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رئیس سازمانرئیس سازمان
برنامه و بودجهبرنامه و بودجه
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛
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زباله هاى رها شده 
در ملک شهر

سرگردان
 به دنبال دستگاه کپى 

3

افتتاح مرکز
 نوآورى و شکوفایى گرگاب 

در هفته دولت
3

240 هزار متر مربع از معابر 
شاهین شهر آسفالت مى شود

حیوانات ثروتمند
3

       

کودکان تا چه سنى
 اجازه استفاده از 

اینستاگرام را ندارند؟

16 دستگاه بستر زاینده رود را آزاد نمى کنند
3

عضو تیم تخصصى کودك و نوجوان در 
انجمن ازدواج و خانواده کشور، با بیان 

اینکه حداقل سن براى نصب "اینستاگرام" 
از سوى سازندگان این برنامه 

13 سال اعالم شده است...

او را پدر مى خواندند...او را پدر مى خواندند...

3

دولتى ها به اخطارها توجه ندارند

بازگشت فغانى به لیگ برتر
علیرضا فغانى داور بین المللى فوتبال ایران به زودى در لیگ برتر 

کشورمان ســوت خواهد زد. با اعالم خداداد افشاریان، علیرضا 
فغانى از هفته چهارم به لیگ برتر اضافه مى شود و دیدار سپاهان 
مقابل فوالد را ســوت خواهد زد. به این ترتیب تقابل ســپاهان 

و فوالد عالوه بر رویارویى ژوزه مورایــس و جواد نکونام، 
جذابیت دیگرى نیز با حضور علیرضا فغانى خواهد داشت ...

در صفحه 7 بخوانید7

از حضور زنان در 
ورزشگاه تا سریال 
ادامه دار تساوى 

گاندوها

هفته سوم لیگ برتر زیر ذره بین

ارائه لوازم التحریر
 با تخفیف در فروشگا ه هاى کوثر

3
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40 درصد مردم مصرف برق خود را کاهش دادند با 3 حرکت در مصرف باترى گوشى صرفه جویى کنید!جهان نما موج هفتم کرونا در اصفهان روند نزولى داردتکنولوژى بالیى که باد کولر خودرو بر سر چشم ها مى آورداستان سالمت

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پى درگذشت آیت ا.. ناصرى

حضرت آیت ا... خامنه اى در پیامى درگذشت عالم 
ربانى و سالک الى ا... آیت ا... حاج شیخ محمدعلى 

ناصرى را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمى به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
رحلت عالم ربانى و ســالک الى ا... آیت ا... آقاى 
حاج شــیخ محمدعلى ناصــرى رحمۀا... علیه را 
به عموم مــردم اصفهان و به همــه  ارادتمندان 
و مســتفیدان از فیوضــات آن مرحــوم، و 
بالخصوص به فرزندان محترم و مکّرم ایشــان 

تسلیت عرض مى کنم.
این عالم بزرگوار و معلّم اخــالق، وظیفه  بزرگ 
تزکیه و نشــر معارف اخالقى اســالم را تکلیف 
خویش دانسته و با بهره  مندى از خشیت و خضوع 
دل نورانى خود، بیان اثرگــذار و نافذى را در این 
جهت به کار مى بردند؛ رحمــت و رضوان خدا بر 
ایشان باد. از خداوند متعال قبول خدمات و مغفرت 

الهى را براى ایشان مسألت مى کنم.
سّیدعلى خامنه اى
5 شهریور 1401  

ر
گ برتر 
لیرضا
اهان

اهان 
 

7حه 7 بخوانید

مردم این ماه مردم این ماه 
هم یارانه نقدى هم یارانه نقدى 

مى گیرند؟مى گیرند؟

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان از ارائه لوازم التحریر با تخفیف 
15 تا 35 درصدى در فروشگاه هاى کوثر همزمان با برگزارى جشنواره «ماه مدرسه» خبر داد ... 

مراسم تشییع پیکر آیت ا... ناصرى امروز برگزار مى شود

جوان در
، با بیان 

"اینستاگرام"
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مردم این ماه هم 
یارانه نقدى مى گیرند؟ 

40 درصد مردم مصرف برق 
خود را کاهش دادند

خبرخوان
کاهش 

تعداد شهرهاى قرمز 
  ایسنا | بنا بر اعالم وزارت بهداشت، در 
حال حاضر 64 شهر در کشور در وضعیت قرمز، 
163 شــهر در وضعیت نارنجى، 207 شهر در 
وضعیت زرد و 14 شهر در وضعیت آبى است. بر 
اساس آخرین به روزرسانى ها، تعداد شهرهاى با 
وضعیت قرمز از 106 به 64 شهر کاهش و تعداد 
شــهرهاى با وضعیت نارنجى از 156 به 163 
شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهاى با 
وضعیت زرد از 173 به 207 و تعداد شهرهاى با 

وضعیت آبى از 13 به 14 شهر رسید.

ساختمان «توفیق»
 در آستانه تخریب

  تابناك |ســاختمان قدیمى مجله توفیق 
در خیابان سپه ساالر تهران که چند سالى است 
در گروکشــى تخریب و ثبت در فهرست آثار 
ملى معطل مانده اســت، در حالى که این روزها 
وضعیت وخیم ترى به نســبت قبــل دارد، بنا 
به ادعــاى جدید مالکش قرار اســت به زودى 
تخریب شود. این ساختمان که به گفته ساکنان 
قدیمى اش بیش از 90 ســال قدمــت دارد، از 
سال 1302 تا 1350 خورشیدى میزبان یکى از 
مجله هاى قدیمى به نام «توفیق» بوده که در 
تاریخ طنز مطبوعاتى ایران نامى معتبر، مؤثر و 

شناخته شده است.

اتهام بزرگ عربستان
 به ایران

  ایسنا| رئیس کاروان تیــم ملى جوانان 
والیبال عربســتان بعد از شکســت برابر ایران 
در رقابت هاى آســیایى، ایران را به استفاده از 
بازیکنان صغرســن متهم کرد. رئیس کاروان 
تیم ملى جوانان والیبال عربستان گفت: مشکل 
بزرگى در رابطه با سن و ســال بازیکنان وجود 
داشــت. معلوم بود که بعضى از بازیکنان ایران 
تقریبًا 30 سال سن داشتند. من با ناظر بازى در 
این زمینه صحبت کردم و او به من اعالم کرد که 
با رئیس کمیته مسابقات صحبت کنم و شکایت 
خود را تقدیم باالترین نهاد کنم تا عدالت اجرا 
شود چرا که ایران سابقه چنین تخلفاتى را دارد. 

دفن گوسفندان
 زیر طوفان شن؟

  رکنا |پس از انتشــار کلیپــى در فضاى 
مجازى مبنى بر دفن گوسفندان زیر تلى از خاك 
به علت وقوع طوفان گرد و خاك شدید در شمال 
سیستان وبلوچستان و بازنشر آن در شبکه هاى 
اجتماعى، فرمانداران حوزه شــمال سیســتان 
وبلوچســتان این موضوع را تکذیب کردند. اگر 
چه وزش بادهــاى 120 روزه که حال به 180 
روز مى رسد و پراکنده شدن ریزگردها در هواى 
منطقه هر ســال در این ایام مشــکالت جدى 
براى مردم در پنج شهرســتان منطقه سیستان 

ایجاد کرده است.

 واردات بنزین نداریم
  ایسنا | مدیرعامل شرکت ملى پاالیش 
و پخش فرآورده هاى نفتى در پاسخ به اینکه آیا 
امسال احتمال واردات بنزین وجود دارد، گفت: 
امســال برنامه اى براى واردات بنزین نداریم. 
جلیل ساالرى درباره صحبت هایى که در مورد 
آلودگى بنزین پتروشیمى مطرح مى شود اظهار 
کرد: آلودگى ندارد؛ مؤلفه بنزین است و ترکیبات 
پاالیشگاهى نیز لحاظ مى شــود. مؤلفه بنزن 
نهایتاً بنزین نیست و یک ترکیب تبدیل به بنزین 
استاندارد مى شود که بر اساس آن امکان تولید 
در داخل وجود دارد امــا اکنون ظرفیت داریم و 
شرایط مناسب است و با آمدن پاالیشگاه آبادان 
نیز  300 هزار بشــکه به ایــن ظرفیت اضافه 

مى شود.

فریبکارى طالبان
  خبرگزارى دانشجو | بر اســاس تصاویر 
ماهواره اى، گروهک طالبان همچنان آبى که قرار 
بود به سمت ایران بیاید را به بیابان  منتقل مى کنند. 
این رویه اى اســت که دولت قبل افغانستان بعد از 
ســاختن ســد کمال خان آغاز کرد و علیرغم قول 
طالبان همچنان ادامه دارد. این در حالى اســت که 
طالبان چندین بار بر لزوم رعایت حقابه ایران تأکید 

کرده بود.

اگر برخورد کرده بودید...
اخیــراً    روزنامه جمهورى اسالمى| 
ســفیر انگلیس نیز به پیروى از همتاى روسى خود 
از خط قرمــز عبور کرده و مردم کشــورمان را زیر 
سئوال برده است. آنچه از «سایمون شرکلیف» نقل 
شده این است که وى در جلسه اى با اعضاى اتاق 
بازرگانى گفت: «به نظر منفى مردم ایران نسبت به 
انگلیس احترام مى گذارم اما بدانید که مردم انگلیس 
هم همین حس را نســبت به ایران دارند!»  وزارت 
امور خارجه کشورمان هرچند پاسخ نرمى به سفیر 
گســتاخ انگلیس داده ولى چنیــن برخوردهایى با 
سفراى گستاخ، بازدارندگى الزم را ندارند کمااینکه 
عدم برخورد قاطع با سفیر روسیه در تهران نیز او را از 

گستاخى پشیمان نکرد.

در باغ سبزى باز نمى شود
حجت االســالم و المسلمین غالمرضا    ایسنا|
مصباحى مقــدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام درباره پیش بینى  نتیجــه مذاکرات وین گفت: 
حداکثر اختیار رئیس جمهــورى آمریکا تعلیق برخى 
از این تحریم هاست نه همه تحریم ها. تعلیق ها هم 
شش ماهه است. یعنى هر شش ماه باید رصد شود. با 
تعلیق شش ماهه تحریم ها کدام سرمایه گذار خارجى 
حاضر اســت بیاید در ایران سرمایه گذارى کند؟ پس 
خیلى نمى شود دل بست و مردم تصور نکنند که در باغ 

سبزى به رویشان باز خواهد شد.

امتیاز ویژه در زندان  
غالمعلى محمدى،  رئیس ســازمان    انتخاب |
زندان ها با بیان اینکه شــرایط نگهدارى براى همه 
زندانیان یکسان است گفت: ما اگر امتیازات ویژه اى 
به زندانیان ارائه مى دهیم، این امتیازات ویژه براساس 
کارهاى فرهنگى اســت که انجام مــى دهند و اگر 
زندانیان قرار است که از ارفاقات قانونى بهره مند شوند، 
باید امتیازاتى همچون امتیاز شرکت در کالس هاى 

فرهنگى و اشتغال را کسب کنند.

آخرین وضعیت برجام
  انتخاب |پایگاه آمریکایى «بلومبرگ» نوشت: 
به گفته مقامات مطلــع از مذاکرات، ایاالت متحده و 
ایران همچنان بر ســر جزئیات کلیدى توافق براى 
احیاى برجام اختالف دارند و ممکن است چندین هفته 
براى حل اختالفاتشان زمان نیاز باشد.  دو مقام دیگر 
گفتند که اختالفات بین ایران و آمریکا بر سر پرونده 
تحقیقات آژانس درباره فعالیت هاى هسته اى گذشته 
تهران و دریافت جبران زیان اقتصادى از سوى تهران 
در صورت خروج دولت آینده آمریکا از برجام ادامه دارد.

همسر طالبانى!
منابــع    روزنامه جمهورى اسالمى|  
محلى در بادغیس افغانســتان مى گویند یک تن از 
افراد طالبان توســط خانمش در ولســوالى آبکمرى 
این والیت کشته شده اســت. این عضو طالبان یک 
هفته پیش و پس از آنکــه از تصمیمش براى ازدواج 
دوم سخن گفت، توسط همسرش آماج شلیک گلوله 
قرار گرفت و کشته شد. این رویداد در حالى رخ مى دهد 
که پس از تسلط طالبان، بیشــتر اعضاى این گروه 
به ازدواج هاى دوم، ســوم و چهارم اقــدام کرده اند. 
شــمارى از کاربران گفته بودند که طالبان توســط 
پول و اعمال فشــار، دختران جوان را به نکاحشان در

مى آوردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخى خبرها مبنى 
بر اجراى آزمایشى طرح کاالبرگ الکترونیکى از مهرماه، 
تصریح کرد: کاالبرگ قانون بوده و تعهد دولت اســت و 
سامانه  آن آماده نبوده اســت. معموًال وقتى سامانه مهیا 
مى شــود باید در حوزه کوچک ترى اجرا شود و احیانًا اگر 
مشکلى هم وجود داشته باشد، احصا و برطرف شده که در 

اجراى عمومى مشکلى براى مردم پیش نیاید.
سید مسعود میرکاظمى گفت: نظرسنجى هاى ما نشان 
مى دهد که مردم بیشتر به یارانه نقدى عالقه مند هستند. 
 میرکاظمى در پاسخ به اینکه آیا 20 شهریورماه مبلغ یارانه 
نقدى که در ماه هاى گذشــته به مردم پرداخت مى شد 

براى آنان واریز مى شــود یا نه؟ خاطرنشان کرد: بله، آن 
مبلغ سرجاى خود اســت و هر وقت که کاالبرگ بیاید، 
جایگزین پرداخت نقدى مى شود و مردم این ماه دریافت 
نقدى طبق معمول خواهند داشت.دولت براى حمایت از 
اقشار ضعیف، جلوگیرى از رانت و همچنین عادالنه سازى 
یارانه ها اعالم کرد که شیوه پرداخت یارانه و اختصاص 
ارز 4200تومانى را تغییر مى دهد و مقرر کرد یارانه به جاى 
واردکننده، به انتهاى زنجیره یعنى مردم داده شود.دولت 
در این راستا از نیمه اردیبهشت ماه امسال مبالغ 300،200 
و 400 هزار تومانى را به عنوان یارانه نقدى متناســب با 

دهک بندى ها به صورت ماهانه به مردم پرداخت کرد. 

ســخنگوى صنعت بــرق گفــت: 40 درصــد مردم 
مصرفشان را نسبت به سال گذشته کاهش دادند.

مصطفى رجبى مشهدى با اشــاره به اجرا نشدن طرح 
مدیریــت بار بــراى 580 هزار واحد صنعتــى از 630 
هزار واحد گفت: بــراى 92 درصد از واحد هاى صنعتى 
هیچ طرح مدیریت بارى اجرا نشــد. وى به مشترکان 
پرمصرف نیز اشاره کرد و با تأکید بر اعمال تعرفه هاى 
پلکانى براى کاهش میزان مصرف برق در سال 1401 
گفت: هیــچ تغییرى در تعرفه قبوض کســانى که زیر 
الگوى مصرف بودند، ایجاد نشد، اما آنهایى که باالى 
الگوى مصرف بودند هم در سال 1400 و هم در سال 

1401 به صورت پلکانى، تعرفه شان افزایش پیدا کرد. 
رجبى مشــهدى همچنین افزود: حدود 11 میلیون از 
29 میلیون قبضى که تا االن براى مشــترکان خانگى 
صادر شده، مشــمول پاداش صرفه جویى شدند یعنى 
40 درصد مردم همکارى کردند و مصرفشان را نسبت 
به سال گذشــته کاهش دادند. این کاهش مصرف در 
مجموع مبلغى بالغ بر 250 میلیارد تومان است. برخى 
شــهروندان قبض هاى با مبلغ صفر دریافت کرده اند 
و برخى دیگر بســتانکار شــدند یعنى به آنها یک عدد 
منفى اعالم شــد که از هزینه قبضشــان در نوبت بعد

 کاسته مى شود. 

دریا قدرتى پور
شنیدن این خبر که در سه هفته اخیر کرونا روند افزایشى 
نداشته براى ما یک خبر خوشایند و براى نظام سالمت 
ما یک دستاورد است. وزیر بهداشت در تازه ترین اظهار 
نظرش اعالم کرده که در این مدت شیوع کرونا به صورت 
ثابت مانده و روند افزایشى نداشته است، این درحالى است 
که سال گذشــته درهمین زمان با موج هاى سهمگین 
بیمارى روبه رو بودیم. اما با همــه اینها بیم آن مى رود 
که با بازگشایى مدارس از مهرماه شاهد خیز دوباره موج 

کرونا باشیم.
سال گذشته بعد از چند بار بازگشایى مدارس به صورت 
موقت، جامعه درمانى نســبت به این مسئله انتقادهاى 
بسیارى داشــت و بازگشــایى مدارس در شرایطى که 
بسیارى از دانش آموزان واکسن نزده اند را کارى نادرست 
دانســته بود. اما در همان زمان نیــز دولتمردان اعالم 
کردند که تعطیلى مدارس موجب عقب ماندگى علمى 

دانش آموزان مى شود. امســال اما چه کرونا باشد و چه 
درصد آن کم شده باشد برنامه اى براى تعطیلى مدارس 
وجود ندارد. به این خاطر که بســیارى از کارشناســان 
آموزشى بعد از روند افت تحصیلى دانش آموزان بر این 
باورند که ســر و کله زدن دوباره با سامانه شاد که باعث 
شد بسیارى خانه نشین و تارکان تحصیل شوند صدماتى 

بیش از کرونا به نظام آموزشى کشور مى زند.
بنابراین براى هر اتفاقى که قرار است براى سال تحصیلى 
جدید بیافتــد باید راهکارهاى دیگــرى به جز تعطیلى 
مدارس در نظر گرفته شــود؛ راهکارهایى که با توجه به 
کمبود مدارس چالش ها و موانع زیادى جلوى رویشان 

است.
در ســال تحصیلى جدید بر اســاس آمار رسمى وزارت 
آموزش و پــرورش 16 میلیون دانش آموز قرار اســت 
پشت نیمکت هاى مدارس بنشــینند. به غیر از مدارس 
غیر انتفاعى، مدارس دولتى به واسطه مشکالت عدیده 

از جمله پدیده فرونشست، فرسوده بودن و کمبودهایى 
که وجود دارد باید بــا کالس هاى متراکم و فشــرده 
ســال تحصیلى را بگذرانند که عمًال این موضوع باعث 
مى شود فاصله اجتماعى در مدارس به رؤیایى شبیه باشد 

که هیچوقت محقق نمى شود.
حاال در روزهایى که فاصله کمــى با مهر داریم، با اینکه 
وزیر بهداشت خبرهاى خوبى در مورد کرونا داده و اعالم 
کرده که روند ابتال به کرونا طى یک ماه اخیر ثابت مانده 
و روند افزایشى نداشته است اما نمى توان به این موضوع 
امیدوار بود، چرا که با وجود مشکالت فراوان در مدارس، 
به نظر مى رســد که با خیز دوباره کرونا در ماه دوم پاییز 

روبه رو باشیم.
راهکارى که بهرام عین اللهى، توصیه کرده این اســت 
که مردم دوز یادآور واکسن کرونا را براى کنترل بیمارى 
تزریق کنند اما دوز یادآور نیز شامل همه دانش آموزان 
نمى شود و تنها بخشــى از آنها که سن 12 سال را طى 

کرده اند مى توانند این دوز را تزریق کنند. 
اهمیت اینکه مدارس باید بازگشــایى شــوند بر کسى 
پوشیده نیست و مهمترین علت آن هم که بارها و بارها 
توسط مســئوالن مختلف آموزش وپرورش فریاد زده 
شــده، افت تحصیلى دانش آموزان و کم سواد باال آمدن 
آنهاست. همین دلیل کافى است که بازگشایى مدارس 
در ماه مهر موضوعى اجتناب ناپذیر و به منزله راهى براى 
عقب افتادگى هاى دوباره دانش آموزان تلقى  شود. قبل از 
این هم که کرونا دوران اوج و فرود خود را طى مى کرد، 
بسیارى از کارشناسان ستاد ملى کرونا بر این نظر بودند 
باید با دو اســتدالل مدارس را آغاز کرد. نخست شیب 
نزولى ابتال و کاهش آمار مرگ ومیــر بر اثر کرونا و دوم 
حجم قابل توجه تزریق واکسن. این دو استدالل همپاى 
استدالل این سیاست جهانى حرکت کرد که مدارس باید 
آخرین جایى باشند که بسته مى شوند و اولین جایى که 

باز مى شوند.
هر چند شــواهد نشــان مى دهد کرونا تا حدود زیادى 
فروکش کرده، آمارها کاهش پیدا کرده است و از روزهاى 
اوج موج هفتم تا حدود زیادى دور شده ایم، اما ممکن است 
این آمارها در همان روزهاى ابتداى مهر با شیوع زیرسویه 
جدید و قدرتمند دیگرى باال برود، همان وضعیتى که در 
نیمه اول شهریور سال پیش هم اتفاق افتاد و آمار کرونا 
در آن زمان روزانه بیش از 700 کشــته در کشور را روى 

دستمان گذاشت.  
اما در ماه هاى بعد از آن و با اینکه سویه اُمیکرون شیوع 
بسیار زیادى در ابتالى افراد داشت اما خوشبختانه میزان 
فوتى ها کمتر شدند و این ظواهر شرایط را براى بازگشایى 
مدارس مهیاتر کرد و تصمیم براى بازگشایى مدارس را 

منطقى تر نشان داد. 
حاال که دوباره ترکیب رنگ هاى شــهرها از تب و تاب 
افتاده اند و همه منتظر بازگشــایى مدارس هســتند باز 
هم بازگشایى مدارس براى آسیب هاى کمتر آموزشى

 مسئله اى جدى است و تعطیلى در کار نخواهد بود. اما با 
توجه به مشکالت فراوان و حجم متراکم دانش آموزان آیا 
فاصله گذارى اجتماعى که یکى از مهمترین موارد رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى از زمان شــروع کرونا بوده، غیر 

ممکن نخواهد بود؟ 

دستاوردى که با آمدن ماه مدرسه زیر سئوال مى رود

کرونا به مهر بى مهرى مى کند؟ 

سرپرست معاونت کاربران ساترا درباره شــائبه ممیزى کاراکتر «پشه» 
توضیح داد که غیبت «پشه» به دلیل برنامه کارى کاظم سیاحى صداپیشه 

آن در محصولى دیگر بوده است و به زودى به این مجموعه بازمى گردد.
دو قســمت اخیر «مهمونى» بدون کاراکتر عروسکى پشه منتشر شده 
است. «پشــه» یکى از جذاب ترین و پرطرفدارترین کاراکترهاى برنامه 

«مهمونى» ایرج طهماسب است. 
دیالوگ  معروف این کاراکتر که کاظم سیاحى صداپیشه اش است یعنى 
«بده بزنیم» همانقدر که در دیالوگ هاى محاوره اى مردم وارد شــد، زیر 
تیغ نقد برخى رسانه هاى اصولگرا قرار گرفت که آن را نامناسب تشخیص 

دادند. 
حاالغیبت این کاراکتر عروسکى در دو قسمت اخیر این برنامه که با حضور 

على شادمان و امیرحسین رستمى منتشر شده، خبرساز شده است و بسیارى 
از کاربران شبکه هاى اجتماعى به این موضوع اشاره کرده اند.

هرچند در گذشته هم پیش آمده بود که در برخى از قسمت ها، یک یا دو 
کاراکتر عروسکى حضور نداشتند ولى غیبت این کاراکتر که در کنار «بچه»  
مهمترین عروسک هاى «مهمونى» ایرج طهماسب هستند آن هم براى 
دو قسمت متوالى، این شائبه را به وجود آورده که پشه «مهمونى» زیر تیغ 

سانسور ساترا رفته است.
اما محمدصادق افراســیابى، سرپرســت معاونت کاربران و تنظیم گرى 
اجتماعى درباره ممیزى این کاراکتر و اینکه ساترا در این باره دخالتى داشته 
است یا خیر بیان کرد: بر اســاس گفتگویى که با آقاى حسام پور معاون 
پایش و نظارت ســاترا داشتم غیبت «پشــه» در دو قسمت اخیر سریال 

«مهمونى»، هیچ ارتباطى با ساترا ندارد. این موضوع به دلیل برنامه کارى 
کاظم ســیاحى در محصولى دیگر بوده که همین امر باعث شده است او 
نتواند در دو قسمت اخیر حضور پیدا کند و «پشه» به برنامه «مهمونى»

 باز خواهد گشت.

«پشه» کجاست؟

الدن ایرانمنش
طى یک دهه اخیر تعداد زنان معتاد در ایران دو برابر شــده است. زنانه تر شدن 
اعتیاد البته تنها مختص کشور ما نیســت؛ این اتفاقى است که به گفته معاون 
کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر اکنون به 

یک اپیدمى جهانى تبدیل شده است.
در ده سال اخیر، بیش از 40 هزار نفر براثر مصرف مواد مخدر جان داده اند که در 
میان آنها آمار زنان معتاد نیز کم نیست. آمارهایى که نشان مى دهد تعداد زنان 
معتاد در یک پروسه 10 ساله حدود دو برابر شده است که در مجموع آمار مرگ و 

میر آنها بر اساس مواد مخدر را نیز باال برده است.
گرچه این آمار در برخى موارد با کاهش روبه رو بوده اما همچنان با آمار صعودى 
اعتیاد زنان روبه رو بوده ایم. به گفته کارشناســان اگرچه ایران در مقایســه با 
جهان از لحاظ نرخ میانگین معتادان وضعیت بهترى دارد اما دو برابر شدن سهم 
اعتیاد زنان به دلیل پیامدهاى بى شمار آن در سطح خرد و کالن مى تواند زنگ 

هشدارى براى مسئوالن باشد.
عالوه بر این، گزارش هاى ستاد مبارزه با مواد مخدر حاکى از افزایش اعتیاد در 
بین زنان است. طبق گزارش این ستاد، در سال 90 زنان مصرف کننده مواد، 5 
درصد کل معتادان هستند و این در حالى است که در سال 95 تحقیقات ستاد 
نشان داد، 10 درصد معتادان را زنان تشکیل مى دهند و این یعنى طى پنج سال 
نسبت معتادان زن در کشور دو برابر بیشــتر شده است. روند رو به افزایشى که

 مى تواند آثار و تبعات زیادترى نسبت به مردان معتاد داشته باشد.
رؤ یا نورى، پژوهشگر اعتیاد معتقد است زنان روى تلخ اعتیاد را در سنین باالتر 
تجربه مى کنند. روزگارى که دیگر نه مواد مخدر و محرك برایشان خوشایند 

است و نه دیگر کسى پیدا مى شود که این نیاز را براى آنها برآورده کند.
به گفته این پژوهشگر، زنانى که به ســمت اعتیاد کشیده مى شوند چنان این 

سرازیرى را به سرعت مى روند که به سختى مى شود جلوى شان را گرفت.
سیر زنانه تر شــدن اعتیاد دالیل مختلفى دارد؛ اینکه زنان امروز تمایل دارند 
کلیشه هاى جنسیتى را بشکنند و تمایز خود را با مردان از بین ببرند. از سویى دیگر 
مصرف گرایى، ترویج فرهنگ مصرف و تبلیغ رسانه ها درباره اندام الغر و زیبایى 
نیز سبب شده که اکثر زنانى که معتاد مى شوند به سمت مواد مخدر صنعتى و 
قرص هایى روى بیاورند که متناسب با سیاست هاى مافیاى مواد مخدر است، 
گرایشى که با نام الغرى و اسامى جذاب شکل مى گیرد و بعد از مدتى آنها را به 

تباهى مى کشاند. 
دلیل اینکه تاکنون نتوانسته ایم جلوى این وضعیت پیش رونده را بگیریم برنامه 
ریزى ها و سیاست هاى مبارزه اى و کنترل گرانه اى بوده که تنها به جمع آورى یا 
مبارزه با اعتیاد ختم شده است. برنامه ریزى هاى کلیشه اى که تاکنون  نتوانسته 
جلوى هجمه و جذابیت تبلیغات را بگیرد و این در حالى است که تجربه ها هم 
نشان داده که تنها کنترل و تنبیه نمى تواند روش مناسبى براى جلوگیرى از سیر 

صعودى اعتیاد زنان باشد.

مرگ 2 سارِق سوخت پاشنه هاى بلند اعتیاد 
جزئیات پرونده ســرقت ســوخت از خط لوله انتقال فرآورده هاى نفتى 
بندرعباس و جان باختن دو نفر در این حادثه توسط دادستان مرکز استان 

هرمزگان تشریح شد.
علیرضا احمدى منش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پى گزارش 
ضابطین در خصوص قصد قاچاقچیان  ســوخت براى تعرض به خط لوله 
انتقال فرآورده هاى نفتى بندرعباس، دستورات ویژه اى در این خصوص 
صادر شد. با بررســى هاى دقیق تر مشخص شــد قاچاقچیان سوخت در 
محدوده آبگرم گنو در پوشــش محل نگهدارى دام اقدام  به حفر تونلى به 
طول 80 متر و عمق حدود 5 متر نموده اند و پس از رسیدن به مسیر اصلى 
انتقال فرآورده هاى نفتى بندرعباس و ایجاد حفره در لوله، از طریق انشعابى 

به طول 800 متر، سوخت هاى مسروقه را به محل بارانداز منتقل کرده اند.
دادستان بندرعباس تصریح کرد: این افراد پس از اتمام عملیات حفارى و 
اتصال انشعاب، عملیات برداشت غیرمجاز و سرقت سوخت را آغاز نموده اند 
اما به دلیل جمع شدن حجم زیاد گاز در این تونل نتوانسته اند کار خود را به 
اتمام برسانند و دو نفر از عوامل قاچاقچیان نیز در این حادثه جان خود را از 
دست داده اند. احمدى منش خاطر نشان کرد: در محل مورد نظر 181 رأس 

گوسفند قاچاق هم کشف و تحویل کشتارگاه شده است.
وى یادآور شــد: 8 نفر در این رابطه به اتهام اخالل در تأسیسات عمومى 

دستگیر شده اند.
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برگشتن ساعات کارى ادارى 
به حالت عادى

 بر اساس اعالم اســتاندارى اصفهان ساعات ادارى 
در این اســتان از روز 5 شــهریور ماه به روال عادى 
برگشت. بر اساس اعالم اســتاندارى اصفهان همه 
دســتگاه هاى اجرایى اســتان اصفهان و مؤسسات 
عمومى غیر دولتى فعالیت خود را بر اســاس ساعت 
کار ادارى قبل از 19 خرداد و از ساعت 7 و 30 دقیقه 
تا 14 و 30 دقیقه ادامه خواهند داد. گفتنى اســت از 
روز 19 خرداد ماه بر اســاس مصوبه هیئت وزیران 
از ساعت 7 تا 13 و 30 دقیقه تعیین شده بود که این 
مصوبه نیز به دنبال مدیریت مصرف برق در ساعات 

پیک مصرف بوده است.

خسارت کاهش دما به 
محصوالت زراعى 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از خسارت 
40 درصــدى به محصــوالت زراعى برخــى مناطق 
شهرستان سمیرم بر اثر کاهش دما و سرمازدگى خبر داد. 
منصور شیشه فروش افزود: در پى  کاهش دما در مناطق 
مختلف شهرستان ســمیرم، به یکهزار و 500 هکتار از 
محصوالت زراعى بهاره در این شهرســتان خسارت 
وارد شد. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
افزود: محصوالت خسارت دیده شــامل کدو آجیلى، 
لوبیا، هندوانه و دیگر محصوالت صیفى بوده است. وى 
خاطرنشــان کرد: در این مدت افت دما در حد زیر صفر 
درجه سانتى گراد گزارش شده است که این روند کاهشى 

ادامه خواهد داشت.

وضعیت 5 شهر
 هنوز قرمز است

بــر اســاس اعــالم وزارت بهداشــت در آخرین 
رنگ بندى در زمینه شــیوع کرونا از روز 5 شهریور 
ماه 5 شهرستان در استان اصفهان با وضعیت قرمز، 
10 شــهر در وضعیت نارنجى و 7 شهر در وضعیت 
زرد کرونایى است. بر این اســاس شهرستان هاى 
اصفهان، بوئین میاندشــت، چادگان، خور، دهاقان، 
ســمیرم، شــهرضا، فریدن، مبارکه و گلپایگان در 
وضعیت نارنجى و پر خطر کرونا هســتند. همچنین 
در حال حاضر شهرســتان هاى اردستان، خوانسار، 
فریدونشــهر، نائین و نظنز در وضعیت قرمز و بسیار 

پرخطر کرونا قرار گرفت.

صادرات از آران به 15 کشور
نایب رییس هیات مدیــره مجتمع فوالد کویر آران 
و بیدگل گفــت: این مجتمع ســاالنه بیش از هزار 
تن فوالد تولید و 50 درصد محصــوالت خود را به 
15 کشور جهان صادر مى کند. حمیدرضاخوروش با 
بیان اینکه هزار و 500 نیروى جوان تحصیل کرده و 
بومى در مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل مشغول به 
کار هستند افزود: که با اجراى طرح هاى توسعه اى 
برنامه جذب تعداد زیــادى نیروى تحصیل کرده در 

دستور کار قرار دارد. 

3 عطارى که
 عطارى نبودند!

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان گفت: شناســایى و برخورد با مراکز 
غیرمجاز خریــد و فروش داروهاى تــرك اعتیاد و 
چاقى و الغرى در دستور کار پلیس استان قرار دارد. 
ســرهنگ احمد نیکبخت گفت: در مرداد امسال از 
105 واحد عطارى  در استان توسط ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان بازدید صورت 
گرفت. در جریــان اجراى این طرح ســه عطارى 
که مبادرت به فروش مواد مخــدر، داروهاى ترك 
اعتیاد غیر مجاز و قرصهاى الغرى حاوى شیشــه 
مى کردند شناسایى شــدند. وى خاطرنشان کرد: از 
این عطارى هاى غیرمجاز 120 گرم تریاك، 16 گرم 
هروئین، 50 سانت شیشه، 2 هزار عدد داروى ترك 
اعتیاد غیرمجاز و بیش از 2 هزار قرص و کپســول 

الغرى حاوى شیشه کشف شد.

خبر

معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: شرایط تشدید خشکسالى در غرب استان 

و سرچشمه هاى آبى زاینده رود به وضوح دیده مى شود.
نویــد حاجى بابایى ادامــه داد: طبق آخریــن اطالعات، 
بارش هاى مؤثر پاییزى دیرهنگام و با دو تا سه هفته تأخیر 
خواهد بود. بارش هاى مؤثر از آبان ماه از غرب استان آغاز 
مى شود اما انتظار مى رود طى سال جارى عمده بارش ها از 
آذرماه دریافت شود. در پى این وضعیت شرایط خشکسالى 

تشدید مى شود.
حاجى بابایى گفت: طبق اطالعات موجود، پاییز سال جارى 

کم بارش خواهد بود. 

وى با بیان اینکه بارش هاى مانســونى استان در مردادماه 
جزو بارش هاى غیرمترقبه بود و بارش هاى استان در حالت 
طبیعى بیش از دو درصد نیست، اضافه کرد: عمده بارش هاى 
مردادماه در مناطق کوهستانى، مسیل ها و ارتفاعات بوده و 
بارش هاى رخ داده عمدتًا به صورت نقطه اى و شدت آنها 

بیشتر متوجه مناطق شرق و جنوب بوده است.
معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان،اظهار کرد: تأثیرگذارى بارش هاى مانســونى بر 
منابع آبى اســتان داراى موافقان و مخالفان بسیارى است 
و برخى معتقدند که این بارش ها تأثیر چندانى بر منابع آبى 

استان نداشته است.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
موج هفتم کرونا در این اســتان با کاهــش یافتن آمار 
آزمایش هاى مثبت و بسترى بیماران در مسیر نزولى قرار 

گرفته و رنگ بندى جدید نیز بهبود یافته است.
پژمان عقــدك افــزود: در یک هفته اخیــر با کاهش 
نتایج مثبــت آزمایش هــاى کرونا در اســتان مواجه 
بودیــم بطورى کــه به کمتــر از 30 درصد رســید در 
حالى کــه در اوج مــوج هفتــم این شــاخص باالى

 50 درصد بود.
وى با بیان اینکه تعداد بسترى بیماران کرونایى نیز در 
زمان حاضر به حدود 300 نفر رسیده است در حالى که در 

یک ماه گذشته حدود 500 نفر بود، اظهار داشت: میزان 
بسترى بیماران بدحال کرونایى در بخش مراقبت هاى 
ویژه نیز کاهش یافته و از حدود 80 نفر در یک هفته اخیر 

به حدود 50 نفر کاهش یافته است.
عقدك با اشــاره به اینکه رنگ بندى جدید همه گیرى 
بیمارى کووید-19 نیز در این هفته بهبود یافته و تعداد 
شهرســتان هاى قرمز کمتر شده اســت، اضافه کرد: 
شهرســتان اصفهان در وضعیت نارنجى (پر خطر) قرار 
دارد اما نرخ مرگ و میر هنوز قابل توجه اســت بطورى 
که در هفته گذشته این شاخص بطور میانگین سه نفر 

در روز بود.

موج هفتم کرونا در اصفهان 
روند نزولى دارد

تشدید خشکسالى با 
بارش هاى دیرهنگام پاییزى

در پى ارتحال آیت ا... ناصرى از عالمان بزرگ کشور،مقام 
معظم رهبرى،  روساى قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مراجع و شخصیت هاى کشورى و لشکرى پیام تسلیت 
صادر کردند. بنا بر تصمیم و اعالم بیــت آیت ا... ناصرى، 
مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، صبح امروز یکشنبه (ششم 
شهریورماه) در شهر اصفهان برگزار مى شود. همچنین  بنا 
بر این اعالم پیکر آن عالم ربانى در جوار شــهداى گلگون 

کفن این شهر، در گلستان شهدا به خاك سپرده مى شود. 
آیت ا... شیخ محمدعلى ناصرى دولت آبادى، استاد برجسته 
اخالق بود، کسى که بسیارى او را پدر مى خواندند و همواره 

درد دل ها و رازهایشان را با او درمیان مى گذاشتند.
او را با لحن شــیرین و کالم نافذش مى شناســیم، با یابن 
الحسن ها و یا صاحب الزمان گفتن هایش، با توصیه هاى 
عالمانه اش در ســحرهاى ماه خدا، با «بــک یا حجت » 
شب هاى قدر... آیت ا... محمد على ناصرى یار حبیب بود و 
محبوب قلب ها، فراق او براى شیفتگان دلدادگانش حزن 
انگیز است، حاال ما مانده ایم و یک شهر خالى از لبخندهاى 

پیر و مرادمان.
آیت ا... محمدعلى ناصرى سال 1309 در دولت آباد برخوار 
دیده به دنیا گشود. مقدمات تحصیل را در زادگاهش آغاز 
کرد و آن را در حوزه علمیه اصفهان ادامه داد. چهارده ساله 
بود که همراه با خانواده راهى نجف شد، دو سال بعد مادرش 
را از دست داد. پس از مدتى پدر از نجف بازگشت اما پسر در 
همسایگى موالى متقیان ماند تا تحصیالت حوزوى اش 

را ادامه دهد. 
بازگشت همیشگى آیت ا... ناصرى به ایران به امر استادش 
آیت ا... ســید محمد کشــمیرى بود. پس در بازگشت به 
اصفهان عالوه بر کالس هاى تدریس فقه و اصول و تفسیر 
قرآنى که سالیانى دراز در حوزه علمیه این شهر اقامه کرد به 
تربیت نفوس مستعد همت گماشت. جلسات درس اخالق 
او حدود 40 سال مملو از اقشار مختلف مردم، طالب و عالقه 

مندان او بود، دوست دارانش، پس از نمازهاى جماعت در 
مسجد کمرزرین اصفهان پاى وعظ و خطابه هاى او با رنگ 

و بوى شناخت حضرت ولى عصر (عج) بودند.
این عالم واصل در ســال هاى عمر با برکت خود عالوه بر 
تربیت شــاگردان فراوان مراکز دینى، فرهنگى و درمانى 

مختلفى را پایه گذارى کرد. 
این استاد برجسته اخالق، خطیب خوش سخن و مدرس 
حوزه علمیه اصفهان که عمر پربرکت خود را در راه تعلیم 
و آموزش علوم اســالمى صرف کرد سرانجام پس از طى 

دوره اى بیمارى روز جمعه 4 شهریور به لقاء ا... پیوست.

درب منزل آیت ا... ناصرى همیشه به روى 
مردم باز بود

على قاسم زاده شهردار اصفهان با تسلیت ارتحال آیت ا... 
ناصرى اظهار داشــت: آیت ا... ناصرى از جمله نوادرى در 
شهر اصفهان بودند که هم جزو علماى فرهیخته از حیث 
تسلط بر معارف، عرفان و سیر و سلوك بودند و هم ارتباط 

گسترده مردمى داشتند.
وى افزود: مردم اصفهان همیشه از صبح اول وقت پشت 
درب منزل ایشان مى آمدند و هم حاجات مادى و هم حاجات 
معنوى را درخواست مى کردند و شخصًا شاهد بودم که تا 
واپسین روزهاى حیات خود، درب منزل شان به روى مردم 
باز بود. قاسم زاده عنوان کرد: براى آیت ا... ناصرى هم فرقى 
نمى کرد که این فرد چه کسى است و از کجا آمده، هر کسى 
مى آمد را هم حمایت معنوى و هم حمایت مادى مى کردند.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه امیدواریم شــهر ما از این 
فقدان ها آسیب نبیند، گفت: به هر حال هر عالمى مانند یک 
درخت تنومند است که در سایه آن مردم احساس آسایش 

مى کنند و زندگى بهترى دارند.
وى خاطرنشــان کرد: یکى دیگر از ویژگى هاى شاخص 
ایشان تقرب روحى و کالمى شان به حضرت حجت (عج) 

بود و دائم ذکر و توجه به ایشان داشتند؛ این توجه به خورشید 
و قطب عالم امکان جالب بود زیرا ایشان هم توجه مردم به 
خود را مانند یک آینه به حضرت ولــى عصر (عج) بازتاب 
مى دادند و اجازه نمى دادند که این توجه ها در خودشــان 

باقى بماند.

خدمات خیرخواهانه آیت ا... ناصرى 
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار آیت ا... ناصرى را 
یک سرمایه عظیم معنوى براى شهر دولت آباد و شهرستان 
برخوار توصیف کرد و گفت: همه مردم اکنون در غم از دست 
دادن این پدر بزرگ، خود را یتیم مى دانند زیرا جلسات روضه 
آیت ا... ناصرى در شهر دولت آباد در دهه هاى مختلف محل 

رجوع همه اقشار بود.
حسین على حاجى دلیگانى در خصوص فضائل و خدمات 
آیت ا... ناصرى اظهار کرد: با رحلت آیت ا... ناصرى مصیبت 
بزرگى به ایران اسالمى و استان اصفهان و شهرستان برخوار 
به ویژه شهر دولت آباد وارد شد، مردمى که جایگاه علمى، 
فقهى و کسوت روحانى و علمایى آیت ا... ناصرى را به خوبى 

مى شناختند و از محضر وى بهره مى بردند.
وى با اشاره به منبرهاى پرمعنا و پر از معنویت این شخصیت 
برجسته افزود: روحیات و نوع ســخنرانى آیت ا... ناصرى 
انســان هاى زیادى را هدایت کرد و در جایگاه معنوى به 

درجات عالى و متعالى رساند.
وى با اشاره به کارهاى خیر آن مرحوم در شهر دولت آباد، 
خاطرنشان کرد: مجموعه درمانى حضرت ولى عصر (عج) با 
کمک آیت ا... ناصرى تکمیل شد و اکنون به بخش عمده اى 
از بیماران دیالیزى منطقه زینبیه و همچنین شهرســتان 
برخوار و دیگر نقاط خدمت رسانى مى کند. حاجى دلیگانى 
افزود: بنیان گذارى حوزه هاى علمیه خواهران و آقایان از 
دیگر خدمات این شخصیت معنوى بود که امروز در فقدان 

او عزادار هستیم.

مراسم تشییع پیکر آیت ا... ناصرى امروز برگزار مى شود

او را پدر مى خواندند...

زباله هاى رها شده در ملک شهر
نصف جهــان  انباشــت زباله در معابر محله ملک 
شهر اصفهان مشــکالت فراوانى را براى اهالى 

این منطقه به وجود آورده است.
بعد از اینکه معــاون محیط زیســت و خدمات 
شــهرى شــهردار اصفهان از حذف جمعه ها از 
تقویم جمع آورى پســماندهاى تر خانگى، خبر 
داد، محــالت اصفهان با مشــکالت انباشــت 
زبالــه ها در روزهــاى جمعه و یــا روزهایى که 
پسماندها از طریق شهردارى جمع آورى نمى شد 

روبه رو شدند. 
این موضوع اکنون در برخى از معابر محله ملک 
شهر اصفهان ساکنان این محله ها را با مشکالت 

جدى روبه رو کرده است. 
به گفته شــهروندان ســاکن در این مناطق، با 
توجه به گرماى هوا شــاهد به راه افتادن شیرابه 
و جمع شدن حشــرات در این مناطق هستند و 
شهردارى باید نسبت به این مسئله تدابیر الزم را 

انجام دهند.

240 هزار مترمربع از معابر شاهین شهر 
آسفالت مى شود

نصف جهــان 240 هزار متر مربع از معابرشاهین شهر 
روکش آسفالت مى شود.

سرپرســت معاونت فنى و عمرانى شهردارى شاهین 
شــهر با بیان این مطلب گفت: براى نخستین بار در 
شاهین شــهر، عملیات اجرایى روکش آسفالت در دو 
قسمت شمال و جنوب شهر به طور همزمان در حال 

انجام است. حمیدرضا نادرى اظهار کرد: در 15 محله 
شاهین شهر240 هزار متر مربع از معابر با27 هزار تن 

آسفالت نو نوار مى شود.
وى اعتبار تخصیص یافته براى اجراى این پروژه را 260 
میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این عملیات،80 معبر 

شهرى روکش آسفالت مى شود.

نگاه روز

مریم محسنى
یکى از لوازم واجب و ضرورى که باید در دستگاه هاى 
دولتى و ادارات وجود داشــته باشد دستگاه کپى است. 
این در حالى است که در بسیارى از ادارات این دستگاه 
ضرورى وجود نــدارد و مردم بــراى گرفتن یک کپى 

سرگردان مى شوند.
در دســتگاه هاى دولتى همواره بر تکریم ارباب رجوع 
توصیه شده است اما نداشــتن یک دستگاه کپى براى 
اداراتى که روزانه ده ها کپى براى پرونده هاى در دست 
ارباب رجوع باید گرفته شــود یکى از مسائلى است که 

مراجعه کنندگان را با مشکالت جدى روبه رو مى کند. 
افرادى که براى گرفتن یک کپى باید زمان قابل توجهى 
را صرف کنند تا بتوانند از مدارکشان کپى بگیرند و این 
نه تنها موجب اتالف وقت و خستگى مى شود بلکه، روند 
کاغذبازى و اعصاب خردى مراجعه کنندگان را فراهم 

خواهد کرد. 
دســتگاه کپى امروزه یکى از مهمترین دستگاه ها در 
ادارات محسوب مى شــود که هر اداره اى مى تواند با 
بودجه کمى آن را تهیه کند تا در راستاى تکریم ارباب 

رجوع گام بردارد.

سرگردان به دنبال دستگاه کپى 

حیوانات ثروتمند 
نصف جهان روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره شنبه 
پنجم شهریور ماه خود در گزارشى با عنوان «زندگى 
الکچرى حیوانات خانگى» به وضعیت نگهدارى 

این حیوانات پرداخته است. 
در این گزارش هزینه نگهدارى از سگ ها و گربه ها 
و اینکه چقدر براى کسانى که آنها را نگه مى دارند 
آب مى خورد بررسى شده است. همچنین در بخش 
دیگرى از این گزارش آمده: «در شرایطى که بیشتر 
مردم از خیر خرید بســیارى از کاالهــا و اجناس 
گذشته اند، چون حقوق و دستمزدشان بیشتر صرف 

اجاره مسکن و تأمین خوراك مى شود، عده اى براى 
خرید لباس، غذا، آرایشگاه، آتلیه، درمان و... حیوانات 
خانگى مبالغ هنگفت پرداخت مى کنند. در سال هاى 
اخیر نگهدارى از حیوانات خانگى با شکل وشمایل 
جدیدترى وارد زندگى شهرنشــین ها شده است؛ 
حیواناتى که اغلب نژاد وارداتى دارند و نگهدارى از 
آنها به هزینه هاى زیادى نیاز دارد. در میان حیوانات 
خانگى، سگ ها و گربه ها بازار پررونق ترى دارند و 
واردات کاالهاى موردنیاز آنها به تجارتى پرســود 

تبدیل شده است.»

افتتاح مرکز نوآورى و شکوفایى گرگاب در هفته دولت
نصف جهــان شــهردار گرگاب با بیان اینکه یکى از 
اصلى ترین دغدغه مردم این شــهر، آسفالت معابر و 
خیابان هاست، گفت: در همین زمینه، عملیات آسفالت 
بلوار امام خمینى(ره) با اعتبــارى بالغ بر 25 میلیارد 
ریال آغاز شده  و بهسازى و آسفالت معابر در اولویت 

برنامه هاى شهردارى قرار دارد.
شــاه رجبیان همچنین از کلنگزنى ایســتگاه آتش 
نشانى شــهر گرگاب در هفته دولت خبر داد و افزود: 
مجهز نبودن شــهر گرگاب به  ایستگاه آتش نشانى 
یکى از نقایص ما بود که در این هفته کلنگ ایستگاه 

آتش نشــانى با اعتبارى بالغ بر 45 میلیارد ریال به 
زمیــن زده خواهد شــد. وى در بخــش دیگرى از 
سخنانش به آماده سازى معابر شهرك بوستان اشاره 
و بیان کرد: با اعتبارى بالغ بر 28 میلیارد ریال احداث 
بوستانى در شهرك بوستان و بهسازى فاز اول بوستان 
با اعتبارى افزون بر20 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

شاه رجبیان افتتاح فرهنگسراى روح االمین، مرکز 
نوآورى و شکوفایى و ســامانه شهروندسپارى را از 
دیگر پروژه هاى مورد بهــره بردارى در هفته دولت 

عنوان کرد.

16 دستگاه بستر زاینده رود را آزاد نمى کنند
مدیر دفتر مهندسى رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: براى آزادسازى بستر رودخانه زاینده رود 

با توجه به دســتورات صادر شده، در مرحله 
اول تعــدادى از دســتگاه هاى دولتى را که 
حریم زاینده رود را از سراب رودخانه تا پایاب 
رودخانه تصرف کرده بودند شناسایى و براى 

آن ها اخطار صادر کردیم.
احمدرضا صادقى ادامــه داد: در اخطار هاى 
صادر شده از متخلفان خواستیم تا اردیبهشت، 
براى عقب نشینى از جوار رودخانه بر اساس 
خط پــروژه اى که شــرکت آب منطقه اى 
اعالم کرده اقدام کنند که تعــدادى از این 
دســتگاه هاى دولتى به اخطار توجه و عقب 

نشینى کردند.
وى اظهار کرد: برخى از دستگاه هاى دولتى 

هم بنا به دالیلى همانند امنیتــى و پدافند غیرعامل، به 
اخطار ها توجهى نکردند که پس از بازدید هاى کارشناسان 
شرکت آب منطقه اى و استاندارى مقرر شد در جلسه اى به 

میزبانى استاندارى در خصوص درخواست آن ها براى حفظ 
تصرفات، تصمیم گیرى شود.

تاکنون 5 دســتگاه دولتى از متصرفات عقب نشــینى 
کرده اند و 16 دســتگاه هنوز اقدامى نکرده اند. صادقى با 
گفتن این خبر، ادامه مى دهد: از ابتداى امسال تاکنون 40 

هکتار در بستر دریاچه ســد، نیم هکتار در بستر رودخانه 
و بیســت و یک صدم هکتار از حریم رودخانه زاینده رود 

آزادسازى شده است.
صادقى افزود: اماکن مربوط به ادارات بنیاد 
مســکن و منابع طبیعى شهرستان مبارکه، 
دانشــگاه آزاد نجف آباد، مجموعه ویالیى 
شهردارى مبارکه (ســرارود)، دریاچه هاى 
قایقرانى فجر و قدس، مجتمع آبرســانى 7 
روستا در کله مسیح، تأسیسات برداشت آب 
سده لنجان، تأسیسات چاه هاى فلمن مبارکه 
و درچه، تصفیه خانه آب اردال و نیروگاه برق 
اسالم آباد متعلق به وزارت نیرو و آموزشگاه 
شهید بهشتى هنوز براى رفع تصرف اقدام 

نکرده اند.
او تاکید کرد: به مجموعه تفریحى دانشگاه 
آزاد نجف آباد و ایســتگاه پمپاژ چم نور تا پایان شهریور 
فرصت داده شــده که براى رفع تصــرف حریم رودخانه 

اقدام کنند.

ارائه لوازم التحریر با تخفیف در فروشگاه هاى کوثر
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان از ارائه لوازم 
التحریر با تخفیف 15 تا 35 درصدى در فروشگاه هاى 
کوثر همزمان با برگزارى جشــنواره «ماه مدرســه» 

خبر داد.  
امیرحســین ماه آورپور گفت: جشنواره «ماه مدرسه» 
از یکم شــهریورماه تــا پانزدهم مهرمــاه در تمام 
فروشــگاه هاى کوثر اصفهان برگزار مى شــود. وى 

افزود: در این جشنواره انواع لوازم التحریر و نوشت افزار 
از قبیل کاغذ و کالســور، انواع دفاتر، چسب، مداد و 
خودکار با 15 تا 35 درصــد تخفیف به خریداران ارائه 
مى شود. وى با بیان اینکه در جشنواره ماه مدرسه تمام 
کاالهاى عرضه شده از محصوالت ایرانى و تولید داخل 
است، تأکید کرد: هدف از برگزارى این جشنواره، ایجاد 
تعامل مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

است تا قدرت خرید شهروندان افزایش پیدا کند.
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کاربران گوشى هاى آیفون اشتباه بزرگى را انجام مى دهند که باعث هدر 
رفتن فضاى ذخیره سازى زیادى در گوشى آن ها مى شود.

بسیارى از کاربران بدون اینکه متوجه شوند، فضاى ذخیره سازى زیادى 
را هدر مى دهند که این باعث مى شــود براى فضاى ذخیره سازى ابرى 
پشتیبان بیشتر هزینه کنند یا عکس ها و فیلم هاى با ارزش خود را حذف 
کنند.این خطا مربوط به "برنامه هاى فراموش شده" است که کاربر آن ها 
را دانلود، ولى به ندرت اســتفاده مى کند، به این معنــى که بدون هیچ 

کاربردى، فضاى زیادى از گوشى را اشغال مى کنند.
راه حل ســاده اى براى این نوع برنامه ها وجود دارد که از طریق ویژگى 

«Offload Unused Apps» در تنظیمات گوشى اعمال مى شود.
این ویژگى برنامه هایى را که به طور منظم از آن ها اســتفاده نمى کنید، 
حذف مى کند اما در عین حال محتویات و داده هاى شخصى شما را در 

آن ها ذخیره مى کند.
پس از حذف برنامه ها، داده ها در فضاى ابرى نگهدارى مى شوند، به این 

معنى که مى توانید به راحتى دوباره از آن استفاده کنید.
این ویژگى آزمایش شده و توانسته 38 گیگابایت فضاى ذخیره سازى 

را آزاد کند.

ممکن است مواقعى پیش آید که صندوق ورودى جیمیل شما با تعداد 
زیادى پیام پر شود؛ در این شــرایط فیلترهاى جیمیل مى توانند در 

زمان شما صرفه جویى کنند.
 فیلترها یک ویژگى پوشه مانند جیمیل هستند. این فیلترها به شما 
این امکان را مى دهند که پیام ها را برچسب گذارى، بایگانى، حذف، 

ستاره دار و ایمیل ها را به طور خودکار فوروارد کنید.
مى توانید فیلترهاى رایج ایجاد کنید یا ایمیل هاى خود را جســتجو 
کنید تا همه ایمیل هایى را پیدا کنید که با معیارهاى خاص مطابقت 

دارند. در اینجا نحوه انجام آن آمده است:
1.روى "نوار جستجو" در باال کلیک کنید.

2.روى نماد با سه خط افقى با خطوط اسالید از بین آنها کلیک کنید.
3.یک منوى فیلتر بالفاصله باز مى شود که به شما امکان مى دهد 
یک فیلتر با پارامترهاى مختلف ایجاد کنید، از جمله فرستنده و گیرنده 
(اگر چندین آدرس دارید)، محتواى موضوع، کلمات کلیدى در متن 
ایمیل، اندازه ایمیل، تاریخ ارســال یا دریافت شده و اینکه آیا ایمیل 

پیوست دارد یا خیر.
4.پس از وارد کردن معیارهاى جســتجو، روى « create filter» یا 

«search» کلیک کنید.
نکته مهم:

براى فیلتر کردن پیام هــاى خود، توصیه مى شــود از Gmail روى 
دسکتاپ خود استفاده کنید زیرا نمى توانید فیلترها را روى برنامه تلفن 

همراه اعمال کنید.
وقتى فیلترى ایجاد مى کنید، فقط پیام هاى دریافتى جدید تحت تأثیر 

قرار مى گیرند.
اگر شخصى به پیامى که قبًال فیلتر کرده اید پاسخ دهد، پاسخ تنها در 

صورتى فیلتر مى شود که معیارهاى جستجو را نیز برآورده کند.
مى توانید از درون ایمیلى که قبًال دریافــت کرده اید، یک فیلتر ایجاد 

کنید. به این صورت است:
1.جیمیل را روى دسکتاپ خود باز کنید.

2.کادر کنار ایمیل مورد نظر خود را عالمت بزنید.
3.روى منوى سه نقطه اى به نام «more» کلیک کنید.

 “Filter messages like these” 4.از منوى کشویى بر روى گزینه
کلیک کنید.

5.هر معیار فیلتر اضافى را وارد کنید.
6.روى " Create filter " کلیک کنید.

مزایاى استفاده از فیلترهاى جیمیل:
پیام هاى مهم را اولویت بندى کنید.

تمام صورتحساب ها، پرداخت ها و رســیدهاى خود را در یک مکان 
نگه دارید.

به طور خودکار اطالعات مهم را در بایگانى ذخیره کنید، از جمله شماره 
سفارش، شماره پیگیرى و سایر جزئیاتى که ممکن است در آینده به آن 

نیاز داشته باشید.
پیام ها را به طور خودکار فوروارد کنید یا از یک الگوى سفارشــى براى 

پاسخ دادن به پیام هاى خاص استفاده کنید.
پیام هاى کمتر مهم را در یک مکان نگه دارید.

Asus ROG Phone 5 - ایسوس:  
این مدل در بلندگــوى دوگانه و پخش 

صداى باس بهترین است.

  GOOGLE  PIXEL۶PRO - گوگل:
  این مــدل هم صدایى کامــل، مهیج و 
پانچى تولیــد مى کند و در ایــن زمینه 

رقبایش را شکست مى دهد.

iPhone ۱۳ Pro Max  -اپل:
 گوشــى هاى ســرى آیفون 13 اپل داراى 
وضوح صداى عالى و صــداى باس خوبى 

هستند.

Samsung Galaxy Z Fold 4 - سامسونگ: 
این مدل تاشــو بى نظیر سامسونگ هم 
داراى بلندگوهاى دوگانه استریو واقعى 

است که صدایى عریض و واضح دارد.

عمــر باتــرى یکــى از جنبه هــاى مهمى اســت کــه بســیارى از 
کاربــران قبــل از خرید یک گوشــى هوشــمند جدید آن را بررســى

 مى کنند.
عوامل مختلفى بر عمر باترى گوشى هوشمند از جمله برنامه هایى که در 
پس زمینه اجرا مى شوند، سطح روشنایى صفحه نمایش، مشاهده رسانه و 

موارد دیگر تأثیر مى گذارند.
در حالى که کارهایى وجــود دارد که مى توانید بــراى صرفه جویى در 
عمر باترى گوشــى خود انجام دهید، ســاده ترین آنها روشــن کردن 
حالت صرفــه جویى در باترى اســت. تقریبًا همه تلفن هاى هوشــمند 

اندرویدى این روزها داراى این ویژگى هســتند که در تنظیمات موجود 
است.

1.برنامه تنظیمات را اجرا کنید.
2.باترى را از منوى تنظیمات جستجو کنید.

3.گزینه « Turn on now» را از گزینه صرفه جویى در باترى تغییر دهید.
با این سه مرحله ساده مى توانید به راحتى باترى گوشى هوشمند خود را 

(تا حدودى) از بین ببرید.
پس از روشن شدن، نماد باترى در ســمت راست باالى صفحه شما زرد 
مى شود. این بدان معناست که تلفن شــما اکنون در حالت صرفه جویى 

در باترى کار مى کند.
اگر مــى خواهید عمــر باترى گوشــى هوشــمند اندرویــدى خود را 
افزایش دهیــد، حالــت صرفه جویــى در باتــرى مى توانــد گزینه

 خوبى باشد.
فعال کردن حالت ذخیــره باتــرى داراى معایبى اســت: در حالى که 
حالت صرفــه جویى در باترى به شــما کمــک مى کند عمــر باترى 
تلفن خود را افزایش دهید، اما بر عملکرد کلى دســتگاه شــما از جمله 
روشــنایى صفحه، عملکرد برنامه هاى خاص و مــوارد دیگر نیز تأثیر

 مى گذارد.

کودکان تا چه سنى اجازه استفاده از 
اینستاگرام را ندارند؟

4 گوشى برتر جهان در پخش صدا کدامند؟

جدیدترین نسخه سیســتم عامل اندروید یک ماه زودتر از حد انتظار، از مرحله بتا 
خارج و رسما منتشر شد.

گوگل اندروید 13 را اندکى زودتر از حد معمول منتشر کرد، در حالى که در بولتن 
امنیتى اندروید 13، این شــرکت تاکید کرده بود نســخه نهایــى اندروید 13 در 
ماه سپتامبر عرضه مى شــود. اندروید 12، سال میالدى گذشــته در اکتبر منتشر 
شــده بود. این نرم افزار اکنون براى همه گوشــى هاى پیکســل قابل دسترس

 اســت. البته مدل هاى جدیدتر از پیکسل 4 و ۴a این به روزرســانى را مى توانند 
دریافت کنند. مدل هاى قدیمى تر مانند پیکسل 3 و پیکسل ۳a، آخرین به روزرسانى 
را اوایل امســال تا اندرویــد 12 دریافت کردنــد و دیگر به روزرســانى دریافت 

نخواهند کرد.
اندروید 13 بیشتر یک پاکسازى است. اندروید 12 با تغییرات بزرگى که در ظاهر 

سیستم عامل داده شد، بزرگترین انتشار نرم افزار گوگل بود و اندروید 13 در 
واقع تغییرات صورت گرفته را کامل مى کند. با این حال قابلیت هاى 

هیجان انگیز زیادى به خصوص براى کاربران پیکسل وجود 
دارد.

فهرست به روزرسانى هایى که در نسخه 13 اندروید دیده 
مى شوند، احتماال مشابه نســخه هاى آزمایشى بتاى 

این نرم افزار است. در اندروید 13 کاربران مى توانند 
آیکن هاى اپلیکیشــن هاى غیرگوگل را سفارشى 

کنند تا مطابق با پس زمینه صفحه خانگى باشــند که در نخســتین نسخه پیش 
نمایش طراح اندروید 13 مشاهده شده بود. 

همچنین اجازه جدید براى کاهش اعالن هــاى غیرضرورى و گزینه جدید براى 
محدود کردن دسترسى اپلیکیشن ها به تصاویر و ویدیوها وجود 

خواهد داشت.
گوگل از طرف ســازندگان دیگر تلفن 
هوشــمند وعده اى نــداد امــا در این 
باره اعــالم کــرد اندروید 13 تــا اواخر 
ســال میالدى جارى براى گوشــى ها و 
تبلت هاى برندهاى دیگر شــامل ایســوز، 
iQOO، موتــوروال، وان پــالس، اوپو، ریل 

مى، سامسونگ، شارپ، سونى، Tecno، ویوو 
و شــیائومى قابل دسترس مى شــود. اکثر این 
سازندگان گوشــى برنامه هاى بتاى اندروید 13 
را داشته اند. لنوو هم یک برنامه آزمایشى 

اندروید 13 براى Pro Tab P۱۲ دارد.
از میان این برندها، اوپو و سامسونگ احتماال 
عجله بیشــترى بــراى فراهم کــردن این 

به روزرسانى دارند.

انتشار اندروید 13 براى گوشى هاى پیکسل گوگل

چگونه با استفاده از فیلترها با 3 حرکت در مصرف باترى گوشى صرفه جویى کنید!
صندوق ورودى 

جیمیل خود را کنترل کنید

اشتباه بزرگى که کاربران آیفون 
مرتکب مى شوند

عضو تیم تخصصى کودك و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده 
کشــور، با بیان اینکه حداقل ســن براى نصب "اینستاگرام" از 
سوى سازندگان این برنامه 13 ســال اعالم شده است، در عین 
حال گفت: با توجه به فرهنــگ مردم جامعه و کشــور ما بهتر
 اســت خانواده ها تــا قبــل از 15 ســالگى اجــازه نصب این 
برنامه و داشــتن صفحه اینستاگرام مســتقل را به نوجوانشان 

ندهند.

سقوط دانش آموز قاینى
 دکتر آســیه انارى با تاکید بر اینکه به طور کلى براى اســتفاده 
کــودکان و نوجوانــان از شــبکه هاى اجتماعــى باید ســن 
خاصى را تعییــن کرد، اظهار کــرد: حداقل ســن براى نصب 
"اینستاگرام" از سوى سازندگان این برنامه 13 سال اعالم شده

 است اما سن استفاده از این برنامه مى تواند از فرهنگى به فرهنگ 
دیگر متفاوت باشد چراکه نوع مسائلى که کودکان و نوجوانان در 

جوامع مختلف با آن مواجه اند متفاوت است.
به گفته عضو کمیتــه تخصصى روانشناســى بالینى کودك و 
نوجوان سازمان نظام روانشناسى و مشــاوره کشور، بهتر است 

خانواده هاى ایرانى تا قبل از 15 سالگى اجازه نصب "اینستاگرام" 
و داشتن صفحه اینســتاگرام مســتقل را به نوجوانان ندهند و 
از 13 تا 15 ســالگى نیز نوجوانان با نظــارت والدین از صفحه
 اینســتاگرام والدین اســتفاده کنند نه اینکه صفحه اى مستقل 

داشته باشد.
وى معتقد است که داشتن صفحه اینســتاگرام براى نوجوانان 
زیر 13 سال آسیب زاست و از این رو الزم است والدین قاطعانه 
مخالفت خود با نصب و اســتفاده کودك و نوجوان تا قبل از 13 

سالگى را اعالم کنند.
این روانشــناس بالینى کودك و نوجوان درباره چگونگى قاطع 
بودن والدین در اعالم مخالفت خود با نصب و استفاده نوجوان از 
"اینستاگرام" تا قبل از 13 سالگى، توضیح داد: طبیعتا نوجوان با 
هر قانونى که والدین در خانه وضع کرده و بر روى آن پافشارى 
دارند مخالفت مى کند. از جمله توجیه هاى مورد استفاده نوجوان 
براى نصب این برنامه آن اســت که "والدین دوســتانم به آنها 
اجازه نصب این برنامه را داده اند و چرا من نمى توانم این برنامه 
را نصــب کنــم؟". اغلــب اوقــات والدیــن توســط نوجوان

 در حال مقایسه شــدن با والدین دوســتان نوجوان هستند. با 
این حال والدین باید خطاب به نوجوان تاکید داشــته باشند که 
"این قانون خانه و خانواده ما اســت" و از آنجا کــه هر خانواده 
اى براى خود چارچــوب دارد ما نیز بایــد از قوانین خانواده خود 

تبعیت کنیم.
این عضو هیئت رییســه انجمن روانشناســى بالینى کودك و 

نوجوان همچنین خاطر نشــان کرد که والدین نباید در این 
راســتا با نوجوان بحث و "کل کل" کنند بلکه صراحتا اعالم 

کنند این قانون خانواده ما اســت و 
گرچه بــا دیگر خانــواده ها 
متفاوت اســت اما باید آن 

را رعایت کنیم.
انــارى ادامــه داد: والدین 

براى نوجــوان توضیح دهند 
همانطــور کــه فضــاى منزل و 

چیدمان اثاث خانــه و حتى نوع غذاها 
و فرهنــگ خانواده ما با خانواده دوســتان 

نوجوان متفاوت است، ممکن است قوانین خانه و
 خانواده ما نیز با دوســتانش متفاوت باشد و از این 

رو باید این قوانین خانوادگى را رعایــت کنیم. والدین 
تحت هیچ عنوان نباید به نوجوان پاسخى مبهم نظیر اینکه 

"صالح نمى بینم اینستاگرام نصب کنى" بدهند. پاسخ والدین 

باید واضح و مشخص باشد.
 وى همچنین با اشــاره به "باج گیرى عاطفى" نوجوانان از مادر 
و پدر به منظور جلب رضایت والدین براى نصب "اینســتاگرام"، 
افزود: بعضا نوجوان با بیان سخن هایى نظیر اینکه "تو را دوست 
ندارم"، "چرا من را به دنیا آوردى"، "مادر یا پدر بدى هستى" و... 
سعى در جلب رضایت والدین براى نصب اینستاگرام را دارند اما 
والدین نباید وارد این "تله هــا" و باج گیرى هاى عاطفى نوجوان 
شــوند. نوجوانان با بیان این حرف ها سعى دارند به خواسته خود 
برســند اما والدین باید محکم سر حرف 
خود بایستند و بگویند این  قانون خانواده 
ما  اســت و قوانین هر خانــواده با خانواده 

دیگر متفاوت است.
عضو تیــم تخصصى کــودك و نوجوان 
در انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور، 
درباره نحوه برخــورد والدین با کودکان و 
نوجوانانى که کمتر از 13 ســال دارند و در 
عین حال از مدت ها قبل اینســتاگرام را 
نصب کرده و صفحه مستقلى در این برنامه 
دارند، بیان کرد: نباید اجازه نصب و استفاده 
از اینستاگرام رابه کودکان و نوجوان کمتر 
از 13 ســال داد چراکه ایــن برنامه براى 
کمتر از 13 سال آســیب زاست اما والدین 
باید در چنین شــرایطى که از مدتها قبل 
کودك و نوجوان زیر 13 سال این برنامه 
را نصب کــرده و در 
آن فعالیــت دارند، 

قاطعانه با کــودك و نوجــوان صحبــت کنند. بــه او بگوید
 اجازه ندارد از این پــس از این برنامه اســتفاده کند مگر آنکه 
صفحه خود در اینســتاگرام را به گوشــى والدین منتقل کرده و 
تحت نظــارت آنهــا از ایــن برنامه اســتفاده کنــد. والدین
 باید از فرزند خــود بخواهند صفحــه خود را ببنــدد و یا آن را 
به گوشــى موبایل والدین منتقــل کرده و تحــت نظارت آنها 
از  این برنامه اســتفاده کند. براى این نظارت نیــز مى توان از

 ابزارهاى کنترلى اســتفاده کرد تا کودك و نوجوان بیشــتر از 
ســاعتى معین در طول روز نتواند در این برنامه حضور داشــته 

باشند.
انارى در پایان ســخنان خود با تاکید بر اهمیت نقش والدین در 
الگو گیرى فرزنــدان، اظهارکرد: اگر والدین معتاد اینســتاگرام 
باشــند، دائما در فضاى مجازى بچرخند و دغدغــه آنها دیدن 
زندگى دیگران و الگو گرفتن از آنها باشــد، چطــور از فرزندان 
خود انتظار دارند معتاد این برنامه نشــوند؟. والدیــن ابتدا باید 
سبک زندگى خود و نگاه خود به زندگى را درست کنند و سپس 
به فکر تغییر در رفتار فرزندان باشــند. نحــوه و مدت زمانى که
 والدین از فضاى مجازى اســتفاده مى کنند بســیار مهم است. 
اگر والدین مى خواهند فرزندان از فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى به درستى استفاده کنند در ابتدا باید رفتار خود را اصالح 

کنند.
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4 گوشى  برتر جهان را در زمینه پخش صدا از بلندگو یا اســپیکر که تا ماه اوت امسال 
معرفى شدند.

بسیارى از ما امروز بیشــتر اوقات براى لذت بردن از شــنیدن به موسیقى در گوشى ها 
از هندزفرى هاى بدون ســیم یا بلوتوثى یا خود همان هندزفرى هاى معمولى استفاده 
مى کنیم. اینقدر کیفیت پخش صدا و گفت وگو با این هندزفرى ها مناسب و رایج است که 
حتى بسیارى از سازندگان گوشى ها هم دیگر دقت و وسواس الزم را در ساخت کیفیت 

باالى بلندگوى پخش صدا یا همان اسپیکر گوشى به خرج نمى دهند.
وبسایت فون آرنا به تازگى در یک نظر ســنجى از بسیارى افراد به این نتیجه رسیده که 
این تصور عمومى مبنى بر کاهش اهمیت اسپیکر گوشى ها در سایه استفاده عمومى از 

هندزفرى، چندان درست نیست. در این نظر ســنجى که به روز رسانى آن به ماه اوت 
امسال برمى گردد، 85 درصد افراد گفتند که نه تنها کیفیت اسپیکر گوشى شان اهمیت 
دارد بلکه انتظار دارند سازندگان گوشى، کیفیت اسپیکر گوشى ها را در مدل هاى بعدى 
ارتقا دهند.15 درصد افراد هم با وجود اعالم رضایت از کیفیت اسپیکر گوشى خود، اهمیت 
کیفیت آن را همچنان مهم دانستند و تنها 5 درصد افراد، اسپیکر گوشى براى شان اهمیت 

خاصى نداشته است.
فون آرنا در یک آزمایشى گوشى هاى پرچم دار را با هم مقایسه کرده است و لیستى از 5 
برترین ها ارائه کرده است. لیســت این 5 مدل گوشى برتر در زمینه بلندگو یا اسپیکر به 

شرح زیر است:
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ص باشد.
"اره به "باج گیرى عاطفى" نوجوانان از مادر 

"رضایت والدین براى نصب "اینســتاگرام"،

"ر اینکه "تو را دوست 

پدر بدى هستى" و... 
ینستاگرام را دارند اما 
 هاى عاطفى نوجوان 

قاطعانه با کــودك و نوجــوان صحبــت کنند. بــه او بگوید
 اجازه ندارد از این پــس از این برنامه اســتفاده کند مگر آنکه 

کمیتــه تخصصى روانشناســى بالینى کودك و به گفته عضو
نوجوان سازمان نظام روانشناسى و مشــاوره کشور، بهتر است

. اغلــب اوقــات والدیــن توســط نوجوان را نصــب کنــم؟
 در حال مقایسه شــدن با والدین دوســتان نوجوان هستند. با 
این حال والدین باید خطاب به نوجوان تاکید داشــته باشند که

از آنجا کــه هر خانواده  ما اســت" و "این قانون خانه و خانواده
خود  اى براى خود چارچــوب دارد ما نیز بایــد از قوانین خانواده

تبعیت کنیم.
این عضو هیئت رییســه انجمن روانشناســى بالینى کودك و

نوجوان همچنین خاطر نشــان کرد که والدین نباید در این
"راســتا با نوجوان بحث و "کل کل" کنند بلکه صراحتا اعالم 

منظور جلب ر و پدر به
با افزود: بعضا نوجوان
"چرا من را به ندارم"،
سعى در جلب رضایت

ج و این والدین نباید وارد
سعى شــوند. نوجوانان با بیان این حرف ها
برســند اما والدین
بایستند و بگوین خود
ما اســت و قوانینهر

دیگر متفاوتاست.
تیــم تخصصى عضو
و در انجمــن ازدواج
درباره نحوه برخــور
کمتر از نوجوانانى که
عین حال از مدت ها
نصب کرده و صفحه
دارند، بیان کرد: نباید
از اینستاگرام رابه کو
داد چرا 13 ســال 3از
3کمتر از 13 سال آسـ
باید در چنین شــرا
ز کودك و نوجوان

ى ینبر یتو رض
ا بیان سخن هایى نظیر
پ "مادر یا  دنیا آوردى"،
ت والدین براىنصب ای
""تله هــا" و باج گیرى
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رییس گروه مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انســان و حیوان 
وزارت بهداشت درباره موارد مشــکوك ابتال به آبله میمونى که باید 
مورد رصد و آزمایش بیشــتر قرار گیرند، گفت: آزمایش با کیت هاى 
تشخیصى آبله میمونى از کسانى گرفته مى شود که جزو موارد محتمل 
بیمارى باشند. موارد مشــکوك شامل کسانى است که داراى عالئم 
بالینى تب، سردرد شــدید، دردهاى عضالنى، کمردرد، ضعف، تورم 

غدد لنفاوى و بثورات پوستى باشد.
دکتر بهــزاد امیرى ، با تاکید بــر اینکه درحال حاضــر از نظر کیت 
تشخیصى آبله میمونى در کشور هیچ مشــکلى وجود ندارد، گفت: 

تشــخیصى پیش بینــى الزم جهت تهیــه و تامیــن امکانات 
آبلــه میمونى از جمله کیت هاى تشــخیصى 

از مدت کوتاهى بعد از این که ســازمان 
بهداشت جهانى مواردى از این بیمارى را 
در سایر کشورها را گزارش داد، در کشور 
فراهم شد. این امکانات در حدود 12 قطب 
دانشــگاهى و آزمایشگاه انســتیتو پاستور 

فراهم است.
وى افزود: در آینده نزدیک این قطب هاى 
آزمایشــگاهى افزایــش خواهــد یافت تا 
ان شــاءاهللا بتوانیم در همه مراکز اســتانى 

امکانات تشخیصى فراهم شود.

او تاکید کرد: آزمایش با کیت هاى تشخیصى آبله میمونى از کسانى 
گرفته مى شود که جزو موارد محتمل بیمارى باشند. موارد مشکوك 
شامل کسانى است که داراى عالئم بالینى تب، سردرد شدید، دردهاى 
عضالنى، کمردرد، ضعف، تورم غدد لنفاوى و بثورات پوستى باشد. 
در صورتى که یک رابطــه اپیدمیولوژیک میان بیمار و بیمارى وجود 
داشته باشــد که یعنى بیمار با این عالئم، مسافرتى به خارج از کشور 
داشته باشد یا تماس با موارد محتمل یا قطعى آبله میمونى داشته باشد 
و یا فردى که رابطه جنسى خارج از خانواده داشته باشد، مورد محتمل 

شمرده شده و حتما نمونه آزمایشگاهى از این افراد گرفته مى شود.
ییس  گروه مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان ر

و حیوان وزارت بهداشــت با تاکید بر اهمیت 
شناســایى شــدن این افراد،  توضیح داد: 
گاهى ممکن است بثورات پوستى به تعداد 
محدود در بدن وجود داشته باشد که آنها 
هم در نواحى باشد که با لباس پوشیده شده 
باشد یا خود بیمار هم از وجود این بثورات 
آگاه نباشد که در این صورت آگاهى کافى 
ندارد تا براى اقدامات تشخیصى و درمانى 

مراجعه کند.
او درباره احتمال تبدیل شدن بیمارى آبله 
میمونى به پاندمى جهانى، تصریح کرد: با 

توجه به اینکه راه انتقال آبله میمونى متفاوت از کرونا است و شرایط 
انتقال آن به سهولت کرونا نیست، اگر این الگوى فعلى تغییرى نکند، 
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانى شــیوع جهانى باالى این 

بیمارى را متصور نیستیم.
امیرى با اشاره به شباهت عالئم آبله میمونى و آبله مرغان، بیان کرد: 
40 درصد کسانى که آزمایش شدند موارد مبتال به آبله مرغان بودند. 
اگر رابطه اپیدمیولوژیکى براى انتقال بیمارى وجود نداشــته باشد،  
وجود عالئم بالینى به تنهایى براى ما مشخص کننده بیمارى نیست. 
آبله میمونى برخالف کرونا از طریق هوا منتقل نمى شود که قرار باشد 

تعداد افراد زیادى در معرض خطر باشند.
وى با تاید بر اینکه کســانى که داراى رابطه اپیدمیولوژیک 

براى ابتال به بیمارى هســتند و یا کســانى که عالئم 
بیمارى را دارند باید به مراکز منتخب بهداشتى درمانى 
مراجعه کنند، گفت: براى اقدامات تشخیصى در حوزه 
آبله میمونى همان مراکز جامع خدمات سالمت منتخبى 

که در تشــخیص کرونا فعال بودند را در نظر گرفتیم که 
با مراجعه به این مراکز اقدامات تشــخیصى رایگان انجام 

مى شود.
وى درباره نحوه نمونه گیرى از افراد مشکوك 

بیمارى، بیان کرد: اگر هنوز بثورات پوستى 
ایجاد نشده باشد ولى فرد عالئم عمومى 

مانند تب،  بدن درد یا تورم غدد لنفاوى داشته باشد،  نمونه گیرى مشابه 
کرونا از حلق و بینى خواهد بود. از زمانى که بثورات پوستى ایجاد شود 

از محل زخم نمونه گیرى مى شود.
او درباره راه هاى انتقال ویروس آبله میمونــى نیز تصریح کرد: این 
بیمارى از طریق هوابرد انتقال داده نمى شــود، اما احتمال انتقال به 
شکل دراپلت یا قطرات تنفســى وجود دارد. البته به عنوان مثال در 
مورد یک بیمار که در بیمارستان بسترى است و قرار است اقداماتى 
مانند اینتوبه (لوله گذارى داخل نــاى)، احیاى قلبى و ریوى بگیرد و 
یا اقدامى برایش انجام شود که منجر به تولید آئروسل(افشانه) شود، 
امکان انتقال هوابرد وجود دارد، اما ایــن راِه معموِل انتقال بیمارى 

شناخته نمى شود.
وى تاکید کــرد: انتقال ویروس از طریــق دراپلت یا قطرات 
تنفسى حداکثر تا دو متر امکان پذیر است، اما انتقال هوابرد 
یعنى خیلى سریع تر ویروس منتقل شــود که در واقع شاید 
افراد ســاکن در یک اتاق بتوانند مبتال شوند. 
البته در مورد آبله میمونى عنوان مى شود که 
امکان انتقال هوابرد چندان مطرح نیســت، 
مگر اینکه در یک مــکان درمانى اقداماتى 
شکل گیرد که منجر به تولید افشانه شود که 
در این صــورت امکان انتقال هوابــرد به وجود 

مى آید.

بعد از اســتفاده از چاى کیسه اى آن را دور 
نریزید. اســتفاده هاى فراوانــى از آن 
مى توان کرد.چاى کیســه اى استفاده 
شده کاربرد هایى در خانه دارى دارد که 

در زیر به آن ها اشاره مى کنیم.

روشن کردن فرش 
مى توانید از برگ هاى چاى کیســه اى براى 

روشن کردن فرش هاى خود استفاده کنید. فقط 
صبر کنید تا چاى کیســه اى خشک شود و سپس 

برگ هایش را جدا کنید. 
برگ هــا را در یک 

بــزرگ  مشــت 
جــوش شــیرین 
بریزیــد، ســپس 

مخلوط را روى نقاط تیره یا بدبو روى فرش خود بپاشید. 
اجازه دهید حدود 20 دقیقه بماند، سپس محل را کامال با 

جاروبرقى تمیز کنید. 

از بین بردن چربى هاى ظروف
آیا بــه ماهى تابه شــما یک آشــغال چرب چســبیده 

است؟ یک چاى کیســه اى را در ماهى 
تابه خود قرار دهیــد و آن را با 
آب داغ پــر کنیــد. اجازه 
دهید تا یک شب خیس 

بخورد.
 تانــن موجود در 
چــاى بــه از 
بیــن بردن 
این لکه ها در 
طول شب کمک 
مى کند. با این روش تمیز 

کردن آن در صبح آسان خواهد بود.

صیقل دادن سطوح چوبى
از چاى کم رنگ مى توان براى بازگرداندن درخشــش 
خوب به کف چوبى و مبلمان اســتفاده کرد. براى تهیه 
چاى کمرنگ، چند کیسه چاى اســتفاده شده را در آب 

گرم قرار دهید.
 ســپس آن را با پارچه نرم یا پارچــه میکروفیبر روى 
ســطوح چوبى خــود بمالید. با ایــن کار بــه آن پف 
خوبــى را مى دهیــد. چوب شــما در کمتریــن زمان 

ممکن مى درخشد.

 در درست کردن آتش 
مى توانید از چاى کیسه اى قدیمى تان براى درست کردن 
آتش در کمپ هاى خود اســتفاده کنید. آب کیسه هاى 
چاى خود را فشــار داده و بگیرید و اجــازه دهید تا ك

امــال خشــک شــوند. ســپس چــاى کیســه اى 
خشک شده را در موم ذوب شده (مانند موم شمع سویا) 

فرو کنید. 
کیسه هاى آغشته به موم را روى یک تکه فویل یا کاغذ 
روغنى بچینید. پس از سفت شدن موم، این چاى ها آماده 
استفاده هستند. به سرعت روشــن مى شوند، به خوبى 
مى سوزند، و به شما کمک مى کنند تا در کمترین زمان 

یک آتش را در کمپ روشن کنید.

جذب کردن بو هاى نامطبوع
برگ هاى چــاى مى توانند به جذب بوهــا، بدون اینکه 

رایحه اى قوى از خود بر جاى بگذارند کمک کنند. 
یک چاى کیسه اى خشک و استفاده شــده را در کشو، 
کمد، یخچال یا حتى کفش هاى خود قرار دهید تا بوى 

بهترى را به آن ها ببخشد.

از نظر متخصصان تغذیه، خواص هســته زردآلو 
شبیه خواص بادام درختى است و به همان مقدار 

مغذى و داراى مواد معدنى مفید براى بدن است.
 مزیت ها و خواص هسته زردآلو عبارتند از:

هســته زردآلو عالوه بر استفاده عطر و طعم آن به 
صورت خام و یا همراه با غذا، به عنوان یک روغن 
مرغوب براى پخت و پز و همچنیــن تولید لوازم 

آرایشى استفاده مى شود.

خواص هسته زردآلو براى درمان ورم 
مفاصل

خاصیت ضد التهابى هسته زردآلو، این دانه را یک 
درمان ایده عال براى درمان آرتروز معرفى کرده 
است، اگر این دانه به طور منظم مصرف شود، درد 
و تورم در مناطق آســیب دیده را کاهش مى دهد، 
براى دریافت نتایج بهتر براى درمان در مفاصل، 

این دانه در وعده هاى غذایى خود استفاده کنید.

فواید هسته زردآلو براى فشارخون
هسته زردآلو به دلیل داشتن ویتامین B، عالوه بر 
درمان سرطان، براى حفظ سطح فشار خون و نگه 
داشتن حد طبیعى آن موثر است. اگر از فشار خون 
باال رنج مى برید، هسته زردآلو به دلیل منبع غنى 
از ویتامین B ، براى درمان شما بسیار مناسب است. 
این دانه در کاهش فشار خون و بیمارى هاى دیگر 

مربوط به خون نیز کمک فراوان مى کند.

هسته زردآلو براى سرماخوردگى و 
آنفلوآنزا

اگه مایل به افزایش قدرت ایمنى بدن خود هستید، 
هسته زردآلو را به طور منظم مصرف کنید، هسته 
زردآلو مى تواند باعث قوى شدن سیستم ایمنى بدن 
و مبارزه با عفونت براى درمان بیمارى هایى مثل 

سرماخوردگى و آنفوالنزا شود.

تأثیر هسته زردآلو در تسکین درد
با توجه بــه مطالعاتى که بر روى هســته زردآلو 
صورت گرفته اســت این دانه داراى خواص و اثر 
بخشى تســکین طبیعى درد را دارد. هسته زردآلو 
یک را حل فوق العاده براى درمان آرتروز است، این 
دانه ها براى تسکین درد و همچنین کاهش عالئم 
و نشانه هاى افراد مبتال به آرتریت روماتوئید مفید 
هستند. عالوه بر اینها براى کاهش درد افراد مبتال 

به سرطان نیز کاربرد دارند.

فواید هسته زردآلو براى پوست
روغن هســته زردآلو براى تولید تعدادى از لوازم 
آرایشى و بهداشــتى مخصوصا در عرصه مراقبت 
از پوست استفاده مى شــود. با ترکیب این روغن 
با شکر، مى توانید یک کرم الیه بردار براى پوست 
تولید کنید، این ترکیب براى از بین بردن پوســته 
و سلول هاى مرده پوســت و همچنین درخشان 

کنندگى پوست مورد استفاده قرار مى گیرد.

هندوانــه، این نعمت تابســتانى 
فوق العاده، آنقدر شگفت انگیز است که 
مى توان از تمام قسمت هاى آن استفاده کرد، 

حتى از پوست آن!
 تصور یک بعدازظهر شاد تابستانى بدون تصویرى از 
پوست هاى جمع شده هندوانه ممکن نیست. هندوانه ترد 
و آبدار یک خوراکى تابستانى عالى است؛ خنک، باطراوت 
و آب رسان. اما پوستى که پس از خوردن هندوانه باقى 

مى ماند اغلب مورد توجه قرار نمى گیرد.
البته ممکن است ترشى پوست هندوانه را به عنوان 
یک خوراکى قدیمى چشیده باشید، اما این پوست ها 
استفاده هاى زیاد و بعضا شگفت انگیزى دارند هرچند 
احتماال از خود مى پرســید که چرا باید از بخشى که 
دیگران دور مى اندازند استفاده کنید؟ و حق هم دارید، 
اما باید بدانید که بر اســاس تحقیقات استفاده از یک 
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مى کند.
مهمتــر از آن، 

پوســت هندوانه 
داراى ارزش غذایى شــگفت انگیزى اســت. کاروتن هاى 

این ماده در بدن به ویتامین A، ویتامین C، پتاســیم، منیزیم و چندین نوع از 
ویتامین هاى گروه B تبدیل مى شوند. همچنین فیبر آن نسبت 
به گوشت صورتى رنگ آن بسیار بیشتر است و فیبر به طرق 

مختلف به سالمت روده و سالمت عمومى کمک مى کند.
کاهش کلسترول، کمک به تثبیت سطح قند خون و از همه جالب تر داشتن اسید 

آمینه اى به نام سیترولین که برخى مطالعات نشان مى دهند مى تواند سالمت 
قلب را بهبود بخشد، فشــار خون را کاهش دهد و در برابر تصلب شرایین 

محافظت ایجاد کند هم از خاص پوست هندوانه است.
در نهایت، اگر مزایاى سالمتى پوست هندوانه براى ترغیب شما به استفاده از 
آن کافى نیست، یک دلیل دیگر هم وجود دارد: پوست هندوانه یک ماده سرگرم 

کننده، همه کاره و خوش طعم در آشپزخانه است.
کاربرد در ساندویچ: بخش سبز رنگ پوست هندوانه را با یک پوست کن جدا 
کنید و ســپس با یک چاقوى تیز روى بخش سفید رنگ برش ژولین (خالل 
خالل کردن) بزنید و آن را به صورت چــوب کبریتى خرد کنید. این خوردنى 
سفید رنگ را به ساندویچ مورد عالقه خود اضافه کنید تا رطوبت و تردى آن را 
بدون اینکه مزه هاى موجود را تحت تأثیر قرار دهد بیفزایید. همچنین به کار 
بردن آن در کنار هویج و کرفس به سینى سس و دیپ زیبایى خاصى مى دهد.

آنها را به ساالد خود اضافه کنید: پوست هندوانه ژولین شده، مکعبى 
یا خاللى را به ساالد هم مى توان اضافه کرد. بى مزگى و تردى آن شبیه خیار 
است و اگر با سیب ترکیب شود یا به جاى خیار در ساالد یونانى استفاده شود 

بسیار جالب خواهد بود.

ترشى بیندازید: یکى از کدبانو هاى فامیل ما به این معروف است که از کنار 
هیچ چیزى رد نمى شود مگر اینکه آن را ترشى یا مربا کند! پوست هندوانه از 
قدیم یک ترشى مخصوص داشته که با ریختن آب نمک داغ و بر پایه سرکه، 

روى پوست برش خورده یا خرد شده تهیه مى شود.
ترشى هندوانه در واقع با پوســت هندوانه تهیه مى شود.این ترشى بعد از یک 
ساعت قابل خوردن است، اگرچه طعم آن با گذشت زمان بیشتر و بهتر مى شود. 
اضافه کردن ادویه هایى مانند زنجبیل، سیر و فلفل را فراموش نکنید و ترجیحا 

از سرکه سیب استفاده کنید تا از طعم خوب آن شگفت زده شوید.

هندوانه کبابى درست کنید: گریل کردن پوست هندوانه اى که با یک 
سس تایلندى خوش طعم شده یک غذاى کبابى بسیار جالب به شما مى دهد. 
این هندوانه هاى کبابى در کنار دیگر سبزیجات و گوشت هاى گریل شده پیک 

نیک تابستانى شما را خوش طعم تر مى کنند.

آب هندوانه این بار با پوست هندوانه: کافى است پوست هندوانه را 
مانند هر سبزى دیگر در آبمیوه گیرى بریزید تا یک آبمیوه سبز رنگ به دست 
بیاورید. براى یک نوشیدنى سفید یا بى رنگ کافى است بخش سبز را جدا کنید.

یخ هندوانه اى بسازید: اگر تکه هاى پوست هندوانه را فریز کنید، مى توانید 
آن ها را به جاى تکه هاى یخ معمولى به نوشــیدنى خود اضافه کنید. اگر 

بخش سبز رنگ را جدا 

کنید، مى توانید پوست سفید را پوره کنید، قالب بزنید و یخ درست 
کنید و به عنوان یک دیتاکس یا سم زدا به آب یا نوشیدنى هاى دیگر 

اضافه کنید. طعم نهایى چیزى شبیه مزه لطیف خیار خواهد بود.
گذشته از این کاربرد هاى غذایى، این پوست شگفت انگیز استفاده هاى 

بیشتر دیگرى هم دارد:
استفاده از پوست به عنوان کمپرس سرد: برش هاى نازك پوست 
هندوانه به خصوص اگر خنک باشند، تســکین دهنده هستند. چه در سالن 
ماساژ و اسپا و چه براى تسکین سوختگى و ایجاد یک حس خوب و آرام بخش.

کود و کمپوست هندوانه: اگر باغ، باغچه و حتى گلدان دارید، کمپوست 
کردن پوست هندوانه یک راه خوب براى تغذیه خاك و حذف کردن زباله است. 
براى این کار ابتدا آن ها را درشت خرد کنید تا سریع تر تجزیه مى شوند. رطوبت 
این ماده به فعال شدن کمپوست کمک مى کند. اگر با کرم ها کمپوست درست 
مى کنید (ورمى کمپوست)، تکه هاى پوست هندوانه کمک مى کند تا کرم هاى 

کوچک شما واقعا خوشحال باشند.
یک هندوانه کوچک نصف شده یک گلدان اولیه زیست تخریب پذیر براى 
پیوند باغ شما مى سازد. چند ســوراخ در قسمت زیرین آن براى زهکشى 
ایجاد کنید (و یک نقطه خروجى براى ریشــه گیاهان)، آن را با خاك 

گلدان پر کنید و آن را روى یک نعلبکى کوچک قرار دهید تا از نشت 
آن روى پیشخوان یا طاقچه تان جلوگیرى کنید.

بذر هاى گل یا سبزى را در آن بکارید و منتظر بمانید تا جوانه هاى 
شما ظاهر شــوند. هنگامى که آن ها به خوبى تثبیت شدند، 

پوست را به باغچه خود منتقل کنید.
اگر قصد دارید زباله هــاى هندوانه اى خود را به صفر 

برســانید، از تخم هاى هندوانه هم غافل نشوید. 
کافى آن ها را جوانه بزنیــد یا با بو دادن یک 

تخمه مغزى و خوش طعم تهیه کنید. 
با این راهکارها، دفعــه بعد که 

هندوانــه مى خرید، هیچ 
زباله اى نخواهید 

داشت.

کاربرد هاى عجیب هندوانه 
که نمى دانستید!
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فوق العاده، آنقدر شگفت انگیز است که که نمى دانستید!ک
مى توان از تمام قسمت هاى آن استفاده کرد، 

حتى از پوست آن!
 تصور یک بعدازظهر شاد تابستانى بدون تصویرى از 
پوست هاى جمع شده هندوانه ممکن نیست. هندوانه ترد 
و آبدار یک خوراکى تابستانى عالى است؛ خنک، باطراوت 
و آب رسان. اما پوستىکه پس از خوردن هندوانه باقى

مى ماند اغلب مورد توجه قرار نمى گیرد.
البته ممکن است ترشى پوست هندوانه را به عنوان 
یک خوراکى قدیمى چشیده باشید، اما این پوست ها 
استفاده هاى زیاد و بعضا شگفت انگیزى دارند هرچند 
احتماال از خود مى پرســید که چرا باید از بخشى که 
ددددیگران دور مى اندازند استفاده کنید؟ و حق هم دارید، 
اما باید بدانید که بر اســاس تحقیقات استفاده از یک 
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 شما به استفاده از 
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یخدرستکپوستکنجدا و قالببزنید کنید، پوره را پوستسفید توانید م کنید،

هسته زردآلو را 
دور نریزید

ن
مىگیرد. قرار ىى گمى گیردیرد.کنندگى پوست مورد استفاده ستفاده قرار 

قرار گرفتن در معرض باد مستقیم کولر در خودرو و 
ماشین سالمت چشم ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و 

به مرور زمان باعث خشکى چشم ها مى شود.
آقاى دکتر محمد کى پور، متخصص چشم در مورد 
خشکى چشم گفت: سندروم خشــکى چشم در اثر 
کاهش تولید اشک و تسریع تبخیر آن بروز مى کند و 
از آنجا که تامین رطوبت کافى براى تضمین سالمت 
و کیفیت بینایى ضرورت دارد، لذا پیشگیرى و درمان 

این عارضه بسیار حائز اهمیت است.
دکتر کى پور ادامه داد: میزان شیوع خشکى چشم در 
شهر هایى که دچار بحران آلودگى هوا هستند بسیار 
چشمگیر است، لذا تدابیر مراقبتى و درمانى در عموم 
شــهروندانى که به نوعى در معرض مواجهه با این 

معضل شایع هستند، ضرورت دارد.
دکتر کى پور، سندروم خشکى چشم را مشکل نیمى 
از جمعیت رده هاى ســنى گوناگون دانست و گفت: 
خارش، قرمزى، التهاب مزمن سطح چشم و جراحى 
لیزیک از بارزترین عالئم خشــکى چشم به شمار 

مى رود که گاهى به تارى دید منجر مى شود.
وى اظهار داشت: افزایش ســن و کار مداوم با رایانه 
و تبلت به ترتیب در ســالمندان و کــودکان باعث 
مشکالت چشمى مى شود که قرار گرفتن در معرض 

هواى آلوده به شدت آن مى افزاید.
این متخصص چشم گفت: قرار گرفتن در معرض باد 
مستقیم کولر در خودرو و ماشین سالمت چشم ها را 
تحت تاثیر قرار مى دهد و به مرور زمان باعث خشکى 

چشم ها مى شود.
وى بیان کرد: لنز هاى تزئینــى در هواى آلوده نباید 
مورد اســتفاده قرار بگیرند و آن دسته از افرادى که 
در فصل تابســتان از این لنز ها استفاده مى کنند باید 
قطره هاى مکمل چشــمى را بــراى تنظیم میزان 

رطوبت چشم هایشان، مد نظر قرار دهند.
کى پور در پایان تاکید کرد: نوشیدن مایعات به میزان 
کافى و مصرف غذا هاى دریایى غنى از امگا3 نقش 
مهمى در پیشگیرى از خشکى چشم به ویژه در فصل 

تابستان دارند.

بالیى که باد کولر خودرو
 بر سر چشم هـــــــا مى آورد

کار هایى که مى توانید با چاى کیسه اى استفاده شده انجام دهید
 از چاى کیسه اى آن را دور

ده هاى فراوانــى از آن 
ى کیســه اى استفاده 
ى در خانه دارى دارد که 

شارهمى کنیم.

ردن فرش 
گ هاى چاى کیســه اى براى 

ش هاى خود استفاده کنید. فقط 
ى کیســه اى خشک شود و سپس

....ید. جدا کن
 یک 

گ 
ین

پس 
قاط تیره یا بدبو روى فرش خود بپاشید. 
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است؟ یک چاى کیســه اى را
و تابه خود قرار دهیــد
آب داغ پــر کنیــ

دهید تا یک شب
بخورد.
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طول شب
مى کند. با این رو

کردن آن در صبح آسان خواهد بود.

صیقل دادن سطوح چوبى
از چاى کم رنگ مى توان براى بازگرداندن درخ
خوب به کف چوبى و مبلمان اســتفاده کرد. بر

فا ا ا ک گ ک ا

ا ایى که مى توانید با چاى کیسه اى

شباهت عالئم آبله میمونى و آبله مرغان
یک پزشک عمومى درباره استعمال مصرف دخانیات و تاثیر 

آنها بر سرطان ریه توضیح داد.
نازنین خادم درباره آمار مصرف دخانیات در ایران گفت: 27 
درصد جمعیت کشور به اســتعمال دخانیات مبتال هستند 
که 90 درصــد آنها در آینده دچار ســرطان ریــه خواهند

 شد.
او افزود: اگر جوانان به این آمار توجه داشته باشند خودشان 
خواهند فهمید که استعمال دخانیات چه تاثیر منفى بر جسم 

و روح آنها در آینده خواهد داشت.
این پزشک عمومى اضافه کرد: در کشورهاى پیشرفته پس 
از اینکه این آمار به سطح معینى مى رسد تبعات آن مشخص 
مى شود. 90 درصد کسانى که مبتال به سرطان ریه هستند 

سیگار مى کشند.
خادم تاکید کرد: جوانان به هیچ عنوان به ســمت استعمال 
دخانیات نروند و سعى کنند خود را با 
تفریحات سالم ، فعالیت بدنى 
و مطالعه سرگرم کنند 
و به فکر ســالمتى 
خودشان و خانواده 

هایشان باشند.

90 درصد کسانى که مبتال به 
سرطان ریه هستند سیگار مى کشند
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره نامه:  2151 – تاریخ: 1401/05/18 - برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
آران و بیدگل، تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى¬شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 905 مورخ 1401/04/15 هیأت: آقاى مهدى سالمى فردبیدگلى 
به شناسنامه شــماره 6190112439 کدملى 6190112439 فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب انبارى به مســاحت 71,50 مترمربع پالك شماره 1058 فرعى 
مفروز و مجزى از 107 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على داروغه بیدگلى
2) رأى شماره 1128 و 1129 مورخ 1401/05/01 هیأت: آقاى سیدمحمد حسینى 
بیدگلى به شناســنامه شــماره 461 کدملى 6199951281 و خانــم زهرا ذبیحى 
بیدگلى به شناسنامه شــماره 1250076099 کدملى 1250076099 فرزند حسین 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 156 مترمربع پالك شماره 1059 
فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد عظیمى بیدگلى
3) رأى شماره 1174 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى محمدحامد فعولى بیدگلى 
به شناسنامه شماره 1693 کدملى 1262088607 فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع پالك شــماره 1060 فرعى مفروز و مجزى از 
102 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث شعبانعلى جوشقانى
4) رأى شــماره 1175 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى احمــد عقیقى بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 1050 کدملى 6199957172 فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع پالك شــماره 1061 فرعى مفروز و مجزى از 
102 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
5) رأى شماره 1176 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى هادى رهگوى به شناسنامه 
شماره 1250044774 کدملى 1250044774 فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 28,60 مترمربع پالك شماره 1062 فرعى مفروز و مجزى 
از باقیمانده 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حســین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد ناظمى بیدگلى
6) رأى شماره 1171 مورخ 1401/05/06 هیأت: خانم زهراسادات فعولى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 1250621860 کدملى 1250621860 فرزند سیدحسین نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 395 مترمربع پالك شماره 19 فرعى مفروز و مجزى 
از 12 فرعى و قسمتى از مشاعات از 272 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى انیس شجاعى آرانى
7) رأى شماره 1200 مورخ 1401/05/10 هیأت: آقاى خیراله توحیدى به شناسنامه 
شماره 264 کدملى 6199545699 فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 12 فرعى مفروز و مجزى از 1و  4 و8 و 9 فرعى 
و قسمتى از مشاعات از 959 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
8) رأى شماره 904 مورخ 1401/04/15 هیأت: آقاى على وفا به شناسنامه شماره 
104 کدملى 6199683684 فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
93,50 مترمربع پالك شماره 7 فرعى مفروز و مجزى از 6 فرعى از 1151 اصلى واقع 

در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
9) رأى شماره 901 مورخ 1401/04/15 هیأت: خانم صفیه حسینى اربابى بیدگلى 
به شناسنامه شماره 321 کدملى 6199728920 فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 98,25 مترمربع پالك شماره 330 فرعى مفروز و مجزى از 24 
فرعى از 1965 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى داود احسنى
10) رأى شــماره 1177 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى مصطفى فخرآبادى به 
شناسنامه شــماره 11466 کدملى 6199154649 فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 216,60 مترمربع پالك شماره 3577 فرعى مفروز و مجزى از 
باقیمانده 26 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى رضا فخرآبادى

11) رأى شماره 1178 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى ابوالفضل حکیمیان آرانى 
به شناسنامه شماره 718 کدملى 6199921291 فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع پالك شــماره 3578 فرعى مفروز و مجزى از 
پالك 942 فرعى و پالك 1179 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه 
حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى احمد مالنژاد

12) رأى شماره 1195 إلى 1199 مورخ 1401/05/10 هیأت: آقاى محمد بشارتى به 
شناسنامه شماره 1827 کدملى 6199932374 فرزند رحمت اله نسبت به 1,0625 
دانگ مشاع و آقاي علیرضا بشارتی به شناسنامه شماره 545 کدملی 6199724143 
فرزند رحمت اله نسبت به 0,5313 دانگ مشــاع و خانم ثریا بشارتی به شناسنامه 
شماره 9611 کدملی 6199136071 فرزند رحمت اله نسبت به 0,2656 دانگ مشاع 
و خانم اعظم بشارتی به شناسنامه شــماره 10594 کدملی 6199145917 فرزند 
رحمت اله نسبت به 0,2656 دانگ مشاع و خانم فاطمه اکبرزاده آرانی به شناسنامه 
شــماره 271 کدملی 6199465083 فرزند علی نســبت به 3,875 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 256,75 مترمربع پالك شماره 3579 فرعى مفروز 
و مجزى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى على اصغر مطمئن
13) رأى شماره 1179 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى سیدعباس شریفیان آرانى به 
شناسنامه شماره 10108 کدملى 6199141040 فرزند سیدرضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 207,50 مترمربع پالك شماره 1270 فرعى مفروز و مجزى 
از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث سیدرضا شریفیان و خانم فرخ مرنجابیان
14) رأى شــماره 1180 و 1181 مــورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى سیدحســین 
شریفیان آرانى به شناسنامه شــماره 1282 کدملى 6199926927 فرزند سیدرضا 
و خانم مریم نــورى محمودآبادى به شناســنامه شــماره 1250129583 کدملى 
1250129583 فرزند رمضانعلى (بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
207,50 مترمربع پالك شماره 1271 فرعى مفروز و مجزى از 340 فرعى از 2645 
اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

وراث سیدرضا شریفیان و خانم فرخ مرنجابیان 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/05/22 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/06 – م الف: 1362108  - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى/5/216

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006001814- تاریخ: 1401/04/16- برابر راى شــماره 
2931 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 1814 آقاى/ خانم محمدرضا اعالئى به 
شناسنامه شماره 13660 کدملى 1140135341 صادره فرزند یداهللا در 3,40 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 301,67 مترمربع پالك شماره 765 و 676 
و 677 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
به موجب سند شماره 34803 مورخ 1357/1/31 دفترخانه 61 و سند شماره 34655 
مورخ 1336/12/17 دفترخانه 61 و سند شماره 32190 مورخ 56/1/16 دفترخانه 
61 و سند شماره 33177 مورخ 56/1/10 دفترخانه 61 و سند شماره 81203 مورخ 
1390/2/29 دفترخانه 46 و سند شــماره 25439 مورخ 1374/9/25 دفترخانه 35 

و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. 
برابر راى شماره 2934 مورخ 1401/04/16 به شــماره کالسه 1815 آقاى/ خانم 
ناهید نعمتى ورنوسفادرانى به شناســنامه شماره 376 کدملى 114053939 صادره 
فرزند رمضانعلى 2,60 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 301,67 
مترمربع پالك شماره 765 و 676 و 677 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر موجب سند شــماره 34803 مورخ 1357/1/31 
دفترخانه 61 و سند شماره 34655 مورخ 1336/12/17 دفترخانه 61 و سند شماره 
32190 مورخ 56/1/16 دفترخانه 61 و سند شماره 33177 مورخ 56/1/10 دفترخانه 
61 و سند شماره 81203 مورخ 1390/2/29 دفترخانه 46 و سند شماره 25439 مورخ 
1374/9/25 دفترخانه 35 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/05/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06- م الف: 1361500 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/220

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 494 مورخ 1401/01/27 آقاى محمد رضا امامى نجف آبادى فرزند احمد 
ششدانگ یک درب باغ   به مساحت 990/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 975  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/06 - م الف: 1362696 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/224

اگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
شــماره نامه: 140185602032001417 – تاریــخ: 1401/05/20 - آراء که در 
اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردســتان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکــور در 2 نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشود تا شخص 
یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولیــن آگهى ظرف مدت 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك اردســتان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت 
اردســتان تســلیم نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى 
دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصــل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان 
مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید ضمنًا صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه

 متضرر به دادگاه نیست.
1) راى شــماره 140160302032000096 مــورخ 1401/05/13 آقــاى مجید 
احمدى فرزند رضــا کدملى 1189320241 ششــدانگ یک باب خانــه واقع در 
مزرعه حســین آباد الکویه پــالك 69 اصلى علیا اردســتان بخــش هفده ثبت 
اصفهان به مســاحت 448.32متر مربع مالک رســمى مشــاعى. تاریخ انتشــار 
1401 – م الــف:  /06 نتشــار دوم : 06/ 1401 - تاریــخ ا /05 اول : 22/
1362986 - ذبیــح الــه فدائــى اردســتانى-  مدیرواحدثبتى حــوزه ثبت ملک

 اردستان/5/227

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 2566  مورخ 1401/04/09 آقاى محســن رهائى نجف آبادى فرزند 
مرتضى ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 95/29  مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره463 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 06 /1401/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم  : 1401/06/21 – م الف: 1370219 - حجــت اله کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین

 میرعباسى/6/128

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 3122  مورخ 1401/05/05  آقاى محســن رهائى نجف آبادى  فرزند 
مرتضى  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 120/01  مترمربع قسمتى از پالك 
شماره15 فرعى از431 اصلى واقع در قطعه8  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 06 /1401/06 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/21 – م الف: 1370229 - حجت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/130

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 2927  مورخ 1401/04/26  آقاى مظاهر احمدى جوزدانى  فرزند اصغر 
ششدانگ یکبابخانه ســفتکارى  به مســاحت 162/17 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره973 اصلى واقع در قطعه 7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 06 /1401/06 – تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/21 – م الف: 1370502 - حجــت اله کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین 

میرعباسى/6/132

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 2137 مورخ 1401/03/28 آقاى على اصغر شابندرى  قوچانى فرزند 
مسلم ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 200/41 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
10139 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 06 /1401/06 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/21  - م الف:1370491 - حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین 

میرعباسى/6/142

تاسیس
 شرکت سهامى خاص پارسیان فوالد سلطانى درتاریخ 1401/01/15 به شماره ثبت 70586 به شناسه ملى 14010980363 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى مجاز تجارى و اقتصادى اعم از سرمایه گذارى تولید بازرگانى خدماتى 
و واردات انواع مواد اولیه جهت تولید انواع محصوالت فوالدى و آهنى و انواع ورق و انواع تیر آهن و همه محصوالت مرتبط و دیگر مواد اولیه مورد نیاز پخش و فروش کلیه 
محصوالت فوالدى و آهنى و محصول داخل یا خارج از کشور وصادرات و واردات انواع کاالها و خدمات مجاز به صورت (ورود موقت یا دائم)از طریق کلیه گمرکات قانونى 
کشور به ویژه انواع آهن آالت فوالد از جمله میلگرد و نیز واردات انواع شمشهاى فلزى و غیر فلزى از جمله آهن پس از اخذ مجوزهاى الزم و قانونى فروش و عرضه و توزیع 
انواع محصوالت آهنى و فوالدى در داخل و یا صادر به خارج از کشور 0 اعطاى نمایندگى به سایر اشخاص حقیقى و حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهاى داخلى و خارجى با خرید سهام انعقاد قرارداد ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، اخذ 
وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالى صرفا ًدرراستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ماشاده ، کوچه تویسرکانى[58] ، خیابان امام خمینى ، پالك 0 ، طبقه اول 
کدپستى 8189894583 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2049458 مورخ 1400/12/07 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه سلطانى به شماره ملى 1272296547 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نیما سلطانى به شماره ملى 1273691288 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهناز سلطانى رنانى به شماره ملى 1290475725 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء هر یک از اعضاى هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى پویا شمالى به شماره ملى 
1272401944 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سیف اله مانیان سودانى به شماره ملى 1290257892 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370005)

 آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى اتحادیه صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه شهرستان شــاهین شهر و میمه به شناسه ملى 14007232485 و شماره ثبت 5281 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/11/28 و نامه شماره 104/22/689 مورخ 1401/02/26 اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان شاهین شهر 
و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 14 اصالحى :-مزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیات مدیره اتحادیه ،اعضاى اتحادیه طبق آیین نامه اجرایى تبصره (3)ماده 
(22)قانون نظام صنفى ،از بین خود وبارآى مخفى ومستقیم ،2نفر بازرس اصلى و على البدل را انتخاب مى نمایند . شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق 
آیین نامه اجرایى ماده (23) قانون نظام صنفى مى باشد. انتخاب فرد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بالمانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (هـ) ماده (55) 
قانون نظام صنفى خواهد بود. اساسنامه جدید تصویب وجایگزین اساسنامه قبلى گردید. محمدجواد خسروى به کدملى 5100094354 به سمت رئیس اتحادیه وفرشاد 
منصفى به کدملى 1818289253 به سمت نائب رئیس اول اتحادیه و امیر آقامیرزاده به کدملى 1911297041 به سمت نائب رئیس دوم اتحادیه وصدیقه ناظرى به 
کدملى 1287028659 به سمت خزانه داراتحادیه و احمدرضا اکبرى به کدملى 6219937422 به سمت دبیر اتحادیه و هادى رحمانى به کدملى 1270290452 به 
عنوان عضو على البدل اول اتحادیه و احمد نادرى به کدملى 1289685681 بعنوان عضوعلى البدل دوم اتحادیه و رسول خسروى چاله سیاهى به کدملى 5110728887 
به سمت بازرس اتحادیه وسیدشرف اشرفى به کدملى 1820124312 به سمت بازرس على البدل اتحادیه براى مدت چهار سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضا رئیس اتحادیه و خزانه دار و در غیاب هریک نائب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه 

معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370031)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص ستاوند ستون مهر به شناسه ملى 14006718659 و شماره ثبت 58274 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید على فاطمى به شماره ملى 1189290596 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و رسول تگریان به شماره ملى 1280801654 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره و اصغر منعمیان به شماره ملى 1284634248 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و حامد شفیعى به شماره ملى 1289496455 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره و مهدى شایسته فرد به شماره ملى 1290697991 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/01 انتخاب گردیدند. مهین شعربافچى 
زاده به شماره ملى 1281672084 به سمت بازرس على البدل تا تاریخ 1402/04/01 و فائقه غدیریان به شماره ملى 1285905849 به سمت بازرس اصلى تا تاریخ 
1402/04/01 انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370009)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود توان الکتریک ســپاهان به شناسه ملى 10260595333 و شماره ثبت 41798 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فروغ رضایت شماره ملى 1281801364 با پرداخت 2500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. وحید سلیم 
شهشهانى به شماره ملى 0054699991 با پرداخت 1200000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1207500000 ریال افزایش داد و سرمایه 
شرکت از مبلغ 10000000ریال به 1212500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.اسامى شرکا بعد از افزایش : وحید سلیم شهشهانى 
داراى 1207500000 ریال سهم الشرکه و احمد نجفى داراى 2500000 ریال سهم الشرکه و فروغ رضایت داراى 2500000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370962)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص توان سازه نقش جهان به شناسه ملى 10260558737 و شماره ثبت 38282 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهرداد شریفیان به کدملى 1292301171 بســمت مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره خانم سیما جهان بخش 
قهجاورستانى به کدملى 1270606530 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى محمدمهدى لطفى به کدملى 1142319040 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. خانم زهرا رضائى آفارانى به کدملى 1285737830 و خانم شــهناز جهان بخش قهجاورستانى به کدملى 1281705357 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370010)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فن آوران سیســتم نوین ارقام به شناسه ملى 
14005741076 و شماره ثبت 55922 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محل شرکت به 
آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
باغ دریاچه، خیابان باغ دریاچه، خیابان وحید، پالك -14، ساختمان پاستور 
، طبقه 5، واحد 14 به کد پستى: 8176789632 تغییر یافت و ماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1371365)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص نوش آوران مهر اسپادانا به شناســه ملى 14007569524 
و به شماره ثبت 60450 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد ســهام از 200100 به 100 سهم 
کاهش و مبلغ اســمى از 100000 ریال به 2001000000 ریال افزایش یافت و در 
نتیجه ماده 5 اساسنامه اصالح گردیدند . اصالح ماده 5 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ 
20010000000 ریال نقدى است منقسم به 100 سهم 200100000ریالى با نام 
عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370957)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص فن آوران سیســتم نویــن ارقام به شناســه ملى 
14005741076 و شــماره ثبت 55922 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حسین 
باقرپوروالشانى به شماره ملى 1142473414 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال موسسه حسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201 
به سمت بازرس اصلى براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1371370)
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01 واکنش فیفا 
به حضور زنان در آزادى

فدراســیون جهانى فوتبال تصویرى از حضــور هواداران 
استقالل در ورزشگاه آزادى را با یک قلب آبى بازنشر داد. 
تیم فوتبال اســتقالل در هفته سوم لیگ برتر در ورزشگاه 
آزادى به مصاف مس کرمان رفت. این بازى که با حضور 
حدود 500 هوادار زن برگزار شــد، با نتیجه یک بر صفر به 
سود استقالل به پایان رسید. این براى نخستین بار بود که 
در مسابقات لیگ برتر بانوان اجازه حضور در ورزشگاه را پیدا 
مى کردند. فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) با بازنشر پیام و 
تصویر باشگاه استقالل از حضور بانوان در ورزشگاه آزادى، 

به این اتفاق واکنش نشان داد.

02

تیم فوتسال پالما که در تور آماده سازى پیش فصل حضور 
دارد، در دیدارى تدارکاتى بــه مصاف نویا پورتوس رفت و 
با نتیجه 1 به 2 شکست خورد. حســین طیبى ملى پوش 
فوتسال ایران در ترکیب اصلى تیم پالما حضور داشت. تیم 
پالما که این فصل به عنوان یکى از دو نماینده اســپانیا در 
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا هم حضور خواهد داشت، ابتدا 
دو گل از نویا دریافت کرد اما دو دقیقه مانده به پایان بازى 

یکى از گل هاى خورده را جبران کرد.

شکست پالما با طیبى

03

هافبک ذوب آهن پس از تساوى بدون گل تیمش در برابر 
مس رفسنجان گفت: ما بازى را خوب شروع کردیم، بازى در 
نیمه نخست متعادل بود هرچند داور یک پنالتى اشتباه علیه 
ما گرفت که خوشبختانه فرعباسى توانست توپ را مهار کند. 
محمدحسین اسالمى افزود: در نیمه دوم شرایط ما بهبود 
پیدا کرد و موقعیت هاى بیشترى خلق کردیم اما متاسفانه 
توپ هایمان وارد دروازه حریف نشــد وگرنه مى توانستیم 
برنده بازى شویم. وى تصریح کرد: هفته قبل اتفاقى افتاد 
که خیلى ها حمایتم کردند، خصوصًا تارتار که از او تشــکر 

مى کنم و خوشبختانه شرایط خوبى دارم.

ذوب آهن برنده مى شد اگر...

04

نشریه «العرب» قطر خبر داد مهرداد محمدى مهاجم ایرانى 
العربى در آستانه انتقال به تیم السیلیه قطر قرار دارد. باشگاه 
السیلیه بعد از مصدومیت شدید مهند على مهاجم ملى پوش 
عراقى اش و پاره شدن رباط صلیبى این بازیکن به دنبال 
جانشینى مناسب اســت. مهرداد محمدى مهاجم العربى 
گزینه جانشــینى مهند على عراقى در خط حمله السیلیه 
است. البته محمدى تنها گزینه تقویت خط حمله السیلیه 
نیست بلکه اسامه اومرى مهاجم سورى هم گزینه این تیم 
به شمار مى آید. باشــگاه العربى بعد از جذب عمر السومه 
سورى بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر فوتبال عربستان مى 

خواهد محمدى را از لیست تیمش خارج کند.

مهرداد محمدى
 در راه السیلیه

مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان ستاره تیمش در مقابل 
گل گهر بود و عملکرد درخشانى داشت.

یکــى از خرید هاى پر ســرو صداى ســپاهان در 
پنجره تابســتانى میالد زکى پور بود که از گل 
گهر ســیرجان به نقش جهان رفت و چالش 
سختى را براى ادامه فوتبالش پذیرفت چرا که 
سپاهانى ها در پست دفاع چپ امید نورافکن را 

در اختیار داشتند و رسیدن به ترکیب 
اصلى در حضور چنین بازیکنى 

کار سختى بود.
زکى پور در هفته ابتدایى 
مقابل استقالل در ترکیب 
اصلى قرار نگرفت و به 
عنوان یــار تعویضى 
وارد زمین شد و مهره 
تاثیرگذارى هم بود و در 

بازى دوم مقابل نساجى 
به او فرصت بازى نرســید تا 

اینکــه در نهایت نظر ژوزه 
مورایس را براى حضور 
در ترکیــب اصلــى 
جلب کرد و سرمربى 
پرتغالى از انگیزه وى 
مقابل تیم سابقش و 
شناختى  همچنین 

که از گل گهــر و قلعه 
نویى داشــت از او در 

ترکیب اصلى هفته ســوم بهره برد و بهترین پاسخ 
را هم از این اعتمادش گفت.

زکى پور مقابل گل گهر همه کار کرد و دو گل 
براى تیمش به ثمر رساند. یک گل با 
ضربه سر دقیق و گل دوم روى یک 
ایستگاهى تماشایى و اگر کمى خوش 
شــانس تر بود مى توانست درخشش 
خود را با کسب ســه امتیاز 

تیمش جشن بگیرد.
به هر جهت به نظر 
مدافع  مى رســد 
چپ ســپاهان با 
درخشــش مقابل 
گل گهــر خودش 
را بــه ترکیب اصلى 
تحمیل کــرد و بعید 
اســت دیگر بــه این 
زودى مورایس از او در 
ترکیب اصلى صرف نظر 
کنــد و ایــن فرصت خوبــى براى 
میالد اســت تا با ادامه روند خوبش 
هم در ســپاهان جایــگاه ثابتى براى 
خودش دست و پا کند و هم در ماه هاى 
منتهى به جام جهانى بــا توجه به کمبود 
بازیکنى که در پست او وجود دارد شانسش 
را بــراى جلــب نظــر دراگان اســکوچیچ 

امتحان کند.

عملکرد درخشان مدافع چپ سپاهان مقابل گل گهر

05

علیرضا فغانى داور بین المللى فوتبال ایران به زودى در لیگ 
برتر کشورمان ســوت خواهد زد. با اعالم خداداد افشاریان، 
علیرضا فغانى از هفته چهارم به لیگ برتر اضافه مى شــود و 

را سوت خواهد دیدار سپاهان مقابل فوالد 
و زد. به این ترتیب تقابل  ســپاهان 
ژوزه مورایس فوالد عالوه بر رویارویى 
دیگــرى نیز و جواد نکونام، جذابیت 

با حضــور علیرضا فغانى 
خواهد داشت. دیدار 

ســپاهان و فوالد 
روز چهارشــنبه 
شــهریور  نهم 
برگــزار خواهد 

شد.

بازگشت فغانى
 به لیگ برتر

نشریات پرتغالى به توقف سپاهان با هدایت مورایس 
در لیگ ایران پرداختند.

تیم فوتبال ســپاهان در هفته سوم لیگ کشورمان 
مقابل گل گهر ســیرجان به نتیجه تساوى 2 بر 2 
رضایت داد. این اولین امتیازى است که سپاهان با 
هدایت مورایس پرتغالى از دست مى دهد. به همین 
خاطر نشریات پرتغالى از دست دادن امتیاز توسط 

مورایس در لیگ ایران را سوژه خود قرار دادند.
نشریه «آبوال» در این زمینه، نوشت: ژوزه مورایس 
اولین امتیاز خود را در لیگ ایران از دســت داد ولى 
همچنان صدرنشین ماند. سپاهان با هدایت مورایس 
پرتغالى به نتیجه تســاوى 2 بــر 2 مقابل گل گهر 
رضایت داد تا اولین امتیاز خــود را در لیگ ایران از 

دست دهد.
با وجود این لغزش، سپاهان با 7 امتیاز و یک امتیاز 
بیشتر از استقالل ( ســاپینتو) و پیکان همچنان در 

صدر جدول لیگ ایران ماند.
نشریه «رکورد» دیگر رســانه ورزشى پرتغال نیز 
به ســبک آبوال به این اتفاق نگاه کرد و نوشــت: 
سپاهان با هدایت ژوزه مورایس، سرمربى پرتغالى 
به نتیجه تســاوى 2 بر 2 در زمین گل گهر رضایت 
داد و سپاهان اولین امتیاز خود را در رقابت هاى لیگ  

ایران در این فصل از دست داد.
پــس از ســه هفته، ســپاهان بــا هفــت امتیاز، 
یک امتیاز بیشــتر از اســتقالل صدرنشین لیگ

 ایران است.

توقف شاگردان مورایس سوژه پرتغالى ها شد

دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: در یک هفته 
اخیر با مربى گلر تیم روى مدل پنالتى زدن منشــا و 
مکث پشت توپش تمرین و برنامه داشتیم و توانستم با 

گرفتن پنالتى تیم را در جریان بازى نگه دارم.
حبیب فرعباسى، پس از ســومین تساوى ذوب آهن 
در چارچوب هفته ســوم لیگ برتر فوتبال برابر مس 
رفسنجان با اشاره به واکنش خوب خود و دفع ضربه 
پنالتى  گادوین منشــا در این بازى، اظهار کرد: بازى 
خوبى بود و همه بازیکنان تالش کردند. تیم یک دست 
و یک دلى داریم و طبق برنامه و تمریناتى که داشتیم 

توانستم موفق شوم و تیم را در جریان بازى نگه دارم.
وى درباره عملکرد رو به رشد و مثبتش در این فصل 
که در دقایقى حســاس گاندوها را نجــات داده نیز، 
خاطرنشــان کرد: روند خوبى داریم. با اینکه در بازى 
دوم دقیقه 97 گل خوردیم، اما شــرایط خوب است 
و امیدوارم همین طــور ادامه یابد. تالشــم را براى 

رکوردزنى مى کنم.
دروازه بان ذوبى ها همچنین حضور تماشاگران در این 
بازى را دلگرم کننده دانست و ابراز امیدوارى کرد: روند 

حضور تماشاچیان ادامه  داشته باشد.

گلر ذوب آهن: براى مهار پنالتى منشا برنامه داشتیم

مهدى تارتار درباره مسابقه ذوب آهن مقابل مس رفسنجان 
و درباره صحنه پنالتى که داور به سود مس رفسنجان اعالم کرد، 
گفت: صحنه پنالتى باید کارشناسى شود اما با شناختى که از 
حیدرى دارم مى دانم که به راحتى اشتباه نمى کند، حیدرى از 
داوران بسیار باکیفیت است و اعتقاد بسیار زیادى به داورى 

ایشان دارم.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در مــورد عملکرد دفاع 
ذوب آهن در این بازى گفت: دفاع ذوب آهن موقعیت خاصى 
به مس نداد ولى ما چندین موقعیت خوب به خصوص در 
ضربات ایستگاهى داشتیم، اسالمى در اواخر بازى بخاطر 

جوانى خود تعلل کرد و موقعیت را از دست داد.
وى در رابطه با جذب مهاجم به جاى سعید باقرپسند گفت: 

احتمال دارد اگر بازیکن آزاد باشد آن را جذب کنیم.
وى گفت: ما در هر ســه بازى خود با اینکه با قرعه هاى 
ســختى روبه رو بودیم، براى برد به میــدان رفتیم، با 
تیم هایى بازى داشتیم که براى قهرمانى و کسب سهمیه 
بسته شدند، در بازى اول در شروع نیمه دوم 10 نفره شدیم، 
در بازى دوم در دقایق پایانى درحالى که مدافع سرزن ما 
مصدوم شده بود، در لحظات پایانى گل دریافت کردیم 

و یک مقدار بدشانس بودیم.

سرمربى ذوب آهن:

 در لحظات پایانى 

بدشانس بودیم

مهاجم ایرانى تیم هال سیتى همسترینگش را در لندن 
جراحى کرد 3 ماه از میادین دور خواهد بود.

اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى تیم فوتبال هال سیتى 
در هفتــه دوم رقابت هاى چمپیونشــیپ انگلیس در 
دیدار مقابل برنلى دچار آسیب دیدگى شد. مصدومیت 
همسترینگ این بازیکن ایرانى به حدى بود که سرمربى 

هال سیتى او را تعویض کرد.
صیادمنش براى درمان همسترینگ خود به لندن سفر 
کرد تا زیر نظر یک پروفسور انگلیسى، آسیب دیدگى 

خود را بهبود ببخشد.
طبق اعالم سایت hulldailymail، صیادمنش اوایل 

این هفته در لندن تحت عمل جراحــى قرار گرفته و 
احتماًال سه ماه از میادین دور خواهد بود.

به نوشته این سایت، این جراحى باعث مى شود امیدهاى 

صیادمنش براى حضور در جام جهانى 2022 قطر که 
آبان و آذر امسال برگزار مى شود، به خطر بیافتد. مهاجم 
ایران پیش از این گفته بود کــه دو راه پیش رو دارد؛ یا 
پایش را جراحى کند و در این صورت قطعاً به جام جهانى 
نخواهد رسید و یا اینکه بدون جراحى، آسیب دیدگى 
را پشت سر بگذارد و بعد از 70 روز به میادین بازگردد؛ 
با این ریســک بزرگ که مجدداً از ناحیه همسترینگ 

مصدوم بشود.
این بازیکن در اردوى گذشــته تیم ملى فوتبال ایران 
حضور داشت و انتظار مى رفت در اردوى شهریور و مهر 
یکى از نفرات دعوت شده به تیم دراگان اسکوچیچ باشد.

دورى 3 ماهه مهاجم تیم ملى قطعى شد
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را سوت خواهد ن مقابل فوالد 
و رتیب تقابل ســپاهان 

ژوزه مورایسبر رویارویى 
دیگــرى نیز ام، جذابیت 

علیرضا فغانى 
ت. دیدار 
 فوالد
ـنبه 
ریور 
واهد 

در سومین ایســتگاه بیســت و دومین قطار لیگ هم 
مانند دو ایستگاه قبلى، مسافران واگن نخست از جاى 
خود تکان نخوردند با این تفاوت که حاال سرنشــینان
 واگن هاى همســایه به فاصله یک امتیازى طالیى 

پوشان صدرنشین رسیده اند. 
در پایان ســومین هفته از رقابت هاى لیگ در فصل 
جارى سپاهان با 7 امتیاز همچنان صدر جدول مسابقات 
را به نام خود سند زده ولى دیگر خبرى از تیم هاى نفت 
مسجد سلیمان و گل گهر سیرجان در رتبه هاى دوم و 
سوم نیست و این بار استقالل و پیکان با سبقت از این 

دو تیم و کسب 6 امتیاز جاى آنها را در جدول گرفتند. 
اما نه تثبیت جایگاه طالیى پوشان اصفهان در صدر و 
نه جابه جایى تیم هاى دوم و سوم جدول و نه هیچیک 
از نتایج کسب شده و گل هاى رد و بدل شده و اتفاقات 
داورى روى داده در سومین هفته از رقابت ها هیچکدام 
آنقدر اهمیت و زیبایى نداشــت که شایســته عنوان 

مهمترین صحنه این هفته باشد.
جالب ترین اتفاق هفته ســوم لیگ برتر این بود که به 
محض آغاز حرکت قطار شــماره22 در مسیر ایستگاه 
سوم، ما شاهد یکى از بکرترین مناظر تاریخ  لیگ بودیم؛ 
منظره اى که سال ها فوتبالدوستان ایرانى به خصوص 

زنان چشم انتظار دیدارش بودند. 
بعد از ظهر روز پنج شنبه، ســومین روز از سومین ماه 
تابستانى اولین سال قرن 15 خورشیدى در تاریخ ایران 
زمین ثبت خواهد شد. روزى که مسافران آبى پوش قطار 
لیگ برتر شاهد استقبال کنندگانى بودند که پیش از این 
تنها از جعبه جادو حرکت این قطار را ایستگاه به ایستگاه 
دنبال مى کردند. در این روز براى نخستین بار در ایران 
درهاى اســتادیوم به روى زنان ایرانى براى تماشاى 
مسابقات داخلى کشورمان باز شد و حدود 500 هوادار 
زن توانستند در ورزشگاه آزادى بازى استقالل و مس 

کرمان را از نزدیک نظاره گر باشند. 
این اتفاق بى سابقه به اندازه اى اهمیت داشت که تمامى 

رویدادهاى هفته در ســایه آن قرارگرفت. از کامبک 
سربازان امیر در برابر شاگردان مورایس گرفته تا هت 
تریک مس رفسنجان و ذوب آهن در تساوى و همسایه 
شــدن تراکتوِر قربان بردیف با ملوان تازه لیگ برترى 

شده در قعر جدول رقابت ها. 
اولین برد پرسپولیس پس از دو تساوى پیاپى در شروع 
فصل جارى و باز شدن پاى بازیکنان این تیم به گلزنى 
هم براى فوتبالدوســتان ایرانى آنقدرها ارزش نداشت 
که حضور زنان اســتقاللى در اســتادیوم را به حاشیه 
بَرد. هرچند از دیدگاه یحیى، کسب 3 امتیاز از سومین 
نبرد تیمش در لیگ مهمترین پیشامد هفته سوم است. 
نتیجه اى که نه تنها آرامش را به اردوگاه سرخپوشان 
بازگرداند بلکه باعث امیدوارى یحیى به بازگشت تیمش 
به لیگ و قرارگرفتن آن در ریل قهرمانى شد. شاگردان 
گل محمدى با برترى برابر آلومینیوم اراك آن هم در 
خانه حریف با یک تیر چند نشان زدند. گل 3 امتیازى 
میالد سرلک، گربه سیاه پرسپولیسى ها را کشت و آنها 
موفق شدند طلسم نبردن هاى خود در اراك را بشکنند. 
البته آنها با این نتیجه، انتقام شکست خود برابر این تیم 
در یک چهارم نهایى جام حذفى در ورزشگاه آزادى را 
هم از شاگردان مهدى رحمتى گرفتند. از دیگر نکات 
جالب این بازى هم قفل محکم علیرضا بیرانوند روى 
دروازه پرسپولیس اســت که مهاجمان آلومینیوم هم 
هرچه تالش کردند موفق به بازکردن آن نشدند. گلر 
شماره یک تیم ملى تنها سنگربانى است که در  270 
دقیقه ابتدایى لیگ، دروازه خود را بسته نگه داشته است.

حبیب فرعباسى، گلر ذوب آهن در کنار احسان مرادیان 
و حامد لک ســنگربانان صنعت نفت آبــادان و مس 
رفسنجان نزدیک ترین گلرها به بیرانوند هستند. این 
سه نه تنها در طول این سه هفته فقط یک بار سنگر خود 
را باز شده دیده اند بلکه عملکرد قابل قبولى در ترکیب 
تیمشان داشته اند. فرعباسى در این هفته و در مصاف 
سبزپوشان اصفهان با مس رفسنجان نه تنها نمایش 
فوق العاده اى در برابر مهاجمان حریف داشت و موجب 

ناکامى آنها در گلزنى شــد بلکه با مهار پنالتى گادوین 
منشا در دقیقه5+45 بازى فرشته نجات گاندوها لقب 
گرفت. گلر تیم تارتار درحالى دســت مهاجم با تجربه 
نارنجى پوشان را هنگام زدن ضربه به توپ خواند که 
پربیراه نیست اگر مدعى شویم او موفق به دفع ضربه 
بهترین پنالتى زن تاریخ لیگ شد. شاهد این مدعا هم 
اینکه گل کردن همین پنالتى ها بود که منشا را صاحب 
کفش طالى لیگ 21کرد. آقاى گل لیگ فصل پیش 
اما نه تنها موفق نشــد این پنالتى را گل کند که تا به 

اینجاى رقابت ها پایش به گل باز نشده است.
 در مقابل این مهاجم اما بازیکنانى در پایان هفته سوم 
با دو گل زده در بین بهترین گلزنان لیگ قرار گرفته اند 
که به جز یاسین ســلمانى پدیده سپاهان کمتر کسى 
مى توانست نام بقیه افراد این لیست را حدس بزند؛ از 
پیمان رنجبرى، سجاد بازگیر و امین کاظمیان، مهاجمان 
نفت مسجد سلیمان، ملوان و مس کرمان گرفته تا میالد 
زکى پور هم تیمى سلمانى. جالب آنجاست که زکى پور 
تنها بازیکنى که با دبل در هفته سوم خودش را به صدر 
جدول گلزنان رساند در پست دفاع بازى مى کند. مدافع 
چپ سپاهان در دیدار با گل گهر سیرجان دوبار موفق 
به فرو ریختن تیم ســابق خود شد. هرچند گل هاى او 
با دو گلى که تیم مورایس از شــاگردان ژنرال خوردند 
پرپرشدند و حاصل تالش طالیى پوشان فقط به دست 

آوردن سوغات یک امتیازى از سیرجان شد. 
این در حالى است که همشهرى سپاهان هم نتوانست 
از سد دیگر نماینده استان کرمان در لیگ عبور کند و 
بازى آنها در فوالدشهر بدون رد و بدل شدن گل تمام 
شد. باید منتظر ماند و دید شاگردان تارتار که در تعهد 
به وعده شکست ناپذیرى خود هت تریک کرده اند روز
 سه شنبه و در ایستگاه چهارم موفق مى شوند در برابر 
ملوان قعرنشین به نخستین پیروزى خود برسند یا سریال 
تســاوى هاى این تیم ادامه دار خواهد شد و یا اینکه 
بندرنشینان انزلى طلسم شکست ناپذیرى گاندوها را 

با غلبه بر این تیم باطل خواهند کرد.      

هفته سوم لیگ برتر زیر ذره بین

از حضور زنان در ورزشگاه تا 
سریال ادامه دار تساوى گاندوها

مرضیه غفاریان
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14 تعاونى برتر استان اصفهان انتخاب شدند 

  در دومین همایش آشنایى با خدمات و تسهیالت شرکت انبارهاى عمومى 
و خدمات گمرکى در استان عنوان شد دومین ترمینال کانتینرى کشور در 

گمرك اصفهان ایجاد مى شود.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، دومین همایش آشنایى با 
خدمات و تسهیالت شرکت انبارهاى عمومى و خدمات گمرکى در استان با 
محوریت معرفى ظرفیت ایجاد شده ترمینال کانتینرى در گمرك اصفهان 

برگزار شد.
در ابتداى این همایش زهــرا زمانى مدیرواحد پژوهش و بررســى هاى 
اقتصادى اتاق بازرگانى اصفهان هدف از برگزارى این همایش را آگاهى 
رسانى به فعاالن اقتصادى به منظور تسهیل امور مربوط تجارت خارجى  
به ویژه حمل و نقل کاال بیان و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت هاى موجود 
در گمرکات اســتان امکان صادرات و واردات کاال از محل اصفهان وجود 

داشته که در تسهیل امور فعاالن اقتصادى اصفهان حایز اهمیت است.
وى ایجاد ترمینال کانتینرى در گمرك اصفهان را از مطالبات اصلى اتاق 
بازرگانى اصفهان به منظور تسهیل در تجارت خارجى استان و همچنین 

کاهش هزینه هاى حمل فعاالن اقتصادى به منظور توسعه خدمات گمرکى 
در استان دانست و از انعقاد قرارداد میان شرکت انبارهاى عمومى و خدمات 
گمرکى غرب با شرکت آداك مارین به عنوان مجرى ترمینال کانتینرى 
اصفهان و هدفگذارى  انتقال 500  کانتینر از بندر شهید رجایى به گمرکات 

اصفهان خبر داد. 
علیرضا اردســتانى معاون گمرکى گمرکات اســتان اصفهان نیز در این 
همایش با اعالم آمادگى گمرکات  اســتان براى انجام عملیات گمرکى 
بخش قابل توجهى از کاالهاى صادراتى و وارداتى استان، حمایت از فعاالن 
اقتصادى و واحدهاى تولیدى را از اولویت هاى گمرك اصفهان دانست و 
تصریح کرد : راه اندازى ترمینال کانتنــرى  در گمرك اصفهان مى تواند 
نقش مهمى در تســهیل  و کاهش هزینه هاى صادرات و واردات فعاالن 

اقتصادى استان ایفا نماید.  

ایجاد دومین ترمینال کانتینرى کشور در گمرك اصفهان

4 طرح تعاونى روستایى
 در استان اصفهان به بهره بردارى رسید

ارتقاى بلوغ سازمانى پاالیشگاه اصفهان 

مدیر ســازمان تعاون روســتایى اصفهان از آغاز 
بهره بردارى چهار طرح تعاونى روســتایى در سه 
شهرستان این اســتان به مناســبت هفته دولت 

خبر داد.
محسن حاج عابدى اظهارداشت: این پروژه ها در 
شهرســتان هاى اصفهان، لنجان و فالورجان در 
بخش هاى دام، تولیدى و خدماتى افتتاح شده است

وى اضافــه کرد: انبــار با ظرفیت 2 هــزار تن در 
شهرســتان لنجان، فروشــگاه بــزرگ تعاون به 

مســاحت 150 متر مربع و انبار پنــج هزار تنى در 
شهرســتان فالورجان و انبار با ظرفیت 2 هزار تن 
در منطقه بَرسیان واقع در شرق اصفهان طرح هاى 

هفته دولت امسال را تشکیل مى دهد.
مدیر سازمان تعاون روســتایى اصفهان ادامه داد: 
12 میلیارد تومان براى پروژه هاى یاد شده هزینه 
شده که 2.7 میلیارد تومان آن تسهیالت بانکى بوده 
اســت. حاج عابدى تصریح کرد: با بهره بردارى از 

طرح ها 16 تثبیت اشتغال رقم خورده است. 

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که پاالیشگاه در حال ایجاد سامانه برنامه ریزى 
منابع ســازمان (ERP) براى یکپارچه سازى تمام 
واحدها و اداره هاى شرکت بوده تا فرآیند تصمیم 
 گیرى در شرکت شفاف، ســریع   و هوشمندانه  تر 
انجام شود گفت: نیروى انسانى باالترین سرمایه 
یک سازمان بوده و براى بلوغ سازمانى یک سازمان 
یادگیرنده، 5 سطح تعریف شده که نیروى انسانى 
پاالیش نفت اصفهان با اجراى برنامه هاى توسعه 

سرمایه هاى انسانى، از سطح 3 به سطح 4 ارتقاء 
مى یابد.

حسن قدیرى اظهار داشــت: این شرکت در حال 
حاضر از لحاظ حاشیه ســود خالص، در رتبه هاى 
یکى به آخر و پس از پاالیشــگاه آبادان قرار دارد 
که تا ســال 1405 پیش بینى مى شود با افزایش 
ضریــب پیچیدگى، بیشــترین حاشــیه ســود 
را در بین شــرکت هاى پاالیشى کشــور به خود 

اختصاص دهد.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان از انتخاب 14 تعاونى برتر این استان از بین 314 

تعاونى خبر داد.
روح االمین امیرى اظهار داشت: این 14 شرکت از بین 314 
تعاونى که در هفدهمین جشنواره تعاونى هاى برتر استان 

ثبت نام کرده بودند، برگزیده شدند.
وى با اعالم این که 314 شرکت تعاونى و اتحادیه از سراسر 
استان در این جشنواره شرکت داشــتند، افزود: این تعداد 
شرکت  پس از بررسى مدارك و مستندات ثبت نام کنندگان 
در گرایش هاى اتحادیه، صنعتى، تأمین نیاز تولیدکنندگان، 
تأمین نیاز مصرف کنندگان، تولیدى و توزیعى، تأمین نیاز 
صنفى، معدنى، کشــاورزى، مســکن، عمرانى، خدمات، 
اعتبار، حمل و نقل و فرش دســتباف، بعنوان تعاونى هاى 

برتر استانى انتخاب شدند.
وى ادامه داد: داورى جشــنواره تعاونى هاى برتر در قالب 
شاخص هاى کمى شامل بهبود وضعیت مالى، بهبود جایگاه 
کسب و کار، بهبود قانونمندى و شاخص هاى کیفى برنامه 

محورى، هویت سازى و برندسازى، مسوولیت اجتماعى و 
زیست محیطى، رضایت مندى مشتریان و اعضا در سامانه 

جامع هوشمند بخش تعاون صورت گرفته است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 

اصفهان اظهار داشــت: مجموع آمار ثبت نام کنندگان در 
این جشنواره نسبت به جشنواره سال گذشته 380 درصد 

رشد داشته است.
وى اضافه کرد: شهرستان هاى اصفهان با 36 و کاشان با 
31 شرکت تعاونى یا اتحادیه، بیشترین تعداد آمار ثبت نام 

تعاونى ها را در این جشنواره داشتند.
امیرى گفت: جشنواره سراســرى تعاونى هاى برتر استان 
اصفهان با هدف انتخاب و معرفى تعاونى هاى الگو و برتر 
در راستاى ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه هاى 
موفق تعاونى برگزار مى شود.تعاونى هاى استان اصفهان در 
زمینه هاى کشاورزى، صنعتى، معدنى، عمرانى، خدماتى، 
صنایع دستى و دانش بنیان فعالیت دارند و بیشتر آنها مربوط 

به دسته خدمات با 35 درصد سهم از کل تعاونى هاست.
از حدود 95 هزار و 82 تعاونى فعال در کشــور، حدود 3٫5 
درصد از آنها(معادل سه هزار و 300 شرکت) با 800 هزار 
عضو و بیش از 55 هزار نفر نیروى کار، در استان اصفهان 

قرار دارند.

مدیرعامل آبفاى کشور در نشست ویدئو کنفرانسى با مدیران عامل شرکت هاى آب 
و فاضالب، معاونین نظارت بر بهره بردارى، مدیران بحران و پدافند و حراست سراسر 

کشــور، از تیم عملیاتى آبفاى اســتان اصفهان به لحاظ آمادگى و انسجام کامل در 
امدادرسانى و رفع بحران هاى استانى و کشورى قدردانى کرد.

اتابک جعفرى با بیان اینکه پس از وقوع این حادثه تیم هاى بحران شرکت هاى آب و 
فاضالب در کشور با آمادگى کامل اقدام به امدادرسانى به آسیب دیدگان نمودندگفت: 
تیم هاى عملیاتى آبفاى استان اصفهان با اجراى اقداماتى از جمله جمع آورى اطالعات، 
برنامه ریزى، سازماندهى، ایجاد ساختارهاى مدیریتى و انسجام گروهى توانستند در 

مدیریت بحران بسیار موفق عمل نمایند که جاى تقدیر و تشکر دارد.
وى بر پایــدارى خدمات آبفا در تمام طول ســال تاکید کرد و اظهار داشــت: صنعت 
گران آبفا باید تالش وکوشــش مضاعف به خــرج دهند تا شــاهد پایدارى خدمات 
آبفا بــه ویژه تامیــن پایدار آب شــرب مــردم در اقصى نقاط کشــور باشــیم. این 
درحالیست که با توجه به گرماى بى ســابقه دما در تابستان امســال تمام تالش ها 
در جهت تامین پایدار آب شرب سالم و بهداشــتى بوده و همچنان این مهم در دستور 

کار قرار دارد.

تقدیر ویژه مدیرعامل آبفاى کشور از آبفاى استان اصفهان  

شهرك هاى صنعتى آمادگى داشته باشند
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: شرکت شهرك هاى 
صنعتى آمادگى دارد همکارى ویژه اى در زمینه اطفاى حریق با مجموعه هاى صنعتى 

داشته باشد.
رسول سوارى اظهار داشت: در حال حاضر شهرك ها و نواحى صنعتى زیرمجموعه این 
شرکت با دارا بودن 25 ایستگاه آتش نشــانى و بیش از 40 دستگاه خودرو آتش نشانى 
مجهز به تجهیزات اطفاى حریق صنعتى و با استفاده از حدود 200 نفر آتش نشان آماده 
امدادرسانى به واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى استان در زمان 

بروز حوادث و حریق هستند.
وى افزود: این مهم مى بایست در شهرك ها و نواحى صنعتى خصوصى نیز به جدیت 

پیگیرى شود و این شرکت آمادگى دارد همکارى ویژه اى در این زمینه با مجموعه هاى 
صنعتى داشته باشد.

سوارى ضمن ابراز تاســف از بروز حادثه حریق در یکى از واحدهاى صنعتى واقع در 
شهرك صنعتى ســلیمان صباحى شهرســتان آران و بیدگل، بر تجهیز ایستگاه هاى 

آتش نشانى و خدمات ایمنى در شهرك هاى صنعتى خصوصى تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان افزود: خوشبختانه در این 
حادثه با حضور نیروهاى آتش نشــان منطقه و شــهرك صنعتى امیرکبیر کاشان، از 
ســرایت حریق به واحدهاى صنعتى همجوار جلوگیرى بعمل آمــد و تلفات جانى نیز

 در بر نداشت. 

مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: تعداد بیمه بیکارى 15 هزار و 500 نفر است و شرایط خاص 
کرونایى و تورم نیز به این میزان اضافه نکرده است.

مرتضى حاجى کاظمى اظهار داشــت: صنایع بزرگ اصفهان و صنعت کار در ترویج فرهنگ بیمه مردم 
نقش بسزایى داشته و در حال حاضر 360 هزار نفر مستمرى بگیر در استان اصفهان وجود دارد.

وى ادامه داد: تعداد بیمه بیکارى 15 هزار و 500 نفر اســت و شــرایط خاص کرونایى و تورم نیز به این 
میزان اضافه نکرد، اما در این چند سال اخیر باعث شد تا تحولى در غیر حضورى کردن برنامه ها و خدمات 

انجام گیرد.
مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: پیش بینى مى شود که 30 محل و خدمات پرتردد و 70 

میلیون مراجعه با پیاده سازى این سیستم غیر حضورى کاهش پیدا کند.
وى با اشاره به تناسب سازى دریافتى مستمرى بگیران تصریح کرد: سازمان بیمه تأمین اجتماعى از حیث 
مالى مستقل شده که حدود 95 درصد منابع آن از دریافت حق بیمه است و از سویى دیگر دولت همچنان 

بدهى به سازمان دارد.
حاجى کاظمى خاطر نشان کرد: طبق رصد سامانه اى حدود 30 درصد مردم تحت هیچ پوشش بیمه اى 
نیستند و در همین راستا بیمه فراگیر دختران 18 تا 50 سال سن و همچنین بیمه دانشجویى آغاز شده که 

همزمان از بیمه بهره مند شوند اما از تکفل پدر خارج نشوند و خدمات درمانى دریافت کنند.
وى ادامه داد: بیش از 50 درصد دعاوى بیمه به دیوان در خصوص اصالح عناوین شغلى براى ویژگى هاى 

سخت و زیان آور است و سال گذشته جزئیات آن با اداره کار هماهنگى شده است. 

کرونا مشموالن بیمه بیکارى را 
در اصفهان افزایش نداد

امور برق شهرستان نطنز در بین 23 شهرستان توزیع برق 
استان اصفهان، حائز رتبه اول کمترین خاموشى اعمال شده 

نسبت به مشترکان شده است.
 مدیر امور برق شهرستان نطنز گفت: توانسته ایم از ابتداى 
امســال تاکنون با کارشناســى و برنامه ریزى هاى انجام 
شــده در واحد مهندســى، بهره بردارى و توزیع، خدمات 
مشترکان و واحد ایمنى امور برق شهرستان نطنز کمترین 
خاموشــى و قطع برق مشــترکان را در شهرســتان نطنز

 شاهد باشیم.
حمیدرضا رجبــى با تقدیــر از اهالى شهرســتان نطنز در 
رعایت الگــوى مصــرف و کاهش میزان بــرق مصرفى 
افزود: مشترکان امور برق به ویژه در روستا ها و افراد تحت 
پوشش مراکز حمایتى در شهر ها و روســتا ها مى توانند با 
مراجعه به امور برق شهرســتان نطنز در زمینه عقد قرارداد 
و نصب صفحــات و پنل هاى خورشــیدى اقــدام کنند و 
ازمزیت هاى اقتصادى و قرارداد خرید برق به مدت 20 سال 

بهره مند شوند.

رتبه اول امور برق نطنز
 در کاهش خاموشى ها


