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۳

زندان تاریک 
میدل باس ها!

یک پویش متفاوت در شهر

۳

هر ۲ دقیقه یک جنایت!

جوجه ها به آخر پاییز

می رسند؟

۳

       

درمان فوری
استرس با یک
گیاه دارویی

نیاز اصفهان به آب براى تفریح نیست، حیاتى است
۸

اوضاع اورژانسی 
آمبوالنس های 

اصفهان 
خروج 67 آمبوالنس از چرخه امدادرســانى اصفهان 
نشان مى دهد اورژانس اصفهان وضعیتش اورژانسى 
اســت و بخاطر کمبود نیرو و تجهیزات پایش لنگ 
مى زند. ایــن تعــداد آمبوالنس در حالــى از چرخه 
خدمات رســانى اورژانس اصفهان خارج مى شود که 
در دومین ماه تابستان همین امسال رئیس اورژانس 
کشور نیز از فرسودگى ســه هزار آمبوالنس در کشور 
خبر داده بود و با اعالم اینکه مجلس حدود 500میلیارد 
تومان براى تجهیز اورژانس در الیحه بودجه 1401 
پیش بینى کرد اما این مبلغ هنوز تخصیص نیافته تأکید 

کرده بود که ما البته براى اینکه ساالنه...

چوب خط مازوت سوزى در اصفهان پر شده استچوب خط مازوت سوزى در اصفهان پر شده است
عضو شورای شهر: دستگاه های نظارتی نباید اجازه دهند حتی یک ساعت مازوت در اصفهان بسوزد 

۳

در نشست دبیرخانه فرهنگى زاینده رود و اصحاب رسانه عنوان شد؛

سالم دوباره به برانکو؟!سالم دوباره به برانکو؟!
گفته شده که پیشنهاد فدراسیون پرتغال روى میز «آقاى 
خاص» قرار گرفته و «ژوزه مورینیو» هم از نشستن روى 
نیمکت سلسائوى اروپا استقبال کرده است. از این طرف 
هم شایعه شده که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 

ایران با سرمربى پیشین «تیم خاص» براى ...

۸

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

بانک قرض الحسنه 

مهر ایران در اصفهان 

۹۰۰ هزار مشتری 

جذب کرده است

۵

چرا ترابیچرا ترابی
به یونان نرفت

روش هاى زیــادى بــراى اســتفاده از 
اســطوخودوس براى تسکین اضطراب 

و اســترس وجود دارد.  اسطوخودوس یکى 
از گیاهان دارویى شناخته شده است و 

برخى از خواص این گیاه دارویى...

۲

۷

جلسه ای درباره قطارجلسه ای درباره قطار
اصفهان – تهران که ناکام مانداصفهان – تهران که ناکام ماند

۳

رونق داروخانه در خانه! پیکر ۱۳ شهید در اصفهان تشییع می شودجهان نما نکاتى که براى گیمرهاى حرفه اى اهمیت دارنداستان با سرفه هاى مزمن چه کار کنم؟تکنولوژی سالمت

۲

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران میرساند جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  شرکت 
بهاران آهن سپاهان  ( سهامى خاص) به شماره ثبت  19521 در روز دوشنبه    مورخه 05 / 10 / 1401 ساعت 
00 : 10 صبح و جلسه مجمع عمومى فوق العاده در همان روز ساعت 12:00  در محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر اصفهان-جی غربی-کوچه نیلوفر 3-کوچه نیلوفر 
4-پالك 4-طبقه دوم- به کد پستى 8156154996 برگزار مى گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت

 مى گردد با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 05 / 10 / 1401 ساعت 10:00 صبح   

1- انتخاب بازرسان 
2- تصویب تراز و صورت هاى مالى سال 1400 

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 05 / 10 / 1401 ساعت 12:00 ظهر   

 1- تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از یکى از طرق مندرج در قانون تجارت  و اصالح ماده مربوطه در 
اساسنامه شرکت 

آگهی دعوت شرکت بهاران آهن سپاهان
  ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۹۵۲۱

 هیئت مدیره شرکت

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند . 

2 پالك تجارى واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه 
4 پالك تجارى فاز2 واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه 
5 واحد تجارى واقع در روستاى جهاد آباد  شهرستان شاهین شهر و میمه

2 پالك کارگاهى واقع در روستاى مولنجان شهر اصفهان
یک پالك تجارى در روستاى اسالم آباد شهرستان اردستان

3 پالك تجارى در روستاى موغار شهرستان اردستان
5 پالك تجارى در روستاى سن سن کاشان 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ پنج شنبه 1401/9/24  به آدرس 
اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

شهردارى ابریشم به موجب ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها و براساس مصوبه شماره 247 
مورخ 1401/08/24 شوراى محترم اسالمى شهر ابریشم در نظر دارد نسبت به واگذارى سالن 
ورزشى دو طبقه تختى و زمین چمن و ساختمان ادارى ورزشگاه توانا طبق نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى از طریق آگهى مزایده و درج در سامانه ستاد مطابق شرایط مندرج در برگ 
آگهى مزایده شماره 14436 مورخ 1401/09/19 (بارگذارى شده در سامانه ستاد) اقدام نمایند.. 
لذا متقاضیان مى بایست صرفاً از طریق سامانه ستاد به آدرس ذیل تا روز دوشنبه 1401/09/28 
نسبت به دریافت اسناد و تا روز پنج شــنبه مورخ 1401/10/08 اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت 

نمایند. به پاکات و مدارك تحویلى به شهردارى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
چاپ اول: 1401/09/20 چاپ دوم: 1401/09/24 

تلفن: 03137450001003 
ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

 www.Setadiran.ir آدرس سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
آدرس: شــهر ابریشــم، بلوار الغدیر – شــماره تلفــن: 3-37450001-031  شــماره

 دورنگار: 031-37450005

آگهی مزایده نوبت اول

م.الف:۱۴۲۴۶۰۲

چاپ دوم  

سیدرضا ابطحی – شهردار ابریشم

۲

گفگفگف
خاخاخا
نیمنیم
همهمهم
ایرایرایر

ده از
ضطراب

وخودوس یکى 
ه است و 

۲

۱۳ شهید در اصفهان کککیکرکککککک ۳۳۳پ

چاپ اول

ترفتنونانهببه یونان نر تبه یونان نرفتنن نروو به یونان نرفتفوو

۷

 نماینده اصفهان در مجلس نماینده اصفهان در مجلس

توضیح داد؛توضیح داد؛

پیشتازی شکایت بیماران از جراحان پالستیک و ترمیمی

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

تنها گنبد نمکی متقارن جهان

گشت و گذار در کهکشان مارپیچی

شهر یخ زده 

بی اعتناترین شاهدان تصادف 
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چقدر اسکناس و سکه 
دست مردم است؟ 

ابهام در میزان افزایش حقوق 
سال آینده 

خبرخوان
بازگشت فرزاد حسنى

 در شب یلدا
  فیلم نیوز |فرزاد حسنى قرار است ویژه 
برنامه شــب یلداى رادیو جوان را اجرا کند. این 
برنامه شــامگاه چهارشنبه ســى ام آذر ماه روى 
آنتن مى رود. فرزاد حســنى از مجریان صاحب 
سبک تلویزیون اســت که چند سالى است اجازه 
اجراى برنامه در این رسانه را ندارد. آخرین حضور 
او در تلویزیون به عنوان مجرى به اجراى برنامه 
پزشکى «اکسیر» در ســال 1394 بر مى گردد. 
بعد از این برنامه حسنى به طور جسته و گریخته 

برنامه هایى را در شبکه هاى رادیویى اجرا کرد. 

زمان جدید واریز سود 
سهام عدالت 

  فارس |مشاور رئیس سازمان بورس در امور 
سهام عدالت گفت: اولین مرحله سود سهام عدالت 
تا  آخر آذر امسال یا حداکثر دو سه روز اول دى ماه 
سال جارى طبق وعده داده شده پرداخت مى شود. 
پیمان حدادى گفت: براى دارندگان ســهام به 
ارزش اسمى 532 هزار تومانى در مرحله اول 500 
هزار تومان سود در آخر آذر پرداخت مى شود و در 
مرحله دوم در اسفند امسال یا اوایل فروردین سال 

آینده 500 هزار تومان دیگر پرداخت مى شود. 

خواهش مى کنم
 شروع کنید

  سینماسینما|محمدمهدى اسماعیلى، 
وزیر ارشــاد در خصوص آغاز به کار فعالیت هاى 
هنرى و کنسرت هاى موســیقى، تأکید کرد: از 
نظر ما هیچ محدودیتى بــراى آغاز فعالیت هاى 
هنرى نیست. هفته پیش ارکستر ملى ما در تاالر 
وحدت اجرا داشت. من از عموم هنرمندان به ویژه 
اهالى موسیقى خواهش مى کنم فعالیت هایشان را 
آغاز کنند. ما در معاونت هنرى همه پیش بینى ها 
را انجام دادیم. از نظر دولــت و وزارت فرهنگ 
هیچ مانعى بــراى برگزارى نیســت. کما اینکه 
ســینماها و تئاترهاى ما فعال اند؛ تقریبًا در همه 

نمایشخانه هاى مهم، تئاترها در حال اجراست. 

اینستا و واتساپ
 به ایران مى آیند؟

عضــو    باشگاه خبرنگاران جوان | 
کمیســیون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى 
درباره فیلترینــگ شــبکه هاى اجتماعى گفت: 
تصمیم جدى براى جلوگیرى از فروش VPN بعد 
از اغتشاشات گرفته خواهد شد و جلوى شرکت هاى 
VPN فروش گرفته مى شــود. نیــک بین اظهار 

کرد: طبق گزارش هایى که داده شده احتمال زیاد 
اینستاگرام و واتســاپ به ایران مى آیند و تا جایى 
که مطلع هستم به اجمال شــرایط ایران را قبول

 کردند.

گالیه نکنید!
وزیر نفت اظهار کرد: امسال در حوزه    ایلنا |
گاز براى مشترکان پرمصرفى که سقف الگوى 
مصرف را رعایت نمى کنند افزایش قیمت گاز دیده 
شده است. اوجى افزود: بنابراین، این مشترکان در 
روزهاى آینده از ما و شــرکت ملى گاز گالیه اى 

نداشته باشند.

 شناسایى 100 نقطه 
گردشگرى جدید 

  مهر | ســید مصطفى فاطمى، مدیر کل 
توسعه گردشــگرى داخلى گفت: بیش از 100 
نقطه گردشــگرى در کشور شناســایى شده اما 
در مرحله اول، قرار اســت 10 نقطه براى اعزام 
تســهیل گران تعیین شــود که به محض اتمام 
مطالعــات اولیه، پــروژه در مقاصــد برتر آغاز

 خواهد شد.

نمونه اى 
براى بزرگ بودن ملت 

  جماران | آیت ا... جوادى آملى در دیدار معاون 
امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد 
حقوق بشر اظهار کرد: مردم ایران، مردمى بزرگ و 
بزرگ زاده هستند و باید حرمتشان حفظ شود. یک 
نمونه از بزرگى و جالل و شکوه ملت بزرگ ایران، 
این بود که حتى پس از پذیــرش قطعنامه، صدام 
عملیات مرصاد را علیه ایــران انجام داد، اما پس از 
حمله صدام به کویت که همه کشورها علیه عراق 
شدند به ما هم گفتند شما در هشت سال جنگ خود 
خیلى آسیب از صدام دیده اید، شما نیز از شرق چند 
گلوله اى بــه آنها بزنید، اما ملت ایــران این کار را 

انجام نداد.

راهکار «کیهان» 
بستن تنگه هرمز به روى    روزنامه کیهان|
کشتى هاى نفتى و شناور هاى تجارى کشور هاى 
غربى حق قانونــى ایران براى مقابلــه با اقدامات 
تروریستى آنها در داخل کشــورمان است و حتى 
مى توانیم بخشى از محموله هاى تجارى آنها را در 
مقابل آســیب هاى مالى که به کشورمان زده اند به 

عنوان غرامت مصادره کنیم.

پیشنهاد میرسلیم
نماینده مردم تهــران در مجلس    برترین ها |
شــوراى اســالمى مى گوید: فاصله بین دستگیرى 
عوامل ناآرامى ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و باید 
در فاصله 5 یا 10 روز بعد از دســتگیرى اعدام شوند 
منتها قوه قضاییــه روال خــودش را دارد. مصطفى 
میرسلیم گفت: بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضاییه در 
خصوص اتفاقات اخیر حمایت مى کنم؛ فکر نمى کنم 
اعدام هــا زودهنگام بــوده بلکه به موقع و درســت

 بوده است.

نمایندگانى که زمین گرفتند
  خبرآنالین | ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس در تشریح ســئوال خود از وزیر 
دادگسترى، بیان کرد: نماینده مجلس دهم 287 متر 
خانه در الهیه تهران با بازپرداخت اقساط 5 ساله از وزیر 
راه و شهرسازى گرفت تا براى استیضاح نشدن وزیر 
رأى جلب کند. گزارش این موضوع را در قالب نامه اى 
هم به دادستان کل کشور دادیم، اما اتفاقى رخ نداده 
است. وى درباره دریافت زمین در منطقه الهیه تهران 
توســط 13 تن از نمایندگان دوره قبل مجلس گفت: 
این نمایندگان مربوط به دوره دهم مجلس بودند که 

همگى ردصالحیت شدند.

آمار فیلترینگ در روسیه
  ایسنا |روسیه در سال 2022 تاکنون، هر هفته 
به طور میانگین4900 وبسایت را مسدود کرده است. 
مقامات روسیه هفته گذشته 14 هزار و 800 وبسایت 
را مسدود کردند که رکورد چند ســاله باالترین آمار 
فیلترینــگ در مدت یک هفته را شکســت. از زمان 
جنگ اوکراین، تقریباً همه رسانه هاى مستقل روسیه 
یا مسدود شده یا دستور تعطیلى آنها صادر شده است. 
فیسبوك، اینستاگرام و توییتر هم مسدود یا محدود 

شده اند.

 غربگرایان نق مى زنند
  ایرنا| رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت: بیشتر کشورهاى اروپایى که 
غربگرایان به دنبال برقرارى ارتباط با آنها هســتند، 
در موضــوع جزایر ســه گانه ایرانى بارهــا از امارات 
حمایت کردنــد اما این موضوع هیچــگاه در جریان 
مذاکرات برجامــى مورد اعتــراض غربگرایان قرار 
نگرفت. وحید جالل زاده اظهــار کرد: در هر دوره اى 
که دولت ها در جمهورى اسالمى به سمت کشورهاى 
شرقى مثل روســیه و چین براى برقرارى ارتباطات 
نزدیک شــوند، نق زدن هاى غرب گرایــان نیز آغاز 

مى شود.

در حال حاضــر تقریبــًا 105/8 هزار میلیــارد تومان 
اسکناس و ســکه رایج بین مردم و شــبکه بانکى در 
حال گردش اســت.تازه ترین آمار بانــک مرکزى از 
جریان اسکناس و سکه هاى رایج نشان مى دهد که تا 
پایان مهر ماه سال جارى، 105/8 هزار میلیارد تومان 
اسکناس و مســکوك در گردش بوده که این رقم در 
قیاس با مدت مشابه ســال قبل 25/1 درصد رشد دارد 
و نسبت به پایان سال گذشــته نیز 6/8 درصد افزایش 
یافته است.از این میزان، 95 هزار و 620 میلیارد تومان 
در دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل 30/1 درصد رشد داشته و 

نسبت به پایان سال گذشــته با 10/6 درصد افزایش 
مواجه شده است.

بر این اســاس، معــادل 8600 میلیارد تومــان نیز از 
اسکناس و ســکه هاى موجود در بانک ها قرار دارد که 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل 6/8 درصد کاهش 
داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته نیز معادل 22/2 
درصد کاهش یافته است.اما موجودى اسکناس و سکه 
در بانک مرکزى به 1580 میلیارد تومان مى رســد که 
کاهش 0/6 درصدى نســبت به پایان سال قبل دارد 
و از این موجودى اسکناس و ســکه در بانک مرکزى، 
هر زمان که الزم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

در رابطه با میزان افزایش حقوق ســال آینده، از رقمى 
در حدود 20 درصد صحبت مى شود. البته این پیشنهاد 
قطعى نیست و ممکن اســت در نهایت در هیئت دولت 
مصوب نشود. یکى از پیشنهادات این بوده که به جاى 
افزایش 20درصدى حقوق همه کارکنان، میزان افزایش 
دســتمزد و حقوق براى دهک هاى کم درآمد (کارکنان 
دولت) بیشتر باشد.در این میان، رئیس سازمان ادارى و 
استخدامى درباره اینکه افزایش 20 درصدى حقوق در 
الیحه بودجه سال آینده نهایى و تصویب شده است یا 
خیر؟ گفت: هنوز چیزى تصویب نشده و در حال بحث 
و بررسى در دولت است. سید محمدرضا میرتاج الدینى، 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما در پاسخ به 
این پرسش که گفته مى شــود احتماًال در حقوق سال 
آینده کارمندان و بازنشســتگان افزایش 20 درصدى 
خواهیم داشــت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع 
را بررســى مى کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشــتر از 
سال جارى باشد.میرتاج الدینى افزود: براى سال 1401 
افزایش 10 درصدى حقوق در بودجه دیده شده بود که 
با 10 درصدى هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع 
افزایش 20 درصدى شد. به نظر مى رسد براى سال آینده 
حتمًا 20 درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد 

هم دیده شود.

مریم محسنى
هنوز هم کلیپى که چند سال پیش در فضاى مجازى 
منتشر شد و احساســات زیادى را جریحه دار کرد در 
خاطره ها هســت. کلیپى که در آن نشان داده مى شد 
حجم زیــادى از جوجه هاى یک روزه زنــده زنده در 
گودالى ریخته مى شــود و روى آن با خاك پوشــانده 
مى شود. حاال دوباره در پى نوســانات بازار و افزایش 
تولید مرغ و کاهش تقاضا این شــائبه ایجاد شده که 
باز هــم جوجه هاى یک روزه معدوم ســازى شــود.

 مسئله اى که از یک سو با آن مخالفت شده و از سوى 
دیگر موافقانى هســتند که این راهکار را بهترین راه 

براى افزایش جوجه ریزى ها مى دانند.
یکى از مخالفانى که در این راســتا اظهار نظر کرده، 
نایب رئیس دوم کمیسیون کشــاورزى مجلس است 
که در انتقاد از معدوم سازى جوجه هاى یک روزه، نیت 
اصلى معدوم سازى را افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و 
به هم ریختن بازار و تهدید امنیت غذایى مردم دانسته 
و از اعالم آمادگى مجلس و کمیســیون کشاورزى در 
راســتاى جلوگیرى از تکرار اقدامــات اینچنینى خبر 

داده است.
علیرضا عباسى با اشــاره به اینکه در روزهاى اخیر به 
بهانه کمبود و گرانــى نهاده هاى دامــى و دان مرغ، 
عده اى تولیدکننده نما اقدام به معدوم سازى جوجه هاى 
یکروزه کرده اند گفته: تصاویــر و کلیپ هایى مبنى بر 
معدوم ســازى هزاران قطعه جوجه یک روزه توســط 
این افراد در فضاهاى مجازى دست به دست چرخانده 
مى شــود تا آرامش روحى جامعه را بر هم زده و باعث 

انزجار مردم شود.
وى از وزارت جهاد کشــاورزى خواســته تا وظایفى 
از جمله تأمین نهــاده و تحویل اعتبــارى نهاده ها به 
تولیدکنندگان واقعى، اعطاى تسهیالت مناسب و تأمین 
سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى، خرید قراردادى 
از تولیدکنندگان، خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان، حذف 

ممنوعیت صادرات مرغ و تخــم مرغ، حذف عوارض 
صادرات مرغ و تخم مرغ، فراهم نمودن امکان صادرات 
جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار و خرید جوجه هاى 
مازاد را با جدیت پیگیرى نماید و بــا انجام این کارها 
بهانه انجام این گونه کارهاى خالف شرع و عرف را از 

معدود تولید کننده نما بگیرد.
در سوى دیگر این قضیه وزیر جهاد کشاورزى است؛ 
یکى از افــرادى که با معدوم کــردن جوجه یک روزه 
موافق اســت و مى گوید در همه جاى دنیــا این امر 

رایج است.
ساداتى نژاد در عین حال با اشاره به خالف شرع بودن 
اقدام بعضى مرغداران براى معدوم کردن جوجه هاى 

یک روزه تصریح کرد: متأســفانه معدوم سازى جوجه 
یک روزه در جریان شــوك هاى عرضه از روش هاى 
جارى در همه دنیاست اما رئیس جمهور تأکید داشتند 
که این اقدام هم از جهت شرعى و هم از جهت وجدانى 
امرى غیرقابل قبول است و به وزارت جهاد کشاورزى 
مأموریت دادند تا ضمن به  کار بستن تدابیر الزم براى 
جلوگیرى از متضرر شدن تولیدکننده، از معدوم شدن 

جوجه ها هم جلوگیرى کند.
در چند روز اخیر فیلم هایى حاوى صحنه هاى دلخراشى 
از معدوم ســازى تعداد زیادى جوجه یکروزه باز هم در 
فضاى مجازى دست به دست مى شود. انجمن جوجه 
یکروزه این فیلم را مربوط به گذشــته مى داند و تأکید 

دارد جوجه اى معدوم نشــده اســت. اما کارشناسان 
معقتدند با توجــه به کاهش تقاضــا و گرانى دان این 
اتفاق بــه زودى رخ خواهــد داد و مقصــر آن وزارت 
جهادکشاورزى و صنعت هســتند که نتوانسته برنامه 

ریزى مناسبى داشته باشند.
در خالل همین مسئله انجمن جوجه یک روزه با ارسال 
نامه اى به اعضاى خود هشــدار داده که براى رعایت 
وجهه اجتماعى و اخالقى از معدوم سازى جوجه یک 
روزه جداً خوددارى کنند؛ اما معلوم نیســت با توجه به 
روند فعلى میزان تقاضا براى خرید جوجه یک روزه و 
شوك کاهشى که به بازار وارد شده این اتفاق پنهانى 

و در خفا نیفتد.

جوجه ها به آخر پاییز مى رسند؟

خورشید کیایى
رشد آمار قصورهاى پزشــکى در سال هاى اخیر نشــان مى دهد که 
در زمینه بهداشــت و درمان حــال خوبى نداریم. آمارهــا همچنین از 
پیشتازى شکایت بیماران از جراحان پالستیک و ترمیمى حکایت دارد؛ 
شکایت هایى که در آن بیماران مدعى اند اقدامات تشخیصى و درمانى 
پزشکان به صدمه جســمى یا روانى به آنها منجر شــده یا هزینه هاى 

غیرضرورى را بر آنها تحمیل کرده است.
هم اکنون تعداد قربانیان عمل جراحى بیشــتر از ماالریا و سل است و 
روزانه بین 10 تا 15 نفر بخاطر جراحى هاى زیبایى شکایت مى کنند. 
اینها سیاه نمایى علیه کادر پزشکى و درمانى نیست، بلکه حقیقتى است 
که هر که گذرش به مراکز درمانى افتــاده کم و بیش آن را حس کرده 
است؛ از برخوردهاى نامناســب گرفته، تا بى اعتنایى ها، تشخیص هاى 
اشــتباه، تجویز داروهاى غلط، ارائه خدمات درمانى غیرضرورى و بعد 
هم شانه خالى کردن از زیربار مســئولیت. به گفته کارشناسان، ضعف 
پاسخگویى و ناکافى بودن آموزش با وجود اجراى طرح تحول همچنان 

بر نظام سالمت سایه انداخته است.
بررســى هاى میدانى و گزارش هاى کشورى نشــان مى دهد که بروز 
عارضه و مرگ و میر بــر اثر مداخالت افراد فاقد صالحیت در رشــته 
تخصصى، به گونه اى است که نیازمند بررسى دقیق از سوى مسئوالن 
سازمان نظام پزشکى باشد. زیرا، صدور پروانه ِحرف پزشکى در اختیار 
این سازمان صنفى است و قطعًا مسئوالن این سازمان باید پاسخگوى 

این قبیل اتفاقات ناگوار در حرفه پزشکى باشند.
 اشکال کار اینجاست که حتى اگر مدیران سازمان نظام پزشک بپذیرند 

که چنین تخلفاتى در گوشه و کنار کشــور رخ مى دهد و همواره شاهد 
تلمبار شــدن پرونده هایى در زمینه خطا و قصور پزشــکى هستیم اما 
آنچه باعث شده قصور پزشکى به یک مسئله عادى تبدیل شود میزان 

مجازاتى است که براى آن در نظر گرفته شده است. 
همین موضوع باعث شده که افراد فاقد صالحیت در رشته هاى مختلف 
در رشــته هاى تخصصى دخالت کنند و چندان نگران نباشند و به کار 
خود ادامه دهند، زیرا با توجه به گســترش تبلیغــات اعمال زیبایى و 
گرایش مردم به این قبیل خدمات، شاهد هستیم که برخى پزشکان غیر 
متخصص با توجه به درآمدزا بــودن این قبیل خدمات، به ارائه خدمات 

زیبایى در مطب پرداخته و مردم را گرفتار طمع خود مى کنند.
محسن مصلحى، دبیر شوراى عالى نظام پزشکى کشور این موضوع را 
نوعى مشکل سیســتماتیک مى داند و با وجود اینکه تأیید مى کند این 
خطاها در همه جاى دنیا رخ مى دهد اما ایــن نکته را هم مى گوید که 
این درصد خطا در کشور ما نسبت به استانداردهاى جهانى بیشتر است؛ 

سیستم معیوبى که نیازمند اصالح است.
او معتقد است میزان تعهد نیروهاى انسانى، پاسخگو بودنشان و میزان 
انگیزه و عشق و عالقه شان به کار، موضوعاتى است که باید درباره شان 
بیشتر فکر شود؛ زیرا به نظر مى رسد گزینش نیروها در نظام سالمت ما 
کمتر براساس شایستگى هاى فنى، علمى و اخالقى است و همینجاست 
که کار به طرح شکایت مى کشد و مردم به مراجع رسیدگى کننده پناه 

مى برند؛ البته بیشتر با ناامیدى و دلخوش نبودن به گرفتن نتیجه.
گرچه معاون انتظامى ســازمان نظام پزشــکى چندان بدبینانه به این 
موضوع نگاه نمى کند و با بیان اینکه تمام اقدامات و جرائمى که در حوزه 

پزشــکى صورت مى گیرد تمامًا غیرعمد محسوب مى شود و افزایش 
تعداد یا فزونى شکایت در گروه هاى خاصى الزامًا به این معنا نیست که 
آنها تخصص و یا تبحر الزم را ندارند. بلکه این نوع اقدامات با توجه به 
ریســک باال احتمال خطا در آن نیز وجود دارد. بر همین اساس عمدتًا 
خطاى پزشکى در جاهایى رخ مى دهد که دستکارى بیشترى بر روى 
بدن بیمار صورت مى گیرد. بر همین اساس بیشترین شکایت ها در میان 
دندانپزشکان، پزشکان عمومى، متخصصین زنان و جراحان ارتوپدى 
است. علت اینکه در این گروه ها شکایت بیشتر بوده این است که آمار 

مراجعه و خدمات آنها بیشتر است.
در عین حال به گفته محمدرضا خردمند، دخالت افراد غیر متخصص در 
امور درمانى با توجه به اینکه عضو نظام پزشکى نیستند به این سازمان 

ارجاع نمى شود با این حال آمار آن در حال افزایش است.
البته نه قرار اســت مثل معاون انتظامى ســازمان نظام پزشکى، همه 
قصورها، کم کارى ها را به اشــتباه هاى فردى و وجدان هاى سست و 
لرزان نســبت دهیم و نه نظام درمانى را تمام و کمال بدانیم؛ بنابراین، 
باید منصف باشــیم و این نکته را در نظر بگیریم که نظام درمانى ما در 
بخش نیروى انسانى مشکالت اساســى دارد و این نقص قابل کتمان 
نیست؛ اما وقتى مراکز درمانى با هجوم بیمار و ضعف امکانات روبه رو 
اســت این مشــغله ها و کمبودها در قالب قصور و بعد هــم نارضایتى 
بیماران ظاهر مى شــود و حتى به وارد آمدن صدمه هاى جدى به آنان 
منجر مى شــود. اینها الیه هــاى زیرین و اغلب پنهــان نظام درمانى 
ماســت که طرح خوش آب و رنگ تحول ســالمت براى آن فکرى

 نکرده است.

پیشتازى شکایت بیماران از جراحان پالستیک و ترمیمى

الدن ایرانمنش 
در پى کاهش توزیع دارو و کمیاب شــدن برخى اقالم 
داروها در داروخانه ها خیلى ها دوباره به قفســه هاى 
داروهاى خانگى شان سر زدند؛ بازمانده هایى از نسخه 
هایى که خیلى وقت پیش برایشــان تجویز شده بود و 
حاال دوباره کارایى پیدا مى کرد. داروهایى که حتى نمى 
دانستند آیا تاریخ مصرفش گذشته یا هنوز مى شود آنها 
را مصرف کرد. مســکن ها و داروهاى سرماخوردگى 
و موارد دیگر که با نســخه پیچى خانگى این بار مورد 

مصرف قرار مى گرفت.
جالب اینکه مــا در ایــران در مصــرف دارو باالتر از 
استانداردهاى جهانى هســتیم. طبق تحقیقات انجام 
شده درباره مصرف خودسرانه دارو وضعیت ما چندان 
قابل قبول نیست و آمارها مى گوید که 10 تا 15 درصد 
داروهــا در ایران بدون مشــورت با پزشــک مصرف

 مى شــود و باعث افزایش بسترى شــدن 10 تا 20 

درصــدى در مراکز درمانى به علت عــوارض دارویى 
شده است.

این یعنــى فاجعه که ما بــه محض کم شــدن دارو، 
خودمان براى خودمان پزشک شده ایم و داروخانه هاى 
خانگى مان رونق گرفته و حتى در برخى اوقات به علت 
ناآگاهــى و تداخل دارویى ممکن اســت باعث مرگ 

خودمان و اطرافیانمان هم بشویم.
در همین رابطه چندى پیش مدیــرکل دفتر نظارت و 
پایش مصرف فرآورده هاى ســالمت محور سازمان 
غــذا و دارو راهکار کاهش مصرف خودســرانه دارو را 
طرح دارویار دانســته و گفته: به طــور یقین این طرح 
باعث کاهش مصرف خودسرانه دارو در کشور مى شود 
چرا که مردم باید از این پس دارو را با تجویز پزشــک 

مصرف کنند.
به گفته نوشین محمد حسینى، طرح دارویار در کاهش 
مصرف خودسرانه و غیرمنطقى دارو تأثیر جدى خواهد 

داشت و افراد مى توانند در راستاى اجراى این طرح، دارو 
را با تجویز پزشک و با قیمت مناسب ترى تهیه کنند.

وى با بیــان اینکه هنوز قیمت داروها در کشــور ما در 
حدى نیست که مردم توان خرید نداشته باشند و نتوانند 
از مصرف خودسرانه دارو جلوگیرى کنند، تصریح کرده: 
 با این حال معتقدیم که با نسخه و تجویز پزشک امکان 
تهیه داروها با قیمت مناسب تر فراهم شده است و مردم 
باید براى اســتفاده هر دارویى با تشخیص پزشک به 
مصرف آن اقدام کنند چرا که پزشــکان مفید یا مضر 

بودن دارو را بهتر تشخیص مى دهند.
به نظر مى رســد اینکه صرفًا براساس حرف دوستان و 
آشنایان دارو مصرف شــود کارغیرمنطقى است چون 
ممکن است هر دارویى که یک فرد مصرف کند براى 
دیگرى مضر باشد اما تا زمانى که وضعیت دارو در کشور 
خوب نباشد و مردم بازمانده نسخه هایشان را براى روز 

مبادا نگه دارند همین وضعیت ادامه خواهد داشت.

رونق داروخانه در خانه!
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در زمینه  هتل سازى
  بد عمل شد

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان گفت: این منطقه در عرصه صنعت 
هتل در سال هاى اخیر بســیار بد عمل کرده است و 
برخى واحدها که به اسم هتل ایجاد شده است در شأن 
و جایگاه استان نیست. علیرضا ایزدى اظهارداشت: 
شأن و جایگاه گردشگرى اصفهان داشتن دستکم 20 

هتل پنج ستاره و چهار ستاره است.

انتقال پیوند مغز استخوان در 
بیمارستان الزهرا(س) 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، گفت: 
آنچه در بیمارســتان الزهــراى(س) اصفهان انجام 
مى گیرد عالوه بر پیوند مغز اســتخوان از خود فرد به 
او، انتقال پیوند از فردى دیگر به شخص بیمار است. 
سید مرتضى حیدرى اظهار داشت: اولین عمل پیوند 
سلول هاى مغز استخوان در ایران و اصفهان حدود 30 
سال پیش توسط دکتر آذر انجام شد، اما در آن زمان 
مشکالتى ایجاد شده و از وى پشتیبانى الزم صورت 
نگرفته است. وى افزود: سال ها است که در بیمارستان 
سیدالشهدا(ع) اصفهان این عمل با پیوند سلول هاى 

خون ساز از خود فرد بیمار انجام مى گیرد.

تلفات آلودگى هوا 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه در روزهاى گذشته وزارت بهداشت اعالم کرد، 
12 درصد سکته هاى قلبى متاثر از آلودگى هوا است، 
گفت: یک سوم مرگ ومیرهایى که بر اثر سکته هاى 
مغزى، بیمارى هاى قلبى و مشــکالت تنفسى رخ 
مى دهد، مرتبط با آلودگى هوا است. پژمان عقدك 
تصریح کرد: شهروندان نباید باعث بدتر شدن شرایط 
آلودگى هوا شوند، برخى افراد بدون دلیل در خیابان ها 
تردد دارند، این در حالى است که نه تنها هواى آلوده 
استنشاق مى کنند، بلکه باعث تشدید آلودگى بیشتر 

هوا نیز مى شوند.

طرح زوج و فرد از درب منزل 
اجرا نمى شود

رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: طــرح زوج و فرد قابلیت اجــرا از درب منازل 
شــهروندان را دارد، اما فعًال به خاطر رفاه حال مردم 
اجرا نمى شود. ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار 
کرد: طرح زوج و فرد فعًال در همان محدوده  هســته 
مرکزى شهر اجرا مى شود. این طرح پیش ازاین فقط 
بعدازظهرها اجرا مى شد، اما اکنون صبح ها هم اجرا 
مى شود. وى زمان اجراى طرح زوج و فرد را از ساعت 
8 تا 13 و 16 تا 21 اعالم کرد و گفــت: تا پایان روز 
پنجشنبه (امروز) این طرح در هسته مرکزى شهر اجرا 
خواهد شد. رئیس پلیس راهور گفت: جریمه در نظر 
گرفته شده براى ترددهاى غیرمجاز در محدوده زوج 
و فرد 105 هزار تومان اســت. وى از اعمال قانون 5 
هزار و 721 دستگاه خودروى دودزا طى مدت 21 روز 
آذرماه سال جارى خبر داد و گفت: این رقم نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 1/4 درصد رشد داشته است.

آب دریا 
مشکل را حل نمى کند

حجت االســالم محمدتقى نقدعلى، نماینده مردم 
خمینى شــهر در مجلس شوراى اســالمى با تاکید 
بر اینکه انتقال آب از دریا به هیچ وجه مشــکل آب 
اصفهان را رفع نمى کند،  گفت: آورد این آب پس از دو 
سال انجام مى شود و در آینده به 70 میلیون متر مکعب 
آب خواهد رسید در حالى که کســرى آب اصفهان 
نزدیک به یک و نیم میلیارد متر مکب برآورد مى شود. 
وى افزود: بخشــى از این انتقال ادامه خط انتقال آب 
به کرمان اســت که در یک مرحله و به شکل موقتى 
یا ابتدایــى از همان خط لوله قرار اســت 70 میلیون 
متر مکعب و در بازه بلندمدت تر به شــکل مســتقل 
400 میلیون متر مکعب آب را بــه اصفهان و صنایع 

آن منتقل کند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه قطار سریع السیر اصفهان-

تهران اظهــار کرد: در آخرین روزهــاى تصدى مرحوم 
رستم قاسمى در وزارت راه، نشســتى با حضور اعضاى 
مجمع نمایندگان اســتان درباره این پروژه برگزار شد و 

صورت جلسه اى تنظیم شد که به نظر راهگشا مى آمد.
مهدى طغیانى افزود: در این جلسه قرار شد کار نظارت بر 
راه آهن و اجراى پروژه به «شرکت ساخت» واگذار شود 
زیرا این دوگانگى بخشى از مشکل طرح قطار سریع السیر 
تهران - قم - اصفهان از ابتدا تاکنون بوده است و تاکنون 
پروژه بین راه آهن و شرکت ساخت که هر دو زیرمجموعه 

وزارت راه و شهرسازى قرار مى گیرند، رد و بدل مى شد.
نماینده اصفهان اتالف وقت را یکى از زیان هاى اختالف 
این دو بخش بر سر اجراى پروژه قطار سریع السیر اعالم 
کرد و گفت: این موضوع در جلسه با وزیر پیشین راه تعیین 
تکلیف شد و سرپرست وزارتخانه نیز صورت جلسه را در 
دوره کوتاهى ابــالغ کرد اما عمر تصــدى وزیر به درازا 

نکشید.
وى معرفــى وزیر جدیــد راه و شهرســازى و تثبیت او 
را چالشــى براى ادامه این پروژه معرفى کــرد و افزود: 
مهم ترین چالش کنونى، ناآشنایى وزیر جدید با پروژه هاى 

ریز و درشت وزارت راه و شهرسازى است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با توجه به 
افزایش میانگین شــاخص کیفى هوا از احتمال تعطیلى 

مدارس در برخى روز هاى هفته آینده خبر داد.
منصور شیشه فروش گفت: بر اســاس شاخص کیفیت 
هوا، اصفهان، امسال 135 روز سالم،122 روز ناسالم براى 
گروه هاى حساس و 8 روز ناسالم براى عموم داشته است.

او ادامه داد: براســاس پیش بینى ســازمان هواشناسى 
پنجشــنبه یک موج ناپایــدار از غرب اســتان وارد و بار 
آالیندگى تخلیه مى شــود و براى روز جمعه تا یکشنبه 
فعالیت سامانه هاى ناپایدارى در استان ادامه دارد، اما بار 

دیگر از روز سه شنبه شرایط افزایش آالیندگى وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان درباره عوامل 
تشــدید آلودگى هوا در اصفهان گفت: بخشى از آلودگى 
هواى شهر اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایى آن است؛ 
البته باید توجه داشت بیشــتر صنایع بزرگ مانند فوالد، 
پاالیشــگاه ها و ذوب آهن که عواید آن نصیب کل کشور 
مى شود در اصفهان استقرار دارند؛ همچنین عبور ناوگان 
حمل و نقل بار و مســافر و فعالیت نیروگاه ها سبب ایجاد 

آالیندگى در شهر اصفهان مى شوند.
شیشه فروش با اشــاره به طرح هاى فورى براى کاهش 
میزان آالینده ها گفت: 25 واحد صنعتى پایش و با 10 واحد 

آالینده برخورد شد.

احتمال تعطیلى مدارس اصفهان 
در هفته آینده

جلسه اى درباره قطار
 اصفهان - تهران که ناکام ماند

خروج 67 آمبوالنس از چرخه امدادرسانى اصفهان نشان 
مى دهد اورژانس اصفهان وضعیتش اورژانســى است و 

بخاطر کمبود نیرو و تجهیزات پایش لنگ مى زند.
این تعداد آمبوالنس در حالى از چرخه خدمات رســانى 
اورژانس اصفهان خارج مى شود که در دومین ماه تابستان 
همین امسال رئیس اورژانس کشور نیز از فرسودگى سه 
هزار آمبوالنس در کشــور خبر داده بود و با اعالم اینکه 
مجلس حدود 500میلیارد تومان براى تجهیز اورژانس 
در الیحه بودجه 1401 پیش بینى کرد اما این مبلغ هنوز 
تخصیص نیافته تأکید کرده بــود که ما البته براى اینکه 
ساالنه هزار دســتگاه آمبوالنس وارد ناوگان اورژانس 

کشور شود نیاز به هزار و 500 میلیارد تومان داریم.
اکنون هم معاون اجرایى سازمان اورژانس استان اصفهان 
به همین دلیل یعنى کمبود منابع مالــى از خروج تعداد 
67 آمبوالنس از چرخه خدمــات اورژانس اصفهان خبر 

داده است.
محســن افتخارى با اشــاره به هزینه مــورد نیاز براى 
احیاى این آمبوالنس ها گفته کــه براى بازگرداندن این 
آمبوالنس ها به حدود 20 میلیــارد تومان منابع مالى نیاز 
است اما از آنجایى که اورژانس 115 درآمدزا نیست و تمام 
بودجه خود را صرف امدادرسانى به مردم مى کند، توانایى 

بازسازى این آمبوالنس ها را ندارد.
در حال حاضرهزینه بازسازى هر آمبوالنس 350 تا 400 

میلیون تومان است و پس از بازسازى حداقل پنج سال 
به چرخه امدادرسانى باز مى گردد اما با توجه به تحریم ها 
و کمبود منابع اصفهان نه توانایى وارد کردن آمبوالنس 

جدید وجود دارد و نه بازسازى ناوگان.
به گفته معاون اجرایى سازمان اورژانس استان اصفهان 
این در حالى اســت که هر آمبوالنس در طول پنج سال 
18 هزار امدادخواه را نجات مى دهد و بازسازى آن حرکت 

بزرگى از نظر خیریه اى و معنوى است.
او و همکارانــش حــاال به امیــد تحقق قــول هایى

 نشســته اند که باالترین مقــام اجرایى اســتان داده، 
قول هایى که قرار اســت با پیگیرى هاى الزم از طریق 
وزارت کشــور منابع مورد نیاز از طریق اســتاندارى و 
مدیریت بحران تأمین شــود و حتى شده درصد کمى از 

آمبوالنس ها بازسازى گردد.
اما این همــه داســتان نیســت اصفهان بــه عنوان 
آلوده ترین شهر کشــور، پرترددترین اســتان از لحاظ
 جاده ها و تصادفات و همچنین داشتن تعداد رو به افزایش 
بیماران قلبى و ریوى نیازمند تجهیزاتى است که بتواند به 
موقع به بیمارانش رسیدگى کند و بنابراین خدمات پیش 
بیمارستانى یکى از ضروریاتى است که در اصفهان بیش 

از پیش مهم به شمار مى رود.
کمبود نیــروى متخصص و تعــداد آمبوالنس از جمله 
عمده ترین مواردى هســتند که منجر به تأخیر در زمان 
رسیدن به محل امدادخواهى مى شود و به گفته فرهاد 

حیدرى، رئیس اورژانس پیش بیمارستانى و مدیر حوادث 
و فوریت هاى پزشــکى اصفهان با توجه بــه اینکه در 
ســال هاى اخیر، در بخش اورژانس پیش بیمارستانى، 
آمبوالنس صفــر کیلومتر وارد مدار نشــده و هم اینک 
تعدادى از آمبوالنس هاى موجود، عمرى بیشــتر از 15 
سال دارند، لذا با بازسازى آمبوالنس هاى موجود سعى 
در جبران این نقیصه است اما با وجود کمبود منابع شاید 
نتوان به بهینه کردن و اســتاندارد شدن خدمات پیش 

بیمارستانى امیدوار بود.
در حال حاضــر 160 آمبوالنس فعــال در 160 پایگاه 
اورژانس اصفهان موجود اســت، اما بــا توجه به اینکه 
در ازاى هر ســه آمبوالنــس فعال باید یک دســتگاه 
آمبوالنس رزرو وجود داشــته باشد با این احتساب تعداد 
کل آمبوالنس هاى فعال و رزرو باید 210 عدد باشد و با 
این حساب اگر بخشى از این آمبوالنس ها هم از دور خارج 
شود اصفهان با مشکالت زیادى در زمینه خدمات پیش 

بیمارستانى روبه رو خواهد شد.
درحال حاضر به جاى آنکه به ازاى هر ســه آمبوالنس 
یک آمبوالنس رزرو در اصفهان باشــد، به ازاى هر 10 
آمبوالنس در استان یک رزرو وجود دارد و به گفته معاون 
اجرایى سازمان اورژانس استان اصفهان به مرور زمان 
تعداد آمبوالنس هاى غیرفعال افزایش مى یابد و به تدریج 
به تعطیلى پایگاه ها منجر مى شود و این هشدارها براى 

آن است که از وقوع این آسیب پیشگیرى کنیم.

اوضاع اورژانسى 
آمبوالنس هاى اصفهان 

یک پویش متفاوت در شهر
نصف جهــان   بعد از 15 سال تجربه موفق در زمینه 
جدا سازى پسماند خشک از تر در کالنشهر اصفهان، 
کمیته فرهنگ شــهروندى باز دوباره عنوان دوره 
جدید تبلیغات شــهرى خــود را به ایــن موضوع 

اختصاص داده است.
این پویش با عنوان «تفاله تو زباله» است که در قالب 
پویش فرهنگسازى جداسازى تفاله چاى از پسماند 
تر با نصب پنج طرح آغاز شده و قرار است با استفاده از 
ظرفیت هاى تولید محتواى رسانه اى، آغاز مسیرى 

باشد براى فرهنگسازى جداســازى تفاله چاى به 
عنوان یکى از مرغوب ترین کودهاى طبیعى جهت 
حفظ محیط زیست پیرامون ما و همچنین در کنار 
آن، به حذف شیرابه هاى زباله تر به عنوان یکى از 

معضالت جدا سازى پسماندها.
به این ترتیب شــهروندان اصفهانــى از این پس 
مى توانند در کنار پســماندهاى خشک خود، تفاله 
هاى چاى خود را به صورت خشک شده به ایستگاه 

هاى بازیافت سراسر شهر تحویل دهند.

مریم محسنى
هزاران نقطه رنگى و مشکى و سفید تنیده شده درهم، 
راه ورود نور و روشــنایى را گرفته اند و مســافران با 
سوار شدن به میدل باس هاى کوچک که چند وقتى 
اســت در خیابان هاى اصفهان تردد مى کنند انگار به 
زندان وارد شده اند. طرح هاى انبوهى که بر بدنه این 
جعبه هاى متحرك نقاشى شــده هیچ راهى را باقى 
نگذاشته تا مســافران بتوانند بیرون را ببینند و همین 
باعث شده که خودروهاى این ناوگان تازه وارد تاریک و 
دلگیر شود و هیچ روزنه نورى از خیابان به داخل میدل 

باس نتابد. در این ناوگان مسافران مجبورند به یکدیگر 
زل بزنند و یا سربه زیر باشند و با موبایل هایشان بازى 
کنند. انگار که داخل زندان اسیر شده باشند و راه گریزى 

براى شان نباشد.
مشــکل بزرگ تر اینکه مســافران به این علت که

 نمى توانند از داخل میدل باس بیرون را تماشا کننداگر 
به مقصد برسند ممکن است متوجه نشوند و راهشان 
طوالنى تر شود. شاید این میدل باس ها از بیرون نمایى 
جذاب داشته باشند اما در درونشان جز زندانى تاریک 

را تداعى نمى کنند.

زندان تاریک میدل باس ها!

هر 2 دقیقه یک جنایت!
نصف جهان   روزنامه «رویداد امروز» در شــماره 23 
آذرماه خود در گزارشى با عنوان «پایان زندگى؛ هر دو 
دقیقه یک جنین»، در رابطه با پدیده سقط جنین نوشته: 
«سقط جنین در کشور ما به صورت غیر قانونى یکى از 
مهمترین آسیب هاى اجتماعى است که به دلیل وقوع 

پنهانى، آمار دقیقى از آن در دسترس نیست.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «مسئله سقط 
جنین که یکــى از تهدیدهاى اساســى در رابطه با 
ســالمت جســمى و روحى فرد در خانواده و جامعه 

اســت، در یک دهه گذشته رشــد صعودى داشته و 
طبق آمارى که به تازگى مطرح شــده است ساالنه 
350 هزار سقط جنین در کشور انجام مى شود که از 
این تعداد 8 هزار مورد معادل 2 درصد ســقط خود به 
خودى است و 3 درصد معادل 12 هزار مورد مربوط به 
سقط هاى درمانى بوده که یا مجوز پزشکى قانونى 
داشته و 95 درصد آمار مربوط به سقط جنایى و غیر 
قانونى است؛ این آمار یعنى هر دو دقیقه یک جنین در 

کشور سقط مى شود.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

چوب خط آلودگى اصفهان خیلى وقت است پر شده و دیگر 
طاقت سوزاندن مازوت را ندارد. طى چند روز گذشته آلودگى 
هوا در اصفهان به قدرى زیاد شــد کــه منجر به تعطیلى 
مدارس شد. تعطیلى که همزمان شــد با گفته هاى یکى 
از اعضاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان که تأکید کرده 
استاندار اصفهان، دستگاه هاى نظارتى و نمایندگان مجلس 
نباید اجازه دهند حتى یک ساعت مازوت در اصفهان بسوزد.
به گفته محمد رضا فالح با وجود اینکه گفته شده در اصفهان 
از مازوت استفاده نمى شود، اما با اطالعاتى که داریم بعضًا 
مازوت مورد اســتفاده قرار مى گیرد. این در حالى است که 
پیش ازاین، سخنگوى صنعت برق استان اصفهان درباره 
اســتفاده از مازوت در نیروگاه گفته بود که هنوز دستورى 
اعالم نشده اســت و کمبود برق ناشــى از محدودیت گاز 

صنایع در استان از طریق شبکه سراسرى تأمین مى شود.
با این همه سخنان این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
نشــان مى دهد که قانون هواى پاك که پنج سال پیش 
تصویب شد و براى 23دســتگاه کشور تکالیفى را برشمرد 
گویا همانجا روى کاغذ مانده است چرا که اگر اجرا مى شد 
و ترك فعل ها و توجیه ها اتفاق نمى افتاد اصفهان به این 

وضعیت نمى رسید.
مازوت سوزى در اصفهان موضوع تازه اى نیست. هر سال 
با شروع فصل سرد این مسئله پررنگ مى شود و امسال هم 
در آستانه زمستانى شدن هوا، انگشت اتهام آلودگى به سوى 

سوخت سنگین مازوت گرفته شده است.
عضو گروه پژوهشى آلودگى هواى دانشگاه اصفهان درباره 
مازوت سوزى و پیامدهاى آن در اصفهان مى گوید:گسترش 
گازرسانى، توسعه صنایع گازســوز و پایین بودن راندمان 
نیروگاه ها سبب افزایش مصرف گاز طبیعى شده و در مواقع 
سرد سال کمبود گاز بهانه اى براى مصرف سوخت مازوت 

در نیروگاه هاى کشور است.

به گفته حسین احمدى کیا، راندمان نیروگاه شهید منتظرى 
33 درصد اســت، درحالى که راندمان نیروگاه هاى جدید 
ساخت ایران به 59 درصد مى رســد و اگر تنها همین یک 
نیروگاه نوســازى مى شــد، با صرفه جویى گاز آن مانع از 
مازوت سوزى شــده و مى توانستیم شــهرى با جمعیت 2 

میلیون نفر را گازرسانى کنیم.
اینکه ازمازوت، در شرایط اضطرارى استفاده شود، قابل درك 
است، اما استفاده مداوم در فصل سرد سال، با توجه به ساکن 

بودن هوا در اصفهان، به هیچ وجه پذیرفتنى نیست.
اکنون با وجود اینکه پیش بینى شده در اصفهان باران خواهد 
بارید اما نمى توان به این بارندگى ها دل خوش کرد چرا که 
این میزان بارندگى کفاف رفع آلودگى اصفهان را نمى دهد 
و تنها یک مســکن موقتى براى مدتى محدود خواهد بود 
این در حالى است که با توجه به آمارها، اصفهان کمترین 
تعداد روزهاى هواى پاك و همچنین میزان بارش ساالنه 
را در مقایسه با سایر کالنشهرها دارد و شرایط جغرافیایى و 
اقلیمى آن بسیار بدتر است. همه این شرایط دست به دست 
هم داده تا این خطه در بین کالنشهرهاى کشور در جایگاه 
نخســت آلودگى هوا قرار گیرد و دیگر جایى براى مازوت 

سوزاندن نداشته باشد.

چوب خط مازوت سوزى در اصفهان پر شده است

نوسازى ناوگان خدمات موتورى اردستان
نصف جهــان    ناوگان شهردارى اردستان با تحویل 
خودروها و دستگاه هاى جدید نوسازى و به روز شد.

سرپرست شهردارى اردســتان با اشاره به خرید دو 
دستگاه نیسان کمپرسى و یک دستگاه کامیون نیمه 
سنگین حمل زباله گفت: تحویل یک دستگاه ست 
آتش نشانى و تعمیر ست قبلى و ثبت نام براى خرید 

سه دستگاه ون پیگیرى شد و یک دستگاه نیسان 
رایگان و یک دســتگاه لودر از طریق وزارت کشور 

تحویل شهردارى اردستان شد.
غالمرضا باباییان افزود: سردیس امام خمینى(ره) 
در میدان امام اردســتان نیز تا چند روز آینده نصب 

مى شود.

تخریب 6000 مترمربع از بافت فرسوده گوگد
نصف جهــان   شــهردار گوگد گفت: ســاماندهى 
بافت هاى فرسوده شهرى از اولویت هاى شهردارى 

گوگد است.
حسین على محمدى افزود: از سال گذشته تاکنون 

شــش هزار مترمربع از بافت هاى فرسوده شهر که 
براى شهروندان خطرســاز بود، بر اساس ماده 55 
قانون شهردارى ها و همکارى شهروندان تخریب 

شده است.

اضافه شدن 22 دستگاه اتوبوس در شاهین شهر
نصف جهان   رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل 
شهردارى شاهین شهر گفت: 22 دستگاه اتوبوس 
جدید به ناوگان حمل و نقل شاهین شهر اختصاص 

یافت.
ســعید اکرم خانى با بیان اینکه براى خرید این  22 
دســتگاه اتوبوس بالغ بر هزار و 100 میلیارد ریال 
هزینه شده اســت، اظهار کرد: بخشى از این اعتبار 
توسط شهردارى شاهین شهر و بقیه توسط سازمان 

شهردارى ها و دهیارى هاى کشور تأمین شده است. 
وى افزود: هم اکنون تعداد 10 دستگاه آماده تحویل 
و مراحل شماره گذارى آن در حال انجام است و به 

تدریج به ناوگان اضافه خواهد شد.
اکرم خانــى تصریح کرد: اتوبوس هــاى جدید به 
خطوط پر مسافر شهر از جمله اصفهان، مسکن مهر 
و گلدیس اضافه و جایگزین اتوبوس هاى فرسوده 

فعلى خواهند شد.

الدن ایرانمنش

پیکر 13 شهید در اصفهان تشییع مى شود
در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) پیکر 13 شهید 
گمنام در اصفهان تشییع مى شود. مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان گفت: پیکر مطهر 
این شــهیدان از 25 آذر تا 5 دى در اســتان اصفهان 

تشییع خواهد شد.
ســرهنگ پاســدار محمد رضایى افزود: پیکر این 
شــهیدان در روز ششــم دى در اصفهان تشــییع و 

به محل خاکســپارى در گروه موشــکى 15 خرداد، 
ملک شــهر ، مجتمع شهید کشــورى، سپاه صاحب 
الزمــان، مجتمــع ادارى امیر کبیر، شــهر نیاســر، 
روستاى نشلج، اردوگاه شهید بهشــتى باغ ابریشم، 
شــهر گلدشــت نجف آباد، شهر ســگزى، اردوگاه 
درچه، پایگاه شــهید وطن پور و مجموعه استاندارى 

منتقل مى شوند.
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در کمتر از 5 دقیقه
 سرعت کامپیوتر خود را 5 برابر 

افزایش دهید!

در این مطلب بــه 5 ترفند کاربردى و موثر براى افزایش ســرعت و 
بهره ورى ویندوز مى پردازیم که انجام هــر یک، کم تر از پنج دقیقه 

وقت مى گیرد.
راه حل هاى سریع همواره طرفداران خود را دارند و خوشبختانه، بسیارى 
از ترفندهاى بهینه سازى و افزایش سرعت ویندوز نیز به راحتى و در 
کم ترین زمان ممکن قابل اعمال هستند. اگر با یک رایانه شخصى 
ویندوزى سر و کار دارید، پیشنهاد مى کنیم راهکارهاى زیر را به منظور 

بهره ورى بهتر این سیستم عامل انجام دهید.

1. برنامه هاى استارتاپ خود را مدیریت کنید
آیا مى دانید نصب انبوهى از افزونه هــا در مرورگر، چگونه مى تواند 
عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد؟ ایــن واقعیت در مورد ویندوز نیز 
صادق است. با این تفاوت که به جاى افزونه ها، وزن ناشى از بارگیرى 
برنامه هاى غیرضرورى و جانبى باعث کاهش عملکرد ویندوز خواهد 

شد.
 بررسى استارتاپ برنامه راهکارى ساده اســت و با بستن هر برنامه 
غیرضرورى که در بخش اعالن انباشه شده ، مى توانید نتایج مثبت را 

در بوت بعدى مشاهده کنید.

2. غیرفعال کردن انیمیشن هاى ویندوز
ویندوز داراى انبوهى از انیمیشن هاى کوچک است که شاید هیچ گاه 
به آنها توجه نکرده باشید، از جمله آنها مى توان به انیمیشن مینیمایز و 
ماکسیمایز اشاره کرد. وقتى به انیمیشن برمى خورید، احساس مى کنید 
که فرآیندى در حال رخ دادن است. با این حال، وقتى انیمیشن ها را 
غیرفعال کنید، این باور به شما القا خواهد شد که فرآیندها فورا اتفاق 
مى افتند. در واقع تغییرى در عملکرد و استفاده از منابع CPU مشاهده 

نخواهد شد، اما حس افزایش سرعت ویندوز منتقل مى شود.

3. ابزار Disk Utilization را بررسى کنید
درســت مانند زمانى که گوشى شــما مملو از برنامه و عکس شده و 
عملکرد کاهش پیدا مى کند، رایانه ویندوزى شما نیز چنین رفتارى را 
در شرایط مشابه خواهد داشت. این سیستم عامل به مقدار مشخصى 
فضاى خالى براى عملیات روزانه، ذخیــره فایل ها براى هایبرنت و 

غیره نیاز دارد.
در این مرحله، زمان آن رسیده که از ابزارهاى مدیریت فضاى دیسک 
ویندوز بهره ببرید و مقدارى از فضا را آزاد کنید. در به روزرسانى اوایل 
سال 2022 برنامه محبوب CCleaner، ویژگى مذکور مفیدتر نیز شده، 
بنابراین اگر از کاربران این نرم افزار هستید، مطمئن شوید که جدیدترین 
نسخه را براى پاك سازى بهتر درایوهاى خود در اختیار دارید. هم چنین 
ارتقاى هارد دیسک کوچک HDD به نمونه حجیم تر از نوع SSD نیز 
پیشنهادى است که اگرچه بیش از 5 دقیقه وقت مى گیرد، اما روشى 

موثر براى افزایش سرعت ویندوز خواهد بود.

4. حذف برنامه هاى بالاســتفاده و پاك ســازى 
بلوت ویر، راهى براى افزایش سرعت ویندوز

اگر فضاى خالى در اختیار دارید و برنامه ها هنگام راه اندازى، بارگیرى 

نمى شوند، رها کردن یک برنامه با این تصور که ممکن است در آینده 
به آن نیاز داشته باشید، ضرر ندارد. اما، اگر برنامه هایى دارید که از آنها 
اســتفاده نمى کنید و داراى تعداد زیادى برنامه کمکى هستند که در 
هنگام راه اندازى ویندوز به شما عملکرد بهترى را ارائه مى دهند یا فقط 
فایل هاى بزرگى دارند که فضاى دیسک شما را اشغال کرده اند، حذف 
آنها راهى عالى براى افزایش سرعت ویندوز است. فضاى اضافى روى 

دیسک باعث مى شود همه چیز کارآمدتر اجرا شود.
الوه بر برنامه هایى که نصب کرده اید، حتما به برنامه هاى نصب نشده 
نیز نگاهى بیاندازید. اگر یک کامپیوتر از پیش ساخته از یک سازنده 
بزرگ مانند اچ پى، دل و غیره را خریدارى کرده اید، به احتمال زیاد مملو 
از بلوت ویرهایى است که به آنها نیاز ندارید. تولیدکنندگان کامپیوتر 
معموال رایانه هاى شخصى از پیش ساخته شــده خود را با انبوهى از 
برنامه هاى بلوت ویر عرضه مى کنند. مى توانید Bloatware را به طور 
دستى حذف کنید، اما اگر با نرم افزار بسیار پیچیده اى مواجه شدید که 
در برابر حذف مقاومت مى کند، از عملکــرد ”Fresh Start“ ویندوز 

استفاده کنید.

5. اسکن بدافزار
ویروس هــا و بدافزارهاى قدیمى، معموال با پاك ســازى اطالعات 
مهم، آثار مخربى بر رایانه باقى مى گذاشتند. درحالى که این دسته از 
ویروس ها هم چنان به قوت خود باقى اند، انگیزه جدید پشت پرده از 
انتشار بدافزارها، در درجه اول دسترسى به منابع است. در ارتباط با رایانه 
شما، منبع اصلى، قدرت محاسباتى و اتصال به  اینترنت است. بنابراین 
اغلب اوقات آلودگى سیســتم به بدافزار باعث مى شود سرعت رایانه 
کاهش پیدا کند، زیرا حتى اگر از تمام منابع سیستم استفاده نکنید نیز 

شخص دیگرى مشغول انجام این کار است.
 Windows Defender بنابراین، در ابتدا اطمینان حاصل کنید که
به روز اســت و اســتفاده از ابزار اضافى مانند Malwarebytes نیز 
پیشنهاد مى شود. در حالى که ویندوز دیفندر یک راه حل آنتى ویروس 
قوى اســت، Malwarebytes نه تنها در شناســایى نرم افزارهاى 
مخرب مفید است، بلکه به شما اطالع مى دهد که برنامه هاى بالقوه 
ناخواسته اى که ویروس نیستند اما وجودشان در رایانه غیرضرورى 

هستند را پاك کنید.

در طول سال هاى گذشــته، گوگل قابلیت هاى جالبى را 
 Google در برنامه پیام رسانى پیش فرض خود

Messages براى تجربه بهتر پیام رسانى 

معرفى کرده است.
 پس از گذشت 30 سال، هنوز پیامک 
یکى از مفیدترین اشکال ارتباطى باقى 
مانده است، با این حال، اغلب در دریایى 

از پیام هایى کــه درون برنامه پیام هاى 
Google Messages داریم گم مى شوند 

و باید براى یافتن مکالمه مورد نظرمان تالش زیادى 

را صرف کنیم.آیا مى دانستید که گوگل به شما این امکان 
 Google را مى دهد که مکالمات مهم خود را در
Messages پین کنید تا بتوانید هر زمان 

که خواستید به راحتى به آن ها دسترسى 
داشته باشید؟

نکته مهم، همان طور که ممکن است 
متوجه شده باشــید، این برنامه به شما 
اجازه مى دهد تا حداکثر ســه چت را آن 

هم فقط از طریق تلفن همراه خود پین کنید.
 Google Messages پین کردن مکالمه در برنامه
و دسترسى به آن براى هر زمان که بخواهید بسیار آسان 
است. براى این کار کافیســت مراحل ذکر شده در زیر را 

دنبال کنید:

- اپلیکیشن Messages را در گوشى هوشمند خود باز 
کنید. حاال روى مکالمه اى که مى خواهید پین کنید ضربه 

بزنید و نگه دارید.
- اکنون متوجه یــک نماد پین در بــاالى صفحه خود 

خواهید شد.
- پس از انجام این مراحل، مکالمه پین   شــده در باالى 

پنجره چت شما ظاهر مى شود.
- همچنین مى توانید به راحتى مکالمه پین شــده را هر 
زمان که بخواهید باز کنید. براى برداشــتن پین مکالمه، 
 Unpin روى مکالمه ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روى

ضربه بزنید.
اخیراً، گوگل ســى امیــن ســالگرد SMS را با معرفى 
رمزگذارى سرتاسر براى مکالمات گروهى در اپلیکیشن 
Messages جشن گرفته است. رمزگذارى کامل پیام ها 

بین کاربرانى که اخیراً در برنامه بتا شــرکت کرده اند در 
دسترس است.

رونمایى ایالن ماسک از تغییرات جدید توییتر
مدیرعامل توییتر درصدد است تا افزایش تعداد بازدید 

توییت ها به زودى به نمایش گذاشته شود.
مدیرعامل توییتر درصدد است تا افزایش تعداد بازدید 

توییت  ها به زودى به نمایش گذاشته شود.
ایالن ماســک اخیــراً در پاســخ به ســؤالى مبنى بر 
واقعیت داشتن افزایش تعداد کاراکتر توییت ها از 280 
به 4000، این موضوع را تأیید کرده اســت. با این حال 
مشخص نیست مالک جدید توییتر تا چه اندازه درباره 
این موضوع جدى است و این تغییر احتمالى چه زمانى 

اعمال مى شود.

تعداد بازدید توییت  ها در توییتر تأیید شد
ایالن ماســک مى خواهد توییتر مانند ویدیوها، تعداد 
بازدید توییت ها را هم به طــور واضح براى کاربران به 

نمایش بگذارد.
از زمان تصاحب توییتر توســط ایالن ماسک، تغییرات 
زیادى در این شبکه اجتماعى رخ داده است، اما این تمام 

ماجرا نیست و ظاهراً باید منتظر قابلیت هاى دیگرى هم 
باشیم. مدیرعامل جدید توییتر حاال گفته است که این 
شبکه اجتماعى را به قابلیتى مجهز مى کند تا کاربران 
راحت تر متوجه شوند چه تعداد افراد توییت هاى آن ها 

را خوانده اند.
ایالن ماســک در توییتر گفته اســت که بسیارى از 
افراد هر روز از این شــبکه اجتماعى استفاده مى کنند 
و توییت هــا را مى خواننــد، اما هرگز توییتى منتشــر 
نمى کنند. به همین دلیل از آن ها خواسته در گفت و گوها 

شرکت کنند.
در واکنش به این گفته ماســک، کاربــرى گفته که 
پاســخ هاى زیادى بــه توییت ها مى دهــد، اما هیچ 
کاربرى آن  ها را نمى خوانــد. ثروتمندترین فرد جهان 
در پاسخ گفته است که کاربران مى توانند به تحلیلى از 
توییت هاى خود دسترســى پیدا کنند و گزینه اى براى 

این کار زیر توییت وجود دارد.
اســک همچنین گفته تعداد افرادى کــه توییت ها را 
مى خوانند، نسبت به افرادى که به آن ها پاسخ مى دهند، 
ریتوییت یا الیک مى کنند، 1000 درصد بیشتر است. 

بنابراین مى خواهد چنین موضوعى واضح تر در اختیار 
کاربران قرار بگیرد.

مدیرعامل جدید توییتر در توییتى به این موضوع اشاره 
کرده که این شبکه اجتماعى شــروع به نمایش تعداد 
بازدیدها بــراى همه توییت ها مى کند، درســت مانند 
قابلیتى که هم اکنون براى تمام ویدیوها در دســترس 
است. این سیستم عملکرد بهترى نسبت به دکمه تحلیل 
وضعیت توییت کنونى خواهد داشت و حس بهترى را 
به کاربر منتقل خواهد کرد، البتــه هنوز نمى دانیم این 

سیستم چه زمانى به توییتر اضافه مى شود.
ایالن ماســک مى خواهد بــه باور خــودش، آزادى 
بیان را به توییتر برگرداند و در همین راســتا دست به 
اقدامات مختلفى زده؛ از جمله بازگرداندن حساب هاى 
مسدود شده از جمله رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد 
ترامپ. ظاهراً نمایش تعداد بازدید توییت ها هم یکى 

دیگر از این اقدامات به حساب مى آید.
باید منتظر مانــد و دید این اقدامــات در نهایت به نفع 
توییتر تمام مى شــود یا اینکه ایالن ماســک شبکه 

اجتماعى تحت مالکیتش را به نابودى مى کشاند.

شــیائومى رابط کاربرى MIUI14 خود را معرفى کرد 
تا ســرعت و قدرت گوشى هاى این شــرکت را باالتر

 ببرد.
 رابط کاربرى MIUI14 پوســته اى بســیار سبک تر از 
قبل بوده که حافظه کمترى را اشغال مى کند؛ در عین 
حال تعــداد برنامه هاى غیرقابل حــذف آن به حداقل 

رسیده است.
شــرکت شــیائومى در این بروزرســانى به ســرعت 
اپلیکیشــن هایى را کــه کاربــر بســیار کــم از آنها 
اســتفاده مى کنــد، فشــرده مى ســازد. در بخــش 
اعالن هــا (نوتیفیکیشــن)، تمام برنامه هــاى جدید 
براى ارســال نوتیفیکیشــن ابتدا بایــد از کاربر مجوز

 بگیرند.
همچنین این رابط کاربرى همچنین از موتور جدیدى 
بهره مى برد که زیر هســته اندروید قــرار گرفته و به 
توســعه دهندگان اپلیکیشن هاى شــخص ثالث اجازه 
مى دهد تــا برنامه هاى روان تر و بهترى بســازند. این 
سازوکار جدید باعث مى شــود مصرف انرژى اپ هاى 

شخص ثالث تا 22 درصد کمتر شود.
در خصوص حریم خصوصى نیز باید به این نکته مهم 
اشــاره کرد که MIUI14 پیشــرفت هاى خوبى داشته 

است.
 این به روزرســانى اکنون  تمام پردازش هاى خود را در 
داخل دســتگاه انجام مى دهد و هیــچ اطالعاتى را در 

سرورهاى این شرکت پردازش نمى کند.

نحوه پین   کردن مکالمات در پیام هاى گوگل

 MIUI14 رابط کاربرى
شیائومى معرفى شد
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نکاتى که براى گیمر هاى حرفه اى 
اهمیت دارند

نتایج یک مطالعه نشــان داده اســت که 36 درصد از 
گیمر هاى حرفه اى در خاورمیانه نگران سالمت روان 

خود هستند.
یک مطالعه مبتنى بر نظرســنجى به ســفارش مرکز 
تحقیقاتى روســى کسپرسکى نشــان داده که ایمنى 
ســالمت روان یکى از بزرگترین عوامل تأثیرگذار بر 

گیمر هاى حرفه اى است.
بر اساس این مطالعه 36 درصد از حرفه اى هاى بازى و 
ورزش هاى الکترونیکى در خاورمیانه، ترکیه و منطقه 
آفریقا بیشتر از سایر گیمر ها نگران وضعیت روانى خود 

هستند.
طبق ایــن مطالعه، گیمر هاى حرفــه اى الکترونیکى 
به عادات و سبک زندگى ســالم توجه زیادى دارند؛ به 
گونه اى که 35 درصد از آن ها از آمادگى ذهنى مناسب 
مراقبت مى کنند و 26 درصد داشتن خواب کافى را مهم 

مى دانند.
در مقابل، 48 درصد از متخصصان بازى ها و ورزش هاى 
الکترونیکى ترجیح مى دهند به بازى براى بهبود عملکرد 

به جاى استراحت بیشتر براى خواب یا تغذیه سالم ادامه 
دهند.

بر اساس مطالعه اى که اخیراً توسط دانشگاه وینچستر 
در مــورد پیش بینى اختالالت ســالمت روان در بین 
گیمر هایى که ورزش هاى الکترونیکى انجام مى دهند، 
برگزار شــده، این اختالالت در بین آن ها و در سطحى 
مشابه از ورزش کاران دیگر ورزش هاى حرفه اى مانند 

فوتبال شایع است.
نتایج همچنین نشــان داده اند که گیمر هاى حرفه اى 
ممکن است مشــکالت خواب، خســتگى و فوبیاى 

اجتماعى را تجربه کنند.
این نظرسنجى ثابت کرد که گیمر هاى حرفه اى بیش 
از دیگران نگران سالمت روان خود هستند و 88 درصد 
از آن ها معتقدند که احساس سالمت و تندرستى براى 

دستیابى به عملکرد باال در بازى ها ضرورى است.
بازیکنان حرفه اى نیز مسئولیت بیشترى براى سالمتى 
خود بر عهده مى گیرند و بیشتر به عادات سالم اهمیت 
مى دهند، 26٪ عالقه مند به خواب کافى، 35٪ عالقه مند 

به آمادگى ذهنى و 26٪ اعالم کرده اند که براى فعالیت 
هرچه بیشتر بدن خود مرخصى مى گیرند.

48 درصد از متخصصان ورزش و بازى هاى الکترونیکى 
به استراحت، خواب یا خوردن غذاى سالم براى بهبود 

عملکرد خود اهمیت مى دهند.
در مقایسه، 64 درصد از اینفلوئنسر هاى برتر بازى ترجیح 

مى دهند به بازى ادامه دهند تا استراحت کنند.
مارینا تیتــووا، معاون بازاریابــى محصوالت مصرفى 
در کسپرسکى، ســطح رقابت در مسابقات بازى هاى 
الکترونیکى را "افراطــى" توصیف و اشــاره کرد که 
گاهى اوقات به ســطح رقابــت در ورزش هاى واقعى 

مى رسد.
او گفت: گیمر هــاى حرفه اى زمان زیــادى را صرف 
آماده ســازى کامل براى بازى مى کنند تا به ســطوح 
پیشــرفته در آن برســند؛ زیرا مهارت هاى شخصى و 
نرم افزارى عالوه بر مهارت هاى فنى بازى، نقش مهمى 

در برنده شدن دارند.
این نظرسنجى همچنین نشان مى دهد که 82 درصد از 

متخصصان بازى معتقدند که برنده شدن با سالمت روان 
بازیکن مرتبط است.

این گزارش اقدامات زیر را براى حفظ سطح باالیى از 
عملکرد و امنیت در سیستم بازى توصیه مى کند:

استفاده از یک راه حل امنیتى قوى و قابل اعتماد براى 
شــما مفید خواهد بود، به خصوص اگر در حین بازى، 
سرعت کامپیوتر شما را کاهش ندهد. اما در عین حال 
از شــما در برابر هر تهدید سایبرى احتمالى محافظت 

مى کند.
مراقب کمپین هاى فیشینگ و بازیکنان ناآشنا باشید 
و مطمئن شــوید که بازى ها را فقط از وب سایت هاى 
رســمى خریدارى مى کنید و از تخفیف ها اســتفاده 

مى کنید.
از خرید هر بازى جدید به محض عرضه، حتى در زمان 
فروش تابستانى اســتیم خوددارى کنید و قبل از خرید 
بازى هاى کمتر محبوب، حتما نظــرات و امتیازات را 
مطالعه کنید. اگر پیشنهادى غیرقابل باور به نظر برسد، 

احتماًال یک کالهبردارى است.

آ

آپدیت اندروید 13 براى
 گلکسى M۱۳۵G منتشر شد

سامســونگ گلکســى ام 13 فایوجــى – Galaxy M۱۳۵G که در تابســتان 
گذشــته معرفى شــده بود، در حال دریافت آپدیت One UI5 مبتنــى بر اندروید 

13 است.
سامسونگ انتشــار آپدیت اندروید 13 را براى گلکسى M۱۳۵G در هند آغاز کرد 
و مى توان حدس زد که این پروســه، به زودى در مناطق دیگر هــم آغاز خواهد

 شد.

 البته ضررى ندارد اگر همین حاال به 
منوى بروزرسانى نرم افزارى گوشى خود بروید و امکان 

 ،M۱۳۶BXXU۲BVK۳ دسترسى به آن را بررسى کنید.این آپدیت با شما ورژن
حامل وصله امنیتى ماه نوامبر 2022 و امکانات ریز و درشــت One UI5 است. در 
 M۱۳۴G یکى دو هفته آینده، باید منتظر انتشار آپدیت اندروید 13 براى گلکسى

هم باشیم.
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فوق تخصص بیمارى هاى ریه و مجارى تنفسى و عضو هیئت علمى دانشگاه بقیه اهللا در برنامه ضربان 
شبکه سالمت سیما به پرسش هایى درباره سرفه هاى مزمن پاسخ گفت.

 دکتر مصطفى قانعى در پاسخ به این سؤال، که سرفه هاى طول کشنده، چه نوع سرفه هایى هستند؟ 
گفت: ســرفه هایى که بیش از سه هفته طول کشــیده باشند را، ســرفه هاى طول کشنده مى نامیم، 
سرفه هایى که متعاقب بیمارى هاى ویروسى رخ مى دهد، به طور معمول در پایان هفته اول بیمارى آرام 
مى شود، اگر سرفه ها بیش از این مدت طول بکشد قاعدتاً به بیمارى اولیه ارتباط ندارد، ماندگارى سرفه 

در ادامه بیمارى هاى ویروسى، از نظر علمى بى معناست.
فوق تخصص بیمارى هاى ریه و مجارى تنفسى و عضو هیئت علمى دانشگاه بقیه اهللا در پاسخ به این 
سؤال که آیا داروهاى ضد سرفه جزو درمان هاى سرفه هاى طول کشنده است؟ گفت: در سرفه هاى 
طول کشنده، هرگز داروى ضد سرفه تجویز نمى شود، زیرا این سرفه، عالمت و نشانه اى از بیمارى 

است، اگر سرفه ها را سرکوب کنیم، بیمارى اصلى شناسایى نمى شود.
دکتر قانعى از سه دلیل سرفه هاى طول کشنده نام برد و افزود: نخستین دلیل، برگشت اسید معده یا 

رفالکس است.
فوق تخصص بیمارى هاى ریه گفت: در گلو، ناى و پرده دیافراگم گیرنده هاى قرار دارد که براى ایجاد 
سرفه، نیاز به تحریک شدن این گیرنده هاســت، بنابراین براى ایجاد سرفه، باید دریچه معده، گلو و 

مجراى هوا تحریک شود.
یکى از نشانه هاى اصلى رفالکس این است که افراد مدام صدایشــان را صاف مى کنند، این افراد 
احســاس مى کنند، خلط ناحیه باالى گلو دارند، وى به این افراد توصیه کرد، هرگز به اندازه اى غذا 
نخورید که قسمت فوندوس معده پر باشد، همچنین متذکر شد، از خوردن شام سنگین قبل از خواب، 
پرهیز کنند، زیرا طبق قانون جاذبه محتویات معده به حلق و گلو باز مى گردد که باعث سوزش حلق 

و گلو و همچنین سرفه مى شود.
این متخصص ریه، به چند عالمت ساده، براى تشخیص رفالکس معده به این شرح اشاره کرد:

افرادى که مدام احساس مى کنند، غذا به گلویشــان مى پرد، بوى بد دهان دارند، مدام صدایشان 
را صاف مى کنند و افرادى که هنگام بیدار شــدن از خواب، خلط چسبنده به حلق دارند و همچنین 

صدایشان موقع برخواستن از خواب، دو رگه است.
دکتر قانعى گفت: یکى از عادت هاى بد افراد مبتال به رفالکس این است که مدام از مایعات و چاى 
داغ، براى صاف شدن صدایشان استفاده مى کنند، که متأســفانه با ترشح بیشتر اسید معده، وضع 

بدتر مى شود.
فوق تخصص بیمارى هاى ریه نیز، از عادت هایى مانند خوردن آب و نوشابه در میانه غذا و همچنین 
مصرف قهوه و نسکافه، که باعث شل شدن دریچه معده به مرى مى شود، نام برد و با تأکید بر ترك 

این عادات، داشتن سبک زندگى سالم را به این افراد توصیه کرد.

افرادى که قبل از افزودن آب ماکارونى به سس 
خود آن را دور مى ریزند، مرتکب اشــتباه 

بزرگى مى شوند.
صرفه جویى در آب ماکارونى نه تنها 
براى سیاره ما و حفاظت از محیط 
زیست عالى اســت، بلکه این ماده 
مخفى است که مى تواند طعم سس 

شما را حتى بهتر کند.
با این حال، چرا آب پاســتا اینقدر عالى 

اســت؟ مطمئنًا فکر مى کنید که آب پاستا 
نمى تواند چیز مفیدى داشته باشد و اینجاست که 

است و وقتى این مواد را به مردم اشــتباه مى کنند. آب اضافى ماکارونى مملو از نمک و نشاسته 
سس خود اضافه کنید، چه روغن زیتون باشد و یا مواد دیگر، سس لذیذى براى شما به ارمغان مى آید 
که به هیچ وجه بدون وجود آب پاستا درست نمى شود؛ این فرآیند امولسیون سازى نامیده مى شود.

آب ماکارونى سرشار از نشاسته، داراى مقادیرى از کلسیم، فسفر، آهن، روى و پتاسیم است که با 
تامین مواد مغذى مفید به رشــد گیاه کمک مى کند. از آنجایى که سرشار از کربوهیدرات است، به 

فعالیت باکترى ها در خاك نیز کمک مى کند.
گفتنى است اگر براى جلوگیرى از چسبیدن ماکارونى به آب روغن نباتى یا نمک اضافه مى کنید، آن 

را روى گیاهان استفاده نکنید زیرا روغن در نور خورشید گرم مى شود و گیاه را مى سوزاند.

 آیا شما هم جز افرادى هســتید که از خوردن سیب 
زمینى اجتنــاب مى کنید، زیرا به نظرتــان این ماده 
غذایــى مى تواند باعث افزایش وزن شــما شــود؟ 
یافته هاى جدید محققان نشــان مى دهد، خوردن 

سیب زمینى چندان هم براى بدن مضر نیست.

نکات آب پز کردن سیب زمینى
از آنجایى که سیب زمینى سرشــار از کربوهیدرات 
اســت، افرادى که رژیم هاى کم کربوهیدرات یا کم 
گلیسمى  دارند از خوردن این گیاه نشاسته اى اجتناب 
مى کنند. یافته هاى جدید محققان نشــان مى دهد 
مصرف ســیب زمینى آنقدر که تصور مى شــود، بد 
نیســت.نتایج یک مطالعه جدید توســط محققان 
دانشــگاه Edith Cowan  نشان مى دهد که اگرچه 
سیب  زمینى ممکن است مانند برخى سبزیجات دیگر 
فواید زیادى براى سالمتى نداشته باشد، اما همچنان 

مى تواند گزینه  اى سالم باشد.
مطالعات قبلى نشــان داده بوده بود سیب زمینى با 
افزایش خطر ابتال به دیابت نوع 2 مرتبط است. نتایج 
این مطالعه جدید نشان مى دهد که سیب  زمینى گزینه 
اى ناسالم نیست، بلکه نحوه تهیه و مصرف آن است 

که تأثیر مضرى بر سالمت شما مى  گذارد.
این مطالعه نشــان داد: افرادى که بیشترین مصرف 
سبزیجات را گزارش کردند، 21 درصد کمتر از افرادى 
که کمترین سبزیجات مصرف مى کردند، به دیابت 
نوع 2 مبتال شدند. خطر ابتال به این بیمارى در میان 
افرادى که مقدار زیادى سبزیجات برگدار و سبزیجاتى 
مانند اسفناج، کاهو، کلم بروکلى و گل کلم مصرف 

مى کردند، به طور قابل توجهى کمتر بود.
به گفته محققان، اگرچه سیب زمینى تأثیر یکسانى بر 
دیابت نوع 2 نداشت، اما این سبزى نیز بر خطر ابتال به 
دیابت تأثیر منفى نداشت. در این میان محققان تاکید 
مى کنند نحوه مصرف سیب زمینى چیزى است که 

فرد باید به آن توجه کند.

به طور کلى در گوشه و کنار جهان، مردم سیب زمینى 
را به روش هاى مختلف تهیه و مصرف مى کنند: آب 

پز، پوره، سیب زمینى سرخ کرده یا چیپس.
نکته جالب تجه این اســت که در مطالعه فوق الذکر 
مشخص شد سیب زمینى پخته شده تأثیر منفى بر 
خطر دیابت داشــت. با این حال، افرادى که بیشتر 
سیب زمینى مى خوردند، غذاهاى بیشترى مانند کره، 
گوشت قرمز و نوشابه مصرف مى کردند که خطر ابتال 

به دیابت نوع 2 را افزایش مى دهد.
محققان همچنین خاطرنشان کردند :خوردن سیب 
زمینى سرخ کرده و پوره سیب زمینى با دیابت مرتبط 
است، زیرا آنها با کره، خامه، روغن و موارد مشابه تهیه 
مى شود.  اگرچه ســیب زمینى ممکن است فوایدى 
مشابه سایر سبزیجات نداشته باشد، اما از نظر کاهش 

خطر دیابت، اگر به روشى سالم تهیه شود، بد نیست.
پراتیک پوخارل، یکى از محققان این تیم مطالعاتى در 
رابطه با موضوع فوق گفت: جایگزینى غالت تصفیه 
شده مانند برنج سفید و ماکارونى با سیب زمینى براى 
بهبود کیفیت رژیم غذایى پیشنهاد مى شود، زیرا سیب 
زمینى حاوى فیبر و سایر مواد مغذى است که براى 

سالمتى مفید است.

روش هاى زیادى براى استفاده از اســطوخودوس براى تسکین اضطراب و 
استرس وجود دارد.

 اسطوخودوس یکى از گیاهان دارویى شناخته شده است و برخى از خواص 
این گیاه دارویى شگفت انگیز را معرفى کنیم. تقریبًا 40 گیاه در خانواده نعناع 
وجود دارد که از لحاظ فنى با نام اسطوخودوس طبقه بندى مى شوند، هرچند 

رایج ترین شکل آن Lavandula angustifolia است.

این گیاه سرشار از روغن هاى ضرورى است که مى تواند اثر قدرتمندى بر روى 
بدن داشته باشد. یکى از مشکالتى که در مورد اسطوخودوس وجود دارد، این 
است که مى تواند به سرعت رشد کند و توسعه یابد. این موضوع باعث مى شود 
این گیاه به عنوان علف هرز در بخش هایى از جهان شناخته شود. طعم و بوى 
این گیاه شگفت انگیز است، اما دالیل استفاده از آن به خاطر مزایاى زیادى 

است که براى بدن به همراه دارد.

کاهش اضطراب و استرس
روش هاى زیادى براى استفاده از اســطوخودوس براى تسکین اضطراب و 
اســترس وجود دارد. ترکیبات آلى طبیعى در این گیاه و گل هاى آن مى تواند 
بسیار شگفت انگیز باشد. این مواد مى توانند باعث تسکین بدن و ذهن شوند 
و اضطراب را کمتر کرده و خلق و خو را تعادل ببخشند. عالوه بر کاربردهاى 

موضعى آن، شما مى توانید از چاى اسطوخودوس استفاده کنید.

کبد براى مبارزه با عفونت ها و تمیز کردن خون به بدن 
کمک مى کند و درد کبد مى تواند دالیل مختلفى داشته 
باشد، براى جلوگیرى از آسیب به کبد باید از علت اصلى 

درد مطلع شوید.
درد کبد خسته کننده، غیر اختصاصى و شدید است. هم 
چنین مى تواند منجر به کمر درد شــود. درد کبد گاهى 
اوقات با درد سمت راست شانه، شکم یا کلیه اشتباه گرفته 
مى شود. بسیارى از بیمارى هاى کبد و دیگر بیمارى اندام 
ها مى تواند موجب درد کبد شوند. حتى برخى از آنها مى 
توانند منجر به آسیب کبد شوند.عدم درمان بیمارى هاى 

کبد موجب توقف کار این عضو حیاتى بدن مى شود.
بیمارى کبد به شرایطى که موجب التهاب کبد یا آسیب 
آن مى شود اشاره دارد و ممکن است بر عملکرد کبد تاثیر 
بگذارد. درد کبد اغلب نشــانه بیمارى کبد است. عالیم 
بیمارى کبد، اغلب تا زمانى که بیمارى پیشــرفت نکند، 
ظاهر نمى شوند، بنابراین مهم است که از درد کبد و عالیم 

آن آگاه باشید ، زیرا مى تواند منجر به اختالل کبد شود.
درد شــدید، به خصــوص در شــکم-تب-ادرار تیره-

تیره مدفــوع بى رنــگ و خونین و یــا مدفوع 
رنگ-تهوع و استفراغ-
کاهش وزن-پوست مایل 

به زرد-حساســیت شدید 
هنگام لمس شکم-تورم شکم و یا 

پاها و مچ پا-خارش پوست-خستگى 
مزمن-از دست دادن اشتها.

بیمارى هایى که عامل و علت اصلى درد کبد 
هستند

بیش از 100 نوع بیمارى کبد مى تواند منجر به درد کبد 
شود. موارد زیر نمونه هایى از این بیمارى ها مى باشد:

کالنژیت:
کالنژیت، التهاب سیســتم مجارى صفــراوى به دلیل 
عفونت باکتریایى اســت. مجراى صفرا، صفرا را از کبد 
و کیسه صفرا را به روده کوچک منتقل مى کند. عفونت 
کالنژیت باعث ایجاد فشــار روى سیســتم و مجراى 
زهکشــى کبد مى شــود. این حالت معموال نشان مى 
دهد که انسداد یا مانع در سیستم وجود دارد. این عارضه 
ممکن است به دلیل سنگ ها، تومور، لخته هاى خون و یا 

برگشت باکترى ها ایجاد شود.

هپاتیت:
هپاتیت به معناى التهاب کبد مى باشــد و شــایع ترین 
علت آن ویروس اســت، اما عوامل دیگرى مثل مصرف 
زیاد الکل، سموم، برخى داروها و بیمارى ها در ایجاد آن 

نقش دارند.
چندیــن نوع هپاتیت ویروســى وجود 
دارد. طبق مراکــز کنترل و 
پیش گیــرى بیمارى ها 
CDC)، شــایع ترین  )
انواع هپاتیت ویروسى 
هپاتیت آ، هپاتیت بى، و هپاتیت 

سى هستند.
هپاتیت ب، ث و د باعث هپاتیت مزمن مى شــود که در 

نهایت منجر به سیروز، آسیب و سرطان کبد مى گردد.
هپاتیت آ در مدفوع یک فرد آلوده یافت مى شود و از طریق 

مصرف آب آلوده و یا غذا منتقل مى شود.
هپاتیت ب از طریق مایعات بدن مانند خون و منى انتقال 

مى یابد.
هپاتیت سى از طریق خون آلوده و یا گاهى اوقات رابطه 

جنسى منتقل مى شود
هپاتیت د یک عفونت ثانوى است که تنها بر کسانى که 

هپاتیت ب دارند تاثیر مى گذارد.
هپاتیت ایى از طریــق مصرف آب آلوده یــا غذا منتقل 

مى شود.
هپاتیت خود ایمنى، زمانى رخ مى دهد که سیستم ایمنى 

به سلول هاى کبد حمله مى کند.
هپاتیت حاد به معناى ناگهانى و کوتاه مدت؛ و هماتیت 

مزمن، به معناى بلند مدت و پایدار است.

علت درد کبد
دمل کبد:

آبسه کبد، یک کیســه پر از مایع آلوده یا چرك است که 
در کبد شــکل مى گیرد. عفونت ناشى از میکروب هاى 
خاص مثل باکترى ها، انگل ها یا قارچ، مى تواند منجر 
به دمل شود. آبسه مى تواند به بافت مجاور آسیب برساند 
و منجر به خونریزى، عفونــت هاى اضافى و حتى مرگ 

شود. درمان آبسه کبد شامل آنتى بیوتیک یا داروى ضد 
قارچى است.

سیروز:
سیروز، جاى زخم برگشت ناپذیر کبد است. وضعیت کبد 
به آرامى بدتر مى شود و به دلیل آسیب طوالنى مدت نمى 
تواند به درستى کار کند. در طول زمان، بافت زخم، جاى 
بافت کبد سالم را مى گیردکه مى تواند شروع به مسدود 
کردن جریان خون از طریق کبد کند. یک کبد سالم مى 
تواند سلول هاى آسیب دیده خود را دوباره تولید کند. اگر 
آسیب خیلى شدید یا طوالنى مدت باشد، کبد نمى تواند به 
طور کامل خودش را ترمیم کرده و بفت سالم را جایگزین 

بافت زخم کند.

: (Budd–Chiari syndrome ) سندرم باد-کیارى
این یک بیمارى نادر کبد است که در آن لخته خونى مانع 
خروج خون از کبد مى شــود. خون به کبد برمى گردد و 
باعث بزرگى لخته مى شود. در برخى موارد طحال هم مى 
تواند بزرگ شــود. افرادى که خون آن ها لخته مى شود 
بیشتر در معرض خطر سندروم باد-کیارى قرارمى گیرند.

عالئم درد کبد
عواملى که ریسک پیشرفت بیمارى کبد یا یک عوارض 

مرتبط را افزایش مى دهند عبارتند از:
مصرف مواد مخدر- تماس با مواد شــیمیایى خاص و یا 

سموم-دیابت-چاقى-ژنتیک-سرطان.

طبق مطالعات موجود؛ شما نباید در طول روز بیش از 
36 گرم قند یا شیرینى مصرف کنید؛ در صورتى که 
در کشور بزرگى مثل ایران افراد جوان در طول روز؛ 
حدوِد 77 گرم قند استفاده مى کنند که این قند بر روى 
پیرى زودرس تاثیر گذار است و در یک جمله، زیبایى 

و جوانى چهره شما را نابود میکند.
اگر عاشق شیرینى هستید باید در خوردن آن بسیار 
دقت کنید، زیرا نوعى شیرینى وجود دارد که در زیبایى 
شــما تاثیر مى گذارد و خوردن آن باعث زشت شدن 

صورت مى شود.
اغلب با این که شــنیده ایم شــیرینى، قند و شکر 
براى بدن و سالمتى خوب نیست؛ اما باز هم عاشق 
آن ها هســتیم. خیلى از ما نمى توانیم بدون دســر 
شکالتى یا بســتنى هاى متنوع زندگى خود را پیش 

ببریم.
البته این نکته را هم در نظر بگیرید که اضافه کردن 
یک قاشق شکر به قهوه روزانه یا گهگاهى خوردِن 

شیرینى براى شما مضر نیست.
بلکه قند بیش از حد مى تواند بر ســالمت تان تأثیر 
بگذارد و جالب اســت بدانید که همه قند ها به یک 

اندازه آسیب زننده نیستند.

این نوع فروکتوز بدترین نوع قند براى 
سالمت و زیبایى است

طبق مطالعات موجود؛ شما نباید در طول روز بیش از 
36 گرم قند یا شیرینى مصرف کنید؛ در صورتى که 
در کشور بزرگى مثل ایران افراد جوان در طول روز؛ 
حدوِد 77 گرم قند استفاده مى کنند که این قند بر روى 
پیرى زودرس تاثیر گذار است و در یک جمله، زیبایى 

و جوانى چهره شما را نابود میکند.
مصرف زیاد ساکروز و فروکتوز که در غذا هاى صنعتى 
و نوشیدنى ها وجود دارد هم این روز ها رایج شده است. 
فروکتوز موجود همراه با ساکاروز متابولیسم و سوخت 
و ساز را تحت تاثیر قرار مى دهد و باعث ایجاد چربِى 

اضافه در بدن خواهد شد.

اگر برچســب روى مــواد خوراکى و 
نوشیدنى ها را ببینید، متوجه مى شوید که داخل 

آن ها فروکتوز وجود دارد که یک شیرین کننده مایع 
است و از نشاسته ذرت به دست مى آید و همانطور که 

گفته شد؛ براى بدن مضر است.
فروکتوز یک نوع قند است که در کبد متابولیز مى شود 
و به صورت مستقیم وارد کبد شده و فرایند تولید چربى 
را آغاز مى کند که باعث تحریک تولید ترى گلیسیرید 

و کلسترول مى شود.
در واقع مصــرِف مقادیر کمــى از فروکتوز؛ آن هم 
هر چند وقت یکبار بــه احتمال زیــاد ضرر زیادى 
نخواهد داشت؛ اما از آنجایى که به بسیارى از غذا ها 
و نوشیدنى هاى فرآورى شده اضافه مى شود، اندازه 

گیرى میزان مصرف واقعاً دشوار است.
از طرفى هم تحقیقات نشــان داده که مصرف بیش 
از حد فروکتوز بر عملکرد کنترل مرکزى اشــتها در 
مغز تأثیر مى گذارد و باعث مى شــود تا افراد تمایل 
به خوردِن بیشــتر داشته باشــند که منجر به چاقى 

مى شود.
فروکتوز زیاد همچنین عاملى براى دیابت، التهاب، 

ترى گلیسیرید باال و کبد چرب غیرالکلى است.

شیرین ترین دشمن جوانى و زیبایى پوست! آیا سیب زمینى چاق کننده است؟

درمان فورى استرس با یک گیاه دارویى

وقع برخ
نعىگفت: یکى از

غ، براىصاف شدن صدایشان
بدتر مى شود.

فوقتخصص بیمارى هاى ریه نیز، از عادت ه
مصرف قهوه و نسکافه، که باعث شل شدن دریچه

این عادات، داشتن سبک زندگى سالم را به این افراد توص

سبراى تسکین اضطراب و 
دددداند ه گل هاى آن مى تو
ددوند دن و ذهن ش

اربردهاى 

وع قند براى 

از

برچســب روى مــواد خوراکى اگر
نوشیدنى ها را ببینید، متوجه مى

آن ها فروکتوز وجود دارد که
است و از نشاسته ذرتبه

ه شد؛ براى بدن
ک نو

وانى و زیبایى پوست!

دردهایى که باید 
جـــدى بگیرید

چرا نباید آب پاستا را دور ریخت

رریرهى رنــگ و خونین و یــا مدفوع  ت
استفراغ- ع و

-پوست مایل 
اســیت شدید 

س شکم-تورم شکم و یا 
-خارش پوست-خستگى 

ست دادن اشتها.

نقش دارند.
چچندیــن نوع هپاتیت ویروس
دارد. طبق مراکــ
پیش گیــرى
شــ ،(CDC )
انواع هپاتیت
هپاتیت آ، هپاتیت بى

با سرفه هاى مزمن چه کار کنم؟
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آگهى فقدان سند مالکیت 
شــماره: 140185602030013134- آقاى منصور قلى ایزدى نجف آبــادى فرزند مرتضى  
طبق درخواست وارده به شماره 140121702030028033 مورخ 1401/09/02 و  باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت 
ششدانگ یکباب مغازه  به شماره  پالك ثبتى شماره 32 فرعى از 438  واقع در قطعه 1 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 287 دفتــر 473 امالك ذیل ثبت 112011  بنام کوروش 
منوچهرى  فرزند براتعلى  ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 541759  صادر و تسلیم گردیده و 
سپس به موجب سند قطعى شماره 34718 مورخ 1385/11/16 دفترخانه اسناد رسمى شماره 42 
شهرستان نجف آباد تمامت ششدانگ از طرف نامبرده به آقاى منصور قلى ایزدى نجف آبادى 
فرزند مرتضى به شناسنامه 81 و کد ملى شماره 1090688067 متولد 1311/02/29 نسبت به 
چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و به خانم اشرف مارکده اى نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ انتقال گردیده است. که سند اولیه در سهم منصور قلى قرار گرفته است و  معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى  مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/24 – م الف:1426046- حجت اله کاظم زاده اردستانى-

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/9/314

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027008066 مورخ 1401/08/12 جواهر هاشــمى فشارکى 
فرزند سید محمود بشماره شناســنامه 1957 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286924618 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى اصغر جعفرى سورانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/24- م الف: 1418077- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى/9/192

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006120 مورخ 1401/06/23 زهره چنگانیان خوراسگانى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 895 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291513620 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9516 اصلى واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/161 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140160302027006117 مورخ 1401/06/23 جعفر گرمکى فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 861 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291455779 در چهار و نیم دانگ یکباب 
ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9516 اصلى واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 217/161 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
 تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/09/24- م الف: 

1418618- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/194

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بــر تایید انتقال عادى و یا 

سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000701 مورخ 1401/1/25 عفــت برخوردارى فرزند 
رمضانعلى بشماره شناسنامه 171 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287754872 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4135 
فرعى از 15241 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/30 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140160302027000702 مورخ 1401/1/25 رســول نافذ فرزند مرتضى 
بشماره شناسنامه 1061 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286452937 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4135 فرعى از 
15241 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/30 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 
1418812- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/196

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027008644 مورخ 1401/03/12 زهــرا جابرى پوده فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 192 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291083006 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 280 فرعى از اصلى 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/57 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالک رسمى سیف اله نجفى و صغرى امینى سوالرى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 1418435- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/198

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

شــماره: 140160302026014206- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
14016030202601157 مــورخ 1401/08/01 موضوع قانون ثبتى تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى سیاوش قنبرى سامانى 
به شناسنامه شــماره 1112 کدملى 1285915402 صادره فرزند شهریار نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 87,78 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى  آقاى محمد صدرى به موجب سند رسمى 2338- 
1324/08/29 دفتر 67 اصفهان بوده که مورد درخواســت مع الواســطه بموجب قولنامه به 
متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 59807- 1401/07/06 

دفتر 421 اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24 - م الف: 
1418402 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – مجید حیدرى/9/200 

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

شــماره: 140160302026014304- تاریــخ: 1401/09/06- برابــر راى شــماره 
140160302026005216 مورخ 1401/04/07 موضوع قانون ثبتى تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد وا مالك 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم عفت آغا اسماعیلى فر 
به شناسنامه شــماره 64 کدملى 1289272336 صادره اصفهان فرزند سیدعباس نسبت به 

ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 17,81 مترمربع پالك شــماره 15178 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان متقاضى طبق قولنامه عادى از 
مالک رسمى زهرا غفورى که بموجب ســند 15028 – 1342/07/17 دفترخانه 36 اصفهان 

مالک میبوده و بنامش در جریان ثبت است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24 - م الف: 
1418377 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/202 

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

راى شماره 140160302026013375 مورخ 1401/08/19 خانم فاطمه زمانى به شناسنامه 
شــماره 3620 کدملى 1287317227 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 76,67 مترمربع پالك 19575 فرعى از 99 اصلى واقع در بخش 
16 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الوسطه از مالکیت رسمى على محمد جعفرى 

دره سارى موضوع سند الکترونیکى 140020302026005127  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24 

- م الف: 1418551 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/9/204 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007437 مورخ 1401/07/23 على آقائى فرزند محمدحسن 
بشماره شناسنامه 242 صادره از اصفهان بشماره ملى 1289651655 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12155 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 91/65 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عباس قنبرى.

 تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 
1419081- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/206

 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 6240 مورخ 1401/08/12 به شماره کالســه 0594 مالکیت آقاى/ خانم 
رضوان هادى به شناســنامه شــماره 54 کدملى 1141628473 صــادره فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 192,58 مترمربع پالك شماره 1439 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 145820 مورخ 
82/6/25 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 
1418448 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/9/210

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6684 مورخ 1401/08/18 به شماره کالســه 0616 مالکیت آقاى/ خانم 
احمدرضا مالکى خوزانى به شناسنامه شــماره 11698 کدملى 1140369997 صادره فرزند 
نادعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45,12 مترمربع پالك شماره 890 فرعى از 84 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 191 دفتر 
465 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 
1418455 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/9/212

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6914 مورخ 1401/08/21 به شماره کالسه 1762 مالکیت آقاى/ خانم عزت 
موسوى اندانى به شناسنامه شــماره 864 کدملى 1141722321 صادره فرزند سیداحمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,70 مترمربع پالك شماره 122 فرعى از 105 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 295 دفتر 24 و 
صفحه 73 دفتر 108 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 
1417836 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/9/214

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7171 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 0109 مالکیت آقاى/ خانم سجاد 
پیمانى فروشانى به شناسنامه شــماره 1130279596 کدملى 1130279596 صادره فرزند 
محمد در ششدانگ یک قطعه زمین در حال ساخت به مساحت 199,70مترمربع پالك شماره 
1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
دفتر الکترونیکى 139520302006001198 و سند وکالت 12175 مورخ 98/8/1 دفتر 388 
و ســند وکالت 13023 مورخ 99/2/1 دفتر 388 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس 
مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/24- م الف: 1418382 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/216

تاسیس 
شرکت سهامى خاص محرك صنعت ویرا درتاریخ 1401/07/17 به شماره ثبت 72285 به شناسه ملى 14011556370 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و تامین و ساخت و نصب و راه اندازى و واردات و صادرات تجهیزات و سازه هاى صنعتى و غیر صنعتى ،واردات و صادرات و خرید 
و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و تجهیزات و ماشین آالت صنعتى و غیر صنعتى -انجام امور پیمانکارى در رشته ابنیه ،راه و تاسیسات -شرکت در مناقصات و مزایده 
هاى موسسات و شرکتهاى دولتى و غیر دولتى ،مشارکت در پروژه هاى مختلف صنعتى و تولیدى و بازرگانى با اشخاص حقیقى و حقوقى دولتى و غیردولتى ،مشارکت با شرکتها و موسسات 
خارجى در فعالیت ها و بخش هاى مختلف اقتصادى و بازرگانى داخل و خارج از کشور ،اخذ نمایندگى شرکتها و موسسات خارجى مجاز -عنداللزوم تاسیس و راه اندازى شعبه در دیگر نقاط 
داخل یا خارج از کشور. 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، خواجو، خیابان شریف واقفى، بن بست شهید عرب زاده [25]، پالك -410، طبقه همکف کدپستى 8153965463 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 11011401118 مورخ 
1401/06/22 نزد بانک آینده شعبه شریعتى با کد 1101 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى آرش هنرفر به شماره ملى 1270995359 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى امیر عباسى به شماره ملى 1289081042 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
پرشیا رضائى به شماره ملى 1289667071 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم سمیرا میرمقتدائى به شماره ملى 0930682051 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى بهمن شهنام پور به شماره ملى 1284559114 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1423179)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص پرتو پردازش ویرا به شناسه ملى 14007916300 و به شماره ثبت 61366 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى دانیال یزدخواستى به شماره ملى 1270362402 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وخانم دالرام یزدخواستى به شماره 
ملى 1271429357 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى حسین یزدخواستى به شماره ملى 1288431244 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.آقاى مسیح بصیرى به شماره ملى 1270262165 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى وخانم مهیا عالمى به شماره ملى 1292738138 
به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1424996)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص رخ آرا بهبود سپاهان بشناسه ملى 14005786708 و بشماره 
ثبت 56043 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/24 
محل شرکت به واحد ثبتى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 
به نشانى : استان اصفهان، شهرستان خمینى شــهر، بخش مرکزى، شهر خمینى 
شهر، دســتگرد قداده، کوچه 149، خیابان بسیج، پالك 0، طبقه همکف به کدپستى: 
8436183736 انتقال یافت و ماده مربوط دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1423917)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص ابزار سنجش آروین به شناسه ملى 14007615427 و به شماره 
ثبت 60576 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد کلیه سرمایه تعهدى شــرکت پرداخت گردید. سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1.000.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000.000 ریال منقسم 
به 1000000 سهم 10.000 ریالى با نام عادى که تماما از طریق مطالبات حال شده 
و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1425969)

آگهى تغییرات 
شرکت آفتاب چشمه آریانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 32823 و شناسه 
ملى 10260533558 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت 
الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد :استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن به 
جز نفت و گاز و پتروشیمى . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1423205)

آگهى تغییرات 
شــرکت فرا فن آموز ایلیا ســهامى خاص به شــماره ثبت 39333 و شناسه ملى 
10260569810 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1401/03/18 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1400 تصویب 
شد . فرزاد توکل بشماره ملى 1284893626 بســمت بازرس اصلى و نوید ریگى 
بشماره ملى 2281186628 بســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1424644)

آگهى تغییرات  
شرکت ســهامى خاص مهربد تدبیر زرین به شناســه ملى 14007063662 و به 
شماره ثبت 3079 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم غزاله امان اللهى به شماره ملى 
0440269466 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى حسابرسى معین مشاور 
مجرب به شناسه ملى 10320404190 به ســمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى 
انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب رسید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

لنجان (1423195)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص مهربد تدبیر زرین به شناسه ملى 14007063662 و به شماره 
ثبت 3079 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره هریک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود.ضمنا در سمت اعضاى هیات مدیره تغییرى حاصل نگردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

لنجان (1423191)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص دیانا تجهیز پارسیان به شناســه ملى 14006654414 و به شماره ثبت 58057 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد على ترك زاده به شماره ملى 1090664303 به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین ترك زاده به شماره 
ملى 1288249721 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و محسن ترك زاده به شماره ملى 1292565136 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/15 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره (متفقاً) با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (متفقاً) و با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1424645)

آگهى تغییرات  
شرکت آلیاژ ساز اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 41607 و شناســه ملى 10260593346 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/08 سیدمحسن کاظمى طبائى به کدملى 1189538474 بســمت رئیس هیات مدیره ، حجت اله رضائى به کدملى 1140172751 
بسمت مدیرعامل و ابراهیم احمدى دستگردى به کدملى 6339821502 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ثابت نایب رئیس هییت مدیره و امضا یکى از دو اعضاى دیگر (مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) با مهر شرکت 
معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1423210)

تاسیس  
شرکت با مسئولیت محدود مشاهیر فوالد ایرانیان درتاریخ 1401/09/15 به شماره ثبت 72803 به شناسه ملى 14011726398 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن آالت -صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى –شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى –انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى –اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انجام امور مربوط به تجارت 
الکترونیک 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، روستاى 
ناحیه صنعتى بختیاردش، بزرگراه آزادگان، خیابان کاج ، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8161159489 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمدرضا عابدى جونى به شماره ملى 1290113191 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى علیرضا عابدى جونى به شماره ملى 1290524017 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا عابدى جونى به شماره ملى 1290113191 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى علیرضا عابدى جونى به شماره ملى 1290524017 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1424995)
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تیم فوتبال استقالل روز دوشنبه در یک بازى تدارکاتى با 
ملوان موفق شد با نتیجه پر گل پنج بر صفر به برترى دست 
پیدا کند. محمد محبى(2)، ارسالن مطهرى، مهدى قایدى، 
عزیزبک آمانوف گل هاى استقالل را در این بازى تدارکاتى 
به ثمر رســاندند. پس از این بازى بازى دوستانه اخبارى 
مطرح شد مبنى بر اینکه با مصدومیت روبرو شده است. در 
این باره گفته مى شود هافبک ازبکستانى استقالل که در این 
بازى یکى از بازیکنان خوب استقالل بود مشکلى خاصى 
ندارد و مى تواند در تمرینات گروهى استقالل براى شروع 
مجدد مسابقات لیگ برتر شرکت کند. تیم فوتبال استقالل 
29 آذرماه در اولین بازى خود پس از شروع مجدد لیگ برتر 

به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

آمانوف خیال استقاللى ها
 را راحت کرد
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میزبان جام جهانى 2022، میزبانــى مراحل حذفى لیگ 
قهرمانان آســیا در منطقه غرب را برعهده گرفت. مراحل 
حذفى لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب از تاریخ 19 
فوریه 2023 (30 بهمن 1401) با برگــزارى مرحله یک 
هشتم نهایى آغاز خواهد شد و تا تاریخ 26 فوریه (7 اسفند) 
براى برگزارى مرحله نیمه نهایى ادامه خواهد داشــت. در 
همین راستا، کنفدراسیون فوتبال آســیا قطر را به عنوان 
میزبان این مراحل در منطقه غرب آسیا اعالم کرد. فوالد 
خوزستان به عنوان تنها نماینده ایران در مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا به مصاف الفیصلى عربستان 

خواهد رفت.

فوالد به قطر سفر مى کند

03

دومین دیدار تدارکاتى تیم ملى فوتبال جوانان ایران مقابل 
عمان با پیروزى 2 بر یک شــاگردان صمد مرفاوى مقابل 
میزبان همراه بود. این دیدار که در ورزشــگاه سلطان بن 
قابوس مسقط برگزار شد با گل هاى امیر ابراهیم زاده و امین 
پیلعلى به سود ایران به اتمام رســید. درخشش دروازه بان 
عمانى مانع از گلزنى هاى متوالى ملى پوشان جوان ایران 
شد. میرشاد ماجدى عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال 
همچون دیدار قبلى همراه با عضو فدراسیون فوتبال عمان 
بازى را از نزدیک تماشا کرد. این دیدار با حضور تماشاگرانى 
که اکثرا مربیان مختلف باشگاهى و ملى عمان بودند، برگزار 
شد. تیم ملى جوانان ایران در نخستین بازى نیز توانسته بود 

میزبان را با یک گل شکست دهد.

دومین برد ایرانى ها 
مقابل عمان

مهاجــم ســابق پرســپولیس در 3 بــازى 
رســمى و یک بازى تدارکاتــى مقابل تیم 
ســابقش موفق به گلزنى نشــده بود و روز 
سه شــنبه باالخره توانســت این طلسم را 

بشکند.
تیم هاى پرسپولیس و سپاهان در حالى در یک 
بازى تدارکاتى به مصاف یکدیگر رفتند که 
نکته جالب در این بازى گلزنى شهریار مغانلو 
مهاجم تنومند و بلندقامت سپاهانى ها مقابل 

تیم سابق خود بود.
مغانلو که در پایان لیگ بیستم از پرسپولیس 
راهى سپاهان شــده بود در 3 بازى رسمى و 
یک بازى تدارکاتى مقابل تیم سابقش موفق 
به گلزنى نشده بود و دیروز باالخره توانست 

این طلسم را بشکند.
مغانلو در فصل جارى هم مانند فصل گذشته 
که در حضور سجاد شــهباززاده مهاجم اول 
محرم نویدکیا بود، انتخاب اول ژوزه مورایس 
به شــمار مى رود و هر چند در گلزنى خیلى 
موفق عمــل نکرده ولى ســرمربى پرتغالى 
سپاهان اعتقاد ویژه اى به شیوه بازى او دارد و 
معتقد است این مهاجم، حتى در روزى که گل 
نمى زند عملکردش در نمایش تیمى بســیار 

موثر است.
مغانلو با گلزنى مقابل پرسپولیس و دبل مقابل 
تیم سابقش به نوعى در آستانه شروع 
مجدد لیگ براى رقباى سپاهان 

خط و نشان کشید.

طلسم شکنى یک سپاهانى

سپاهانى ها معتقدند اگر سختگیرى بیش از 
اندازه یاسر همرنگ نبود، این تیم مى توانست 
در دیدار دوستانه پرسپولیس را شکست دهد. 
دیدار تدارکاتى پرســپولیس و ســپاهان در 
پایان با تساوى 2 بر2 میان دو تیم مدعى به 

پایان رسید.
این دیدار دوستانه در حالى یک هفته پیش تر 
از دربى برگزار شــد که تیم اصفهانى توفانى 

این بازى را آغاز کرد.
هر چند اســم این بازى تدارکاتــى بود اما 
به نظر مى رســید براى هر دو تیــم به ویژه 
ســپاهان در حد یک دیدار رســمى باشد. بر 
همین اســاس ســپاهانى ها با تمــام وجود 

بازى را شــروع کــرده و با فشــارهاى خود 
2 گل توســط شــهریار مغانلو به تیم اصلى

 پرسپولیس زدند!
در حالى که تصور مى شد این بازى تدارکاتى 
با همین نتیجه و شکست پرسپولیس به پایان 
برسد ناگهان روى یک ارســال در محوطه 
هجده قدم ســپاهان، مهدى عبدى به هوا 
برخاســت که ســر بزند اما پس از برخورد با 
مدافع حریف سرنگون شد تا یاسر همرنگ به 

نشانه پنالتى در سوت خود بدمد.
آریا یوسفى بازیکن جوان سپاهان اعتراض 
کرد و اخراج شد تا سپاهان ده نفره گل دوم را 

هم بخورد و ...

ماجراى جنجال در الکالسیکوى دوستانه 

گفته شده که پیشنهاد فدراسیون پرتغال روى میز 
«آقاى خاص» قرار گرفته و «ژوزه مورینیو» هم از 
نشستن روى نیمکت سلسائوى اروپا استقبال کرده 
است. از این طرف هم شایعه شده که عضو هیئت 
رئیسه فدراســیون فوتبال ایران با سرمربى پیشین 
«تیم خاص» براى جانشــینى ســکاندار پرتغالى 
کشورمان مذاکره کرده است. اینجاست که تفاوت 
تیم هاى بزرگ و حرفه اى بــا تیم هاى ضعیف تر 

برجسته شده و رخ مى نماید.
تیم ملى پرتغــال در جام جهانى قطــر با «فرناندو 
سانتوس» تا مرحله یک چهارم نهایى باال آمد؛ اما 
پس از شکســت غیرمنتظره برابر مراکش از صعود 
به نیمه نهایى باز ماند. همین موضوع باعث شــد 
انگشــت اتهامات در خصوص ناکامى پرتغالى ها 
به سوى سرمربى 68 ساله این کشــور نشانه رود. 

پرتغالى ها با انتقاد از ســبک بازى دفاعى سانتوس 
معتقدند او با تصمیمات اشتباه خود و عدم مدیریت 
تیمش موجب حذف یاران رونالدو از جام 2022 شده 
است. آنها خواستار برکنارى این مربى هموطن خود 
شده اند. حاال و براساس گمانه زنى رسانه هاى این 
کشور اروپایى، قرار است مربى قهرمان یورو 2016  
جاى خود را به یکى از چهره هاى سرشناس فوتبال 
در ســطح جهان بدهد؛ ســرمربى پرافتخارى که 
همیشه مورد تحسین همقطارانش در دنیا بوده است.
اما سانتوس تنها سرمربى پرتغالى جام جهانى قطر 
نیست که جایگاهش تهدید شــده است. نیمکت 
کارلوس کــى روش هم پــس از حــذف ایران از 
جام 2022 لرزان شده است. با این تفاوت که تیم او 
نه در مرحله یک چهارم نهایى که پیش از صعود به 
مراحل باالتر مجبور به ترك قطر شد. ضمن اینکه 
این پیرمرد پرتغالى کًال تجربه خوبى از حضور در جام 

جهانى ندارد و در این دوره در ناکامى صعود از مرحله 
گروهى هت تریک کرد؛ اما سانتوس برخالف او در 
دوره گذشته هم با هدایت ملى پوشان یونان موفق 
به باالرفتن از گروه خود شد و مورد تقدیر مردم این 

کشور قرار گرفت.
با این حال و با اینکه ایــن دو مربى پرتغالى در کل 
کارنامه متفاوتــى در مربیگرى دارنــد، این روزها 
آینده شغلى هر دو به خطر افتاده است. در این میان 
هر روز هــم گزینه هاى مختلفى براى جانشــینى 
آنها مطرح مى شــود. مورینیو و برانکو هم آخرین 
مربیانى هســتند که این روزها براى نشستن روى 
نیمکت تیم هاى پرتغال و ایران نامشــان وایرال 

شده است. 
نکتــه جالب ایــن ماجرا هم آن اســت کــه آنجا 
و در پرتغال قرار اســت یک ســرمربى باتجربه با 
کارنامه اى پربار جاى خود را به همقطار کارکشته اى 

بدهد که کوله بار افتخاراتش از او پر و پیمان تر است؛ 
اما اینجا در ایران شایعه مى شود که میرشاد ماجدى 
با سرمربى اســبق تیم ملى کشــورمان که او هم 
کارنامه موفقى در گذشته در این سمت نداشته براى 
جانشینى احتمالى کى روش باب مذاکره را آغاز کرده 
است؛ این آمد و شدهاى کروات-پرتغال- کروات 
روى نیمکت مربیگرى یوزهــاى ایرانى با بیالن 
کارى نه چندان جالب این مربیان یعنى دور باطل؛ 
یعنى آینده اى نه چندان مطمئن که نه تنها در سطح 
رقابت هاى جهانى که حتى در بازى هاى آسیایى در 
انتظار فوتبال کشورمان خواهد بود؛ یعنى جاماندن و 
درجازدن فوتبال ملى ایران از تیم هاى همسایه که 
با عملکردشان در همین مسابقات قطر نشان دادند 

به سرعت در حال پیشتازى در این عرصه هستند.
جالب تر از اینها هم واکنشى است که عضو هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال در قبال این موضوع داشته 
است. ماجدى با اظهار بى اطالعى از خبر مذاکره اش 
با سرمربى تیم ملى عمان براى نشستن روى نیمکت 
ایران گفته این کامًال شایعه است و تأکید کرده که 
فقط با برانکو ســالم و علیک کرده است. اظهارات 
این مقام مسئول در فدراســیون ایران ناخودآگاه ما 
را یاد سالم و علیک هاى او با گزینه هاى جانشینى 
اسکوچیچ در زمان صدارتش بر این نهاد مى اندازد و 
عاقبت ماجرا هم که نیازى به شرح و تفصیل ندارد. 

در خصوص شــایعه هــم کــه در ورزش ایران و 
به خصوص همین رشــته پرطرفــدار فوتبال هم 
کم نداشــته ایم؛ شــایعه هایى که به مرور زمان 
رنگ واقعیــت به خــود گرفتند. بهترین شــاهد 
بــراى این مدعا هــم نزدیک و نزدیک تر شــدن 
کارلوس کى روش به نیمکت تیم ملى پیش از شروع 
جام جهانى 2022 بود. فعًال فقــط مى توانیم آرزو 
کنیم این بار خبرپراکنى درباره پیشنهاد سرمربیگرى 
یوزهاى ایرانى به ســرمربى کروات عمانى ها در 
نطفه خاموش شــود چون اگر بــه حقیقت بپیوندد 
سرانجامى خوش تر از جانشینى کى روش به جاى 
هموطن برانکو پیش از ســفر ملى پوشان به قطر 

نخواهد داشت.

چرخه باطل روى نیمکت تیم ملى 

سالم دوباره به برانکو؟!

مرضیه غفاریان

04

اتحادیه جهانى کشتى 5 کاندیداى دریافت عنوان برترین 
آزادکار جهان در سال 2022 را اعالم کرد. کامران قاسمپور 
آزادکار وزن 92 کیلوگــرم ایران و دارنــده 2 مدال طالى 
جهان نیز در بین 5 کاندیداى برترین آزادکار جهان در سال 
2022 حضور دارد. کامران قاســمپور، جردن باروز و کایل 
اســنایدر از آمریکا، رى هیگوچى از ژاپن و طاها آکگل از 
ترکیه، 5 نامزد برترین آزادکار جهان در سال 2022 هستند. 
علت حضور قاسمپور در این لیست نمایش بسیار خوب در 
رقابت هاى جهانى بلگراد و کسب مدال طالى جهان براى 
دومین ســال متوالى با شکست جى دن کاکس آمریکایى 

است.

کشتى گیر ایرانى 
در میان برترین ها

در حالى که مهاجم ایرانى پورتو مورد توجه آرسنال 
و یونایتد است، پورتو به این بازیکن پیشنهاد تمدید 

قرارداد داد.
به نقل از ســایت viva، مهــدى طارمى، بازیکن 
ایرانى که با زدن دو گل در جام جهانى همراه ایران 
در مرحله گروهى حذف شد اکنون بار دیگر به تیم 

پورتو بازگشته است.
سران این تیم پرتغالى که از شرایط مهاجم ایرانى 
خود آگاهند به نمایندگان طارمى پیشنهاد تمدید 
قرارداد دادند. پیشنهادى که هنوز مورد تایید بازیکن 
ایرانى واقع نشده است. طارمى که قرارداد خود را 
با پورتو تاکنون تمدید نکرده است مورد توجه چند 
تیم انگلیسى از جمله آرسنال و یونایتد قرار گرفته 
است و از این بین آرسنال به طور جدى به جذب این 

بازیکن عالقه دارد.
در صورتى که این بازیکن قصــد ماندن در پورتو 
را نداشته باشد مى تواند در پنجره نقل و انتقاالت 

زمستانى یا در تابستان راهى تیم دیگرى شود. 
پورتو که باید در لیگ قهرمانان اروپا در یک هشتم 
نهایى به دیدار اینتر برود بعید اســت در زمستان 
به راحتى به طارمى اجازه خــروج بدهد. این تیم 
هم چنین در لیگ پرتغال نیــز در رده دوم جدول 

رده بندى قرار دارد.

پورتو به دنبال تمدید 
قرارداد ستاره ایرانى

تیم ملى فوتبال مراکش با موفقیت در جام جهانى 2022 
قطر درس بزرگى به فوتبال ایران داد. این در حالى است 
که تیم ملى فوتبال ایران در دوره قبلى جام جهانى موفق 

شده بود در نخستین بازى اش با نتیجه یک 
بر صفر مراکش را شکست دهد. مراکش 
در ســال 2018 موفق نشد از گروهى که 
غیر از ایران، اســپانیا و پرتغال نیز حضور 
داشــتند صعود کنــد و در رده چهارم این 
گروه قرار گرفت، ولى در این دوره موفق 
شد به نوعى از همه هم گروه هاى قبلى اش 

پیشى  بگیرد. 
نکته جالب دیگرى که در این میان وجود 
دارد این است که تیم ملى مراکش به نسبت 
دوره قبلى به طور محسوســى تغییر کرده 
اســت، اتفاقى که براى تیم ملى ایران رخ 

نداده است. آنها هم در زمین و هم روى نیمکت با چهره  
جدیدى به نخستین جام جهانى خاورمیانه قدم گذاشتند 

و حاال مزد این پوست اندازى را گرفتند.
با وجود این، تیم ملى ایران بعــد از جام جهانى 2018 و 

بعد از قطع همکارى با کارلوس کى روش مدت زیادى به 
کما رفت و بالتکلیف بود، تا اینکه مسئوالن فدراسیون 
به سراغ مارك ویلموتس رفتند و بعد از جدایى او دراگان 

اسکوچیچ تیم ملى را به جام جهانى رساند و در آخر هم به 
نقطه اول رسیدیم و این کى روش بود که روى نیمکت 
تیم ملى در جام جهانى نشســت. تیم ملى ایران بعد از 
حضور کى روش در ترکیب بازیکنانش نیز تقریباً به حالت 

چهار سال قبل خود برگشت.
با وجود اینکه از جام جهانى 2018 استخوان بندى کلى 
تیم ملى حفظ شده بود، ولى رفته رفته با آمدورفت دیگر 
مربیان بازیکنان دیگرى از جمله جوان ها به 
ترکیب تیم ملى رسیدند، ولى بعد از بازگشت 
کى روش خیلى از آنها از لیســت نهایى او 
خط خوردند و جا براى بازگشت بازیکنان 
باتجربه و البته عمومًا ُمســن باز شد. تیم 
ملى با این رویکرد بــه پیر ترین تیم جام 
بیست ودوم تبدیل شد و «عقب گردش» به 
موفقیت ختم نشد، ولى تیمى مثل مراکش 
با تغییر نســل و تزریق روح و انرژى تازه 
به تیمش موفق شد یکى از شگفتى هاى 

بزرگ تاریخ جام جهانى را رقم بزند. 
مراکشــى ها در این جام درس بزرگى به 
فوتبال ایران دادند و آن هــم این که ثبات به هر قیمتى 
نمى تواند ایده آل باشد، به ویژه اینکه ما برگشت به گذشته 
را به اشتباه «ثبات» تفسیر کرده ایم، در حالى که عمًال این 

اتفاق براى فوتبال ایران رخ نداده است.

چرا مراکش شگفتى ساز شد و ایران ناکام؟

یکى از خبرنگاران ورزشى یونان مدعى شد شانس حضور 
بازیکن ملى پوش پرسپولیس در لیگ یونان و جدایى او از 

پرسپولیس کم است.
چند روز پیش بود که وب ســایت ورزشى SDNA یونان 
مدعى شد مدیر برنامه مهدى ترابى بازیکن تیم ملى ایران 
و باشگاه پرسپولیس، رزومه این بازیکن را بعد از حضور در 
جام جهانى 2022 قطر براى چند تیم یونانى ارسال کرده 

تا زمینه ترانسفر این بازیکن فراهم بشود.
این در حالى است که ترابى هنوز با پرسپولیس قرارداد دارد 
و مشخص نیست که تالش او براى جدایى از صدرنشین 
لیگ برتر ایران مربوط به نقل و انتقاالت زمستانى مى شود 

یا نه. از سوى دیگر ترابى یک بار تجربه ناموفقى در باشگاه 
العربى قطر را تجربه کرد و تنها بعد از گذشــت چند ماه، 

دوباره به پرسپولیس بازگشت.
در همین ارتباط و براى بررسى بیشــتر موضوع ترابى و 
انتقالش به یونان سئوالى را از «کوستاس پلیاتسیکاس» 
خبرنگار سایت SDNA در این خصوص گفت: ترابى به 
تیم هاى یونانى پیشنهاد شده بود اما در حال حاضر به نظر 

من عالقه اى به خرید او وجود ندارد.
خبرنگار یونانى همچنین تاکید کــرد: عالوه بر این تیم 
ترابى (پرسپولیس) براى فروش او پول زیادى مى خواهد 

و به همین دلیل انتقال او به یونان بعید به نظر مى رسد.

چرا ترابى به یونان نرفت

تیم فوتبــال ذوب آهن در دیدارى دوســتانه موفق به 
کسب پیروزى یک بر صفر مقابل سپاهان نوین شد.                
تیم فوتبــال ذوب آهــن در ادامه روند آماده ســازى 
پیش فصل خود در ورزشــگاه ملت اصفهان به مصاف 
سپاهان نوین به رهبرى مجید بصیرت رفت و با نتیجه 

یک بر صفر مغلوب شد.
دو تیم بازى در نیمه اول بازى درگیرانه اى را به نمایش 

گذاشتند که با نتیجه تساوى بدون گل به پایان رسید. 
با شروع 45 دقیقه دوم فشــار دو تیم افزایش یافت و 
شــاگردان مجید بصیرت با یک بازى حساب شده تا 
آخرین لحظات مقابل میزبان لیگ برترى خود به نتیجه 
تساوى دست یافته بودند که ارسال بازیکنان ذوب آهن 
از سمت چپ زمین با ضربه سر شهرام ساالرى در گوشه 
دروازه سپاهان جاى گرفت و این دیدار دوستانه با نتیجه 

یک بر صفر به سود سبزپوشان اصفهانى به پایان برسد.
این دومین دیــدار تدارکاتى ذوب آهن و ســپاهان در 
طى چند هفته اخیر بود. تقابل قبلى دو تیم با تســاوى 
یک بر یک به پایان رســید. مهدى تارتار امیدوار است 
با اردو هایى که در اصفهان، تهران و ســپس اصفهان 
برگزار کرده با شرایط خوبى تیمش را آماده شروع دوباره 

مسابقات کند.

ذوب آهن فاتح دربى دوستانه اصفهان
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برگزار کرده با شرایط خوبى تیمش را آماده شروع دوباره
مسابقات کند.

هم چنین در لیگ پرتغال نیــز در رده دوم جدول
رده بندى قرار دارد.

3راهى سپاهان شــده بود در 3 بازى رسمى و 
یک بازى تدارکاتى مقابل تیم سابقش موفق 
به گلزنى نشده بود و دیروز باالخره توانست 

تیم سابقش به نوعى در آستانه شروع 
مجدد لیگ براى رقباى سپاهان 

خطو نشان کشید.

نکته جالب دیگرى
دارد این است که تی
م دوره قبلى به طور
اســت، اتفاقى که
نداده است. آنها هم
جدیدى به نخستین
و حاال مزد این پوس
با وجود این، تیم م

تیم فوتبــال ذوب
کسب پیروزى یک
تیم فوتبــال ذوب
پیش فصل خود در
سپاهان نوین به ر
یکبر صفر مغلوب
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ساسان اکبرزاده
«ادعا مى کنیم در همراه بانک ها، هیچ بانکى به سهولت 

همراه بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران نیست.» 
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران که به مناسبت پانزدهمین 
سالگرد تأســیس این بانک دعوت شــده بودند با بیان 
این مطلب گفت: بانک قرض الحســنه مهــر ایران در 
کشور 22 آذر 1386 به عنوان اولین و بزرگ ترین بانک 
قرض الحسنه فعالیت خود را آغاز کرد و امروز 530 شعبه 
در کشــور دارد که از این تعداد 29 شــعبه آن در استان 
اصفهان فعالیت مى کند که از این تعداد نیز 14 شعبه در 
شهر اصفهان و 15 شعبه در دیگر شهرستان هاى استان 

اصفهان، فعالیت بانکى انجام مى دهند. 
رضا اسفندیارى توانمندسازى و تقویت توان اقتصادى 
قشرهاى مردم در راستاى اقتصاد مقاومتى، تالش براى 
فقرزدایى و رفع محرومیت زدایى، پرداخت قرض الحسنه 
در حوزه  معیشت و افزایش خرید جهیزیه ازدواج، درمان، 
فرزندآورى و... را از جمله فعالیت هاى این بانک برشمرد 
و گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران در کشــور در 
مجموع با جــذب 13 میلیون نفر مشــترى و پرداخت 
13/5 میلیون فقره تســهیالت قرض الحسنه خدمات 
خوبى تاکنون ارائه داده که از 13 میلیون مشــترى در 
کشور، 900 هزار مشترى در استان اصفهان هستند و در 
مجموع 1/15 میلیون فقره تسهیالت به آنان پرداخت 

شده است. 
وى با اشاره با توسعه الکترونیکى در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران گفت: در راستاى توسعه الکترونیکى و تحقق 
بانک سبز، این بانک در راه اصالح ساختار، الکترونیکى 
کردن عملیات اجرایى و... را در دســتور کار داشته و در 

حوزه هاى مختلف کار کرده است. همچنین این بانک 
سعى کرده فضاى فیزیکى شعب خود را حفظ کند. 

مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان 
اصفهان افزود: ســامانه پرداخت وام آنالین در بســتر 
همراه بانــک و اینترنت بانک، افتتاح حســاب آنالین، 
راه اندازى پیشــخوان مجازى، راه اندازى سفته و برات 
الکترونیک، احراز هویت ســجام، کارت هدیه مجازى، 
ســامانه معدل آنالین و طراحى عملیات متنوع بانکى 
از شرایط زیرساخت الکترونیک است که امروز در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران براى مشتریان فراهم شده است 
و ادعا مى کنیم در همراه بانک، همراه بانکى به سهولت 

بانک قرض الحسنه مهر ایران نیست. 
اسفندیارى شرایط اقتصادى و معیشتى و تورم چندرقمى 
را یادآور شــد و گفــت: در حال حاضر بهبود شــرایط 
اقتصادى مردم در اولویت قرار دارد که در این راســتا، 
بانک قرض الحســنه مهر ایران براى خود مسئولیتى را 
تعریف و در قالب تعامل با مجموعه هاى مختلف براى 
دهک هاى پایین اقداماتى انجام و از آنان حمایت مى کند 
و تاکنون 559 هزار فقره وام به ارزش 65 هزار میلیارد 
تومان در چند سال اخیر کمک کرده است. این درحالى 
است که 103 فقره تســهیالت قرض الحسنه به ارزش 
2300 میلیارد تومان از سوى بنیاد برکت براى انتقال در 
مناطق محروم صورت پذیرفته، 16 هزار فقره تسهیالت 
به ارزش 6970 میلیارد ریال به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد، بهزیستى و... پرداخت شد. همچنین براى اولین بار 
بانک مرکزى اجازه پرداخت تسهیالت براى اشتغالزایى 
داد که با تعامل هاى انجام شــده با بانک قرض الحسنه 
ایران و صندوق نوآورى و شکوفایى 3120 فقره وام به 

ارزش 116 میلیارد تومان پرداخت گردید. 

وى از حمایت تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در قالب یک سه ضلعى خبر داد 
و گفت: در راستاى تقویت و حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان و تقویت توان خرید اقشار مردم، بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با ایجاد طرح «کاالکارت» 
تســهیالت الزم را پرداخت، تا خدمات به اقشار مردم 
ارائه و... بازپرداخت صورت گیرد که این امر بسیار مؤثر 

بوده است. 
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان 
اصفهان گفت: براى حفظ محیط زیســت، کاهش تردد 
مردم، عدم آلودگى، با ایجاد زیرســاخت هاى الزم در 
بخش بانکدارى بدون کاغذ مدنظر قرار گرفته تا مصرف 
کاغذ به حداقل برســد که تاکنون نیز چنین بوده و این 

امر استمرار دارد. 
اســفندیارى راهیابى بانک قرض الحســنه مهر ایران 
به جمع هزار بانک جهان براســاس گزارش «مؤسسه 
بونکــر» را از افتخــارات این بانک خوانــد و در زمینه 
مســئولیت اجتماعى بانک قرض الحســنه مهر ایران 
هم گفت: باتوجه به تکالیفى که در راســتاى مسئولیت 
اجتماعى به عهده بانک قرض الحســنه مهر ایران قرار 
دارد فعالیت هایى مّدنظر قرار گرفته که از آن جمله باید 
به مشارکت در طرح شهید ســلیمانى وزارت بهداشت، 
خرید 25 هزار قلم تجهیزات پزشکى در زمان کرونا به 
ارزش 30 میلیارد تومان که در بین بانک ها براى اولین 
بار اجرا مى شد، پوشــش بیمه حوادث 500 هزار خانه 
روستایى در سیستان و بلوچســتان، خراسان جنوبى و 
ایالم، پرداخت وام هاى قرض الحســنه براى راه اندازى 
پنل هاى خورشیدى در بشاگرد، مشارکت در آزادسازى 
و ایجاد اشــتغال زندانیان با پرداخت قرض الحســنه، 

مشارکت در تهیه اقالم براى آسیب دیدگان هرمزگان، 
مشارکت در تهیه و بسته بندى لوازم التحریر، مشارکت در 
برگزارى کنگره اربعین حسینى، مشارکت در تهیه بسته 

کمک مؤمنانه در دوره کرونا و.... اشاره کرد. 
مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران ســپس 
برنامه هاى سال جارى را برشــمرد و گفت: اعطاى وام 
قرض الحســنه به سه میلیون نفر در کشــور که در این 
میان 10 درصد آن سهم اســتان اصفهان خواهد بود، 
کمک به رونق بازار با طرح کاالکارت، اجراى طرح هاى 
اشتغال، کارآفرینى و طرح هاى دانش بنیان براى کمک 
به اشتغالزایى، توسعه خدمات براى ناتوانان جسمى و... 
بخشى از برنامه هاى ســال جارى بانک قرض الحسنه 

مهر ایران خواهد بود. 
اسفندیارى با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
همواره در راستاى سیاست هاى دولت، پیشگام بوده است 
گفت: پرداخت تسهیالت در قالب وام ازدواج به زوجین 
جوان به میزان 1931 فقره به ارزش 262 میلیارد تومان، 
تسهیالت فرزندآورى با 2 هزار و 52 فقره به ارزش 76 
میلیارد تومان، هزار و چهار فقره تســهیالت به ارزش 
84 میلیارد تومان در طرح اشتغالزایى کمیته امداد، 367 
فقره تسهیالت براى اشتغالزایى مددجویان بهزیستى به 
ارزش 34 میلیارد تومان، طرح اشتغال استاندارى با 108 
فقره به ارزش 9 میلیارد تومان، تسهیالت درمان بیماران 
صعب العالج با 729 فقره بــه ارزش 12میلیارد تومان، 
بوده که نشانگر طرح هاى مختلف بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در همراهى با دولت به منظور حفظ اشــتغال 

و... است. 
اســفندیارى این را هم گفت که مردم اســتقبال بسیار 
خوبى از این بانک نشــان داده اند و متوسط رشد بانک 

قرض الحسنه مهر ایران از متوسط شبکه بانکى کشور 
باالتر است. 

وى حداکثر پرداخت تسهیالت به افراد حقیقى را 200 
میلیون تومان و به افــراد حقوقى را 500 میلیون تومان 

عنوان کرد. 

مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران مى گوید: 
3120 فقــره تســهیالت بــه ارزش 1160 میلیــارد 
ریال امســال در بخش دانش بنیان ها پرداخت شــده 
و هزار فقــره دیگر هم در دســت پرداخت در کشــور 

است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران
 در اصفهان 900 هزار مشترى جذب کرده است

«زاینده رود در مهریه زنان اصفهان است  نصف جهان
که باید بازستانى شود و باید پرسید وزارت نیرو بعد از 22 
سال چه آوردى براى حوضه زاینده رود داشته که ما امروز 

در شورا به آن ورود کردیم.» 
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــوراى 
اسالمى اصفهان در نوزدهمین گپ و گفت صمیمانه با 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و با بیان فرازهایى از 
سخنان رهبر معظم انقالب در خصوص اصفهان گفت: 
معتقدم همه ما یک طرف میز نشسته ایم و براى اعتالى 
ایران اسالمى تالش مى کنیم و باید بدانیم که مطالبه 

حق همه مردم است. 
مجید نادراالصلى یکى از درخواست هاى مردم در این 
دوره مدیریت شهرى را آب دانست و افزود: در این دوره 
به نظر شوراى شهر رسید که براى بحث آب، کمیسیون 
داشته و به آب توجه بیشــترى داشته باشد. این درحالى 
است که سئوال این است که آیا شهردارى در مسئله  آب 
ذینفع است؟ شورا نسبت به تشکیل کمیسیون آب اقدام 
نمود و اعتقاد داریم و حرفمان در شورا آن است که آب 
باید در زاینده رود جارى باشد چرا که زاینده رود در مهریه 

زنان اصفهان بوده که باید بازستانى شود. 
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان از انجام اقدامات زیادى براى زنده 
شدن زاینده رود در گذشته سخن به میان آورد ولى گفت: 

اجراى بهشــت آباد بهترین طرحى بود که مى توانست 
بهترین آورد را داشته باشد که از آن استقبال هم شد ولى 

در مسائل سیاسى افتاد و انجام نشد. 
نادراالصلى مى گوید: ما دو میلیارد مترمکعب تولید آب 
در استان داریم که بخشــى در حال خارج شدن است و 
نتوانستیم آن را مدیریت کنیم و وزارت نیرو هم آوردى 
طى بیش از 20 سال گذشــته براى حوضه زاینده رود 

نداشته است. 
وى اولین اقدام شــوراى اســالمى را، اجماع مدیریت 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و 
ذینفعان و برگزارى جلسات متعدد با آنان در زمینه جارى 
شــدن آب در زاینده رود عنوان نمود و تصریح کرد: ما 
توانستیم در کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شوراى 
اسالمى اصفهان این اجماع سازى را با حضور مسئوالن 
و کارشناسان صورت دهیم تا نظرات خود را ارائه دهند. 

نادراالصلى مى گوید: ما نمى خواهیم سیاه نمایى کنیم اما 
گفته شده منشأ بسیارى از بیمارى ها در استان اصفهان 

بر اثر جارى نبودن آب در زاینده رود مى باشد. 
وى با اشــاره به اقدامات انجام شــده در زمینه آب در 
شوراى اسالمى شــهر گفت: کارهاى بسیار زیادى در 
حوضه زاینده رود در شــورا انجام گرفت تا وظایف هر 
دستگاه مشخص شده و سپس تقدیم استاندارى گردید. 
این مقام مسئول از انتقال آب از دریاى عمان به استان 

براى مصارف صنعتى خبر داد و گفت: جارى شدن آب 
در زاینده رود الزم بوده و انتقال آب از دریا براى مصارف 
صنعتى مدنظر است و اگرچه این موضوع ممکن است به 
طور مستقیم باعث جارى شــدن زاینده رود نباشد اما در 
وهله اول آب از خلیج فارس به کرمــان در حال انتقال 
است و براى اصفهان هم از ســمت دریاى عمان، قرار 
است انجام شود که اســتاندار به آن اشاره کرده و کار با 
بودجه اى که براى آن گذاشته شــده آغاز شده که امید 

است آب انتقالى از دریا، آب صنعت را تأمین نماید. 
نادراالصلى گفت: شهردارى اصفهان یکى از سهامداران 
آب به شمار مى آید و امروز در شهر اصفهان تالش شده 
فضاى سبز و بوســتان ها با مدیریت هوشمند آبرسانى 
کنترل شود و باید دانست که زیبایى اصفهان به فضاى 

سبز آن است. 
وى خاطرنشان کرد: شهردارى اصفهان، مطالبه گر حقابه 
شــهر بوده و از هر جریان و گروهى که براى استیفاى 

زاینده رود تالش کند دفاع خواهد کرد. 
نادراالصلى آمادگى مشارکت شهردارى با همه مردم اعم 
از ذینفع و غیرذینفع را براى تأمین آب حوضه زاینده رود 

اعالم  کرد. 
وى از نقش کلیدى نمایندگان مردم استان در مجلس 
شوراى اســالمى در زمینه آب گفت و اینکه نمایندگان 
مردم اســتان در مجلس شوراى اســالمى مى توانند 

نقش کلیدى در حوزه آب داشــته باشند که مى تواند در 
دولت مؤثر باشد ولى متأسفانه ما این نقش کلیدى را در 
نمایندگان استان در مجلس شوراى اسالمى ندیدیم. ولى 

اصل آن است که  آب در زاینده رود جارى شود. 
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: ما جلسات کمیسیون آب 
را با 13 نفر شورا و پنج تن از نمایندگان اصفهان و دیگر 

مسئوالن آب برگزار مى کنیم تا اجماع صورت گیرد. 
نادراالصلى با اســتناد به گفته یکى از اساتید مبنى بر 
اینکه هر مهاجر در سال یک هزار مترمکعب آب مصرف 
مى کند گفت: در استان اصفهان یک هزار مهاجر سکونت 
دارند. سهم آب همین مهاجرین را به اصفهان بدهید و 
حرفمان این است که در توزیع آب باید عدالت باشد که 
نیست و الزم است وزارت نیرو نسبت به جارى شدن آب 

در زاینده رود حتماً به میدان بیاید. 
وى اظهار امیدوارى کرد با همکارى رسانه ها و اقداماتى 
که صورت مى پذیرد و مســیرى که در حال طى کردن 
است اتفاقات خوبى در زمینه آب در اصفهان بیفتد. البته 
باید اذعان کنم که نیاز مردم به آب نه براى تفریح بلکه 
امرى حیاتى و واقعى به شــمار مى رود و ما به فکر کل 
کشور هستیم و براى آن باید کار کلى در کشور صورت 

پذیرد. 
■■■

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان  هم در این نشســت گفت: همــه تالش ما در 
دبیرخانــه فرهنگى زاینده رود آن اســت کــه بگوییم 
زاینده رود، زاینده رود ایران خواهد شد و میراثى تاریخى 
است و در حقیقت زاینده رود، پاسدارى از هویت اصفهان 
مى باشد و براى پاسدارى از این میراث فرهنگى، نیاز به 

آب است. 

مجتبى شاه مرادى افزود: نگاه ما براى اجماع در زمینه 
زاینده رود، نیازمند کار فرهنگى بوده و وقتى بدانیم که 
همه کشور از آن بهره مى برند براى آن تالش خواهیم 
کرد. رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: دعواهاى قومیتى و 
اظهارنظرها میان مسئوالن درباره زاینده رود گواه این 
است که مســئله زاینده رود ریشــه فرهنگى دارد. خط 
هویتى زاینده رود در اشعار شــاعران و آثارى که وجود 
دارد، نشان مى دهد بازیگر اصلى شدن اصفهان در پهنه و 
گستره ایران فرهنگى، به واسطه زاینده رود رخ داده است.

وى با بیان اینکه دبیرخانه فرهنگى زاینده رود، با پیگیرى 
شورا و همدلى سازمان هاى ذیربط شکل گرفت، گفت: در 
این راستا از ظرفیت هنرمندان نیز باید براى حل مشکل 
زاینده رود در کشور که بسیار مؤثر است بهره گرفت و یکى 
از دستاوردهایى که تاکنون با تشکیل دبیرخانه فرهنگى 
زاینده رود صورت گرفت این است که حرف زدن در زمینه 

آب به یک مسئله فرهنگى تبدیل شد. 
معاون شهردار اصفهان معتقد است شخصیت هاى هنرى 
اگر زاینده رود را خشک ببینند تحت تأثیر قرار گرفته و با 
آن همراهى کرده و با برگزارى جشنواره و ایجاد اثر از آن 

حمایت خواهند کرد. 

وى ادامه داد: بخشــى پژوهشــى براى برگشت آب 
زاینده رود داریم که در شــورا براى آن بودجه اختصاص 

داده شده است. 
شاه مرادى از همه نخبگان خواست تا اگر کار پژوهشى 
براى جریان دایمى زاینده رود دارند ارائه کنند تا حمایت 

شود. 
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان این را هــم گفت که ما با تشــکیل دبیرخانه 
فرهنگى زاینده رود، حتى اگر بتوانیم یک بند انگشت به 

جارى شدن آب در زاینده رود کمک کنیم کار کرده ایم. 
شاه مرادى جارى شدن آب در زاینده رود را یک مطالبه 
ملى و از رویکردهاى دبیرخانه فرهنگى زاینده رود خواند. 
وى با اشاره به اینکه رسانه ها تصویر خوب نه تصویرى 
بزك کرده از اصفهان ارائه دهند، ادامه داد: مدیریت شهر 
توانسته درباره زاینده رود در حوزه فهم فرهنگى یک قدم 
جلوتر گام بردارد، روزى گفتن از زاینده رود سخت بود اما 

اکنون به سختى گذشته نیست.
شــاه مرادى اظهار کــرد: در ســفر رئیس جمهور به 
اصفهان اتفاقى را رقــم زدیم که نباید آن را دســتکم 
گرفــت، تابلوهاى شــهرى بــه پیام ها بــا موضوع 
حقابه اختصــاص یافت، امــرى که بــراى انجام آن 
ماه ها انــرژى صرف کردیــم و ســاعت ها چانه زنى

 کردیم.
■■■

رئیس دبیرخانه فرهنگى زاینده رود هم علت تأســیس 
این دبیرخانه را رفع موانــع فرهنگى در جامعه در زمینه 
زاینده رود دانست و گفت: مسئول تأمین و انتقال آب و 
جارى شدن آب در زاینده رود، دولت است و در این راستا 
همواره باید مطالبه گر بود و این مطالبه گرى باید مداوم و 

مستمر باشد تا به ثمر بنشیند. 

ســعید امامى افزود: فهم مدیریت ملــى بخاطر انتقال 
نادرست، فهم درستى نبود و فهم شورا و شهردارى براى 
حل مسئله زاینده رود قطعه اى از یک پازل گمشده بوده 
که شــهردارى براى اصالح این پازل حرکت مى کند و 

اقداماتى هم انجام شده است. 
وى گفــت: کلیــدواژه اصلــى مــا آن اســت کــه 
زاینده رود بایــد زاینده رود ایران باشــد و ملى شــود 
کــه در غیــر این صــورت مشــکل آن حل شــدنى

 نیست. 

در نشست دبیرخانه فرهنگى زاینده رود و اصحاب رسانه عنوان شد؛

نیاز اصفهان به آب براى تفریح نیست، حیاتى است


