بدى داشته باشید".
چرا ممکن است فصل آنفوالنزاى بدى داشته باشیم و اکنون 
براى آماده شدن به منظور مقابله با آن چه کارى مى توانیم 

انجام دهیم؟
متخصصان بیمارى هاى عفونى و بهداشــت عمومى در 
نیمکره شمالى به طور کلى به آن چه در نیمکره جنوبى روى 
مى دهد به عنوان عالئم هشدار دهنده اى نگاه مى کنند که 
مى توان از طریق آن پیش بینى کرد که وضعیت در زمستان 
چگونه پیش خواهد رفت. ســیاره زمین دو نیمکره دارد که 

فصل هاى ویروسى تنفســى اى در جهت عکس یکدیگر 
دارند. بنابراین، فصل آنفوالنزاى اســترالیا که به زودى به 
پایان مى رسد نشانه اى براى پیش بینى وضعیتى است که 
در نیمکره شمالى رخ خواهد داد. بر اساس آن چه اخیرا در 
استرالیا رخ داده به نظر مى رســد که ما از یک فصل شدید 
آنفوالنزا در امان نخواهیم بود. اگرچــه آن چه در نیمکره 
جنوبى رخ مى دهد لزوما و همواره عینا در نیمکره شــمالى 
تکرار نمى شود، اما عالمت هشــدارى در این باره است که 

براى چنین وضعیتى آماده شویم.
نکته دیگر آن که بســیارى از افراد در چندین سال اخیر به 
دلیل محدودیت هاى اعمال شده ناشى از شیوع کووید -19 
و سطوح پایین گردش آنفوالنزا در معرض این بیمارى قرار 

نگرفته اند. ایمنى در برابر ویروس هاى تنفسى، 
از جمله آنفوالنزا با گذشت زمان کاهش مى یابد. 

افراد چندین سال است که به طور طبیعى با ویروس 
مواجه نشده اند و بسیارى از آنان واکسن آنفوالنزا را دریافت 

نکرده اند. وضعیت این چنینى این خطر را افزایش 
مى دهد که افرادى که در برابر آنفوالنزا واکسینه 
نشده اند در صورت ابتال به موارد شدیدترى دچار 

شوند.
زمســتان پیــش رو اولین زمســتانى خواهــد بود که 

محدودیت هاى ناشى از شیوع کووید -19 در بیش تر مناطق 
جهان از جمله در بخش حمل و نقل عمومى برداشته شده 
اســت. در نتیجه، مردم دوباره در تعامل نزدیک با یکدیگر 

خواهند بود و دستورالعمل هاى بهداشتى بسیار کمى وجود 
دارد. چنین شرایطى وضعیت را براى افزایش احتمال انتقال 

آنفوالنزا و سایر ویروس هاى تنفسى مستعد مى سازد.

اکنون چگونــه از خود در برابــر آنفوالنزا 
محافظت کنیم؟

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ایاالت 
متحده فصل آنفوالنزا در آن کشور به طور کلى در ماه اکتبر 

شروع مى شود در فاصله دســامبر و فوریه به اوج 
خود مى رســد و مى تواند تا ماه مه ادامه 

یابد. به همین دلیل است که 

پزشکان توصیه مى کنند اگر مى توانید تا پیش از آبان واکسن 
آنفوالنزا را دریافت کنید.

مهم ترین کارى که افراد مى توانند انجــام دهند دریافت 
واکسن آنفوالنزا است، زیرا در سالیان اخیر به قدرى درگیر 
کووید بوده اند که آنفوالنزا را فراموش کرده اند در حالى که 
آنفوالنزا نیز مى تواند شدید باشــد. استفاده از ماسک هاى 
باکیفیتى مانند N۹۵ نیز ایده بدى نیســت. ماســک ها در 
پیشــگیرى از کوویــد-19 و 

آنفوالنزا موثر هستند.

علت دیسک کمر چیست؟

عض

شما مى تو
خود بگنجانید. عــال

سرعت بخشــیدن به فرایند هاى

ى  دارچین: دار
جمله کاهش ســطح اســی
هضم، مبارزه با آنفلوآنزا،

خــون
گگگگگلیس
در
اس
د
راه

ر مقایسه با ســال هاى پیش از شیوع کووید -19
حسوب مى شد.

ود، بسیارىاز کارشناسان حوزه سالمت پیش بینى 
2که فصل آنفوالنزاى 2022-2023 میالدىفصل

خواهد بود. علت آنچیست؟ استرالیا که در نیمکره 
رار دارد و فصل آنفوالنزاى خود را پیش از فصل ما 
ى کند، فصل آنفوالنزاى عجیب و غریبى را داشته 
ترالیا بدترین فصل آنفوالنزاى خود را در پنج سال 
جربه کرده است با مواردى که طبق گزارش هاى 
ى ناظر دولتى سه برابر بیش از میانگین بوده است.

ال بــه آنفوالنزا حدود دو مــاه زودتر از حد معمول 
وج خود رســید و این موضوع نشــان مى دهد که 

آنفوالنزا مواجه بوده ور با هجوم اولیه 
موسسه "آنتونى فائوچى"  مدیر 
عفونى اواخرى و بیمارى هاى 

"بلومبــرگ"ته به شبکه خبرى 
": "نیمکره جنوبى فصل آنفوالنزاى بســیار بدى 

ســر گذاشته اســت. این فصل در آنجا زودتر آغاز 
طور که همه ما در طول فوالنــزا همان 

تمادى تجربه 
مى تواند یک

جدى باشد به 
 زمانى که فصل بدى داشته باشید".

ن است فصل آنفوالنزاى بدى داشته باشیم و اکنون 
ده شدن به منظور مقابله با آن چه کارى مى توانیم 

یم؟
ان بیمارى هاى عفونى و بهداشــت عمومى در 
شمالى به طور کلى به آن چه در نیمکره جنوبى روى 
ه عنوان عالئم هشدار دهنده اى نگاه مى کنند که 
ز طریق آن پیش بینى کرد که وضعیت در زمستان 
که د دا ه ک ن ند ز ه ا س فت اهد شخ

آنفوالنزا در امان نخواهیم بود. اگرچــه آن چه در نیمکره 
جنوبى رخ مى دهد لزوما و همواره عینا در نیمکره شــمالى 
تکرار نمى شود، اما عالمت هشــدارى در اینباره است که 

براى چنین وضعیتى آماده شویم.
نکته دیگر آن که بســیارى از افراد در چندین سال اخیر به 
دلیل محدودیت هاى اعمال شده ناشى از شیوع کووید -19

و سطوح پایین گردش آنفوالنزا در معرض این بیمارى قرار 
نگرفته اند. ایمنى در برابر ویروس هاى تنفسى، 
از جمله آنفوالنزا با گذشت زمان کاهش مى یابد. 

افراد چندین سال است که به طور طبیعى با ویروس 
مواجه نشده اند و بسیارى از آنان واکسن آنفوالنزا را دریافت 

نکرده اند. وضعیت این چنینى این خطر را افزایش 
مى دهد که افرادى که در برابر آنفوالنزا واکسینه 
نشده اند در صورت ابتال به موارد شدیدترى دچار

شوند.
نىتانى خواهــد بود که  زمســتان پیــش رو اولین زمســ

محدودیت هاى ناشى از شیوع کووید -1919 در بیش تر مناطق 
جهان از جمله در بخش حمل و نقل عمومى برداشته شده 
یکدیگ لنزدیکبا ا ت د ه با د دم جه نت د ت اس

محافظت کنیم؟
پیشگیرىاز بیمارى ایاالت  براساس گزارش مرکزکنترل و
به طور کلى در ماه اکتبر آن کشور متحده فصلآنفوالنزا در

شروعمى شود در فاصله دســامبر و فوریه به اوج
خود مى رســد و مى تواند تا ماه مه ادامه 

به همیندلیل است که  یابد.

آنفوالنزا نیز مى تواند شدید باشــد. استفاده از ماسک هاى
۵باکیفیتى مانند N۹۵ نیز ایده بدى نیســت. ماســک ها در

کوویــد-19 و پیشــگیرى از
آنفوالنزا موثر هستند.

ه به سمت 
 ایم و
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م،

د که 
مى توانیم 

وگیرى کنیم براى 
رار گیرد،از انتقال این 

نای بی نب بتپز ی رى پرب ی ت

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 انتشــار 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 3658 مورخ 1401/05/29  خانــم عصمت یوســفى کجانى فرزند 
محمدعلى ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 88/60  مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 718 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/29 – م الف: 1375111 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/186

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 انتشــار 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 2962 مــورخ 1401/04/28 آقــاى رضا آیتــى پور فرزنــد کریم 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 168/45  مترمربــع قســمتى 
از پالك شــماره 9 فرعــى از 1225 اصلى واقــع در قطعه 10 بخــش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشار 
نوبــت اول:1401/06/14 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/29 –

م الف:1375068 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/193

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

شــماره نامه: 26003240 – تاریخ ارســال نامه:1401/06/12 -  1. راى شماره 
140160302026005023 مورخ 1401/4/2 مالکیت آقاى/ خانم احمد جمدى به 
شناسنامه شماره 90235 کدملى 1281897124 صادره فرزند محمدرضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به مساحت 157,98 مترمربع 
پالك شماره 136 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان از سند انتقال 83125- 1400/7/27 دفتر 89 اصفهان که 

به متقاضى انتقال شده و در جریان ثبت میباشد.
2. راى شماره 140160302026005182 مورخ 1401/4/2 مالکیت آقاى/ خانم 
محمود جمدى به شناسنامه شــماره 90236 کدملى 1281897116 صادره فرزند 
محمدرضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان تجارى به 
مســاحت 157,98 مترمربع پالك شــماره 136 فرعــى از 15177 اصلى واقع در 

اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از سند انتقال 83125- 
1400/7/27 دفتر 89 اصفهان که به متقاضى انتقال شده و در جریان ثبت میباشد 

لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/06/29 - م الف: 1375793 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/6/195

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 2849 و 2848 مورخ 1400/06/10 آقاى احسان عادل نیا نجف آبادى 

فرزند غالمرضا سه دانگ مشــاع و خانم حدیثه معینى نجف آبادى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 118/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 221 
اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/29 – م الف:1375040حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/197

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 انتشــار 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 3004 مــورخ 1401/04/29 خانــم اعظم الســادات اســماعیلیان 
فرزنــد ســیداحمد ششــدانگ یکبابخانــه  نیمه ســاز  بــه مســاحت 220/97 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 500 اصلى واقع در قطعــه 6 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشار 
نوبــت اول: 1401/06/14 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/29   -
م الف: 1375301 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/199

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بــار و کاالى 
درون شــهرى شــهردارى اصفهــان از فراهم شــدن 
زیرســاخت هاى هوشمندسازى در راســتاى نظارت و 
کنترل حمل ونقل بار در این سازمان به صورت تخصصى 
خبر داد. على عبداللهى گفت: طبق تکالیف ابالغ شده از 
سوى قوه قضائیه و ستاد مبارزه با قاچاق کاال، شهردارى ها 
باید جهت اعمال نظارت بر حمل ونقل بار در شهر اقداماتى 
انجام دهند و تمام بارهایى که در شهرها جابه جا مى شود 
باید همراه با صدور بارنامه حاوى اطالعاتى از جمله مبدا و 
مقصد، نوع، صاحب کاال و بیمه نامه باشند. وى افزود : در 
حال پیگیرى براى به روزرسانى، توسعه و پشتیبانى مربوط 

به سامانه ها هستیم، زیرا بحث نظارت حمل ونقل بار درون 
شهرى یک فرآیند بین بخشى است؛ البته براى مباحث 
نظارتى و میدانى به کمک ســازمان فاوا، مرکز کنترل 
ترافیک شهردارى و پلیس راهور نیاز داریم. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالى درون شهرى 
شهردارى اصفهان تأکید کرد: ایجاد تمامى زیرساخت ها 
با محوریت سازمان حمل ونقل و بار توانسته است مدیریت 
حمل ونقل بار درون شهرى اصفهان را ساماندهى کند و 
در ادامه با همکارى و هم افزایى برنامه هایى که طبق سند 
استراتژیک این سازمان وجود دارد، مدیریت حمل ونقل و 

بار را توسعه و بهبود خواهیم داد.

معاون نظارت و بازرسى اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: 79 هزار و 954 مورد بازرسى و 
نظارت از نحوه عرضه کاال و خدمات اصناف در اســتان 

اصفهان شده است.
اکبر عادل مرام گفت: در بازرسى ها 11 هزار و 491 فقره 
پرونده تخلف به ارزش 142 میلیارد تومان تشــکیل و 
براى ســیر مراحل قانونى به تعزیرات حکومتى ارسال 

شده است.
وى ادامه داد: دراین مدت 13 هزار و 837 فقره گزارش و 
شکایت مردمى در خصوص کاال و خدمات نیز دریافت و 
14 هزار و 728 مورد تخلف در این بازرسى ها کشف شد.

معاون نظارت و بازرســى اداره کل صنعــت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با تاکید بر تداوم نظارت ها و رصد 
فرایند هاى تامین، توزیع و عرضه از طریق ســامانه ها، 
گفت: اقدامات نظارتى این اداره کل در راستاى صیانت 
از حقوق مصرف کنندگان با جدیــت و با همراهى همه 
دستگاه هاى نظارتى اســتانى در حال پیگیرى است و با 

متخلفان بر اساس مقررات برخورد مى شود.
عادل مرام اضافه کرد: نظارت بر توزیــع موادغذایى و 
کاال هاى اساسى، میوه و تره بار، عمده و خرده فروشى ها، 
انبارها، سوپر مارکت ها، و واحد هاى عرضه محصوالت 
کشاورزى در طول سال و بصورت مستمر انجام مى شود.

حمل ونقل بار در اصفهان
آماده هوشمند شدن است

انجام 80000 بازرسى
در بازار اصفهان

واگذارى 8000 مترمربع 
اراضى دولتى انارك 

8000 مترمربـع از اراضى دولتى شـهر انارك براى 
تامیـن خدمات در محـدوده و حریم شـهرى واگذار 
شـد. رئیس اداره راه و شهرسـازى شهرستان نایین 
گفـت: ایـن واگذارى هـا شـامل دو پـالك زمین با 
کاربرى ادارى- انتظامى و ادارى بوده اسـت که در 
وسـعت هاى 4280 مترمربـع و 3803 مترمربـع به 

دستگاه هاى اجرایى اختصاص داده شد.

پاالیشگاه اصفهان اول شد
پاالیشگاه اصفهان براساس ارزش فروش شرکت ها 
در بازار فیزیکى بورس کاال اول شـد. بورس کاالى 
ایـران برترین هاى بـورس کاال را براسـاس ارزش 
فروش شرکت ها در بازار فیزیکى بورس کاال اعالم 
کرد. براین اساس، شـرکت پاالیش نفت اصفهان با 
ثبت معامله 153 هزار و 4 تن وکیوم باتوم، لوب کات 
سـبک و آروماتیک سـنگین به ارزش بیـش از یک 

هزار و 372 میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

هشدار رگبار پراکنده
در اصفهان

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفـت: رگبارهاى پراکنـده و رعدوبـرق در روزهاى 
سه شنبه و چهارشـنبه در جنوب، نیمه غربى و مرکز 
و روز پنج شنبه در شـمال استان پیش بینى مى شود. 
آسـیه آقایى اظهار داشـت: نقشـه هاى هواشناسى 
بیانگر جـوى نسـبتًا ناپایدار تـا اواخر هفتـه بر روى 
استان است.وى افزود: بر این اساس وضعیت جوى 
در اکثر مناطق به صورت کمى ابرى، گاهى افزایش 
ابر و وزش باد نسبتًا شـدید، در برخى مناطق گاهى 
شدید همراه با خیزش موقت گرد و خاك پیش بینى 

مى شود.

اجراى 6 تور فناورانه براى
رفع مشکالت شهر

رئیس اداره ارتباط با صنایع و شرکت هاى دانش بنیان 
شـهردارى اصفهـان از اجراى شـش تـور فناورانه 
در حوزه هـاى حمل ونقل و قطارشـهرى، پسـماند، 
اتوبوسـرانى، خدمات ایمنى و آتش نشانى، پارك ها 
و فضاى سـبز، عمران و نوسـازى خبـر داد و گفت: 
درصدد هسـتیم فنـاورى را به صـورت پایلوت وارد 
شهردارى کنیم. مهدى شایق با بیان اینکه فراخوان 
شـرکت در ایـن تورهـاى فناورانـه اعـالم خواهـد 
شـد، گفت: پیمانکاران برگـزارى تـور فناورانه طى 
فراخوان هایى انتخاب شـدند و در ابتدا در قالب این 
تور یـک شـناخت اولیه از سـازمان مربوطـه انجام، 
نیازهاى سـازمان احصـا مى شـود و در اختیـار کل 

مجموعه هاى دانش بنیان قرار مى گیرد.

خبر

خورشید کیایى
«نه ایرانى اش هست و نه خارجى. داروهاى بیماران خاص، 
هر چند وقت یکبار نیست و نایاب مى شود.» این گفته هاى 
یک بیمار اصفهانى است که بیمارى ام.اس دارد. زن جوان 
روى یکى از نیمکت هاى انتظار داروخانه نشسته و سرگردان 
و آشفته اســت. به قول خودش این پنجمین داروخانه اى 
اســت که آمده اما خبرى از داروهایش نیست. کمبود دارو 
تنها مختص این زن جوان نیست، خیلى هاى دیگر هم که

 آمده اند دست خالى از داروخانه بیرون مى روند. 
کمبود دارو در داروخانه هاى اصفهان خیلى وقت است که 
از طریق ُمســّکن هاى مقطعى مثل تزریق سهمیه بندى 
شــده داروها به داروخانه ها رفع شده اما هیچوقت نسخه 
درمانى درستى براى آن پیچیده نشده است. در تازه ترین 
سخنان معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اما امیدهاى تــازه اى نهفته بود. او در آخرین جلســه اى 
که یکى دو روز پیش برگزار کرد در جمــع خبرنگاران به 
صراحت گفت که قرار است وضعیت کمبود دارو در اصفهان 

ساماندهى شود.
محمد اعتبارى در حالى این سخنان را عنوان کرد که اکنون 
داروخانه هاى اصفهان با مشکالت جدى در زمینه کمبود 
دارو مواجه هستند. وى اما با نگاهى امیدوارنه اعالم کرد که 
مسئله کمبود دارو نسبت به دو ماه گذشته در داروخانه هاى 

اصفهان از وضعیت بهترى برخوردار شده است.
گرچه او از فاصله داشتن تا رسیدن به وضعیت ایده آل براى 
رفع مشکالت دارویى اصفهان نیز گفت، مشکالتى که با 
وجود اجرا شدن طرح دارویار هنوز نتوانسته آنطور که باید 
و شاید به نتیجه برسد اما این اطمینان را به بیماران داد که 

مشکالت کمتر خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول، تولید داروهاى داخلى یکى از 
اهدافى است که قرار اســت در طرح دارویار دنبال شود و 
فرایند تولید دارو را که نســبتاً فرایندى زمانبر محســوب

 مى شود، کاهش دهد.
از صحبت هاى معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اینگونه برداشت مى شــود که قرار است در آینده 

نزدیک، نقطه امیدى براى بیماران و به خصوص کسانى که 
بیمارى خاص دارند ایجاد شود اما تا رسیدن به این مرحله 
هر چند کوتاه، این ســئوال پیش مى آید که آیا مى شود به 
بیمارانى که دارو از نیازهاى اصلیشــان محسوب مى شود 

بگوییم صبر اختیار کنید؟
صبر در برابر «کمبود دارو» گاهى معادل این است که یک 
انسان به راحتى از دســت برود؛ موضوعى که بسیارى از 

بیماران در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.
براى على. ف این مسئله بسیار جدى اســت: «نبود دارو 
مشکلى است که بیماران پیوند کلیه را بسیار اذیت مى کند، 
اینکه هر سرى یکى از داروها نیست و ناچاریم داروهایمان را 
عوض کنیم و داروى اصلى یافت نمى شود، دردناك است. 
خیلى وقت ها این کمبودها به ما آسیب هاى زیادى مى زند. 
گاهى باید داروى دیگرى مصرف کنیم و همین ممکن است 

باعث شود عوارضى براى بیمار به وجود آید».
گرچه متولیان علم پزشــکى اصفهان به شکل دیگرى به 
این مســئله نگاه مى کنند و به نظر آنها مشکالت تأمین 
دارو براى بیماران خاص، سرطانى و صعب العالج چندان 
هم حاد نیست اما وقتى به دست مردمى که نسخه آنها را 
پزشــکان پیچیده اند و آنها را روانه داروخانه ها کرده اند، 
نگاه مى کنیم کمبــود دارو ملموس تر مى شــود؛ برخى 
داروخانه ها میزان دارویى که پزشــک براى بیمار تجویز 
کرده را کامــل نمى دهند و مثًال به جاى دو بســته قرص 
به تشخیص خود یک بســته قرص در کیسه داروى بیمار 
مى گذارند و در پاسخ به نحوه کار خود تنها به کمبود دارو و 

صرفه جویى در شرایط حاضر بسنده مى کنند.
مرد جوانى که ســابقه پیوند کلیه دارد در پاســخ به اینکه 
چرا داروى ایرانى مصرف نمى کنــد، مى گوید: «داروهاى 
ایرانى براى بسیارى از بیماران پیوند کلیه، عوارض بسیار 
کالفه کننده اى مانند حساسیت و خارش شدید بدن دارد و 
از طرفى اثرگذارى داروى خارجى هم آنطور که باید ندارد، 
به همین دلیل حتى پزشــک معالج بیمار هم این داروها را 

قبول نمى کند.»
خیلى از پزشکان هم تجویز داروى داخلى را قبول نمى کنند 

چون برایشان مســئولیت دارد. به گفته آنها داروى ایرانى 
پیوند کلیه ســطح ایمنى را به میزانى که مى خواهیم نگه 
نمى دارد. اما در این میان حرف بیماران هم این اســت که 
گاهى شرایطى پیش مى آید که یکى از داروها را خارجى و 
یکى دیگر را داخلى تهیه مى کنیم و با این تداخلى که ایجاد 

مى کند، حفظ تعادل سطح ایمنى با چالش مواجه مى شود. 
کمبود دارو البته تنها مربوط به بیماران ســرطانى، کلیوى 
و داراى نقص ایمنى نیست، بیماران اعصاب و روان هم با 

مشکالت جدى در این باره روبه رو هستند.
رضا از جمله کســانى اســت که براى تهیــه داروهایش

 داروخانه هاى زیــادى را در اصفهان گشــته اما به قول 
خودش با اینکه دو هفته مى شود که او در حال پرس و جو از 
داروخانه هاى مختلف است اما دارویى که مى خواهد تهیه 

کند خارجى است و به همین خاطر کمیاب است. 
جالب اینکه او هم ترجیح مى دهد که داروى مشابه ایرانى 

را نخرد و درباره اینکه چرا داروى ایرانى که قیمت مناسب 
ترى دارد را مصرف نمى کند، مى گوید: «اثربخشى نمونه 
ایرانى این دارو زیاد نیست. من خودم یکسال نمونه ایرانى 
اش را استفاده کردم و به دلیل حمله عصبى در بیمارستان 
بسترى شدم و مجبور شــدم خارجى اش را بخرم. البته تا 
چهار یا پنج ماه در ســال فقط پولم به خرید نمونه خارجى 

این دارو مى رسد.»
مرد جوان ادامه مى دهد: «این دارو را مصرف نکنم، بیمارى ام 
شدت پیدا مى کند. نهایت این بیمارى افتادن در خانه است. 
کم کم دست و پا از کار مى افتد. البته شدت و سیر بیمارى 
هرکس فرق دارد و ممکن است داروهاى متفاوتى مصرف 

کنند.»
در این بلبشو، داروخانه دارها هم چندان راضى نیستند و از 
کسرى دارو کالفه شده اند. به گفته یکى از داروخانه دارها 
در خیابان بزرگمهر، تا پیش از گرانى دارو، بیمار از یک دارو 

دو بسته مى خرید اما امروز فقط یک بسته مى خرد، افزایش 
قیمت دارو با کمبود دارو پیوند ناگسستنى دارد گرچه در این 
میان سهمیه متصدیان داروخانه ها هم کم شده و شرکت 
هاى پخش حتى برخى داروهاى ایرانى را هم کمتر از گذشته 

به دست آنها مى رسانند که پاسخگوى نیازشان نیست .
در این میان بسیارى از متصدیان داروخانه ها هم حاضر به 
گفتگو نمى شوند و ترجیح مى دهند کمبود دارو در داروخانه 

هایشان کمتر رسانه اى شود.
کمبود و افزایش بى رویه قیمت، از داروهاى ســاده گرفته 
تا داروهاى پیچیده تر یک علت بیشــتر ندارد؛ نوســانات 
ارزى و تحریم ها کــه هر چه مى گذرد مشــکل کمبود 
دارویى در کشــور را بغرنــج تر مى کنــد، گرچه مقامات 
علوم پزشــکى اصفهان همچنان امیدوارنــد که با تولید 
داروها در داخل کشــور بســیارى از مشــکالت دارویى 

حل شود.

گرانى و کمبود دارو، داروخانه هاى اصفهان را گرفتار کرده است 

درد  دارو 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: همزمان 
با آغاز سال تحصیلى جدید از 53 دستگاه میدل باس در اصفهان 

رونمایى مى شود.
حسین حق شناس اظهار کرد: میدل باس ها از نظر ظاهرى شبیه 
اتوبوس معمولى شهرى اما از نظر ابعاد، کوچک تر و داراى قدرت 
مانور بیشترى هســتند. وى افزود: طول این خودروها 8.5 متر و 
ظرفیت مسافران آن 26 نفر است و از نظر کیفیت امکانات همانند 
اتوبوس هاى شهرى هستند.  حق شناس با اشاره به برنامه خرید 
100 دستگاه میدل باس تا پایان سال جارى تصریح کرد: بر اساس 
توافقات به عمل آمده 53 دستگاه از این خودروها تا اواخر شهریور 
ماه  تحویل ناوگان حمل و نقل عمومى مى شود و بقیه تا پایان سال 

جارى به ناوگان افزوده خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان هدف از خرید 
میدل باس ها را عالوه بر تردد آسان در گذرهاى شهرى، کارایى باال 
براى سرویس دهى به دانش آموزان عنوان و بیان کرد: میدل باس ها 
از نظر هزینه مقرون به صرفه هستند و با استقبال دانش آموزان نیز 
مواجه مى شوند و تعدادى از آن ها به سرویس مدارس تعلق خواهد 

گرفت.
وى با اشــاره به هزینه 1400 میلیارد ریالى براى خرید 53 میدل 
باس   خاطرنشــان کرد: تعداد 53 دســتگاه از ایــن خودروها در 
روز چهارشــنبه 30 شــهریورماه همزمان با بازگشایى مدارس

 رونمایى خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سهامى  آب منطقه اى اصفهان گفت: طرح جامع آب حوضه 
زاینده رود در حال مطالعه اســت و پس از تکمیل مطالعات و تایید وزارت نیرو 

عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد.
حسن ساسانى در خصوص زمان توزیع آب براى کشت پاییزه کشاورزان شرق 
اصفهان ، 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 امکان توزیع آب در 

آبان ماه را نمى توانیم داشته باشیم.
وى ادامه داد: متأسفانه با توجه به پیش بینى سازمان هواشناسى بارش هاى مؤثر 
بر منابع آبى استان از نیمه دوم آذرماه خواهد بود و این درحالى است که پیش بینى 
مى شــود حجم ســد تا پایان آذر ماه به حدود 118 میلیون مترمکعب برسد. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه براساس اعالم هواشناسى 
بارش هاى دى و بهمن امسال نرمال و اســفندماه باالتر از نرمال خواهد بود، 
افزود: برنامه منابع و مصارف وزارت نیرو براى ســال آبى 1401- 1402 هنوز 
تنظیم نشده و در مهرماه پس از بررسى دقیق تر شرایط و الگوهاى هواشناسى و 
بارش هاى احتمالى، این برنامه تهیه و به استان ابالغ خواهد شد و بر اساس آن 

براى بخش هاى مختلف مصارف برنامه ریزى خواهیم کرد.
وى افزود: براى سال آبى کنونى (1400- 1401) پیش بینى این بود که تا پایان 
شهریور امسال یک هزار و 150 میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد زاینده رود 
شود در حالى که تا 22 شهریورماه، ورودى سد حدود 950 میلیون مترمکعب بوده 
و به بیان دیگر به دلیل نبود بارندگى در فروردین و اردیبهشت امسال 150 میلیون 

مترمکعب آب کمتر از حجم پیش بینى شده وارد سد زاینده رود شده است.

رونمایى از 53 دستگاه میدل باس
همزمان با آغاز سال تحصیلى

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان:

 امکان توزیع آب براى کشاورزان در آبان ماه نداریم
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تیم فوتبــال اتحاد کلباء زیرنظر فرهــاد مجیدى در هفته 
گذشــته مقابل الظفره قرار گرفت و با نتیجه 2 بر صفر به 
پیروزى رســید. مجیدى در این بازى وقتى بازى با نتیجه 
تساوى بدون گل دنبال مى شــد 3 تعویض خود را انجام 
داد که نقطه تحول در این دیدار شــد و یارهاى تعویضى 
گل هاى پیروزى بخش را به ثمر رساندند. در همین رابطه 
شبکه «ابوظبى اســپورت» در بررسى بهترین هاى هفته 
ســوم لیگ امارات تعویض هاى طالیى فرهاد مجیدى را 
به عنوان بهترین تصمیم در بخش «نقطه تحول» گذاشت 
تا اقدام فرهاد مجیدى بهترین تصمیم هفته لیگ امارات 

لقب بگیرد.

فرهاد بهترین مربى
 هفته امارات

03

روز گذشته نیس در هفته هشتم لیگ فرانسه میزبان آنژه 
بود اما تیم لوسین فاوره خیلى زودتر از آنچه فکر مى کرد 
10 نفره شــد. بازیکنان آنژه بودند که بازى را آغاز کردند و 
بعد از یکى دو پاس، عبدا... سیما، مهاجم آنژه راهى دروازه 
نیس شده بود که ژاد کلر تودیبو پشت محوطه جریمه او را 
سرنگون کرد. در حالى که یکى دو مدافع نیس نزدیک به 
صحنه بودند، باستین دوشوپى، داور بازى، در تصمیم بحث 
برانگیز کارت قرمز را به تودیبو نشان داد تا او در ثانیه 9 بازى 
از زمین اخراج شود. این احتماًال سریع ترین اخراج در تاریخ 

5 لیگ معتبر فوتبال اروپاست.

سریع ترین اخراج تاریخ

نمایش درخشان و پاس گل ستاره ایرانى فاینورد براى جلوگیرى 
از باخت سنگین این تیم کافى نبود.

سه روز پس از زدن دو گل مقابل اشتروم گراتس اتریش در هفته 
دوم مرحله گروهى لیگ اروپا کــه بهترین نمایش فصل 23-
2022 علیرضا جهانبخش را ثبت کرد، فرصتى به وجود آورد تا 
این ستاره ایرانى قبل از اضافه شدن به اردوى تیم ملى بازهم 

یک عملکرد خوب دیگر داشته باشد که همین کار را هم کرد.
ملى پوش ایرانى فاینورد که با صبر و انتظار براى رســیدن به 
ترکیب تیمش توانســت به جمع 11 بازیکن اصلى برسد و در 
دو مسابقه لیگ اردیویسه نیز پاس گل داده بود، روز یک شنبه 
هم خیلى زود این روند را ادامه داد و موفق شــد روى تک گل 
حساس ترین بازى هفته لیگ هلند موثر باشــد و فاینورد را از 

آیندهوون پیش بیاندازد.
تیم فوتبال فاینورد در حالى که براى چهارمین مســابقه پیاپى 
علیرضا جهانبخش را در ترکیب ابتدایى داشت، از ساعت 17 روز 
گذشته در استادیوم فیلیپس، یکى از مسابقات هفته هفتم لیگ 
اردیویســه هلند را مقابل تیم رده سومى آیندهوون برگزار کرد 
که على رغم نمایش هجومى و عملکرد کم نقص جهانبخش 

شکست خورد.
جهانبخش در دقیقه 3 دیدار مقابل آیندهوون با پرس روى مدافع 
چپ حریف و توپ گیرى، شــکل هجومى به تیمش داد و یک 
حمله را آغاز کرد که در ادامه خیلى زود صاحب توپ شد و با یک 
پاس در عرض دیدنى، اسامه ادریسى را در فرصت مناسبى قرار 
داد تا این بازیکن با یک شــوت فنى استثنایى از پشت محوطه 

جریمه گل اول را بزند.
یاران جهانبخش که پیش از این در هیچ مسابقه اى از فصل جدید 

لیگ اردیویسه هلند باخت نداشته و پنج 
پیروزى و یک مساوى داشتند، در دیدار 
مقابل آیندهوون نتوانستند به روند خوب 
خود ادامه بدهند و در یک جدال جذاب و 
نفسگیر که هفت گل به همراه داشت، در 

نهایت شکست خوردند.
فاینورد با گلى کــه در دقیقه 83 دریافت 
کرد، بــا نتیجه 4 بر 3 مقابــل آیندهوون 
مغلوب شــد تا نتواند از امتیاز 16 باال برود 
و با این باخت به رتبه ســوم سقوط کرد 
تا حریف آنها موقتا صدرنشــین لیگ 

اردیویسه هلند شود.
علیرضا جهانبخش، ســتاره ایرانى 
فاینورد پس از درخشش در لیگ اروپا 
و زدن دو گل مقابل اشتروم گراتس 
اتریش، سومین پاس گل فصل خود در 

لیگ اردیویسه را داد و در رده سوم جدول 
برترین پاسورهاى لیگ هلند قرار گرفت.

این ملى پوش ایرانى که ســابقه کســب 
عنوان بهتریــن بازیکن فصل هلنــد و قرار 

گرفتن در رتبه دوم جدول برترین پاســورهاى 
لیگ اردیویســه را همراه بــا تیم آلکمار 

دارد، امســال هم امیدوار است این 
موفقیــت را همراه بــا فاینورد

 تکرار کند.

درخشش ستاره ایرانى 
هم مانع باخت 
فاینورد نشد

04

تیم فوتبال پارى سن ژرمن در هفته هشتم لیگ فرانسه به 
مصاف لیون رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزى رسید. 
گل پیروزى بخش پاریسى ها را در این بازى لیونل مسى در 
دقیقه 5 به ثمر رساند. اسطوره آرژانتینى با این گل از رکورد 
خارق العاده کریستیانو رونالدو عبور کرد. مسى با گلش به 
لیون تعداد گل هاى خود به غیــر از پنالتى ها به عدد 672 
رســاند و از این حیث از رکورد گلزنى رونالدو که 671 بود، 
گذشت. مسى دارنده 7 توپ طالى بهترین بازیکن دنیا این 
روزها رکوردهاى رونالدو را یکى پس از دیگرى مى شکند.

رونالدو تسلیم مسى شد

05

با نظر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قرارداد مهاجم این تیم 
افزایش پیدا کرد. مهدى عبدى مهاجم تیم پرسپولیس که در 
چند وقت اخیر خواهان افزایش قراردادش شده بود، درنهایت 

شد و با نظر رضا درویش مدیرعامل موفق به این کار 
پرســپولیس رقم قرارداد این 
بازیکن افزایش پیدا 
کــرد. این در 
حالى است که 
برخــى دیگر 
بازیکنــان  از 
پرســپولیس هم 
خواهــان افزایش 
رقم قــرارداد خود 

شده بودند.

افزایش رقم قرارداد 
یک پرسپولیسى

ســرمربى پرتغالى ســپاهان پــس از چند روز 
اســتراحت به شــاگردانش بار دیگر تمرینات 

سپاهان را زیر نظر گرفته است.
هر چقدر مســابقات لیگ بیست و دوم در شروع 
براى طالیى پوشــان اصفهانى رویایى و شیرین 
دنبال شد، در چهار هفته بعدى غیرقابل پیش بینى 
و دور از انتظارات آنها بود تا در پایان هفته ششم 
و شروع اولین تعطیالت لیگ برتر بیست و دوم، 
شاهد فاصله اى 5 امتیازى میان این تیم و صدر 

جدول باشیم.
سپاهان در هفته ششم در حالى مقابل آلومینیوم 
در نقش جهان به تساوى بدون گل رضایت داد 
که چهارمین مسابقه بدون پیروزى به نام آنها ثبت 
شد تا ضرورت ترمیم نقاط ضعف تیم در تعطیالت 

اولویت بگیرد. 
پس از چند روز تعطیلى و در شــرایطى که شش 
ســپاهانى (پیام نیازمند، رامیــن رضاییان، امید 
نورافکن، یاسین سلمانى، محمد کریمى و شهریار 
مغانلو) در اردوى تیم ملى حضور داشــتند و در 
نهایت سه نفر از آنها در لیســت نهایى تیم ملى 
براى حضور در اردوى اتریش قرار گرفتند، از روز 
شنبه فاز جدید تمرینات این تیم در مجموعه باغ 

فردوس زیر نظر ژوزه مورایس آغاز شد. 
سپاهان در شروع دوباره مسابقات باید به تهران 
سفر کند و مقابل هوادار قرار بگیرد؛ جایى که براى 
پیروزى به آن قدم خواهد گذاشت و با گرفتن 3 
امتیاز آرامش به اردوى شاگردان مورایس پس از 

سه تساوى و یک شکست بازخواهد گشت.

آغاز دوباره مأموریت مورایس در سپاهان

مربى سابق فوتبال اصفهان درباره بازگشت کارلوس 
کى روش به تیم ملى ایران اظهار داشــت: بازگشت 
کى روش باعث بــه وجود آمــدن بحث هاى زیادى 
در جامعه فوتبال شده و بیشــترین بحث درباره نوع 
برخوردى اســت که با دراگان اســکوچیچ شد، فکر 
مى کنم که ما رفتار درســت و حرفه اى با اسکوچیچ 

نداشتیم.
رسول کربکندى افزود: اســکوچیچ در بحرانى ترین 
شــرایط هدایت تیم ملى ما را پذیرفــت و در زمانى 
که بســیارى تصور مى کردند کار تیم تمام شــده و 
جام جهانى را از دســت داده ایم، توانست ما را به جام 

جهانى ببرد .
وى تصریح کرد: قرارداد اســکوچیچ تا آخرین بازى 
ما در مرحله گروهى اعتبار داشت و اگر همان روزى 
که صعودمان قطعى شــد، حق و حقوق اسکوچیچ را 
پرداخت و بعد او را برکنار مى کردیم، کسى اعتراضى 
نداشت، اما به جاى این کار او را براى هدایت تیم ملى 
در قطر انتخاب کردیم و در چند ماه گذشته بارها روى 
همکارى با اسکوچیچ تاکید کردیم و به ناگهان مهدى 
تاج به عنوان یکى از وعده هاى انتخاباتى قول بازگشت 
کى روش را مى دهد و به محض رســیدن به ریاست 
فدراســیون کى روش را بازگرداند، این پروسه از نظر 

اخالقى و اصول حرفه اى، رفتار درستى نبود.
وى ادامــه داد: من نســبت به عملکرد اســکوچیچ 
انتقاداتى داشــتم و بــه نظرم کــى روش کاریزماى 
قوى ترى نسبت به اســکوچیچ دارد، اما نمى دانم در 
این زمان باقیمانده تا شروع جام جهانى چه برنامه اى 

در نظر دارد.
کربکندى گفت: کى روش مى تواند جلوى دودستگى 
و اختالف نظرهاى به وجود آمده در تیم ملى را بگیرد 
و حواشى را جمع کند. به هر حال کى روش به تیم ملى 
برگشــت و باید منتظر ماند و دید که چه چیزى براى 
فوتبال ما به ارمغان مى آورد. اگر قرار است که با انجام 
3 بازى حذف شویم، اسکوچیچ هم مى توانست همین 
کار را انجام دهد. وى متذکر شد: قرار نیست قهرمان 
جهان شــویم، ولى آرزوى فوتبال ما صعود از مرحله 
گروهى و رســیدن به مرحله حذفى اســت. در قطر 
هر اتفاقى فراتر از ایــن رخ دهد، مى توانیم بگویم که 

بازگشت کى روش انتخاب درستى بوده است.
کربکندى انتقادات مطرح شــده نســبت به سیستم 
دفاعــى مدنظر کــى روش را نادرســت دانســته و 
خاطرنشــان کرد: خوب دفاع کردن و بهره گرفتن از 
ســاختار دفاعى قدرتمند یکى از راه هاى موفقیت در 

تورنمنت هاى بزرگى مثل جام جهانى است.

کربکندى: کى روش شناخت خوبى از
 فوتبال ما دارد

ورزشورزش

لیگ اردیویسه هلند باخت نداشته و پنج 
پیروزى و یک مساوى داشتند، در دیدار 
مقابل آیندهوون نتوانستند به روندخوب
خود ادامه بدهند و در یک جدال جذاب و
نفسگیر که هفت گل به همراه داشت، در

نهایت شکست خوردند.
3فاینورد با گلى کــه در دقیقه 83 دریافت 
3 بر 3 مقابــل آیندهوون  4کرد، بــا نتیجه 4
6مغلوب شــد تا نتواند از امتیاز 16 باال برود 
و با این باخت به رتبه ســوم سقوط کرد
تا حریف آنها موقتا صدرنشــین لیگ 

اردیویسه هلند شود.
علیرضا جهانبخش، ســتاره ایرانى 
فاینورد پس از درخشش در لیگ اروپا 
و زدن دو گل مقابل اشتروم گراتس 
اتریش، سومین پاس گل فصل خود در 
لیگ اردیویسه را داد و در رده سوم جدول
برترین پاسورهاى لیگ هلند قرار گرفت.

این ملى پوش ایرانى که ســابقه کســب 
عنوان بهتریــن بازیکن فصل هلنــد و قرار

گرفتن در رتبه دوم جدول برترین پاســورهاى 
لیگ اردیویســه را همراه بــا تیم آلکمار 

دارد، امســال هم امیدوار است این 
موفقیــت را همراه بــا فاینورد

 تکرار کند.

ره ایرانى 
ت 
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پورتو در دقیقه 99 به سختى و با پنالتى طارمى توانست به 
تساوى یک بر یک مقابل استوریل دست یابد. این تیم که 
در لیگ قهرمانان اروپا مقابــل کلوب بروژ بلژیک با 4 گل 
تحقیر شد در شرایطى نه چندان مناسب قرار گرفته است. 
مهدى طارمى که در مظان اتهام قرار گرفته و پس از بازى 
با سئوال عجیب اسپورت وى وى مواجه شــد در این باره 
در فضاى مجازى نوشت: ما پورتو هستیم، ما قهرمانیم و 
همیشــه در کنار هم خواهیم بود. روى اهدافمان تمرکز 
داریم و تا انتها خواهیم جنگید. ما هیچ وقت دست از تالش 

برنخواهیم داشت.

واکنش طارمى
 به ناکامى هاى اخیر پورتو

دینامو زاگرب در حضور 90 دقیقه اى ملى پوش 
ایرانى خود به برترى مقابــل لوکوموتیو زاگرب 

رسید.
در چارچوب دیدارهاى هفته دهم لیگ 

یک کرواسى، تیم دینامو زاگرب که 
مثل بازى هاى قبل صادق محرمى 
را در ســمت راســت خط دفاعى 
داشت، روز یک شنبه در استادیوم 

ِکرانِچویِچووى اولیچى مقابل 

لوکوموتیــو زاگــرب رده 
هشتمى قرار گرفت.

ى یــاران محرمــى که از  ا بتــد ا
شکستى فصــل تاکنــون هیچ 

یــک نداشته و هشــت پیروزى  و 
تساوى داشتند، در دیدار مقابل لوکوموتیو زاگرب 
هم توانستند به همین روند فوق العاده ادامه بدهند 

و یک برد دیگر به دست بیاورند.
محرمى مثل تمام دیدارهاى اخیرشــان در این 
دیدار هم پرتالش و جنگنده ظاهر شد و در کنار 
کارهاى موثر در خط دفاعى، در فاز هجومى نیز 

دوندگى زیادى داشت
تیم فوتبال دینامو زاگرب در بازى خارج از 

خانه مقابل لوکوموتیو زاگرب به پیروزى 

2 بر یک رسید و 28 امتیازى شد تا با 11 امتیاز و 
یک بازى بیشــتر نســبت به هایدوك اسپلیت، 

صدرنشین لیگ یک کرواسى بماند.
صادق محرمى، ملى پوش ایرانى دینامو زاگرب 
پس از سه حضور ثابت در دیدارهاى اخیرشان، 

در ایــن دیدار هم 
90 دقیقه مقابل 
لوکوموتیو زاگرب 
در زمیــن بــود و 
نُهمین بــازى خود 
در لیگ یک کرواسى را 

انجام داد.
ایــن بازیکن حــاال با وقفه 
مسابقات لیگ یک کرواسى 
بخاطر رســیدن فیفا دى، 
بایــد در اردوى تیم ملى 

ایران حضور پیدا کند.

برترى یاران محرمى در دربى زاگرب

ر ز و و و و ل

هفته دهم لیگ
مو زاگرب که 
ادق محرمى 
ت خط دفاعى 
در استادیوم 

چى مقابل 

رده

ى  از ا بتــد ا
شکستى یچ

یــک وزى و 
ر مقابل لوکوموتیو زاگرب 
روند فوق العاده ادامه بدهند 

تبیاورند.
ارهاى اخیرشــان در این 
جنگنده ظاهر شد و در کنار 
دفاعى، در فاز هجومى نیز 

ربدر بازى خارج از 
زاگرب به پیروزى 

پ و ر زى
صدرنشین لیگ یک کرواسى بماند.

ملى پوشایرانى دینامو زاگرب صادق محرمى،
پس از سه حضور ثابت در دیدارهاى اخیرشان،

در ایــن دیدار هم
90 دقیقه مقابل
لوکوموتیو زاگرب
در زمیــن بــود و
نُهمین بــازى خود
در لیگ یک کرواسى را

انجام داد.
ایــن بازیکن حــاال با وقفه
مسابقات لیگ یک کرواسى
بخاطر رســیدن فیفا دى،
بایــد در اردوى تیم ملى
ایران حضور پیدا کند.

کارلوس کــى روش در اردوى تیم ملى برخورد 
بســیار گرمى بــا بزرگ ترین حامــى دراگان 

اسکوچیچ داشت.
تیم ملى فوتبال کشورمان روز یک شنبه نخستین 
تمرین خود را پیش از دیدار دوستانه با اروگوئه و 

سنگال در شهر وین برگزار کرد.
در این تمرین شــور و نشاط 
خاصــى بیــن بازیکنان 
و اعضــاى کادرفنى 
وجود داشت. نفرات 
لیگ برترى کشورمان 
در جریــان ایــن تمرین 
کارهاى تاکتیکــى برگزار کردند 
که نکته مهم این بــود که وحید 
امیرى، پــس از جراحى کمر خود 
نسبت به گذشته حضور فعال ترى 
در کارهــاى گروهى داشــت تا 
کارلوس کى روش امید بیشــترى 
براى حضور وى در جام جهانى به 

دست بیاورد.
لژیونرهایى مثل علــى قلى زاده، 

ســید مجید حســینى، میالد محمدى، احسان 
حاج صفى، شــجاع خلیل زاده، امید ابراهیمى، 
محمد حســین کنعانــى زادگان کــه روز یک 
شــنبه به جمع ملى پوشــان اضافه شــدند، در 
کارهاى تاکتیکى شــرکت نکرده و به بدنسازى

 پرداختند.
اواخر شب یک شنبه نیز سردار آزمون به اردوى 

تیم ملى اضافه شد. مهاجم تیم بایرلورکوزن که 
اواخر حضور دراگان اســکوچیچ در تیم ملى به 
بزرگ ترین حامى سرمربى کروات تبدیل شده بود، 
پس از حضور در هتل پارامیدس با برخورد بسیار 
گرم کى روش مواجه شــد تا ثابت شود همچنان 
رابطه بسیار خوبى بین سرمربى پرتغالى تیم ملى 

با او وجود دارد.
البته کى روش هم مانند دوره قبلى حضورش در 
تیم ملى بار دیگر از مچ بندى به رنگ پرچم ایران 

استفاده مى کند.
تیم ملى در اولین بازى دوستانه خود اول مهر به 
مصاف اروگوئه مى رود و سپس پنج مهر نیز برابر 

سنگال قرار مى گیرد.

برخورد گرم کى روش با بزرگ ترین حامى 
اسکوچیچ

آمار خــوب کاپیتان تیم ملى 
ایران در لیگ قبرس ســوژه 

یونانى ها شد.
کریم انصارى فرد کاپیتان تیم 
ملى کشورمان در این فصل به 
همــراه آ.ا.ك یونان وضعیت 
بدى داشت و در لیست مازاد 

قرار داشت.
انصارى فــرد دو هفته پیش 
تصمیم گرفت به لیگ قبرس برود و براى تیم اومانیا بازى کند. مهاجم 
سابق پرسپولیس شــب گذشــته براى اولین بار براى اومانیا  مقابل  

پارالیمنى گلزنى کرد.
بازگشت کارلوس کى روش به تیم ملى باعث شد تا انصارى فرد هم 
به اردوى تیم ملى مجددا دعوت شود. بازگشت سرمربى پرتغالى براى 
انصارى فرد خوش یمن بــود چون در بازى هاى باشــگاهى دوباره 
درخشید. در همین رابطه سایت «گازتا» یونان به تمجید از ستاره ایرانى 
پرداخت و نوشت: کریم انصارى فرد اولین گل خود را با پیراهن اومونیا 

به ثمر رساند و در پیروزى 4-0 تیمش شریک شد
این ملى پوش ایرانى پیش از ایــن در دقیقه 3+45 پاس گل خوبى به 
فیلیپه برونو بازیکن سابق المپیاکوس و آریس داده بود تا نتیجه 0-2 
شود. این مهاجم 32 ساله در 3 بازى در لیگ قبرس یک گل و دو پاس 

گل به ثبت رسانده است.

آمار خوب انصارى فرد
 سوژه یونانى ها شد

مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در خبرى جالب مدعى شد که پرونده دروازه بان کروات 
اسبق این باشگاه، خطرى علیه آنها نخواهد بود!

در شرایطى که بعد از جدایى بوژیدار رادوشوویچ از باشگاه پرسپولیس و شکایت این دروازه بان 
کروات با ادعاى طلب نزدیک به یک میلیون دالرى از سرخ پوشــان، نگرانى شــدیدى بین 
هواداران این تیم شــکل گرفته بود، اکنون معاون امور بین الملل سرخ پوشان خبر از حل این 

مشکل مى دهد.
امیر على حسینى در این خصوص گفته: پرونده دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس هیچ خطرى 
براى باشگاه در خصوص مجوز حرفه اى ندارد و این پرونده در مرحله مفتوح است. طى نامه اى که 
از دادگاه عالى ورزش به تاریخ 16 سپتامبر برابر با جمعه 25 شهریور به باشگاه مکاتبه شد، اعالم 
گردید؛ این دادگاه در نظر دارد جلسه استماعى جهت رسیدگى به این پرونده به تاریخ 9 نوامبر برابر 

با 18 آبان ماه تشکیل دهد.
مدیر بین الملل باشگاه پرسپولیس در توضیح این موضوع گفته: در مکاتبات قبلى دادگاه عالى 
ورزش با باشگاه پرسپولیس، پنل داورى مشخص شد که ریاست آن بر عهده داورى از کشور ایتالیا 
است و دو داور دیگر یکى از باشگاه پرسپولیس و دیگرى، داورى که از سوى رادوشوویچ انتخاب 
شده است، این پرونده را مورد بررسى قرار خواهند داد. این سه داور به اتفاق منشى و افراد دیگر در 

این جلسه حضور خواهند داشت.
حسینى با اشاره به این موضوع که هنوز راى قطعى در این خصوص به باشگاه ابالغ نشده گفت: 
در هر حالت، پرونده رادوشوویچ در مرحله مفتوح است و رأى بدوى فیفا هنوز به حالت قطعى در 
نیامده است. بنابر این، پرونده این بازیکن براى باشگاه خطرى را در FIFA، CAS و AFC جهت 
مبحث مجوز حرفه اى تهدید نخواهد کرد تا اینکه این جلسه استماع برگزار گردد و داوران، نظرات 
خود را اعالم کنند؛ در نهایت دادگاه عالى ورزش راى نهایى را صادر نماید. قطعا تا آن زمان هیچ 

خطرى براى باشگاه پرسپولیس وجود ندارد.

خبر جالب باشگاه پرسپولیس درباره 
رادوشوویچ

شد و با نظر رضا درویشموفق به این کار 
پرســپولیسرق
بازیکن
ک

از
پرس
خواه
رقم قـ
شده بو



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى مردم! به دنیا چونان زاهدان رویگردان از آن بنگرید. به خدا سوگند، 
دنیا به زودى ساکنان خود را از میان مى برد و رفاه زدگان ایمن را به درد 
مى آورد. آنچه از دست رفت و پشــت کرد هیچگاه برنمى گردد و آینده 
به روشنى معلوم نیست تا در انتظارش باشــند، سرور دنیا با غم آمیخته و 
توانایى انسان به ضعف و سســتى مى گراید. زیبایى ها و شــگفتى هاى دنیا 

موال على (ع)شما را مغرور نسازد، زیرا زمان کوتاهى دوام ندارد.
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مدیرعامل نیروگاه اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه بیان کرد: این 
نیروگاه با قدمت بیش از نیم قرن به عنوان دومین نیروگاه بخارى احداث شده 

در کشور تامین کننده 11 درصد برق استان است.
به گزارش دفتر روابط عمومى، این نشست خبرى که با حضور مهندس عباس 
کریمى مدیرعامل نیروگاه اصفهان، مهندس ســعید محســنى مدیرعامل 
شرکت تولید نیروى برق اصفهان و حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار 
شــد مهندس عباس کریمى با بیان اینکه نیروگاه اصفهان با ظرفیت نامى 
835 مگاوات در تمام فصول سال در حال تولید پایدار انرژى مى باشد گفت: 

در راستاى تأمین برق مورد نیاز هموطنان عزیزمان تالش خواهیم کرد.
مدیرعامل نیروگاه اصفهان در ادامه بیان داشت: امروزه با توجه به گذشت 53 
سال از قدمت اولین واحدهاى بخارى در این نیروگاه و با تالش شبانه روزى 
کارکنان همچنان شاهد حداکثر توان این واحدها همانند سال هاى نخست 
فعالیت آن در عرصه تولید انرژى الکتریکى پایدار هستیم  و واحدهاى بخارى 
با تمام توان برق تولید مى کنند البته ناگفته نماند با توجه به نیروى انســانى 
متخصص و متعهد که در این نیروگاه وجــود دارد صفر تا صد فعالیت هاى 
تعمیراتى توســط متخصصان داخلى انجام مى پذیرد و ضمن تشکر از تمام 

تالشگران صنعت برق، از مردم خواست در مصرف برق صرفه جویى کنند. 
مدیر عامل شــرکت تولید نیروى برق اصفهان افزود: با احداث تصفیه خانه 
فاضالب شهرى در این نیروگاه و بهره بردارى از این تصفیه خانه به صورت 
آزمایشى توانستیم نقش بسزایى در تامین بخشى از آب مورد نیاز واحدهاى 

بخارى نیروگاه اصفهان داشته باشــیم. همچنین با اجراى طرح برج خنک 
کننده خشک در این نیروگاه تا 85درصد در مصرف آب صرفه جویى خواهد 

شد.
مهندس سعید محسنى از بهره بردارى تصفیه خانه فاضالب نیروگاه اصفهان 

با ظرفیت تولید 150 لیتر بر ثانیه در تابستان سال گذشته و همچنین برنامه 
ریزى براى جایگزین کردن بُرج هاى خنک کننده خشــک این نیروگاه به 
منظور مصرف بهینه آب در نیروگاه اصفهان و قطع وابستگى آن به آب خام تا 
2 سال آینده خبر داد و گفت: فاضالب خام شهر ُدرچه پس از انتقال به تصفیه 
خانه فاضالب نیروگاه اصفهان، کامل تصفیه و پس از تبدیل به آب صنعتى 

در واحدهاى بخار مصرف مى شود.
وى گفت: واحدهاى اول و دوم بخار نیروگاه اصفهان در سال 1348 وارد مدار 
شد و تا چند سال آینده این دو واحد به دلیل قدمت زیاد از مدار خارج مى شوند 

و واحدهاى جدید با بهره ورى باال جایگزین آنها خواهند شد. 
 مهندس محسنى در ادامه افزود: هزینه تمام شده تولید هر کیلو وات ساعت 
برق در کشورمان حدود 500 تومان بوده که قیمت آن در بخش خانگى 150 

تا 200 تومان است و این فاصله را دولت در قالب یارانه پرداخت مى کند.
ایشان مصرف آب در نیروگاه اصفهان را روزانه 400 لیتر بر ثانیه اعالم کرد 
و افزود: 150 لیتر آن از طریق تصفیه خانه نیــروگاه و بقیه از طریق آب چاه 

تامین مى شود.
مهندس محسنى در پایان گفت: مصرف برق اســتان اصفهان با احتساب 
مدیریت بار روزانه نزدیک به 6000مــگاوات بوده که حدود 20 درصد برق 

مصرفى آن از شبکه سراسرى و بقیه در 5 نیروگاه استان تامین مى شود.
گفتنى اســت در پایان این نشســت خبرى از تصفیه خانه فاضالب شهرى 

نیروگاه اصفهان و واحدهاى بخارى این نیروگاه بازدیدبعمل آمد.

نیروگاه اصفهان  تأمین کننده
 11 درصد برق استان است

محمدرضا امین صبورى، مدیر مهندســى تولید و توزیع برق ذوب آهن 
اصفهان در خصوص روند بازسازى دیگ بخار شماره 4 نیروگاه مرکزى این 
شرکت گفت: این نیروگاه به عنوان یکى از اصلى ترین واحدهاى پشتیبانى 
کارخانه وظیفه تولید هواى دمشــى کوره هاى بلند2،1و3 و تامین کننده 
50 تن بر ساعت بخارVD، 25 تن بر ساعت بخار واحد کک سازى،تامین 
حداقل ton/h 200آب دیگ هاى اتیلیزاتور از طریق تصفیه خانه شیمیایى، 

تامین آب گرم شبکه شوفاژ و بخار شبکه 10 اتمسفر کارخانه و همچنین 
تولید حداکثر 24 مگاوات برق را به عهده دارد.

 وى با اشاره به اینکه در این نیروگاه چهار دســتگاه دیگ(بویلر) بخار در 
قسمت قدیم و دو بویلر در قســمت توازن در حال کار مى باشند،افزود : با 
توجه به شرایط خاص و نیاز به بازسازى بویلرها به دلیل فرسودگى،دیگ 
بخار شــماره 4 در ســال 98 جهت بازســازى از مدار خارج شد و سایر 

دیگ هاى تــوازن جبران کمبود تولید بخار را داشــتند و پــس از انجام 
بازسازى،اسفندماه سال گذشته راه اندازى  شد و در مدار قرار گرفت.

مدیر مهندســى تولید و توزیع برق شــرکت در پاســخ به این سوال که 
میزان صرفه اقتصادى این بازســازى چه میزان بوده است، گفت: عالوه 
بر افزایش ضریــب اطمینان در نیروگاه، ســاالنه حداقــل 234 میلیارد 
تومان صرفه جویى از مســیر این بازســازى بــراى ذوب آهن اصفهان 
حاصل مى شــود و همچنین با توجه به طراحى و اهمیت اســتراتژیک و 
حیاتى ایــن راه اندازى، تولید برق کارخانه حداقل  5 مگاوات در ســاعت

 افزایش مى یابد.

با راه اندازى دیگ شماره 4 نیروگاه مرکزى محقق شد 
افزایش تولید برق 5 مگاواتى در ذوب آهن

 سرمایه گذارى فوالد مبارکه در بهینه  سازى مصرف گاز خانگى و صنعتى

کاهش 35 درصدى برداشت گردو در  کاشان

گازرسانى به 7 روستا 
در خوشه اسالم آباد فریدونشهر

توسعه شبکه همراه اول در فریدونشهر

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: 
طرح گازرسانى به روســتاهاى خوشه اسالم آباد 
فریدونشهر به طول 32 کیلومتر به طور کامل اجرا 
و تمام علمک هاى گاز این هفت روستا نصب شده 
و با وجود تمام مشــکالت 4 هزار متر از خط تغذیه 
تا اسفند 1400 و 7 هزار متر در سال 1401 به بهره 

بردارى رسیده است.
ابوالقاسم عســکرى ادامه داد: هم اکنون نیازمند 
صدور مجوز 950 متر طول روستاى فهره از سوى 
بخشــدارى هســتیم که با همکارى شهردارى و 

شهروندان آن منطقه محقق خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: 
با همکارى و همدلى که میان مســئوالن استان 
اصفهان و لرستان وجود دارد مقرر شده توسط اداره 
راه و تراورى اصفهان، حدفاصل روستا مزرعه سفید 

تا روستاى فهره آسفالت شود.
کلنگ پروژه گازرســانى بخش خوشه اسالم آباد 
فریدونشهر ســال 98 به زمین خورد و پس از آن 
مســئوالن وعده داده بودند تا یکسال آینده یعنى 

سال 99 این طرح به بهره بردارى خواهد رسید.

با گسترش زیرساختهاى مخابراتى، شبکه اپراتور 
همــراه اول در آبخور و راچه  از توابع شهرســتان 

فریدون شهر توسعه یافت.
به گــزارش روابط عمومــى مخابــرات منطقه 
اصفهان،در راســتاى ارتقاء ارتباطات روستایى و 

برخوردارى مناطق غیر شــهرى از زیرساختهاى 
مخابراتى ، سایت راچه و خشــک آبخور فریدون 
شهر نیز به تکنولوژى  ۳G مجهز گردید و موجبات 
کاهش نقــط کــور و افزایش ســرعت و کیفیت 
سرویس هاى همراه اول در این مناطق فراهم شد.

سرپرست بانک توسعه تعاون درنشست ویدئوکنفرانسى با مدیران شعب استان، روساى 
دوایر اعتبارى و کارشناسان اعتبارى و بازاریابى استان ها با موضوع «بررسى عملکرد 
اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه ســال 1400» اظهار کرد:عملکرد همکاران 

صف در حوزه هاى مصارف، درآمد و وصول در نیمه اول سال جارى مطلوب بوده است.
محمدشیخ حسینى افزود میزان تکالیف بانک درسال جارى بسیارسنگین است. میزان 
افزایش تسهیالت در برخى سرفصل ها تا 10 برابر افزایش یافته به همین دلیل نیازمند 
مدیریت هوشمندانه مصارف هستیم. شیخ حســینى ادامه داد: مهم ترین شاخص در 

نظام بانکى تعادل بخشیدن بین مصارف و منابع است.
به گفته سرپرست بانک توسعه تعاون:همکاران شعب در نیمى از استان ها در موضوع 
تســهیالت بند الف تبصره 18 عملکرد خوبى داشــته اند و بقیه استان ها باید تالش 

بیشترى براى جذب و تخصیص تسهیالت این سرفصل کنند.
سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه شعب بانک در سراسر کشور تا پایان شهریور 
با تالش مضاعف و برنامه ریزى اقدام به تصویــب قراردادها کنند تا بانک بتواند براى 
سال جارى نیز اقدام به انعقاد تفاهم نامه در چارچوب تبصره 18 با دستگاه هاى اجرایى 

کند.
وى گفت: بررسى شاخص هاى عملکردى بانک در نیمه اول سال جارى نشان مى دهد 
که بانک در مسیر درستى حرکت مى کند و همکاران صف و ستاد با تالش مضاعف به 

ارتقاى بانک کمک مى کنند.

مدیریت هوشمند مصارف 
در دستور کار شعب بانک توسعه تعاون

در جلسه اى مشترك با حضور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان، برنامه ریزى جهت چگونگى تنظیم تفاهم نامه 
بهینه سازى تجهیزات مصرف گاز طبیعى در سطح استان اصفهان اعم از بخش هاى 
خانگى، صنعتى، کشــاورزى، نیروگاهى، گلخانه اى و ســایر حوزه ها مورد بررسى و 

تبادل نظر قرار گرفت.
ابوالقاسم عسکرى، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: نقش گاز طبیعى در 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجى که از گاز طبیعى در 
خطوط تولید خود به عنوان ماده اولیه استفاده مى کند، بسیار حائز اهمیت و حیاتى است.

وى با اشاره به مشکالت فراروى اکتشافات و توسعه میادین گازى جدید گفت: براى 
دستیابى به میادین جدید و انجام اکتشافات در این حوزه به میلیاردها دالر سرمایه گذارى 
نیاز است؛ ازاین رو مشارکت و سرمایه گذارى شرکت فوالد مبارکه براى اجراى طرح 
بهینه سازى مصرف گاز طبیعى در واحدهاى مختلف اعم از خانگى، صنعتى، کشاورزى، 

پتروشیمى و پاالیشگاهى پرمصرف بسیار ارزشمند است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطرنشــان کرد: معتقدیم با برنامه ریزى هایى 
که در قالب این تفاهم نامه و در سطح شرکت ملى گاز و وزارت نفت با مشارکت فوالد 
مبارکه صورت خواهد گرفت، خواهیم توانست با به روزرسانى تجهیزات مراکز یادشده و 

همچنین با اجرایى شدن الزامات این بخش، از مصرف بى رویه چندین میلیارد مترمکعب 
گاز در استان جلوگیرى کنیم و با افزایش راندمان مصارف به شرایطى برسیم که در طول 
سال و به ویژه در فصول سرد بخشى از صرفه جویى حاصل شده در استان اصفهان را در 
چارچوب قراردادهایى که بین فوالد مبارکه و شرکت ملى گاز منعقد خواهد شد به این 

شرکت اختصاص دهیم.
وى خاطرنشــان کرد: در این تفاهم نامه به طور جامع بخش هاى خانگى، نیروگاهى، 
کارخانجات تولید سیمان، آجر، کاشى، سرامیک، صنایع فوالد، بخش کشاورزى و سایر 
صنایعى که به نوعى مصرف کننده گاز طبیعى هستند و از تجهیزات قدیمى استفاده و 
با راندمان پایین گاز را مصرف مى کنند، به خوبى دیده شده اند و در اولویت اجراى طرح 

بهینه سازى خواهند بود.
وى در خصوص اهمیت اجراى این طرح تصریح کرد: در ســال جارى استان اصفهان 
بیش از 50 هزار مشترك جدید در بخش هاى خانگى، صنعتى و کشاورزى داشته است؛ 
بنابراین ازآنجا  که توســعه میادین گازى و اکتشافات در عمق چند هزار مترى زمین و 
دریاها نیز به هزاران میلیارد دالر ســرمایه گذارى نیاز دارد و با عنایت به اینکه در دین 
مبین اسالم هم بر مصرف درســت تأکید فراوان شده اســت، ازاین رو اجراى چنین 

طرح هایى از هر نظر عملیاتى تر است.

برداشت گردو در شهرستان کاشان به دلیل سرمازدگى 35 درصد کاهش یافته است.
رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشــاورزى کاشان گفت: پیش بینى مى شود 
باغداران کاشانى امسال 700 تن گردو از باغات برداشت کنند که به دلیل سرما زدگى 

این میزان نسبت به پارسال 35 درصد کاهش یافته است.
عباس معینى فــر افزود: عمده محصول گردوى کاشــان در بخش برزك، نیاســر و 
روســتاى مرق، رحق و ارمک این شهرستان تولید مى شــود که شامل ارقام محلى و 

پوست کاغذى است.
وى با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار بهره بردار در این زمینه فعالیت مى کنند، گفت: 

برداشت گردو از اوایل شهریور آغاز و تا اواخر همین ماه ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزى شهرستان کاشــان با بیان اینکه جهاد کشاورزى با اعطاى نهال 
یارانه اى و ارقام مناسب و سازگار در مناطق مختلف این شهرستان از باغداران حمایت 
مى کند، ادامه داد: با برداشــت این مقدار گردو بیش از 830 میلیارد ریال سود نصیب 

کشاورزان مى شود.
وى افزود: امسال در سطح وسیعى از باغ هاى قدیمى اجراى عملیات سرشاخه کارى با 

پیوند ارقام مناسب و مقاوم به سرمازدگى و تولید بهینه انجام شد.
وى ادامه داد: گردو در کاشان در ارتفاعات و نواحى کوهستانى به خوبى رشد مى کند و 
عمده کشت گردو در قالب درختان پراکنده در حاشیه باغ ها و اطراف منازل مسکونى 

روستایى است.


