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۳

در ساعت ۵ عصر!

به سیمای کالبدی شهر
توجه کنید!

۳

عرضه مرغ از تقاضا
عقب ماند

۹ میلیون دستگاه کارتخوان 
در اصفهان قطع شد

پابند الکترونیک بر پای
۸۲۹ زندانی در اصفهان

۳

       

بهترین دمنوش
برای سم زدایی بدن

سرگیجه گردشگرى
۶

کمین 
«اچ.اف.ام.دی» 

پشت نیمکت 
مدارس

پرونده کرونا و اومیکرون و آنفلوآنزا هنوز بسته نشده 
که شیوع ویروس جدید در برخى از مدارس کرمانشاه 
این شائبه را به وجود آورده که با خطرى جدید در کشور 
روبه رو باشیم. گرچه به گفته مسئوالن وزارت بهداشت 
این ویروس چندان خطرناك نیست و بعد از پنج شش 
روز رخت برمى بندد و مى رود اما میزان ســرایت آن 
زیاد است.  ویروسى که با نام «اچ.اف.ام.دى» شناخته 
مى شود  نوعى بیمارى مسرى پوستى است که با بروز 

بثورات پوستى و جوش هاى تاولى...

سرنوشت مبهم سازه خوش تراش اصفهانسرنوشت مبهم سازه خوش تراش اصفهان
از پیشنهاد برگزاری کنسرت در مرکز همایش ها تا تمجید نماینده وزیر از آن

۳

سایت هاى فروش، میزبان اقامتگاه هاى بومگردى اصفهان شده اند

پایان تلخ نیم فصل اول لیگ 
اسپانیا برای ستاره ایرانی

۷

در صفحه ۲ بخوانید

هدف ویژه، بهبود 
جایگاه و انتقام گیری

صف آرایی اصفهانی ها برابرصف آرایی اصفهانی ها برابر
جنوبی ها در هفته سیزدهمجنوبی ها در هفته سیزدهم

۵

غالمی فعالً 

تندرستی!

برچسب «غیررسمی» بر کارگرانی که پنهان نیستند
۲

۷

مازوت سوزی مازوت سوزی 
در تهران ممنوع و در در تهران ممنوع و در 
اصفهان مجاز است! اصفهان مجاز است! 

۶

چرا سود سهام عدالت بعضی ها واریز نشد؟ تولید روزانه ۴۵۰۰ تن پسماند در شهر اصفهانجهان نما سرعت اینترنت در ایران سقوط کرده است؟استان انواع فوبیا را بشناسید و درمان آن را جدى بگیرید!تکنولوژی سالمت

۳

۳

نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامه معتبــر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
 www.setadiran. ir قرارداد، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس
امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهاي کاري با شــماره 

(031-36270820
مهلت دریافت اسناد: از ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/09/29 لغایت ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1401/10/08
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی مناقصه شماره 
4010/1019 که در روز یکشــنبه مورخ 1401/10/11 ساعت 10:00 صبح، محل ورودى پست 400کیلوولت 
چهلستون به آدرس اصفهان، جاده مبارکه-طالخونچه آغاز می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله 

انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی 
حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/19  در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 
بارگذاري و نســخه فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشــایی پاکات ارزیابی: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/10/20، سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir      http://iets.mporg.ir             www.tavanir.org.ir           www.erec.co.ir

آگهي مناقصات عمومي همزمان با ارزيابي کیفی (یکپارچه) 
شماره ۴۰۱۰/۱۰۱۸ (تجدید) و  شماره  ۴۰۱۰/۱۰۱۹ 

(شماره های ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۵۵ و ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۵۷ در سامانه ستاد)

 م.الف: ۱۴۲۹۹۵۴

نوبت دوم

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

(ریال)
شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

4010/1018
(تجدید)

عملیات نگهداري و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع نیروي برق 
تحت بهره برداري شرکت برق منطقه اي اصفهان در سال1401-

1402
دارا بودن گواهینامه صالحیت 8,657,000,000

پیمانکاري با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه 

4010/1019
تامین استاب و احداث فونداسیون بخشى از خط 230 کیلوولت 

مبارکه-چهلستون
850,000,000

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس انتقاد کرد؛نماینده اصفهان در مجلس انتقاد کرد؛

فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشتى (مخابرات)
شهردارى شاهین شــه ر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشــتى (مخابرات) به شماره 

2001094734000063 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

(به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/23 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/08

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/18
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/10/19

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 2,600,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزىـ  03145225200 

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

 م.الف: ۱۴۲۷۱۷۷

چاپ  دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

الالمی الیی المی

تندرستی!دنتتندرستی!

۷

به سی

عرض

۶

ل لیصل اصل اول لیگ یگل لیول لصل اول ییگ گیگ ل او و گوولل للصل صل اول لیگا
نینییرانییرانیرهره ایتارهتاره ای ر یر یریر نرتاتا نت تاره ایرانیا

۵

۲

زانهد؟ د ل ت

کمتر کســى فکــر مى کرد 
بازیکن تیم ملى فوتسال ایران 

که در اولین فصل حضــورش در بهتریــن لیگ جهان 
عملکرد قابل توجهى داشت، بخاطر بى توجهى و عدم ...

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

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

ترکیبی بی نظیر از نور و رنگ 

شگفت انگیزترین روستای صخره ای

روی دیگر ژاپنی ها!

ساخت آپارتمان 15 طبقه در یک روز!

https://nesfejahan.net/fa/news/262428
https://nesfejahan.net/fa/news/262429
https://nesfejahan.net/fa/news/262430
https://nesfejahan.net/fa/news/262433
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مخالفت صریح پلیس با  اصالحیه 
دولت درباره واردات خودرو

قطع اینترنت بین الملل
 از امروز واقعیت دارد؟

خبرخوان
سورپرایز یلدایى!

حامد زمانى، خواننده خبرساز    برترین ها |
پس از چندین ماه سکوت خبرى، در شب یلدا 
دوباره به آنتن صداوســیما برگشت. زمانى به 
دلیل برخى حواشــى مدتى از صحنه موسیقى 
دور بود. در 13 آبان 1392 ترانــه اى از حامد 
زمانى به نام «مرگ بر آمریکا» در برابر سفارت 
سابق آمریکا در ایران رونمایى شد. حامد زمانى  
در اولین جشــنواره موســیقى ضد آمریکایى 
طبس که در سفارت سابق ایالت متحده آمریکا 
در تهران برگزار شد با ترانه تحریم نفر برگزیده 

بخش ترانه شد.

  طعنه تند به سلبریتى ها
  روزنامه جوان | پلیس از دســتگیرى 
یکى از فوتبالیست هاى پرحاشیه در یک پارتى 
شبانه با حالت مستى خبر داد، فوتبالیستى که در 
ایام اعتراضات گاهى با ساعدبند سیاه به زمین 
مى آمد و شادى نمى کرد که نشان دهد عزادار 
کشته شدگان است... جماعت روزها عزادار و 
شب ها «هوا»دار مى توانند رنگ عوض کردن 
خــود را از فاصلــه روز و شــب حتــى بــه 
ســاعت و دقیقه هم برســانند! به شرطى که 

صرف کند!

این مملکت 
بهشت آنهاست!

  اعتمادآنالین | باور بفرمایید این مملکت 
بهشــت امثال... افرادى اســت که یک روز با 
ســینماى لوده و ضدفرهنگى میلیاردها تومان 
به جیب مى زنند، روز دیگر هم براى شــکلک 
درآوردن یا بازى در ســریال هــاى تلویزیون 
صدها و میلیاردها تومــان دریافت مى کنند، از 
بازى در هیچ نقشــى ابایى ندارند، از پرداخت 
مالیات معافنــد و در آخر بار و بندیل را بســته 
و بدون هیچ درك و شــعور سیاسى، تاریخى 
و فلســفى، ژســت مبارز و چه گــوارا بودن
 مى گیرند. جماعتى که هم خود را قهرمان اکت 
سیاسى و اجتماعى مى دانند، هم  لقمه درشت 
خوان گسترده صدا و سیما را بر مى دارند و هم 
سر ســفره محبوبیت و مردمى بودن در ردیف 
اول نشســته اند و هم قهرمانان انتقاد از وضع 
موجودند. مملکت بهشــت همین طبقه است 
که بیشترین آسیب را به سینما و موسیقى و هنر 

وارد مى کنند...

اسکار بدون جنگ جهانى!
اســکار نودوپنجــم اســامى    انتخاب |
نامزدهاى اولیه خود را در 10 بخش اعالم کرد 
که در بخش اســکار بین المللى نماینده ایران 
جایى نداشت. امســال «جنگ جهانى سوم» 
ساخته هومن ســیدى به عنوان نماینده ایران 
به اسکار معرفى شده بود که وارد 15 فیلم اولیه 
نشد. نامزدهاى رسمى هنوز مشخص نشده اند و 
آکادمى فهرست کامل نامزدهایش را سه شنبه، 

24 ژانویه، اعالم خواهد کرد.

مرگ زن جوان 
هنگام عمل الغرى 

  رویداد24 | زن جوان 35 ســاله زمانى 
که بــراى عمل الغرى ساکشــن به کلینیک 
زیبایى مراجعه کرد، نمى دانســت با پاى خود 
به سمت مرگ مى رود. همسر زن جوان گفت: 
همسرم اضافه وزن داشــت و تصمیم گرفته 
بود که وزنش را کم کنــد. رژیم هاى مختلف 
گرفت، اما بى فایده بود. تا اینکه یکى از دوستان 
همسرم به او پیشــنهاد عمل ساکشن داد و در 
نهایت پس از کلى جســت جو در اینســتاگرام، 
کلینیکى را پیدا کرد و براى عمل به آنجا رفت. 
به ما گفتند عمل دو ســاعت طول مى کشــد، 
اما 5 ساعت طول کشــید و درنهایت هم خبر 
دادند که همســرم هنگام عمل فــوت کرده

 است.

جانشــین رئیس پلیس راهور فراجا اظهــار کرد: تمام 
وسایل نقلیه اى که قرار است وارد کشــور شوند، باید 
داراى اســتانداردهاى روز دنیا از جمله ســوخت یورو 
6 باشند.سردار سید تیمور حســینى در مورد آیین نامه 
واردات خودروهاى خارجى به کشــور و مفاد آن افزود: 
بر اســاس الیحه اى که آذر ماه سال جارى به مجلس 
ارائه شــد، آیین نامه فنى در زمینه کنتــرل و کاهش 
آلودگى ها تغییر یافت. بر مبناى این الیحه، قرار شد دارا 
بودن استاندارد یورو 6 براى خودروهاى وارداتى الزامى 
نباشد و واردکنندگان خودرو بتوانند خودروهاى یورو 4 
و 5 وارد کنند که این به معناى این اســت که مردم ما 

بار دیگر از خودروهاى داراى استاندارد روز دنیا محروم 
نگه داشته شده اند.

وى با اشاره به اینکه هیئت وزیران، علت تصویب این 
اصالحیه را ناتوانى در تولید ســوخت یورو 6 در کشور، 
اعالم و تأکید کرده اند که تنها ســوخت قابل توزیع در 
جایگاه ها، ســوخت یورو 4 اســت، اظهار کرد: بنده به 
شــدت با این اصالحیه مخالف هســتم. وزارت نفت 
به زودى تولید سوخت یورو 6 را شروع خواهد کرد و به 
همین دلیل، ورود خودروهاى فاقد استاندارد روز دنیا با 
آالیندگى باال به هیچ عنوان به صالح کشــور و مردم 

نخواهد بود.

برخى شایعات حاکى از آن اســت که وزارت ارتباطات 
قصد دارد از امروز سوم دى ماه نسبت به قطع اینترنت 
بین الملل اقــدام کند. چند روز پیش هم شــاپرك به 
پرداخت یارها اعالم کرد باید هر چه سریع تر دامنه هاى 
خود را از com. به ir. تغییر دهند. حاال عده اى در فضاى 
مجازى معتقدند که این اولتیماتــوم براى تغییر دامنه 
نشان دهنده قطع شــدن اینترنت از سوم دى ماه سال 
جارى و ملى شدن آن است. رئیس جمهور هم به تازگى 
اعالم کرده هر چه زودتر اینترنت ملى را راه اندازى کنید 
و شایعه قطع شدن نت بین الملل را بیش از پیش تقویت 

نموده است.

در راستاى پاسخ به این پرســش، رئیس مرکز روابط 
عمومى وزارت ارتباطات گفته چنین اتفاقى رخ نخواهد 
داد و اگرچه پیش تر هم شــایعاتى مبنى بر قطع شدن 
اینترنت بین الملل وجود داشت، اما چنین اتفاقى نیفتاده 
است.شاپرك هم مجدداً اعالم کرده نیازى نیست حتمًا 
تغییر نشانى  دامنه انجام شود. محمد احسان خرامید، 
رئیس مرکز اطالع رســانى و روابــط عمومى وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات خاطرنشان کرده: هر ماه 
شــایعات و حرف هایى مبنى بر ملى شدن اینترنت در 
کشور مطرح مى شود و هیچ وقت هم چنین اتفاقى رخ 

نداده است و اصالً  چرا باید این کار انجام شود؟

الدن ایرانمنش
هر چه تورم بیشتر مى شود به تعداد کارگران پنهان هم 
اضافه مى شود. کارگاه ها مى خزند زیرپله ها تا نماد بارزى 
شوند از کسانى که نه از حقوق مکفى کار برخوردارند و نه 

از بیمه و حقوق دیگر.
این کارگاه ها حتى قشر تحصیلکرده را نیز بلعیده اند. در 
روزهایى که دالر همچنان پله هاى صعود را طى مى کند 
و گرانى بیداد مى کند این قشر ضعیف هم به این علت که 
بیکار نشوند ترجیح مى دهند با همان برچسب غیر رسمى 

سر کارشان بمانند.
بیشتر این کارگران یا نوجوان هســتند یا مردان و زنانى 
که به حداقل ترین ها هم راضى شــده انــد. آنها در این 
کارگاه ها دیده نمى شوند و ترجیح مى دهند بدون اینکه 

شکایت کنند، همین حداقل کار ارزان را داشته باشند.
اســامى این کارگران پنهان نه روى کاغذ است و نه در 
فهرست کارفرماها جایى دارد. آنها را نه آمار مى شناسد 
و نه در ارقام اقتصاد مى گنجند. آنها با قراردادهاى بدون 
ضمانت و نانوشته در کارگاه هایى که ماهیت کارگاهى 
ندارند، کار و زندگى مى کنند و سهمشان از اقتصاد و تولید، 

به درصد بسیار ناچیزى محدود مى شود.
گاهى یک پارکینگ یا اتاق کوچک یا حتى راهروى یک 
تولیدى، محل کار این کارگران اســت. خیلى هایشان 
با ســابقه هاى طوالنى بدون اینکــه اعتراضى کنند در 
این کارگاه هاى پنهان به کار مشــغول هستند. در این 
مکان هاى زیرپله اى، انواع بیمارى ها گریبانشان را مى 
گیرد، اما درد نان بزرگ تر است و شکلى پنهان از بیکارى 

و فقر را مثال مى زند.
کارشناسان این نوع بیکارى را بسیار خطرناك توصیف

 مى کنند و اعتقاد دارند که مشــاغل زیرزمینى مى تواند 
آفتى براى اقتصاد باشد.

7میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت در سن اشتغال کشور، 
کارگران غیررسمى یا شاغل در مشاغل زیرزمینى تا نیمه 
سال 99 بوده اند؛ البته این عدد آنچنان دقیق نیست و شاید 

تعداد کارگران غیر رسمى بیش از اینها باشد. 
 203 ماده قانون کار کشــور (مصــوب 1369) را زیر و 
رو کنید در هیچ ماده اى، در هیچ کــدام از آیین نامه ها و 
تبصره هایى که بعد از سال 1369 به این قانون اضافه شده، 
هیچ تعریفى از «کارگر غیررسمى» پیدا نمى شود. ماده 2 
قانون کار، فقط یک نوع کارگر مى شناسد: «کارگر از لحاظ 

این قانون، کسى است که به هر عنوان در مقابل دریافت 
حق السعى اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به 

درخواست کارفرما کار مى کند.»
بنابراین کارگر غیررســمى، مرد یا زنى است که به دلیل 
نیاز مالى، به هر ســطح از درآمد تن مى دهد، چشــم بر 
حذف مزایاى شغلى مى بندد، از ده ها حق قانونى از تأمین 
اجتماعى و زیرشاخه هاى آن، بیمه درمانى و از کارافتادگى 
و بازنشستگى و ســنوات و حق اوالد و حق مسکن و بن 
خواروبار و هزینه کفن و دفن محروم است. اگر دچار هر 
حادثه شغلى شود، کارفرما هیچ تعهدى در قبال او، در قبال 
نقص عضو و حتى مرگ او ندارد چون این زن، این مرد، 
این کارگر غیررسمى، اصًال در فهرست رسمى کارگران 
کارفرما حضور ندارد و همین غیبت توجیه ناپذیر اســت 
که کارگر غیررســمى را مجاب مى کند هیچ وقت، هیچ 
اعتراضى به هیچ مشقتى نداشته باشد چون مى داند هیچ 
امیدى به فردا و شغل فردا و نان فردا نیست چون کارفرما، 
طبق همان قانونى که هیچ تعریفى از «کارگر غیررسمى» 
ندارد، مى تواند کارگر غیررسمى خود را زمان ورود بازرسان 

اداره کار، در پستو پنهانش کند یا با یک امضاى ناقابل، با 
برگه اى که در هیچ محکمه اى، ســند رسمى محسوب 

نمى شود، اخراج کند.
رحمت اله پورموسى، آشنا به مسائل حوزه کار در رابطه با 
اثرات بیکارى پنهان در کشور مى گوید: افرادى که به اسم 
بیکاران پنهان شناخته مى شــوند در اقتصاد غیر رسمى 
فعالیت مى کنند وعلیرغم داشــتن درآمــد، عمدتًا بیمه 
نیســتند و حقوق دولت را نمى پردازند لذا هیچ نقشى در 

چرخه اقتصاد ندارند.
او به خأل هاى قانونى در این زمینه هم اشاره مى کند و با 
تأکید بر اینکه وقتى از فضاى تاریک حاکم بر بازار اشتغال 
غیررسمى و زیرزمینى صحبت مى کنیم، منظور، اشتغال 
در «زیِرزمین» نیســت؛ مى گوید: منظور ما هم همین 
بنگاه هاى تولیدى و اتفاقات داخل آنهاســت اما چرا در 
این واحدهاى تولیدى شاهد تضییع حق کارگر هستیم؟ 
کارفرماى صاحب کارگاهى با کمتر از 10 کارگر، با تکیه 
زدن بر ماده 191 قانون کار_خروج کارگاه هاى با کمتر از 
10نفر کارگر از شــمول قانون کار  مصوب 1369 هیئت 

وزیران_ به راحتى سرش را باال مى گیرد و اعالم مى کند 
که تعداد کارگران من کمتر از 10 نفر اســت و بنابراین، 
قانون کار براى من معنا ندارد. ســال گذشته، در راستاى 
تحقق «دولت الکترونیک»، ســامانه جامــع روابط کار 
رونمایى شد و پس از چکش کارى فراوان، به مرحله اى 
رسید که قابل بهره بردارى شــود. ابتدایى ترین الزام این 
سامانه این است که یک کارفرماى داراى کد کارفرمایى، 
یک صاحب رستوران یا صاحب مغازه فروش پوشاك یا 
صاحب یک شرکت، باید به عنوان یک کارفرما، ثبت نام 
کند و تعداد واقعى کارگرانى که با آنها قرارداد بسته و مزد 
مى دهد و به واسطه تعدادشان، اظهارنامه مالیاتى پر مى کند 
را در این ســامانه اعالم کند. کارفرما ملزم به ثبت تعداد 
واقعى کارگرانش در این سامانه است اما آیا تا امروز این 
الزام رعایت شده؟ خیر. آیا تا امروز، از کارفرمایان سئ وال 
شده که چرا به این الزام توجه نمى کنند؟ خیر. وقتى چنین 
خأل هایى وجود دارد، ما همان کارگاه هاى به زعم برخى 
شفاف و عیان را هم کارگاه هاى زیرزمینى و غیررسمى 

مى دانیم.

برچسب «غیررسمى»
 بر کارگرانى که پنهان نیستند

یک سفیر کرونا گرفت 
  همشهرى آنالین  | ســفیر جمهــورى 
اسالمى ایران در کشور چین از ابتالیش به بیمارى 
کرونا پس از 3 سال مقاومت خبر داد. محمد کشاورز 
زاده در توییتى نوشــت: «خوب باالخره بعد از سه 
سال مقاومت در مقابل کرونا چه در  ایران به هنگام 
مرخصى و چه در محل مأموریت مبتال شــدم.  چین 
اخیراً کلیه پروتکل هاى بهداشتى را آزاد کرده و هم 
اکنون بیشتر مردم به کرونا مبتال شده اند و شهر پکن 
به حالت نیمه تعطیل در آمده است. تب و لرز شدید 

دارم. التماس دعا.»

چین با ماست 
  تسنیم|«چانگ هوا»، سفیر جمهورى خلق 
چین در آیین افتتاح سرکنســولگرى این کشور در 
بندرعباس اظهار کرد: همزمان با آیین شب یلدا در 
ایران که همزمان با تحول زمســتانى در چین است 
شــاهد افتتاح سر کنســولگرى چین در بندرعباس 
هســتیم. وى اظهار کرد: چین به روابط با ایران از 
دیدگاه استراتژیک نگاه مى کند و از عزم خود مبنى 
بر توسعه مشــارکت جامع و راهبردى با ایران کوتاه 
نخواهد آمد. چانگ هوا گفت: چین قاطعانه از ایران در 
برابر مداخله خارجى و حفظ حاکمیت ملى، تمامیت 

ارضى و کرامت ملى حمایت مى کند.

چرا مى خواهید مذاکره کنید؟
  روزنامه کیهان | این روزها، بار دیگر سخن 
از مذاکرات هسته اى به میان آمده است و مسئوالن 
محترم کشورمان براى ازسرگیرى مذاکرات متوقف 
شــده وین اعالم آمادگــى کرده انــد... اکنون این 
سئوال از دست اندرکاران محترم مذاکرات هسته اى 
کشورمان در میان است که آیا در مواضع رسمًا اعالم 
شــده از ســوى آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان 
کمترین تردیدى هســت؟  اگر تردیدى نیست -که 
نیست- با توجه به موارد یاد شــده، از مذاکراتى که 
درپى انجام آن هستید، چه انتظارى دارید؟! در اعالم 
رسمى و علنى آمریکا و سه کشــور اروپایى درباره 
مذاکرات چه دیده اید که براى از سرگیرى مذاکرات 
اعالم آمادگى کرده اید؟! آیا نتیجه مذاکرات را بیرون 
از آنچه حریف به صراحت بر آن تأکید ورزیده است 

ارزیابى مى کنید؟!

تولید و مصرف
 سربه سر شد 

  تسنیم |مدیرعامل شــرکت ملى پاالیش 
و پخش فرآورده هاى نفتى گفــت: در زمان حاضر 
حدود 100 تا 104 میلیون لیتــر در روز بنزین تولید 
مى کنیم و همین میزان هم مصــرف بنزین داریم، 
یعنى تولید و مصرف سربه سر است. جلیل ساالرى 
افزود: هم اکنون ناترازى در بخش بنزین نداریم اما 
باید مصرف افسارگســیخته بنزین مدیریت شود، 
درحالى که خودروها در جهان به طور متوسط به ازاى 
پیمایش هر صد کیلومتر، 4 لیتر بنزین مى سوزانند، 
خودروهاى ما به طور متوسط 10 لیتر مصرف بنزین 

دارند.

باالخره 
مى آیند، نمى آیند؟!

  تجارت نیوز |معاون حمــل و نقل وزیر صمت 
از بازگشت مشــروط دو خودروساز بزرگ فرانسوى 
به بازار خودروى کشور خبر داد. منوچهر منطقى که 
در یک گفتگوى رادیویى شــرکت کرده بود درباره 
ممنوعیت ورود محصوالت پژو و رنو به بازار خودروى 
کشور گفت دو خودروساز بزرگ فرانسوى چنانچه 
شرط هایى را بپذیرند مشــکلى براى ورود به بازار 
خودروى کشور نخواهند داشت. سخنان منطقى در 
حالى مطرح مى شود که پیش تر وزیر صمت از حذف 
دو برند پژو و رنو از سبد خودروهاى وارداتى به کشور 
خبر داده بود. رضا فاطمى امین، دلیل این مسئ له را 
بدعهدى خودروسازان فرانسوى در دوران بازگشت 

تحریم ها عنوان کرده بود.

خورشید کیایى
پرونده کرونا و اومیکرون و آنفلوآنزا هنوز بســته نشده 
که شیوع ویروس جدید در برخى از مدارس کرمانشاه 
این شائبه را به وجود آورده که با خطرى جدید در کشور 
روبه رو باشیم. گرچه به گفته مسئوالن وزارت بهداشت 
این ویروس چندان خطرناك نیست و بعد از پنج شش 
روز رخت برمى بندد و مى رود اما میزان ســرایت آن 

زیاد است.
 ویروســى که با نام «اچ.اف.ام.دى» شناخته مى شود  
نوعى بیمارى مسرى پوستى است که با بروز بثورات 
پوستى و جوش هاى تاولى در ناحیه دست و پا و دهان 
شناخته مى شود و در حال حاضر تنها در برخى مدارس 

کرمانشاه شیوع پیدا کرده است.
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى مى گویند این بیمارى 
پیش از این هم وجود داشته و ارتباطى با آبله میمونى 
ندارد اما به این علت که مــدارس یکى از مکان هاى 
پرازدحام است و احتمال سرایت بیمارى ها و مشکالت 
پوســتى در میان دانش آموزان  بســیار زیاد است این 

بیمارى ویروسى هم اکنون در مدارس شایع شده است.
ســیاوش وزیرى، متخصص بیمارى هــاى عفونى با 
اشــاره به شــیوع بیمــارى «اچ.اف.ام.دى» از این 
بیمارى به عنوان یکى از بیمارى هاى ویروسى شایع 
که امروزه در کشــور بــا آن مواجه هســتیم و موارد 
متعددى در مدارس استان کرمانشاه گزارش شده یاد 

مى کند.
به گفتــه او این بیمارى ویروســى با توجــه به خود 
محدودبودن، نیــازى به هیچ درمــان دارویى ندارد و 
واکسیناسیونى نیز براى آن وجود ندارد و شروع بیمارى 
به صورت تب خفیف همراه با درد خفیف بدن، احساس 
ضعف، خستگى و بى حالى است و به طور معمول بعد از 

گذشت دو تا 6 روز بهبود پیدا مى کند.
گفته مى شود افرادى که مبتال به این بیمارى مى شوند 
ممکن است بعد از گذشت سه روز ضایعاتى را به صورت 
تغییر رنگ در کف دست و پا و دهان مشاهده کنند و بعد 

به تاول هاى کوچکى تبدیل مى شود.
وزیرى با بیان اینکه بعد از گذشت یک هفته تا 10 روز 

ممکن است برخى از کودکان مبتال ناخن دست یا پاى 
خود را از دست بدهند افزود: این وضعیت نیز به خوبى 
قابل ترمیم است و با رویش مجدد ناخن ضایعات به طور 

کامل بهبود پیدا مى کند.
اما با وجود اینکه این بیمارى هیچگونه مرگ و میرى 
ندارد با این همه به این علت که از طریق عطسه، سرفه 
و صحبت کردن منتقل مى شــود و در ترشحات ناحیه 
حلق و بینى وجود دارد و ممکن است از طریق مدفوع 
نیز منتقل شود، برخى از متخصصان توصیه مى کنند 

مبتالیان بین سه تا پنج روز در مدرسه حاضر نشوند.
وزیرى با اشاره به اینکه در این بیمارى به هیچ عنوان 
نباید از آسپرین استفاده کرد، گفت: مواردى گزارش شده 
که با مصرف آسپرین عارضه خطرناکى که باعث ایجاد 

آسیب در مغز و ریه مى شود رخ داده است.
به گفته متخصصان در مجموع واهمه اى از این بیمارى 
نیست و طغیان آن نیز در روزهاى اخیر غیرطبیعى نیست 
و در تمام دنیا به عنوان یک بیمارى خفیف همیشــه 

مشاهده شده و در آینده نیز مشاهده خواهد شد.

در همین رابطه ابراهیم شکیبا، معاون بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى استان کرمانشاه نیز در رابطه با شایعات به 
وجود آمده در رابطه با این بیمارى گفته: شایعه شده این 
بیمارى آبله میمونى یا ســرخک است اما متخصصان 
بررسى هاى الزم را انجام داده اند و این صحبت ها صرفًا 

یک شایعه است.
این روزها هواى بیشتر مناطق کشــورمان زمستانى 
است و به این علت که معموًال ویروس ها در هواى سرد 
مجال بیشترى براى جوالن دادن دارند شیوع بیشترى 

هم پیدا مى کنند.
اما اینکه چقــدر باید از ایــن ویروس هــاى نوپدید 
یا قدیمى بترســیم مســئله اى اســت که تنها تحت 
آگاهى و دانــش مى توانیــم در لــواى آن به نتیجه 
برســیم. این ویروس هم چندان خطرناك نیســت 
که بخواهیم به عنوان یک بحران بــه آن نگاه کنیم 
اما به هر حــال باید با رعایت بیشــتر کمک کنیم که 
ســرایت این بیمارى تبدیل به یک اپیدمى در کشور 

نشود.

کمین «اچ.اف.ام.دى» پشت نیمکت هاى مدارس 

همزمان با واریز اولین مرحله ســود ســهام عدالت، دو 
سئوال مهم براى مشــموالن وجود دارد؛ اول اینکه چرا 
برخى هنوز سود سهام خود را نگرفته اند و دوم اینکه چرا 

مبلغ واریزى کمتر از مبلغ اعالم شده است؟
سود سهام عدالت سال 1400 قرار است طى دو مرحله به 
حساب مشموالن واریز شود. بر این اساس مرحله نخست 
واریز شده و مرحله دوم آن نیز طبق وعده مسئوالن به 

پایان سال جارى موکول شده است.
قرار بود مبلغ سود ســهام عدالت رقمى بین 600 هزار 
تومان تا یک میلیون و 128 هزار تومان باشد. این مبلغ 

به ارزش سهام افراد بستگى داشت. اما حاال بسیارى از 
مشموالن مى گویند واریزى آنها کمتر از این رقم بوده و 

برخى هم هنوز هیچ سودى دریافت نکرده اند.
البته همه مشموالن این میزان سود را دریافت نمى کنند 
و واریز این مبلغ به عواملى از جمله ارزش اولیه ســهام 
هر فرد و اینکه آیا ســهامدار در زمانى که فروش سهام 
عدالت امکانپذیر بود، ســهام خود را فروخته بود یا خیر، 

بستگى دارد.
بر این اساس اعداد اعالم شده براى آن گروهى است که 
در این مدت هیچ بخشى از سهام عدالت خود را نفروخته  

و سبد ســهام آنها بدون تغییر مانده باشد. اما اگر فردى 
بخشى از ســهام عدالت خود را واگذار کرده باشد،  قطعًا 
سودى که دریافت مى کند معادل این اعداد نیست و رقم 

کمترى براى وى واریز مى شود.
واریز سود سهام عدالت از 29 آذر ماه ظرف سه روز واریز 
شده اســت. پس اگر گروهى هنوز سهام عدالت خود را 
دریافت نکرده اند، خطایى وجود دارد. مشــموالن سهام 
عدالت باید توجه داشته باشند که براى دریافت سود باید 

حتمًا در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند.
جداى از این اطالعات بانکى و شخصى سرپرستان خانوار 

باید درست باشد. داشتن شــماره شباى نامعتبر، حساب 
ارزى، حساب مشترك و حساب راکدى که بیش از شش 
ماه هیچ تراکنش بانکى نداشته باشد، جزو حساب هایى 
محسوب مى شود که خطا دارد و هیچ سودى براى این 

افراد واریز نمى  شود.
در نتیجه اگر گروهى هنوز ســود ســهام عدالت خود را 
دریافت نکرده اند مى توانند به ســامانه جامع اطالعات 
مشــتریان (sejam.ir)  مراجعه و اطالعات حســاب 
و شــماره بانکى خود را آنجا چک کنند تا از صحت آن 

مطمئن شوند.

چرا سود سهام عدالت بعضى ها واریز نشد؟



استاناستان 03034492 سال نوزدهمشنبه  3  دى  ماه   1401

پابند الکترونیک بر پاى
829 زندانى در اصفهان

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: 829 
نفر زندانى در این اســتان با پابند الکترونیک دوران 
محکومیت را ســپرى مى کنند. حجت االســالم و 
المسلمین اسدا... جعفرى با اشــاره به اقدامات اداره 
کل زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى استان، اظهار 
داشــت: در حوزه مراقبت الکترونیــک (پابند) تعداد 
احکام صادره در هشت ماهه امســال 676 نفر و در 
حال مراقبت تا پایان آبان ماه، 829 نفر بوده اســت. 
وى افزود: مالقات خانواده زندانیان در این مدت 64 
هزار و 400 مورد بوده کــه از این تعداد ده درصد آن 
بصورت الکترونیک و مجازى بوده است. رئیس کل 
دادگسترى اســتان اصفهان همچنین در خصوص 
میزان اشتغال زندانیان استان گفت: از کل محکومان 
موجود در زندان هاى استان 53/5 درصد آنها اشتغال 

بکار دارند.

نمایشگاه بازسازى پوشاك 
ایرانیان

نمایشگاه بازسازى پوشــاك مردان و زنان سرزمین 
ایران از دوره پارینه سنگى تا عصر معاصر در دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد کاشان برپا شد. در این نمایشگاه 28 
نفر از دانشجویان رشــته طراحى لباس این دانشگاه 
براى اولین بار 37 اثر بازسازى شده در راستاى پیروى 
از سیاست هاى عملیاتى سازى علوم آکادمیک کلیه 
رشته ها ارائه کردند. آثار موجود در نمایشگاه با توجه 
به منابع مستند خلق شده که شامل مجسمه ها، نقش 
برجسته ها، نقاشــى ها و تصاویر موجود از موزائیک 
اســت. از ویژگى هاى خاص این نمایشگاه بازسازى 
لباس مردان و زنان تمامــى دوره هاى تاریخ ایران بر 

اساس منابع مستند است.

رؤیت انقالب زمستانى در 
چارتاقى 

پدیده طبیعى «انقالب زمســتانى» در بناى تاریخى 
چارتاقى نیاســر کاشــان، صبحگاه  پنج شنبه با ثبت 
لحظه طلوع این پدیده رویت شد.کارشناس رصدخانه 
دانشگاه کاشان گفت: انقالب زمستانى لحظه طلوع 
خورشــید در ســاعت 7 و 7 دقیقه و 16 ثانیه در این 
بناى تاریخى به وقوع پیوســت. بناى چارتاقى نیاسر 
کاشان به عنوان تقویم آفتابى یا شاخص اندازه گیرى 
زمان با استفاده از تغییرات میل خورشید ساخته شده 
است. شروع انقالب زمستانى و پیدایش تولد خورشید 
انقالب تابستانى در روز هاى اول ماه هاى تیر و دى از 
این چارتاقى قابل رویت است. بناى باستانى چارتاقى 
نیاسر جزو کهن ترین و بزرگترین نمونه چارتاقى باقى 
مانده در ایران و یکى از ســالم ترین بنا هاى تقویمى 
اســت که قدمت آن به اواخر دوره اشــکانى یا اوایل 

ساسانى بازمى گردد.

رونمایى از اثر جدید 
بدرالسماء

در شب یلدا اثر جدید استاد پیشکسوت نگارگرى که از 
اشعار حافظ الهام گرفته در اصفهان رونمایى شد. رضا بدر 
السماء گفت: فال حافظ تابلو جدید با تکنیک آکریلییک 
در اندازه 80 در 100 ســانتیمتر همزمان با شب یلدا به 
تصویر کشیده شده است. این استاد نگارگرى افزود: این 
تابلو با الهام از اشعار حافظ که در فرهنگ و سنت مردم 
ریشه دارد با گل هاى خطایى در زمینه اى شاد و عرفانى 

همراه است. 

برگزارى نشست ارزیابى
 در آبفا

نشســت ارزیابى نظارتى پایگاه بســیج آبفاى استان 
اصفهان با حضور مدیر عامل و فرمانده پایگاه بســیج 
این شــرکت، فرمانده و اعضاى شــوراى حوزه بسیج 
ادارات برگزار شد. در ابتداى این نشست سرگرد فالح، 
فرمانده حوزه بسیج ادارات پایگاه بسیج آبفاى اصفهان 
را یکى از فعال ترین و برترین پایگاه هاى بسیج ادارات 

معرفى کرد. 

خبر

شــهردار اصفهان گفت: روزانه حدود 4500 تن پسماند در 
شــهر اصفهان تولید مى شود که شــامل 3500 تن نخاله 
ساختمانى، 15 تن پسماند بیمارستانى، 75 تن پسماند خشک 

و 900 تن پسماند تر است.
على قاســم زاده تصریح کرد: تا سال گذشته نیز جمع آورى 
پسماندهاى بیمارســتانى بر عهده شــهردارى بود، اما بر 
اساس برنامه ریزى انجام شده، از ســال جارى جمع آورى 
این پســماندها بر عهده بخــش خصوصى وابســته به 

بیمارستان هاست.
وى اظهار کرد: حدود 50 تن از پســماندهاى تر را شیرابه 
تشکیل مى دهد و 550 تن از آن نیز مواد قابل تبدیل به کود 

آلى است. همچنین 300 تن از پسماندهاى تر شامل پارچه و 
ضایعات پالستیکى است که قابل بازیافت نیست.

وى با بیان اینکه بدترین قســمت زباله هــاى تر متعلق به 
شــیرابه اســت که بیشــتر منبع تولید آن تفاله هاى چاى 
اســت، افزود: روزانه 60 تن تفاله چاى در زباله هاى شهر 
ریخته مى شود؛ این در حالى است که تفاله هاى چاى جزو 
گران قیمت ترین زباله هاست که مى توان از آن کود تهیه کرد.

وى با بیان اینکه در شــهردارى ساالنه 200 تن از این کود 
را خریدارى مى کنیم، تصریح کرد: در این راســتا از مردم 
درخواست مى شود تفاله هاى چاى خود را درون کیسه هاى 

زباله نریزند و به ایستگاه هاى ثابت بازیافت تحویل دهند.

رئیس ســابق اتحادیه میوه وتره بار اصفهان با بیان اینکه 
قیمت هر کیلو پیاز به 20 هزار تومان رسیده، گفت: صادرات 
دلیل اصلى این گرانى اســت و با نظارت و اقدامات دولت، 
وضعیت این محصول پرمصرف در بازار به شــرایط عادى 

بازمى گردد.
نوروزعلى اسماعیلى اظهار کرد: ایران کشورى چهارفصل 
است و نباید با کمبود محصولى روبه رو شود اما برخى مواقع، 

صادرات موجب کمبود و گرانى مى شود.
وى افزود: در صورتى صادرات یــک محصول باید انجام 
گیرد که نیاز داخل تأمین شده باشد و مردم با مشکل روبه رو 
نشوند. پیاز، محصول مورد مصرف روزانه مردم براى پخت و 

پز است اما از طرفى هم به میزانى مصرف ندارد که با کمبود 
آن روبه رو باشیم.

رئیس ســابق اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اضافه کرد: با 
نظارت دولت، شرایط به روال عادى بازمى گردد. چون پیاز 
محصولى است که به اندازه نیاز در داخل کشت مى شود و 
اگر نظارت کافى انجام گیرد مشکل به زودى رفع خواهد شد.

اسماعیلى در پاسخ به این پرسش که پیاز ایران به کجا صادر 
مى شود، گفت: مشتریان اصلى این محصول، کشورهاى 

همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان هستند.
وى بابیان اینکــه قیمت هر کیلو پیاز بــه 20 هزار تومان 

رسیده، گفت: صادرات دلیل اصلى این گرانى است.  

چرا قیمت پیاز به
 20 هزارتومان رسید؟

تولید روزانه 4500 تن 
پسماند در شهر اصفهان

مرکز همایش هــاى بین المللــى یکــى از پروژه هاى 
شــاخص و مهــم شــهر اصفهــان بــا آن معمــارى 
زیبا، جــزو پــروژه هاى شــاخصى بــود که از ســال 
90 درســت در کنــار بزرگــراه کمربنــدى شــرق 
اصفهــان کلیــد خورد تــا مرکــزى مهم باشــد براى 
همایش هــاى مهــم و اقامــت مهمانــان خارجى که 
از آن ســوى مرزها مى آمدند. اما با وجــود اینکه نام این 
مکان همیشــه بر ســر زبان ها بوده و همواره به عنوان 
مهمترین ســازه بــراى اصفهان مطرح شــده اســت، 
اکنون این شــائبه بــراى آن وجــود دارد که بــا روال 
فعلى و بر حســب متعهد نبــودن دولت بــراى پرداخت 
هزینه هاى تکمیلى، به ساختمانى معمولى براى برگزارى 

همایش هاى ملى و نه بین المللى تبدیل شود.
در تازه ترین تصمیم گیرى ها براى این غول خوش تراش، 
دولتى ها کنارهم نشستند تا بر تن ساختمانى که مى تواند 
نام اصفهــان را بیش از پیش در جهان بگســتراند رخت 

تازه اى بپوشانند.
به نظر مى رسد این جدى ترین نشستى است که با حضور 
نمایندگانى از مجلس، مدیریت شهرى اصفهان و وزارت 
امور خارجه برگزار شده اســت تا راهکارهاى بهره مندى 
از ظرفیت مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان بررسى 
شود. جلسه هم اندیشــى که در آن صحبت هاى تازه اى 
براى رونق این فضاى نادر که مى تواند پتانسیل هاى بالقوه 

زیادى داشته باشد هم شد. 
فضایى که به گفتــه ابوالفضل ابوترابــى، نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى، جسم و کالبدى است 
که در حد فاخر احداث شده اســت، اما باید از سوى وزارت 

خارجه در آن روح دمیده شود تا زنده و پویا شود.
یک تعهد و تفاهمنامه سه جانبه میان شهردارى اصفهان، 
وزارت امور خارجه و اســتاندارى پیشنهادى است که این 
نماینده مجلس داده تا هزینه هایى که به مدت یک دهه در 

این فضا انجام شده هدر نرود. 
به گفته ابوترابى تشکیل دبیرخانه دائمى صلح، گردشگرى 
و صنایع دســتى ذیل جنبــش غیرمتعهدهــا در مرکز 
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى اصفهان پیشنهاد 
بسیار متناسب با فضاى اصفهان اســت چون این مکان 

بســتر معنوى الزم براى صنایع دستى و گردشگرى را در 
بعد بین المللى داراست.

این اولین بار نیست که مقامات استان و کشور در رابطه با 
این مرکز اعمال نظر کرده اند بلکه بارها و بارها طى ساخت 
این مرکز، هم مدیریت شهرى اصفهان و هم نمایندگان 
مجلس و مسئوالن دیگر نسبت به استفاده مناسب از این 

فضا تأکید کرده اند. 
اسماعیل بقایى، نماینده وزیر امور خارجه، اما جزو کسانى 
اســت که براى اولین بار به این مرکز پا گذاشته و به گفته 
خودش از مهمترین دالیل حضور در اصفهان و بازدید دقیق 
از مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى بررســى و 
ارزیابى امکانات و ظرفیت هاى این مرکز براى بهره بردارى 

در برگزارى نشست ها و رخدادهاى بین المللى است.
وى با اشــاره به بازدید خود از قسمت هاى مختلف مرکز 
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى اصفهان تأکید کرد: 
قطع به یقین این سازه در سطح کشور بى بدیل است و شاید 
چند نمونه مثل این مرکز را در چند کشور جهان بتوان یافت.

از جمله دیدگاه هاى بقایى براى آینده این مرکز این است که 
باید بر اساس واقعیت ها و شرایط امروز جهان تصمیم گیرى 
کرد؛ با این حــال، موضعگیرى او این بــود که این پروژه 
استانداردهاى بین المللى را براى برگزارى اجالسیه هاى 
بین المللى دارد اگرچه به  منظور بهره بردارى از مرکز و حضور 
شخصیت هاى بین المللى و برگزارى اجالس هاى جهانى 

در این مرکز، باید پیوست ها و امکاناتى به آن افزوده شود.
به نظر مى رسد نبود زیرساخت هاى کافى و الزم باعث شده 
همچنان این ســاختمان نتواند آمادگى الزم براى حضور 
مهمانان بلندپایه سیاسى از کشورهاى دیگر را داشته باشد 
چه به گفته این نماینده امور خارجه اینطور برآورد مى شود 
که هنوز این ساختمان عظیم الجثه آمادگى الزم را براى 
میزبانى ندارد و باید ظرفیت هاى دیگرى نیز به آن افزوده 
شود؛ که از جمله آن ایجاد فرودگاه بین المللى اصفهان و 

مباحث حمل ونقلى و گردشگرى است.
گرچه رئیس نمایندگى وزارت خارجه در استان اصفهان 
از پله اى پایین تر به این قضیه نگاه کرده و با اشــاره به 
عضویت شهر اصفهان در دســتکم 10 مجمع مربوط 
به حوزه مدیریت شهرى در عرصه بین المللى پیشنهاد 
داده که براى تقویت جایگاه و تثبیت مرکز همایش هاى 

بین المللى اصفهان از کانال دیپلماسى شهرى اقدام و با 
دعوت از شهرداران کالنشهرهاى جهان و خواهرخوانده ها 
زمینه افتتاح این مرکز فراهم شــود. به گفته ساالریان 
چنانچه شــهردارى موافقت کند، براى هفته فرهنگى 
اصفهان در اردیبهشــت ســال آینده، با عنوان اجالس 
متروپلیس از شهرداران خواهرخوانده به  منظور حضور در 
اصفهان و بازدید از این ظرفیت عظیم مرکزهمایش هاى 

بین المللى امام خامنه اى دعوت شود.
اما موضوع جالب در رابطه با مرکــز همایش هاى بین 
المللى این است که این ساختمان هنوز در مرحله تکمیل 
شدن است و با وجود اینکه تا کنون 800 میلیارد تومان 

براى آن هزینه شده اما همچنان ناقص است .
در این رابطه البته رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با اعالم اینکه براى اتمام کامــل این مرکز 800 میلیارد 
تومان دیگر نیز الزم است گفته به دلیل متعهد نماندن 
دولت در پرداخت هزینه ها در حــال حاضر تکمیل این 
سازه اســتراتژیک در هاله اى از ابهام باقى مانده است. 
به گفته محمــد نورصالحى، با اینکه دولــت ابتدا قول 
مســاعدت و حمایت هاى مالى براى ساخت این پروژه 
را در شــهر اصفهان داده بود، اما در ادامه کار بر این قول

 متعهد نبود.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان تأکید کرده که مرکز 
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى به شدت مستعد 
بهره بردارى به منظور برگزارى جلســاتى غیر از اهداف 
پیش بینى شده (اجالسیه هاى بین المللى) است و مدیریت 
شهرى اصفهان تا به امروز به این درخواست ها همچون 
برگزارى کنسرت ها و همایش هاى غیرمرتبط با اهداف 
مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى، پاسخ مثبت 
نداده و دربرابر آنها اســتقامت کرده است. چراکه معتقد 
است شأن و شخصیت این مرکز نباید با برگزارى جلسات 
غیرمرتبط خدشه دار شود اما  اکنون زمان آن فرارسیده 
است که وزارت امور خارجه نظر قطعى خود را براى تثبیت 
جایگاه مرکــز همایش هاى بین المللــى امام خامنه اى 
اصفهان به منظور برگزارى اجالسیه هاى بین المللى در 
ایران بدهد. چنانچه این مهم محقق شود، مدیریت شهرى 
اصفهان آماده اتمام این پروژه با اختصاص هزینه هایى 

بسیار بیشتر از اعتبار فعلى است. 

از پیشنهاد برگزارى کنسرت در مرکز همایش ها تا تمجید نماینده وزیر از آن

سرنوشت مبهم سازه 
خوش تراش اصفهان

به سیماى کالبدى شهر توجه کنید!
نصف جهان   ساخت و سازهاى غیر استاندارد، عدم 
عقب نشینى بافت هاى فرسوده و ساخت دیوارهاى 
نازیبا به خصوص در محله هاى پایین شــهر باعث 
شده که این محله ها آنچنان که باید و شاید نماى 

شهرى پیدا نکنند.
شــاهد این مدعا محله معراج در اصفهان است که 
انباشته از کوچه پس کوچه هاى باریک و بن بست 
هاى تنگ و تاریک است و اگر هم ساختمان نوسازى 
در آن وجود دارد به واسطه عقب ننشستن بافت هاى 

دیگر به نمایى بدقواره تبدیل شده است.
چهره این نقطه از شــهر با دیگر نقــاط ناهمگون 

بوده و به گفته بسیارى در شأن اصفهان نیست که 
محالتش به این شکل باشد.

در این رابطه شهردارى اصفهان و مدیریت شهرى 
باید نظارت هاى ویژه ترى نسبت به ساخت و سازها 
که یکى از ناهنجارى هاى کالنشــهر اصفهان به 
شمار مى رود داشته باشند تا سیماى کالبدى شهر 

اصفهان از بین نرود.
در حال حاضر این پدیده در حال افزایش اســت و 
اگر نجنبیم با شهرى با ســاخت و سازهاى زشت و 
ناهمگون روبرو خواهیم شــد که فاصله و شکاف 

زیادى با نقاط مرکزى و باالى شهر دارد.

مریم محسنى
قرار بود با شــناور شدن ســاعات کارى ادارات شاهد 
کاهش ترافیک در خیابان ها و بزرگراه هاى شهر باشیم 
اما تنها کافى است که در ســاعت 5 عصر و پس از آن 
بخواهید از یک سمت شهر به سمت دیگر آن بروید تا به 
خوبى متوجه شوید که حجم عظیمى از بار ترافیکى بر 
روى بزرگراه ها و خیابان هاى شهر است. تعداد زیادى 
از افرادى که از محل کار خود تعطیل شــده اند و به جز 
بخشى از آنها که از ناوگان حمل و نقل عمومى استفاده 
مى کنند، بقیه افراد تمایل دارند تا از خودروى شخصى 

استفاده کنند.

این در حالى اســت که ظرفیت اتوبان ها و خیابان هاى 
سطح شهر، با توجه به عرض در نظر گرفته شده براى 
آنها براى این حجم از خودرو طراحى نشده اســت که 
باعث مى شود در ساعات ابتدایى شب، با ترافیک هاى 
بعضاً شدید روبه رو مى شویم. طبیعتاً اگر همه شهروندان 
دسترسى مناســبى به سیســتم حمل و نقل عمومى 
داشــتند، تا حد زیادى از بار ترافیک خیابان ها کاســته 

مى شد. 
با توجه به تمامى این موارد و کاستى هاى موجود، به نظر 
شــما مى توانیم از این غول بزرگ خیابانى فرار کنیم و 

آرامش خود را حفظ کنیم؟

در ساعت 5 عصر!

عرضه مرغ از تقاضا عقب ماند
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
30 آذرماه خود در گزارشــى با عنوان «انبارها پر از 
مرغ و دســت مصرف کنندگان خالى!» در رابطه با 
وضعیت توزیع مرغ نوشته: «باوجود کاهش قیمت 
مرغ تقاضا نسبت به عرضه عقب تر است.همزمان 
با کاهش هشــت هزار تومانى قیمت مرغ، تقاضا 
نسبتًا مناســب تر شده اســت؛ حاال تولیدکنندگان 
هشدار مى دهند که اگر دولتى ها فکرى براى سمت 
عرضه یعنى مرغ هاى مازاد نکنند مرغ ها روى دست 
مرغداران مى ماند و خسارت مى بینند. در این شرایط 
معدوم ســازى جوجه ها نیز محتمــل خواهد بود. 
پیشنهاد تولیدکنندگان این است که براى مدیریت 
و تنظیم بازار، جوجه ریزى ها متناســب با نیاز بازار 
انجام شود تا بازار هم به تعادل برسد. هنوز مشکالت 
مدیریتى در چرخه تولید و عرضه بر بازار مرغ سایه 

افکنده است.»
در بخــش دیگــرى از این گــزارش آمــده: «در 

برهه اى خرید نهاده ها با قیمت ارز آزاد، مرغداران 
را با مشکالت بســیارى مواجه کرد و همین عامل 
به افزایش هزینــه تولید منجر شــد؛ در برهه اى 
دیگــر کاهــش جوجه ریزى ها به دلیــل افزایش 
هزینه تولید قیمت مرغ را افزایشــى کرد؛ مشکلى 
که مصرف کنندگان را در تنگنا قــرار داد. حاال اما 
باوجود کاهش قیمت مرغ، تقاضا نسبت به عرضه 
افزایشى نشده اســت.اگر ارز براى ترخیص نهاده 
دامى تخصیص داده نشــود یا قیمت نهاده نوسان 
داشته باشد، تولید مرغ هم با مشکل روبه رو مى شود. 
اگر هزینه مرغدارى ها باال بــرود، قیمت مرغ روند 
صعودى پیدا مى کند؛ اگر فراینــد جوجه ریزى در 
واحدهاى پرورش مرغ مادر باال و پایین شود قیمت 
جوجه هم تحــت تأثیر قرار مى گیــرد و اگر هزینه 
حمل ونقل باال باشــد یا حمل نهاده ها با مشــکل 
روبه رو شود، روى قیمت تمام شده محصول یعنى 

مرغ و تـخم مرغ هم اثر مى گذارد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهــان گفت: همه 
دستگاه هاى کارت خوان موجود در استان تعیین تکلیف 

شد و حدود 9 میلیون دستگاه هم قطع شد.
عباس مزیکى اظهار کرد: در سال هاى گذشته، اطالعات 
دقیقى از دســتگاه هاى کارت خوان وجود نداشت، اما از 

اواخر سال گذشته و امسال، ســاماندهى این دستگاه ها 
انجام شــد. همه دســتگاه هاى کارت خوان موجود در 
استان تعیین تکلیف شــدند و حدود 9 میلیون دستگاه 

هم قطع شد.
وى ادامه داد: در زمان حاضر، گردش هاى مالى خوب و 

فوق العاده اى در سامانه هاى فروشگاهى مشاغل وجود 
دارد و امسال مالیات مشاغل افزایش مى یابد.

مدیرکل امور مالیاتى استان اضافه کرد: باید از هر کسى 
که درآمد بیشترى دارد، مالیات بیشترى دریافت شود تا 

توزیع ثروت انجام شود.

9 میلیون دستگاه کارتخوان در اصفهان قطع شد

افزایش مشارکت شهروندان 
مهمترین برنامه شهردارى سده لنجان

نصف جهان    شهردار ســده لنجان با بیان اینکه از 
مهمترین برنامه هاى شهردارى، افزایش مشارکت 
مردم در امور شــهرى اســت که منجر به افزایش 
ســرمایه اجتماعى مى شــود، گفت: تالش ما این 
است که با اجراى برنامه هاى محله ور در این راستا 

گام برداریم.
حمید شــهبازى تأکیــد کرد: مــا باید بــه دنبال 
راهکارهــاى جدید بــراى درآمد پایدار باشــیم، 
شــهر ما کنار صنایع بزرگ قــرار دارد اما تاکنون 

تنها آلودگى هاى مختلف را شــاهد بــوده ایم که 
کمک این صنایع و عوارض ســبز آنها مى تواند در 
تأمین بخشى از درآمدهاى شــهرى کمک کننده

 باشد.
وى ادامه داد: الزم است از ظرفیت هاى گردشگرى 
شهر استفاده بهینه شــود و در این زمینه با سرمایه 
گذارى بخش خصوصى مى توانیم بهره ورى خوبى 
داشته باشیم که برنامه هاى مختلفى نیز در این زمینه 

در دستور کار داریم.

رونمایى چشم انداز شهر کاشان تا پایان امسال 
نصف جهــان   شهردار کاشان از رونمایى چشم انداز 
شهر کاشان تا پایان سال خبر داد و گفت: به دنبال 
آن هستیم که از برنامه جامع 20ساله این شهر نیز تا 

پایان بهار 1402 رونمایى کنیم.
حسن بخشنده امنیه پروژه هاى ناقص و نیمه  تمام 
شهرى را یکى از مهمترین چالش هاى شهردارى 
عنوان و به بلــوار فرش به عنوان نمونــه اى از این 
پروژه ها اشــاره کرد و اظهارداشــت: براى اجراى 

استاندارد این پروژه به سه هزار میلیارد ریال اعتبار 
نیاز است که شــامل آزادســازى و احداث میدان 

مى شود.
وى افــزود: بــا ظرفیــت موجــود، تمهیــدات 
و اقداماتى به منظــور ارتقاى ایمنى مســیر انجام 
شده اســت و نشســت هایى را با اداره برق استان 
به منظور حل مشــکل روشــنایى این معبر برگزار

کرده ایم.
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در آســتانه ورود بــه ســال 2023، اپــل یکــى از 
اپلیکیشن هاى محبوب خود را حذف مى کند.

 ظاهرا اپل بــراى حذف یکــى از اپلیکیشــن هاى 
محبوبش، دلیل خوبى دارد. شــرکت سازنده آیفون، 
قصد دارد اپلیکیشن دارك اسکاى (Dark Sky) را که 
ارائه کننده اطالعات هواشناسى است، حذف کند. اپل 
البته پیش از اینها، نسخه اندروید این برنامه را حذف 
کرده است، اما از 31 دســامبر، نسخه ios هم حذف 

خواهد شد.
اپل در حــال حاضر، تعدادى ویژگى بــه برنامه آب و 
هواى اختصاصى خود اضافه کرده است. این ویژگى ها، 
از جمله نقشه هاى بیشتر و اطالعات دقیق تر برنامه، 
 16 ios 15 شــروع شــد. همین طور بــا ورود ios با

ویژگى هاى بیشــترى هم اضافه شد که از جمله آنها 
مى توان به نوتیفیکیشن هاى سریع اشاره کرد.

این ویژگى اخیر به کاربر کمک مى کند که از یک تغییر 
آب و هوایى یا یک رویداد خــاص، حتى بدون چک 

کردن برنامه باخبر شود. مثال اگر هواشناسى بارش 
برف را پیش بینى کند، اپلیکیشــن براى کاربر 

نوتیفیکیشن ارسال مى کند.
بستن برنامه دارك اسکاى و تمرکز خدمات 
آب و هوایى اپل روى برنامه اختصاصى این 

شــرکت یعنى «Apple Weather» از مدت ها 
پیش در دستور کار قرار داشت. برنامه دارك 
اسکاى در ماه سپتامبر از اپ استور خارج شد تا 

کاربر جدیدى نتواند آن را نصب کند و با پایان دسامبر، 

از کار خواهد افتاد.
وب سایت «Dark Sky» اعالم کرده است : «همانطور 
 Dark» برنامه ios که قبال اعالم شده بود، نســخه
Sky» از تاریخ 31 دسامبر 2022 دیگر در دسترس 

نخواهد بــود و از ایــن تاریخ، نســخه هاى 
خریدارى شده این برنامه دیگر اطالعات 

آب و هوا را ارائه نمى کنند.»
وب ســایت «Dark Sky» هم تا تاریخ 
31 مارس 2023 به کار خود ادامه خواهد 
داد. وب سایتى که مدعى است دقیق ترین 
اطالعات آب و هوایى را ارائه مى دهد. با 
این حال این اپلیکیشــن رایگان نبود و 

3.99 دالر قیمت داشت.

مطلبى در یکى از رسانه ها منتشر شده مبنى بر این که 
سرعت اینترنت ثابت در ایران 3 پله سقوط کرده است.

این رسانه همچنین مدعى شده است که 3 کشور 
تانزانیا، گینه نو و نیجریه در این رده 
بندى باالتر از ایران هستند!منبعى 
که رسانه مذکور براى وارونه نمایى 
ادعاى خود معرفى کرده، ســایت 

speed test است.

به اســتناد منبع معرفى شــده 
توســط رســانه منتقد، یعنى 

سایت اسپید تست در 3 ماه 
گذشته اینترنت موبایل در 

ایران 30 پلــه ارتقاى رتبه 

داشته و ســرعت اینترنت ایران از ژاپن و ده ها کشور 
پیشرفته دیگر باالتر بوده است.

در حالى که سرعت اینترنت با رشد 30 پله اى 
در 2 ماه اخیر رو به رو بوده است؛ 
تنــزل 2 رتبه اى چنــدان قابل 

توجه نیست.
آمار سایت اســپید تست نشان 
مى دهند ژاپن این مــاه 3 پله و 

ایتالیا یک پله نزول داشته اند.
ایران از رتبه 80 در ابتداى دولت 
سیزدهم به رتبه 48 رسیده است.
در حــال حاضــر وضعیــت 
اینترنت موبایل در ایران از 

کشور هایى مانند ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، مالزى، 
ترکیه، برزیل، ایرلند و ... بهتر است.

مطلبى که رســانه مذکور به آن اشاره کرده، وضعیت 
اینترنت ثابت است که در یک دهه گذشته همواره جزء 

کشور هاى انتهایى در رتبه بندى بوده ایم.
فتنى است میانگین سرعت اینترنت ثابت در یک سال 
اخیر بهبود داشــته؛ اما به دلیل عدم توجه به توسعه 
ارتباطات ثابت در دولت هاى قبل، همواره رتبه ایران 

پایین بوده است.
کارشناسان معتقد هســتند با اجراى طرح فیبر نورى 
منازل و کســب و کار هــا کــه از اولویت هاى دولت 
سیزدهم است، وضعیت اینترنت ثابت هم به صورت 

جهشى بهبود خواهد یافت.

راه هاى بیشترى براى بهینه سازى و سفارشى سازى 
کروم از آنچه تصور مى کنید، وجود دارد.

دو پنل تنظیمات گوگل کروم براى دســکتاپ وجود 
دارد: نخست اینکه وقتى تنظیمات را از منوى برنامه 
انتخاب مى کنید و دیگرى وقتى chrome://flags را 
در نوار آدرس تایپ مى کنید و Enter را فشار مى دهید، 

ظاهر مى شود.
این پرچم هاى کروم تنظیمات آزمایشــى ترى براى 
کاربران قدرتمند هستند، اما هر کسى مى تواند از آن ها 
استفاده کند. آن ها به شما اجازه مى دهند ظاهر مرورگر 
را کنترل کنید، عملکرد را تغییر دهید، سرعت دانلود را 
افزایش دهید و اقدامات بسیار دیگرى را انجام دهید.

براى یافتن مواردى که به آن ها عالقه دارید، از کادر 
جستجو در باالى لیست پرچم ها استفاده کنید و سپس 
با استفاده از منو هاى کشویى در سمت راست، آن ها را 
فعال یا غیرفعال کنید. در اینجا، ما چند پیشنهاد داریم؛

1. حالت تاریک اجبارى
وقتى صحبت از حالت تاریک به میان مى آید، گوگل 
کروم به طــور پیش فرض از سیســتم عاملى که آن 
را اجرا مى کنید، پیروى مى کنــد: اگر Windows یا 
macOS در پیکربندى حالت تاریک تنظیم شــده 

باشد، کروم مطابق با آن سازگار مى شود.
اگر ترجیح مى دهید همیشه از کروم در حالت تاریک 
استفاده کنید، پرچم #enable-force-dark را یافته 
و آن را روى Enabled تنظیم کنید. هر سایتى که از 
آن به بعد بازدید مى کنیــد پیامى دریافت مى کند که 
محتواى آن را در حالت تاریک نشــان مى دهد، مهم 
نیست که بقیه نرم افزار شما چه کارى انجام مى دهند.

2. تصاویر را با لنز گوگل جستجو کنید
لنز گــوگل یک ابزار جســتجوى بصرى اســت که 
مى تواند نقاط دیدنى، حیوانات، ویترین فروشگاه ها و 
موارد دیگر را شناســایى کند. در مکان هاى مختلف، 
از جمله به عنوان یک برنامه تلفن همراه، در دسترس 
است و با فعال کردن پرچم سمت راست، مى توانید در 

کروم نیز از آن بهره ببرید.
به تنظیمات گوگل کروم رفته پرچمى که باید روشن 
 enable-lens-region-search# کنیــد
است. پس از انجام این کار، روى قسمت خالى 
هر صفحه وب کلیک راست کرده، جستجوى 
تصاویر با لنز گوگل را برگزیده و تصویرى را که 
مى خواهید با آن جستجو کنید، 

انتخاب کنید.

3. پیش نمایش سریع صفحات باز را 
ببینید

پرچم #tab-sover-card-images را در لیســت 
فعال کنید، حرکت بین تعداد زیادى از صفحات ناگهان 

بسیار آسان تر مى شود. 
همانطور که نشانگر را روى صفحه نگه مى دارید، نه 
تنها عنوان صفحه وب موجود در آن را مى بینید، بلکه 
یک تصویــر کوچک پاپ آپ از محتوایى که نشــان 

مى دهد، نیز خواهید دید.

4. صفحات وب بیشترى را در حافظه 
پنهان نگه دارید

back-forward-# در تنظیمات گوگل کروم پرچم
cache را یافتــه و آن را روى Enabled قرار دهید، 

کروم صفحات بیشترى را به صورت محلى در رایانه 
شــما در حافظه پنهان نگه مــى دارد، همانطور که از 

دکمه هاى جلو و پیش در مرورگر استفاده مى کنید. این 
سرعت مرور را در اتصاالت اینترنتى کندتر یا با ثبات 
کمتر بهبود مى بخشد، زیرا صفحات مجبور نیستند هر 

بار از وب بارگیرى شوند.

5. صفحاتى را که اســتفاده نمى کنید، 
مسدود کنید

کروم اکنون از گروه بندى صفحات پشتیبانى مى کند تا 
به شما در مدیریت بهتر آن ها کمک کند. هنگامى که 
گروهى از صفحات را در زیر هدر گروه پنهان مى کنید 
تا نوار برگه خود را مرتب کنید، ایــن به عنوان جمع 
کردن یک گروه صفحه شــناخته مى شود. اگر فعال 
 ،tab-groups-collapse-freezing# باشد، پرچم
وقتى صفحه ها را جمع کنید، آن هــا را در یک گروه 

ثابت مى کند. 
این بدان معناست که آن ها در حالت خواب زمستانى 

خواهند بود و تا زمانى که دوباره آن ها را باز نکنید، هیچ 
منبع سیستمى را اشغال نمى کنند.

6. رمز هاى عبور خود را وارد کنید
یک مدیر رمز عبور مستقیما در گوگل کروم تعبیه شده 
است که مى توانید با کلیک بر روى سه نقطه در گوشه 
سمت راست باال و ســپس انتخاب تنظیمات، تکمیل 
خودکار و گذرواژه ها آن را پیدا کنید. روى ســه نقطه 
سمت راست درست باالى لیســت رمز عبور کلیک 
کنید، گزینه اى بــراى صــادرات گذرواژه هاى خود 
خواهید یافت؛ اگر مى خواهید بتوانیــد گذرواژه ها را 
 password-import# نیز وارد کروم کنید، پرچــم

را فعال کنید.

7. سرعت دانلود ها را افزایش دهید
دانلود موازى جایى اســت که یک برنامه چندین بار 
درخواست دانلود مى کند که در بسیارى از موارد باید 

زمان انتقال را سرعت بخشد.
 اگر بــه پهنــاى باند اضافى کــه مى تواند اشــغال 
کند، اهمیتــى ندهید، مى توانید با پیــدا کردن پرچم 
#enable-parallel-downloading و تغییر آن به 

Enabled، این ویژگى را روشن کنید. 

8. حالت Reader را فعال کنید
پرچــم #enable-reader-mode حالت خواننده 
پنهان کروم را روشن مى کند؛ یک صفحه آرایى ساده 
که تبلیغات و بســیارى از چیدمــان صفحه را حذف 
مى کند و فقط متــن و تصاویر آن را تــرك مى کند. 
وقتى این پرچم روشن است، در صفحه اى هستید که 
مى توان آن را به حالت خواننده تبدیل کرد، نماد کتاب 

کوچکى را در سمت راســت نوار آدرس خواهید دید. 
براى روشن یا خاموش کردن تجربه خواندن ساده تر، 

روى آن کلیک کنید.

9. مصرف داده هاى ویدیویى را کاهش 
دهید

اگر از اتصال اینترنت ناپایدار استفاده مى کنید یا خارج 
از خانه هســتید و به اتصال داده تلفــن خود متصل 
هستید، ممکن اســت بخواهید میزان داده اى را که 
از طریق کروم اســتفاده مى کنید، به حداقل برسانید. 
پرچــم Chrome #enable-lite-video را فعــال 
کنید؛ مرورگر نســخه هاى با وضوح پایین ویدیو ها را 
از سایت هایى که بازدید مى کنید درخواست مى کند. 
در طول مسیر، وضوح بصرى خود را از دست خواهید 
داد، اما در حین تماشــا نیز از داده هاى بسیار کمترى 

استفاده خواهید کرد.

10. فرم ها را سریع تر پر کنید
براى صرفه جویى در وقت شما هنگام پر کردن فرم ها 
و پرداخت ها در وب، کروم اطالعاتى مانند آدرس ها و 
جزئیات کارت اعتبارى را در صورت تمایل براى شما 

ذخیره مى کند. 
به طور پیش فرض، هنگام حرکت در یک فرم، جزئیات 
را پیشنهاد مى کند و به شما این امکان را مى دهد که 
در حین حرکت، پیشــنهادات را انتخاب کنید؛ اما اگر 
پرچم #show-autofill-type-predictions را روى 
Enabled تغییر دهید، این پیشنهادات به طور خودکار 

براى شــما قرار داده مى شــود، بدون نیاز به تایپ. با 
فرض اینکه کروم فیلد هاى فرم را به درستى شناسایى 

کند، باید در وقت شما صرفه جویى کند.

براى پشتیبان گیرى از عکس ها و ویدیو هاى خود در آیفونتان نیازى به 
پرداخت هزینه اضافى ندارید و مى توانید با چند راه ساده آن ها را بازیابى 
کنید.شما باید از ویدیو ها و تصاویر خود از آیفون خود در دستگاه دیگرى 
نسخه پشتیبان تهیه کنید تا در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا آسیب 

غیرقابل تعمیر گوشى بتوانید آن ها را بازیابى کنید.
اگر اتصال Wi-Fi در دسترس ندارید یا نمى خواهید هزینه اضافى براى 
ذخیره ســازى بپردازید، مى توانید عکس ها و ویدیو هاى خود را نیز به 

صورت دستى به macOS و Windows منتقل کنید.
انتقال فایل ها از آیفون به رایانه مک آسان است، انتقال iOS به ویندوز 
نیز نسبتا ساده اســت. تنها چیزى که نیاز دارید یک کابل براى اتصال 

آیفون خود به رایانه است.

macOS نحوه انتقال دستى تصاویر از آیفون به
همان طور که انتظار دارید، جابه جایى فایل ها بین آیفون و مک ســاده 

است؛ زیرا محصوالت اپل به خوبى با هم سازگارند. از یک کابل براى 
اتصال پورت الیتنینگ آیفون خود به یک پورت USB یدکى در مک 
خود استفاده کنید تا دو قطعه سخت افزار یکدیگر را شناسایى کنند. در 
iPhone خود، روى Trust ضربه زده و رمز عبور تلفن خود را وارد کنید 

تا تایید کنید که تلفن خود را به یک رایانه قابل اعتماد وصل مى کنید.
براى انجام برخى انتقال، برنامه Photos را در رایانه Mac خود باز کنید. 
خواهید دید که آیفون شما در قسمت ناوبرى در سمت چپ صفحه ظاهر 
مى شود. براى مشاهده عکس ها و ویدیو ها در آیفون خود، آن را انتخاب 
کرده و سپس روى تصاویر و کلیپ هایى که مى خواهید به دستگاه خود 
منتقل شــوند، کلیک کنید.در باالى صفحه، یک منوى کشویى آلبوم 
وجود دارد که مى توانید از آن براى انتخاب مکان وارد کردن عکس ها 
 Import و ویدیو ها اســتفاده کنید. انتخاب خود را انجــام داده و روى
Selected کلیک کنید تا فایل ها کپى شوند یا روى Import All کلیک 

کنید تا همه چیز کپى شود. فایل هاى شما با خیال راحت از گوشى به مک 

منتقل مى شوند، سپس مى توانید در صورت نیاز آن ها را به دستگاه ها و 
درایو هاى دیگر ارسال کنید.شما همچنین چند گزینه دیگر دارید. اگر 
اصال از iCloud Photos در آیفون خود استفاده نمى کنید، Finder را 
باز کرده و آیفون متصل خود را در نوار کنارى سمت چپ انتخاب کنید. 
به صفحه Photos بروید و تصاویــر و ویدیو هاى خود را مانند هر فایل 
دیگرى به مکان هاى دیگر در Mac خود بکشید و رها کنید. همچنین 
مى توانید ابزار ضبط تصویر macOS را اجــرا کنید تا تمام عکس ها و 
ویدیو هاى آیفون خود را مشاهده کرده و آن ها را به یک پوشه خاص در 

رایانه Mac خود منتقل کنید.

نحوه انتقال دستى تصاویر از آیفون به ویندوز
هنگامى که آیفون خود را به یک رایانه ویندوزى جدید متصل مى کنید، 
پیامى را در تلفن خود مشاهده مى کنید که از شما مى پرسد آیا مى خواهید 
به دســتگاه اجازه دهید به عکس ها و ویدیو ها در iOS دسترسى داشته 

باشــد یا خیر. براى اجازه دادن به انتقال فایل روى Allow ضربه بزنید. 
این کار باید انجام شود، اما ممکن است ویندوز از شما بخواهد که رایانه 
خود را مجددا راه اندازى کنید تا راه اندازى دسترســى آیفون به پایان 
برسد. اگر این طور است، دستورالعمل هاى روى صفحه را دنبال و راه 
اندازى مجدد کنید.بسته به این که iCloud Photos را در گوشى خود 
فعال کرده باشــید یا نه، فرآیند واردات کمى متفاوت است. اگر دارید، 
iCloud را براى ویندوز نصب کنید و با استفاده از Apple ID خود وارد 

شوید. در مرحله بعد، برنامه Photos بومى را در داخل ویندوز اجرا کنید، 
 Show iCloud روى نماد چرخ دنده (باال سمت راست) کلیک کرده و
 Photos را انتخاب کنید. آن ها در بخش خود در داخل برنامه Photos

ظاهر مى شوند، سپس مى توانید در صورت نیاز آن ها را در سایر مناطق 
سیستم ویندوز خود کپى کنید.اگر از iCloud Photos استفاده نمى کنید، 
 Photos پس از اتصال آیفون خود، همچنان مى توانید از برنامه بومى
براى ویندوز استفاده کنید. در داخل Photos، روى Import (باال سمت 

راست) کلیک و سپس 
iPhone خود را انتخاب 

کنید، شما مى توانید برخى 
یا همه تصاویر و ویدیو ها را 

Add کلیک کنید تا در آن جا انتخاب کنید، ســپس روى 

آن ها را به هارد دیسک منتقل کنید. تنها کارى که باید انجام دهید این 
است که یک پوشه مقصد را براى شروع واردات انتخاب کنید.

راه دیگرى نیز وجود دارد، چه از iCloud Photos اســتفاده کنید یا نه، 
آیفون شما در پنجره ناوبرى در Windows File Explorer نیز نشان 
داده مى شود و مى توانید تصاویر و ویدیو هاى موجود در آن را از آن جا 
مرور و کپى کنید؛ درســت مانند هر فلش درایو دیگرى، تنها به داخل 
پوشــه DCIM نگاه کنید. به خاطر داشته باشید که ساختار سازماندهى 
پوشه در iOS تا حدودى گیج کننده است؛ بنابراین ممکن است نتوانید 

فایل هاى خود را به این راحتى پیدا کنید.

سه مدل از ساعت هاى هوشمند رایج در جهان به عنوان برترین هاى سال 2022، 
لقب گرفتند.هر ساله شــرکت هاى بزرگ فناورى براى تولید و طراحى جدیدترین 
ساعت هاى هوشــمند که طیف وســیعى از ویژگى ها و قابلیت هاى عالى را ارائه 

مى دهند، رقابت مى کنند.
در این گزارش مجموعه اى از بهترین ساعت هاى هوشمند براى سال 2022 معرفى 

شده اند.

اپل واچ، بهتر از همه
اپل واچ از زمان معرفى خود در سال 2015 به قدرتمندترین ساعت هوشمند تبدیل 
شده است. آخرین مدل این ساعت، اپل واچ ســرى 8، داراى ویژگى هاى قدرتمند 

ردیابى تناسب اندام است که به نیاز ورزشکاران مبتدى و حرفه اى پاسخ مى دهد.
همچنین تشــخیص مى دهد که آیا تصادف رانندگى کرده اید یا خیر. این ساعت 

هوشــمند مى تواند آزمایش هاى ECG را انجام دهد و سطح اکسیژن خون شما را 
اندازه گیرى کند. عالوه بر این، این ساعت هوشمند اپل NFC، ذخیره سازى موسیقى، 
و بسیارى از برنامه هاى مفید و همچنین راه هاى مختلفى براى پاسخ دادن به پیام ها 

را ارائه مى کند.
Fitbit Versa۲ :بهترین ساعت از لحاظ قیمت

هزینه 400 دالر براى یک ساعت هوشمند براى همه امکان پذیر نیست. به همین 
دلیل اســت که Fitbit Versa2 را مى توان بهترین گزینه زیر 200 دالرى در این 
خصوص در نظر گرفت. این ساعت ارزان قیمت مجموعه اى از ویژگى ها را با قیمت 

عالى ارائه مى دهد و همه این موارد ضرورى را ارائه مى دهد:
قابلیت هاى قدرتمند پیگیرى تمرینات Fitbit، پیگیرى وضعیت خواب، مقاومت در 

برابر آب، GPS، کنترل اکسیژن خون، و عمر باترى شش روزه.
همچنین از Fitbit Pay با استفاده از NFC پشتیبانى مى کند و داراى آمازون الکسا 

داخلى براى دستورات صوتى است.
Samsung Galaxy Watch5 :بهترین براى کاربران اندروید

ممکن است سامسونگ به روزرسانى هاى زیادى را براى آخرین ساعت گلکسى خود 
انجام نداده باشد، اما این بدان معنا نیست که Watch5 بهترین ساعت هوشمند براى 
کاربران اندرویدى نیست. به روزرسانى هاى خوبى مانند صفحه نمایش بادوام تر و 
انحناى بهبود یافته هیجان انگیز به نظر نمى رســند؛ اما این ساعت سامسونگ را 
انعطاف پذیرتر و قابل اعتمادتر مى کنند. عالوه بر این، گلکسى واچ کنترل سالمت و 

تناسب اندام جامعى را در سیستم عامل Wear OS ارائه مى دهد.

پیدا کردن آدرس و مسیر در مسافرت هاى خارجى براى کسانى که زبان آن کشور را 
نمى دانند، کار دشوارى است.

بسیارى از افراد در سفر به کشور هایى که زبان آن ها را نمى فهمند با مشکل مواجه 
مى شوند؛ اما یک وسیله کوچک که در جیب جا مى شود، این مشکل را حل کرده و 

باعث مى شود در سفر هاى خارجى گم نشوید.
Fluentalk T۱Timekettle اندازه یک کارت اعتبارى است و وزن آن تقریبًا 115 

گرم است. بنابراین مى توان آن را همیشه در دست حمل کرد یا در جیب قرار داد.
ین ابزار داراى ویژگى هایى است که به شــما امکان مى دهد نه تنها گفتار را ترجمه 

کنید، بلکه نوشته ها را هم براى شما ترجمه مى کند.
Fluentalk T۱ از 40 زبان و 93 گویش مختلف پشتیبانى مى کند و به لطف فناورى 

پیشرفته Streaming ASR و اتصال جهانى تلفن همراه، مى تواند گفتار را در زمان 
مناسبى ترجمه کند.

یک میکروفون داخلى با الگوریتم هاى کاهش نویز، صداى محیط را غربال مى کند 
تا فقط صداى انسان را بگیرد و مطمئن شود که مى توانید واقعًا روى مکالمه اى که 
در مقابل شما قرار دارد تمرکز کنید. هنگامى که اتصال تلفن همراه به دالیلى از کار 
بیفتد، دستگاه همچنان مى تواند به 13 جفت زبانى که قبًال در دستگاه تعریف شده 

اند، ترجمه کند.
هنگامى که مسیر را گم کردید، کافى است روى دکمه روشن/خاموش دوبار کلیک 
کنید تا یک مکالمه روان با یک گوینده بومى را شروع کنید و در مورد مقصد بعدى 

سفر خود بپرسید.

حالت گــوش دادن Fluentalk T۱ مى تواند به راحتى آن چــه را که طرف مقابل 
مى گوید، دریافت کند و ســپس آن را به زبان خود ترجمه کند؛ اما نیازى نیست که 
دستگاه یا دکمه ها را فشار دهید و با حالت ترجمه چت، مى تواند به طور خودکار آن چه 
شما مى گویید را دریافت کند و آن را به زبان دیگرى ترجمه کند. همچنین برعکس 

آن را براى شریک مکالمه شما نیز انجام مى دهد.
در این وســیله یک حالت یادداشــت صوتى مفید براى مواردى کــه مى خواهید 

یادداشت هاى دیکته شده را براى ترجمه بعدى ذخیره کنید، وجود دارد.
این مترجم قابل حمل نه تنها با دوربین 8 مگاپیکسلى، پردازنده قدرتمند و صفحه 
نمایش لمسى 4 اینچى پر جنب و جوش به شما کمک مى کند تا مکالمه را ادامه دهید؛ 
بلکه مى توانید کلمات چاپ شده مانند قیمت ها و عالئم را نیز ترجمه کنید. این دستگاه 

همچنین داراى برنامه هاى داخلى تبدیل ارز و همچنین یک ساعت جهانى است.

اپل اپلیکیشن محبوب خود را حذف مى کندسرعت اینترنت در ایران سقوط کرده است؟

تنظیمات گوگل کروم که باید حتمًا فعال شود

راه هاى پشتیبان گیرى از عکس هاى خود در آیفون بدون فضاى ابرى

ند، باید در وقت شما صرفه جویى کند.

ک و سپس 
بببببببببببخاب خود را انت

مى توانید برخى 
ویدیو ها را  ویر و

Add کلیککنید تاخاب کنید، ســپس روى

یک دستگاه براى گم نشدن در سفرهاى خارجى! بهترین ساعت هاى هوشمند سال 2022
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یک متخصص طب ایرانى راهکارهاى طب سنتى را که در مواجهه با آلودگى 
هوا به سم زدایى بدن کمک مى کند تشریح کرد.

 دکتر فاطمه نجات بخش، متخصص طب ایرانى گفت: خیلى اوقات با استفاده 
از مواد غذایى مى توانیم به دفع سموم ناشى از آلودگى هوا در بدن خود کمک 

کنیم. 
ســوپ هایى که ســبزیجات زیادى دارند در این زمینه خیلــى کمک کننده 
هستند، بویژه اگر با چاشنى هاى ترشى مانند آبلیمو، زرشک و آب نارنج ترش 

شده باشند.
وى همچنین اســتفاده از دمنوش ها را نیز براى دفع سموم موثر دانست و بیان 
کرد: به عنوان مثال اســتفاده از دمنوش بهارنارنج یا عرق بهارنارنج به ویژه در 

کسانى که دچار استرس هستند نیز کمک کننده است.
او ادامه داد: مصرف ساالد کاهو به همراه کرفس، هویج رنده شده و لبوى پخته 

شده نیز در دفع سموم موثر است.
این متخصص طب ایرانى با اشــاره به نقش میوه ها در دفع ســموم ناشى از 
آلودگى هوا از بدن، اظهار کرد: سیب و انار شیرین و انجیر تازه نیز کمک کننده 

خواهد بود.

وى افزود: استفاده از گردو، بادام شیرین و فندق بخصوص به شکل خام نیز 
کمک کننده است.

وى با اشاره به تاثیر بسزاى مصرف مایعات در دفع سموم،  اظهار کرد: مصرف 
به اندازه مایعات به ویژه آب موثر است. همچنین افراد مى توانند شیر را به همراه 

گردو و یا بدون آن نیــز مصرف کنند تا 
شاهد دفع ســموم و آلودگى ها از بدن 

خود باشند.

اگر داراى ناراحتى هاى معده هستید به شما توصیه مى کنیم از این میوه بخورید 
تا از معده درد رهایى پیدا کنید.

برخى اوقات ناراحتى معده،شــبیه زخم معده است. اما آزمایش ها نشان داده اند 
که چنین نیست. ممکن است آن را سوء هاضمه بنامید، ولى پزشکان این حالت 
را " سوء هاضمه بدون زخم" نام نهاده اند و این بدان معنى است که فرد به نوعى 
ناراحتى معده دچار مى شود که گهگاه با دل درد و تهوع همراه مى باشد و غالباً به 
دنبال خوردن غذا اتفاق مى افتد که نوعى حساسیت فوق العاده معده مى باشد. 
بررسى هاى پژوهندگان هندى بر روى تعدادى بیمار نشان داد که موز مى تواند 
درمان این حساسیت باشــد. این مداواى سنتى، ســبب رفع آشفتگى معده ،به 

خصوص تسکین سوء هاضمه شد.
پس به این ترتیب معلوم مى شود که موز چهار برابر مؤثرتر از دارونماها بوده است.
دکتر رونالد هافَمن، نویسنده مقاله مى گوید: «چنانچه از دل درد و سوء هاضمه 

رنج مى برید،مصرف روزى یک عدد موز شما را از پزشک بى نیاز مى کند.
از سوى دیگر،در مصرف قهوه اعم از کافئین دار یا بدون کافئین، نهایت احتیاط را 
به کار برید، زیرا طبق بررسى هاى صورت گرفته به وسیله پژوهندگان دانشگاه 

میشیگان،قهوه ممکن است سوء هاضمه ایجاد کند.

چه نوع مواد غذایى بیشتر باعث ناراحتى هاى معده مى شود؟
پژوهندگان آلمانى در بیمارستان مونیخ این پرسش را مطرح ساختند و پاسخى را 

که دریافتند براى شما در زیر آورده ایم :
گاهى معده افراد سالم با خوردن موادغذایى مانند مایونز، کلم، خوراك هاى سرخ 

شده و شور دچار درد شده و از خود واکنش نشان مى دهد.
کســانى که دچار ســوء هاضمه ( بدون زخم ) شــده اند،با صرف قهوه،گوشت 
قرمز،غذاهــاى ســرخ شده،نوشــابه هــاى گازدار و آب میوه بــه درد معده 
گرفتار مى شــوند. افرادى هم کــه زخم معــده دارند، پس از خــوردن قهوه، 
نوشابه هاى گازدار و آب میوه با شــدیدترین واکنش هاى دردناك معده روبرو 
مى شوند.بررسى هاى پژوهندگان هندى بر روى تعدادى بیمار نشان داد که موز 
مى تواند درمان این حساسیت باشد. این مداواى سنتى،سبب رفع آشفتگى معده،به 

خصوص تسکین سوء هاضمه شد.
دکتر رونالد هافَمن، نویسنده مقاله مى گوید:" چنانچه از دل درد و سوء هاضمه رنج 

مى برید، مصرف روزى یک عدد موز شما را از پزشک بى نیاز مى کند.»

ســبزیجات و میوه هایى مانند بروکلى، کرفس، کاهو، انواع توت، 
خیار، ســیب، گوجه فرنگى و کدو ســبز نمونه هایى از مواد 
غذایى با کالرى کم، فیبر باال و اثر ترمیک باال هستند که 
مى توانند به فرآیند کالرى منفى در تغذیه منجر شوند. 
براى مثال 100 گرم کرفس داراى 16 کالرى است 
و بدن براى هضم این مقدار کرفس، به بیش از 16 

کالرى احتیاج دارد.
غذا هاى کالرى منفى غذا هایى هستند 
که کالرى بیشترى براى هضم، نسبت 
به آنچه در آن هــا وجود دارد، مصرف 
مى کنند. این بدان معنى است که شما 
مى توانید مقدار زیادى از این غذا ها 
را بدون در نظر گرفتن حجم یا مقدار 

آن، مصرف کنید.

سبزیجات برگ سبز    
کالرى منفى در حقیقت اصطالحى اســت که در آن انرژى یا کالرى که 
براى هضم مواد غذایى مصرف مى شود، بیشتر از انرژى یا کالرى است 

که به بدن وارد مى کنند. 
غذا هاى کالرى منفى غذا هایى هستند که کالرى بیشترى براى هضم، 
نسبت به آنچه در آن ها وجود دارد، مصرف مى کنند. این بدان معنى است 
که شما مى توانید مقدار زیادى از این غذا ها را بدون در نظر گرفتن حجم 
یا مقدار آن، مصرف کنید. در هر صورت بدن شما به کالرى بیشترى نیاز 
دارد تا آن ها را هضم کند و به نوعــى کالرى ورودى از آن ماده غذایى را 

خنثى مى کند.
غذا هاى کالرى منفى معموال گیاهان و سبزیجاتى هستند که سرشار از 

فیبر و مقادیر زیادى آب هستند. فیبر موجود در این غذا ها باعث افزایش 
متابولیسم در افراد مى شود، زیرا فیبر نیاز به زمان بیشترى براى سوخته 

شدن در بدن دارد و در نتیجه متابولیسم بدن افزایش مى یابد.  
ســبزیجات و میوه هایى مانند بروکلى، کرفس، کاهو، انواع توت، خیار، 
سیب، گوجه فرنگى و کدو ســبز نمونه هایى از مواد غذایى با کالرى کم، 
فیبر باال و اثر ترمیک باال هستند که مى توانند به فرآیند کالرى منفى در 

تغذیه منجر شوند. 
براى مثال 100 گرم کرفس داراى 16 کالرى است و بدن براى هضم این 

مقدار کرفس، به بیش از 16 کالرى احتیاج دارد.

کالرى منفى و الغرى
همانطور که مى دانید هر نوع ماده غذایى که شما مى خورید، داراى کالرى 
است. برخى از این مواد غذایى، اما على رغم اضافه کردن کالرى به بدن، 

هیچ گونه ارزش تغذیه اى نداشته و فقط باعث افزایش وزن شما مى شود. 
تقریبا تمام شیرینى ها، خوراکى ها و تنقالت سوپرمارکتى نیز در این گروه 

قرار مى گیرند.
از طرف دیگر مــواد غذایى که داراى مقادیر زیادى فیبر و آب هســتند، 
معموال کم کالرى هســتند و هضم آن ها نیاز به انرژى و سوخت شدن 
کالرى بیشترى دارد. کرفس یکى دیگر از بهترین مواد کالرى منفى است.
بنابراین، غذا هــاى کالرى منفى مى توانند بــه روند کاهش وزن کمک 
کنند، زیرا آن ها عالوه بر کم کالرى بودن، کالرى بیشــترى را نسبت به 
غذا هاى طبیعى مصرف مى کنند. اما نکته بسیار مهمى که نباید آن را از 
یاد برد، این است که نباید تنها با مصرف مواد غذایى با کالرى منفى انتظار 
معجزه را داشته باشیم، زیرا آن ها نه تمام رژیم الغرى، بلکه فقط عضوى 
از مسیر کاهش وزن هســتند در حالى که عوامل زیادى در روند الغرى 

تاثیرگذار هستند.

اســتاد روانپزشکى 
دانشــگاه علوم 
پزشــکى شهید 
بهشــتى گفت: 
موقعى که انسان در 
شرایط و موقعیتى قرار 
مى گیرد و از یک فاکتور و 
عامل مشخص دچار نگرانى و 
وحشت مى شود را فوبیا یا ترس 

مى گوییم.
فوبیا یا ترس واکنش بیش از حد و غیر منطقى است. 
اگر فوبیا داشته باشید، هنگامى که با منبع ترس مواجه مى شوید، ممکن 
اســت حس عمیقى از نگرانى و یا ناامیدى در شما ایجاد شود. این ترس 
مى تواند یک مکان، موقعیت یا شــىء خاص باشد. برخالف اختالالت 

اضطراب عمومى، فوبیا معموال به چیزى خاص مرتبط مى شود.

فوبیا چیست؟
تاثیر فوبیا مى تواند متفاوت باشــد؛ مى تواند فقط کمى آزار دهنده باشد 
یا مى تواند شما را به شــدت ناتوان کند. افراد مبتال به فوبیا اغلب متوجه 
مى شوند که ترس آنها غیر منطقى است اما قادر نیستند کارى براى مقابله 
با این ترس انجام دهند. چنین ترس هایى مى توانند کار، مدرسه و روابط 

شخصى را مختل سازند.

علل فوبیا
عوامل ژنتیکى و محیطــى مى توانند موجب ترس و اضطراب شــوند. 
کودکانى که یکى از بســتگان نزدیک آنها دچار اختالل اضطراب باشد 
بیشتر در معرض خطر ابتال به فوبیا هستند. تجربه حوادث ناگوار، مانند 
غرق شدگى، مى تواند موجب بروز فوبیا شود. قرار گرفتن در فضاهاى بسته، 
ارتفاع بسیار زیاد و گزش حشرات و یا حیوانات مى توانند منابع فوبیا باشند.

افراد مبتال به شرایط جسمانى یا مشکالت خاص سالمتى، اغلب فوبیا 
دارند. افرادى که دچار ضربه یا آسیب مغزى شده اند احتمال زیادى وجود 
دارد که دچار فوبیا شوند. سوء مصرف مواد و افسردگى نیز با فوبیا مرتبط 

است.
فوبیا عالئم خاصى از بیمارى هاى شدید روانى مانند اسکیزوفرنى دارد. 
در اسکیزوفرنى، افراد داراى توهمات بصرى و شنیدارى، خیاالت باطل، 
پارانویا، عالئم منفى مانند ناتوانى در لذت بردن و عالئم آشفتگى یا در هم 

ریختگى هستند.
فوبیا ممکن است غیر منطقى باشد، اما افراد مبتال به فوبیا در آزمون هاى 

واقعى بیمارى خود را نشان داده اند.

آگروفوبیا
آگروفوبیا یا ترس از حضور در مکان هاى شلوغ؛ آگروفوبیا ترس 
از مکانها یا موقعیت هایى که نمى توانید از آنها فرار کنید. خود 
کلمه آگروفوبیا به ترس از فضاهاى باز اشاره دارد. افراد مبتال 
به آگروفوبیا از وجود جمعیت زیاد در خارج از منزل مى ترسند. 
آنها اغلب از موقعیت هــاى اجتماعى اجتناب مى کنند و در 

خانه هایشان مى مانند.
بسیارى از افراد مبتال به آگروفوبیا از آن مى ترسند که در مکانى 

که نمى توانند فرار کنند، دچار حمله هراس شوند. افراد مبتال به 
مشکالت سالمتى مزمن ممکن است از این مسئله ترس داشته 

باشــند که در یک منطقه عمومى یا جایى که هیچ کمکى در دسترس 
نباشد، نیاز به اورژانس پزشکى داشته باشند.

فوبیاى اجتماعى
فوبیایى اجتماعى به عنوان اختالل اضطراب اجتماعى نیز نامیده مى شود. 
این نوع فوبیا نگرانى شدید در مورد شــرایط اجتماعى است و مى تواند 
منجر به خود انزوایى شود. ترس اجتماعى مى تواند به حدى شدید باشد 
که ساده ترین تعامالت، نظیر سفارش دادن در رستوران یا پاسخ دادن به 
تلفن، باعث وحشت شوند. افراد مبتال به فوبیاى اجتماعى اغلب به اجتناب 

از رویارویى با موقعیت هاى عمومى عادت مى کنند.

انواع دیگر فوبیا
بسیارى از افراد از موقعیت یا اشــیاء خاصى متنفرند، اما در مورد فوبیاى 
واقعى، ترس باید در زندگى روزمره تداخل ایجاد کند. در اینجا چند مورد از 

رایج ترین موارد فوبیا ارائه مى شوند:
ترس از سخنرانى عمومى: این نوع فوبیا به عنوان اضطراب عملکرد یا 
ترس از صحبت در مقابل مخاطبان و حضار، شناخته شده است. افراد مبتال 
به این نوع فوبیا، عالئم فیزیکى شدید دارند؛ حتى زمانى که فکر مى کنند 
که در مقابل گروهى از مردم قرار دارند. درمان مى تواند شامل گفتار درمانى 

یا دارو باشد.

ترس از ارتفاع: این نوع فوبیا ترس از ارتفاعات است. افراد مبتال به این نوع 
فوبیا از کوه ها، پل ها و یا طبقات باالى ساختمانها اجتناب مى کنند. عالئم 
این فوبیا شامل َدَوران سر، سرگیجه، عرق کردن و احساس بیهوش شدن 

و یا از دست دادن هوشیارى است.
ترس از فضاى بسته: این نوع فوبیا ترس از فضاهاى بسته و یا تنگ است. 
در صورتى که بیمار از رانندگى در ماشین یا سوار شدن آسانسور اجتناب 

کند، مى تواند بسیار ناتوان کننده باشد.
ترس از شب و تاریکى: ترس از شب تقریبا همیشه به عنوان ترسى معمول 
از دوران کودکى آغاز مى شود. هنگامى که این ترس از دوران نوجوانى 

مى گذرد، فوبیا در نظر گرفته مى شود.
ترس هاى اجتماعى: افرادى که از لحاظ ژنتیکى مستعد اضطراب هستند 
ممکن است در معرض خطر ابتال به فوبیا باشند. سن، وضعیت اجتماعى 
اقتصادى و جنسیت به نظر مى رسد تنها براى انواع خاصى از فوبیا عوامل 
خطر محسوب شوند. به عنوان مثال، زنان بیشتر احتمال دارد که دچار انواع 
فوبیا حیوانى شوند. کودکان و یا افرادى که داراى وضعیت اقتصادى اجتماعى 

پایینى هستند احتمال بیشترى دارد به ترس هاى اجتماعى مبتال شوند.

عالئم فوبیا
شایع ترین و ناتوان کننده ترین نشانه فوبیا عبارتند از: تپش قلب و افزایش 
ضربان-تنگى نفس-صحبت هاى بریده یا ناتوانى در صحبت کردن-

خشکى دهان-ناراحتى هاى گوارشى- حالت تهوع- باال رفتن فشار خون 
- لرز - درد یا تنگى قفسه سینه - احساس خفگى- سرگیجه یا سیاهى 

رفتن چشم- عرق کردن شدید- احساس قریب الوقوع بودن تهدید.

تکنیک هاى درمانى
درمان براى فوبیا مى تواند شــامل تکنیک هاى درمانى، داروها یا 

ترکیبى از هر دو باشد.
درمان رفتارى شناختى. درمان رفتارى شناختى معمول ترین درمان 
براى انواع فوبیا است. این نوع درمان شامل قرار گرفتن در معرض 
منبع ترس در یک محیط کنترل شده است.این درمان مى تواند حساسیت 

فرد را به منبع ترس کم کند و اضطراب را کاهش دهد.
این درمان بر شناسایى و تغییر افکار منفى، باورهاى ناکارآمد و واکنش هاى 

منفى به وضعیت هراس آور تمرکز دارد.

دارو درمانى  
داروهاى ضد افســردگى و داروهاى ضد اضطراب مى توانند به کاهش 
واکنش هاى احساسى و فیزیکى نسبت به ترس کمک کنند. اغلب ترکیبى 
از دارو و روان درمانى بیشترین تاثیر را دارد. اگر دچار فوبیا هستید، بسیار 
مهم است که به دنبال درمان باشید. غلبه بر فوبیا مى تواند دشوار باشد، اما 
امکان پذیر است. با درمان مناسب، مى توانید یاد بگیرید که ترس خود را 

مدیریت کنید و یک زندگى سازنده و موفق داشته باشید

ترس از عامل نامشخص را اضطراب گویند
وى ادامه داد: گاهى از یک چیز نامشخص و نامعین است که آن را اضطراب 
مى گوییم. موقعى که عامل تهدید کننده مشخص باشد ترس و اگر عامل 

تهدید کننده مشخص نباشد اضطراب گویند.
استاد روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى اضافه کرد: هراس 
حمله اضطرابى شدید اســت که پانیک مى گویند و در این حال شخص 
احساس مى کند قلبش مى خواهد بایستد و طپش قلب و عالئم جسمى 
مختلف دارد.شمس متذکر شــد:  فوبیا ترس از یک عامل تهدید کننده 
مشخص را گویند که انواع مختلف دارد و از ترس از عوامل محیطى مثل 
حیوانات، رعد و برق یا ترس از موقعیت هاى خاص مثل ترس از ارتفاع یا 
ترس قرار گرفتن در جمع آدم هاى غریبه که ترس اجتماعى گفته مى شود.

وى افزود: معموال این افراد کسانى هستند که از انشا خواندن، سخنرانى 
و کنفرانس دادن خوددارى کرده و احساس مى کنند مردم اینها را بررسى 

و زیر نظر دارند.

فوبیا درمان پذیر است
دارد شــمس درباره درمان پذیر بودن فوبیــا گفت:  فوبیا  درمــان 

و غالبا درمان هاى غیر دارویــى و رفتارى 
است و توسط روانشناســان بالینى انجام 
مى شــود. گاهى ممکن است فرد عوارض 

این مشکالت را پیدا کند؛ مثال فرد به 
علت هراس اجتماعــى که دارد و 

در موقعیت هاى مختلف دچار 
مشکل شده دچار افسردگى 

باشد.
کــرد:  تصریــح  وى 
معموال بهتر این است 
معاینه  روانپزشــک 
اولیه کند و اگر دید فرد 
خالص فوبیا داشت به 
روانشناس بالینى ارجاع 

مى دهد.

اگر نوشــیدنى هایى مانند آب میوه یا نوشیدنى کافئین دار با دارو مصرف شــود با کاهش اثربخشى دارو هاى خاص، 
سالمت انسان را به خطر مى اندازد.

بــراى مصــرف دارو از نوشــیدنى هایى اســتفاده نکنیــد که باعــث تداخــل دارویى مى شــود و اثــر دارو را 
کم مى کند. 

شاید در بین ما هنوز هم عده اى باشند که گمان کنند مصرف قرص و دارو با بعضى 
از نوشیدنى ها مفید اســت اما از این نکته غافلیم که اگر نوشیدنى هایى مانند 
آب میوه یا نوشیدنى  کافئین دار با دارو مصرف شود با کاهش اثربخشى داروهاى 

خاص، سالمت انسان را به خطر مى اندازد.

باید از انجام یکسرى فعالیت هاى تسریع و تشدید کننده مانند باال و پایین رفتن از پله ها و دو زانو و چهار زانو نشستن 
خوددارى کرده و در صورت امکان جهت بهبود درد زانو از دستشویى فرنگى استفاده کنند.

 یک متخصص ارتوپدى گفت:کاهش وزن داروى شفابخش درد زانو است.
دکتر مازیار ملک زاده با اشاره به عوامل دخیل در ایجاد زانودرد، عنوان کرد: کهولت سن، بیمارى هاى زمینه اى مانند 

قند خون، اختالالت تیروئیدى و خصوصا چاقى و اضافه وزن از مهمترین این عوامل است.
وى گفت: افرادى که از زانودرد رنج مى برند، در صورت چاقى باید با رژیم مناسب و مراجعه به پزشک و تغذیه مناسب 
هرچه ســریع تر نســبت به کاهش وزن اقدام کنند.وى افزود: کاهش مصرف مواد کربوهیدرات مانند نان و برنج و 

ماکارونى و میوه هاى شیرین در کاهش وزن بسیار موثر است.

درد زانو را
 با یک روش ساده 

از بین ببرید

نوشیدنى هایى که
 نباید همراه با دارو 
مصرف 
شود

 انواع فوبیا را بشناسید و درمان آن را جدى بگیرید!

خوراکى هایى که هر چقدر بخورید چاقتان نمى کند!

موز براى درمان
 درد معده شما مفید است

بهترین دمنوش
براى سم زدایى بدن

ث تداخــل دارویى مى شــود و اثــر دارو را 

 با بعضى 
 مانند 
هاى 

 نباید همراه با دارو
مصرفمصرف 

شودش

! گ

داردــمس دربارهدرمان پذیر بودنفوبیــا گفت:  فوبیا درمــان 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 567 مورخ 1401/01/29 آقاى احسان بهادر نجف آبادى فرزند محمد 
کریم ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 94/80 متر مربع قسمتى از پالك شماره 
8 فرعى از 111 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – طبق 
قولنامه عادى از طرف عزت مهربانى مع الواســطه به متقاضى واگذار شده است. . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/18 – م 
الف:1430567 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/10/100 

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

رسمى
شــماره نامه: 140160302016000357  – تاریــخ: 1401/04/16 -  برابر راى 
شماره 140160302016000248 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم زهره نادرى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 52 صادره از تیران در یک درب باغ به مساحت  04 . 1539 متر مربع پالك 
2232 فرعى از 1 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى خانم 
فاطمه امانى فرزند کربالیى اسماعیل 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 – م الف: 1359562 - رئیس ثبت اسناد و امالك 

تیران - سید محمد حسن مصطفوى/9/345

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 ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027010716 مورخ 1401/09/23 اشرف هادى فرزند 

محمدحسین بشماره شناسنامه 45 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649720169 
در سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10510 
فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261/90 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140160302027010715 مورخ 1401/09/23 مرتضى عرب 
مومنى محمدآبادى فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 3691 صادره از اصفهان 
بشماره ملى 5649281564 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 10510 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 261/90 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/10/03 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/18- م الف: 1430017- 
کفیل منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان – ســیدمجتبى موسى کاظمى 

محمدى/9/347 

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به شماره پالك 2999 فرعى از 1 اصلى 
واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام سیدحسن مظاهرى 
تهرانى و نرجس سلمانى در جریان ثبت مى باشد و تحدید حدود بعمل نیامده است 
اینک بنا به دستور ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 

1401/10/24 ساعت 9 صبح در محل، شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشار:1401/10/03 - م الف: 1429789 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و 

کرونـ  سیدمنصور موسوى/9/349  

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

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 4090 و 4089 مورخ 1401/06/14  خانم مریم حجتى نجف آبادى  
فرزند احمد نســبت به چهار دانگ مشاع و آقاى محســن صحراگرد نجف آبادى 
فرزند محمد صادق نسبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
118/17  متر مربع قسمتى از پالك شــماره 3 فرعى از 1000 اصلى واقع در قطعه 
5بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول :1401/10/3 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/18 – م الف: 
1429714 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/9/350
 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 

و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3764-1401/06/03 خانــم  دل آرام حیــدرى برنجکانى  فرزند 
کوچکعلى ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 100/15 متر مربع قسمتى از پالك 
شــماره 374 اصلى  واقع در قطعه 10بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى 
مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/3 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم : 1401/10/18 – م الف:1429550 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/9/352 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 4371-1401/07/10  آقاى علیرضا عبداله نجف آبادى  فرزند احمد  
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 126 متر مربع قسمتى از پالك شماره 6 فرعى 
از 420اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان – طى گواهى 
حصر وراثت شــماره 230-72/10/12 و فرم19 مالیاتى . تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/18  - م الف:1429749 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/9/354 

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

شــماره:140160302026015952-تاریخ:1401/09/30-برابر راى شــماره 
140160302026005847 مورخ 1401/04/21موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى 
اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
مالکیت خانم مرجان على خانلى به شناســنامه شــماره 0590377485 کدملى 
0590377485 صادره ساوه فرزند مهدى ششدانگ به مساحت  02 32  مترمربع 
پالك شماره 77فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى طبق سند انتقال 48969 مورخ 

1399/8/17دفترخانه 421 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 
- م الــف: 1430606 – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شــمال اصفهان

 – سید اسد اهللا موسوى /9/356

آگهى فقدان  پرونده ثبتى  پالك  468 قطعه 2 نجف آباد
1- طبق دفتر احصائیه  ششدانگ پالك 468 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان بنام حسین سلطانى فرزند جعفر به ش ش 15255 به نسبت دو دانگ 
مشاع و خورشید سلطان و فاطمه بدیهى فرزند جعفر به نسبت دو دانگ مشاع بالسویه 
و غالمرضا سلطانى به نســبت دو دانگ مشاع از ششدانگ تقاضاى ثبت پذیرفته و 

بنامشان در جریان ثبت مى باشد . 
2- سپس برابرسند انتقال شــماره 21216-37/11/3 دفتر 23  تمامت سه دانگ 
مشــاع ازششــدانگ  پالك فوق از طرف جمیله منتظرى فرزند حسین به ش ش 
19440 و خورشید سلطان فرزند جعفر به ش ش 18122 به رمضانعلى عینى فرزند 
رمضان به ش ش 19205  انتقال قطعى یافته است که نسبت به فروشندگان خورشید 

یکدانگ مشاع و جمیله دو دانگ مشاع مى باشد .
- سپس برابرســند انتقال شــماره 26513-40/7/2 دفتر 23  تمامت نیم  دانگ 
مشاع ازششدانگ  پالك فوق از طرف فاطمه بدیهى  به ملک کافى موسوى فرزند 

حسینعلى به ش ش 579   اصداق یافته است .
3- سپس برابرسند انتقال شماره 3437-44/7/3 دفتر 88  تمامت نیم دانگ  مشاع 
ازششدانگ  پالك فوق از طرف ملک کافى موسوى  فرزند حسینعلى به ش ش 579  

به رمضان عینى نامبرده  انتقال قطعى یافته است .
 4- سپس برابرسند انتقال شماره 33455-58/2/2 دفتر 88  تمامت دو دانگ  مشاع 
ازششدانگ  پالك فوق از طرف غالمرضا سلطانى فرزند جعفر به ش ش 95 بوکالت 

جعفر سلطانى فرزند غالمرضا به رمضان عینى نامبرده  انتقال قطعى یافته است .
5- سپس برابرسند انتقال شماره 30512-54/4/31 دفتر 37  تمامت یکدانگ  مشاع 
ازششدانگ  پالك فوق از طرف رمضان عینى به زهرا سالدروگر فرزند على به ش 

ش 432   اصداق  یافته است .
6- سپس برابرسند انتقال شماره 40772-59/6/9 دفتر 88  تمامت یکدانگ  مشاع 
ازششدانگ  پالك فوق از طرف رمضان نامبرده  به شهناز فقهى نجف آبادى فرزند 

جعفر به ش ش 1038  اصداق  یافته است .
7-  سپس برابرسند انتقال شــماره 45288-60/3/18 دفتر 88  تمامت یکدانگ  
مشاع ازششدانگ  پالك فوق از طرف رمضان عینى به ایران غیور نجف آبادى فرزند 

محمود به ش ش 329   اصداق  یافته است .
8-   سپس برابرسند انتقال شــماره 81343-64/2/24 دفتر 23  تمامت یکدانگ  
مشاع ازششــدانگ  پالك فوق از طرف رمضان  عینى به اکرم معین  نجف آبادى 

فرزند حسینعلى به ش ش 18  اصداق  یافته است .
9- سپس برابر گواهى حصر وراثت شماره 656-70/7/16 و فرم 19 دارایى رمضان 
عینى  نامبرده فوت نموده است . وراث حین الفوت او عبارتند از :احمد- محمود – 
حسین – محمد حسن – محمدرضا – فاطمه بیگم – خدیجه – بلقیس  ( فرزندان) 
وجمیله عینى (مادر)  و رباب اســماعیلى  ( عیال ) غیر از نامبردگان وراث دیگرى 

ندارد . 
10-  سپس برابر گواهى حصر وراثت شماره 106-71/12/9 و فرم 19 دارایى جمیله 
عینى  نامبرده فوت نموده است . وراث حین الفوت او عبارتند از :احمد- محمود – 
حسین – محمد حسن – محمدرضا – فاطمه بیگم – خدیجه – بلقیس  ( فرزندان 

) و رباب اسماعیلى  ( عیال ) غیر از نامبردگان وراث دیگرى ندارد.
11- سپس برابر گواهى حصر وراثت شماره 4659-86/7/10 و فرم 19 دارایى محمد 
حسن  نامبرده فوت نموده است . وراث حین الفوت او عبارتند از:  فهیمه- عظیمه  ( 

فرزندان ) و اکرم معینى   ( عیال ) غیر از نامبردگان وراث دیگرى ندارد.
  لذا بدینوســیله آگهى میشــود تا چنانچه اشــخاصى نســبت به پالك مرقوم از 
تاریخ انتشــار بمــدت 60 روز داراى اعتراض یــا مدعى نقل و انتقاالت رســمى 
در بــاال مى باشــند یــا پالك فــوق به نفع شــخص یا اشــخاصى بازداشــت 
مــى باشــد و ایــن اداره از آن اطالعى نــدارد مــدارك و دالئل خــود را به این 
اداره تســلیم نمایند تا مورد رســیدگى قرار گیرد . تاریخ انتشــار:1401/10/03 
– م الــف:1430829 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك نجــف آبــاد 

– حجت اله کاظم زاده اردستانى/9/358

نماینده اصفهان وظیفه مدیریت استان را انتقال شرایط 
ویژه اصفهان به مسئوالن ملى دانست و گفت: ممنوعیت 
استفاده از مازوت در تهران رعایت مى شود و با توجه به 
اینکه شــرایط اصفهان به مراتب حساس تر است انتظار 
داریم این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین 
مدیریت استان باید این موضوع را محکم تر پیگیرى کند.

امیرحسین بانکى پورفرد گفت: بیشتر از 10 روز است که 
در نیروگاه برق شــهید منتظرى اصفهان مازوت سوزى 
آغاز شده اســت، به عالوه کوره هاى آجرپزى فراوانى 
نیز در مجاورت و نزدیکى اصفهان وجود دارد که نقش 
قابل توجهى در آلودگى هوا دارد و انتظار داریم که مدیران 

استان، محیط زیست و قوه قضائیه با تخلفات این واحدها 
محکم و قاطعانه برخورد کنند.

وى وظیفه مدیریت استان را انتقال شرایط ویژه اصفهان 
به مسئوالن ملى دانســت و گفت: نمایندگان اصفهان 
همان گونه که در گذشته جلوى مازوت سوزى را گرفتند، 
اکنون نیز خواستار آن هستند و در این زمینه همه اتفاق 
نظر دارند که در شــرایط کنونى به هیچ وجه نباید اجازه 
مصرف سوخت مازوت در این شهر صادر شود؛ اما محیط 
زیست مجوز استفاده از سوخت مازوت را در نیروگاه برق 
منتظرى صادر کرده است، درحالى که سازمان حفاظت 
محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجراى قانون است.

سرپرست مرکز پیش بینى و مخاطرات جوى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان از ورود سامانه سرد بارشى به 

استان از عصر پنجشنبه یکم دى ماه خبرداد.
لیال امینى شدت فعالیت این سامانه بارشى را در مقایسه با 
موج بارشى دو هفته گذشته مطلوب ارزیابى کرد و گفت: 
بارش ها روز شنبه سوم دى ماه (امروز)  کالنشهر اصفهان 
و مناطق مرکزى را نیــز دربرمى گیرد. وى گفت: بارش 
برف و باران، مه آلودى هوا و کاهش دید ناشى از مه تا فردا 
یکشنبه پیش بینى مى شود. اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان همچنین نسبت به تشدید فعالیت سامانه سرد 
بارشى هشدار ســطح نارنجى صادر کرد. هشدار سطح 

نارنجى زمانى صادر مى شــود که پدیده اى جوى اثرات 
منفى به دنبال داشته باشد و خسارت هاى احتمالى را سبب 
شود. هشدار نارنجى رنگ جهت آماده باش دستگاه هاى 
مسئول براى مقابله با یک پدیده خسارت زا صادر مى شود.
در اطالعیه هواشناسى استان اصفهان آمده است فعالیت 
این سامانه طى روز شنبه سوم دى ماه (امروز) اکثر مناطق 
را در برمى گیرد و افت محسوس دما تا اواخر امروز شنبه 

در سطح استان پیش بینى شده است.
هواشناســى اصفهان توصیه کرده که هم استانى ها در 
سفرهاى برون شهرى احتیاط کرده و تجهیزات زمستانى 

به همراه داشته باشند.

مازوت سوزى در تهران ممنوع 
و در اصفهان مجاز است!

ادامه بارش برف و باران
 در اصفهان تا فردا

انهدام باند سارقان باغ 
فرمانده انتظامى شهرستان تیران وکرون از دستگیرى 
اعضاى باند سارقان باند باغ ها و اعتراف متهمان به 10 
فقره سرقت خبر داد. سرهنگ یوسف بهرام پور گفت: در 
حالى که این افراد قصد داشـتند به وسـیله یک پراید از 
شهرستان خارج شوند آن ها را  دستگیر کردند. متهمان 
سـه مرد و یک زن بودند که با تشکیل یک باند اقدام به 
سـرقت محصوالت باغى و تجهیزات و اقـالم موجود 

درباغ ها مى کردند.

گازگرفتگى 7 کودك 
مدیـر روابط عمومـى اورژانس و فوریت هاى پزشـکى 
اصفهان از مسـمومیت هفـت کودك خبـر داد. عباس 
عابدى اظهار کرد: سـاعت 20:09 چهارشـنبه سـى ام 
آذر حادثه مسـمومیت با گاز CO به علت مسدود شدن 
دودکش بخـارى، گـزارش شـد. وى افـزود: هفت نفر 
شامل چهار پسربچه و سه دختربچه در پى این حادثه به 

بیمارستان منتقل شدند.

احتکار  آرد و روغن 
جانشین فرمانده انتظامى استان از کشف اقالم مایحتاج 
عمومـى بـه ارزش 30 میلیـارد ریال کـه در یک منزل 
مسـکونى در فالورجـان احتکار شـده بودند خبـر داد. 
سردار محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: در نتیجه این 
عملیات 226 کیسه آرد 40 کیلویى و تعداد780 بطرى 

روغن خوراکى کشف شد.

خبر

مریم محسنى
اقامتگاه هاى بومگردى ســوت و کور اســت و ســر از 
سایت هاى فروش درآورده اند. گردشگرى اصفهان از دو 
سال پیش حال و روز خوبى ندارد و فعاالن عرصه گردشگرى 
پیش بینى مى کنند که در بهار امســال هم گردشــگرى 

اصفهان چندان دندانگیر نباشد.
بعد از دو سال از همه گیرى کرونا خیلى ها منتظر بودند رونق 
به گردشگاه ها برگردد و صنعت گردشگرى اصفهان کمى 
جان بگیرد اما خیلى ها نسبت به آمدن بهار سال 1402 و 

رونق گردشگرى در سال آینده هم چندان امیدوار نیستند.
با وجود اینکه بهار امســال روى خوش به گردشــگرى 
اصفهان نشان داد و آمارها در این دوران حکایت از بازدید 
یک میلیون و 310هزار و 160 نفر از بناهاى تاریخى استان 
داشت و تابستان هم مى رفت تا اصفهان با ثبت 512 هزار و 
98 بازدید از آثار تاریخى سالم دلپذیرى به پاییز داشته باشد 
اما به یکباره ورق برگشت و بازار گردشگرى رو به افول رفت 
و با لغو بیش از 80 درصد از تورهاى خارجى ظرفیت اشغال 

هتل ها هم 15 درصد ریزش کرد.
فعاالن گردشــگرى حاال از این موضوع ابراز نگرانى مى 

کنند و مى گویند بسیارى از کسانى که در این عرصه فعالیت 
مى کردند به فکر افتاده اند کــه در عرصه دیگرى فعالیت 

کنند.
به گفته رئیس جامعه هتلداران اصفهان ، قریب به 80 درصد 
تورهاى خارجى که به طور عمده در مهر و آبان هرسال به 
ایران و اصفهان مى آمدند، لغو شد و این اتفاق مبین این است 
که ضربه شدیدى به بخش اقامتى و کلیه بخش هاى صنعت 

گردشگرى اصفهان خورده است.
بیگى با اشاره به فراز و نشــیب هایى که در طول چند سال 
اخیر، گردشگرى و ازجمله بخش اقامتگاه هاى اصفهان از 
سر گذرانده اند، گفته: فعاالن عرصه گردشگرى هر زمان با 
مسائلى روبه رو هستند و هنوز مشکالت قبلى حل نشده یا 
به محض عبور از آنها و رسیدن به یک تعادل نسبى، اتفاق 
جدیدى رخ مى دهد که بسیارى از آنها را دچار ورشکستگى 

مى کند.
آنطور که رئیس جامعه هتلداران اصفهان مى گوید، ظرفیت 
اشغال هتل هاى اصفهان تا قبل از این بین 40 تا 60 درصد 
بوده اســت، اما حاال آمارها نشان از اشــغال 15 درصدى 

هتل هاى اصفهان دارد.

وى عالوه بر شرایط متزلزلى که براى گردشگرى اصفهان 
رخ داده، تصویب برخى از طرح هــا در رابطه با حامل هاى 
انرژى در مجلس را به سخت تر شدن شرایط براى هتلداران 
و صاحبان اقامتگاه ها دانسته و تصویب طرح افزایش نرخ 
برق براى صنعت را عاملى براى تزلزل بیشتر گردشگرى در 

اصفهان برشمرده است.
به گفته بیگى، طبق این مصوبه، قیمت برق مراکز اقامتى 
حدود شــش و نیم برابر افزایش خواهــد یافت و صنعت 

گردشگرى در اصفهان را کم فروغ تر خواهد کرد.
در همین رابطه نایب رئیس جامعه حرفه اى اقامتگاه هاى 
بومگردى و صاحب یکى از اقامتــگاه هاى بومگردى در 
شهرستان خوروبیاباك نیز در این باره چندى پیش اعالم 
کرد که از نوروز امسال شرایط بهتر و رزروها در حال انجام 
بود؛ بعد از تابستان، شروع تردد گردشگران خارجى بود که در 
شرایط اخیر همه تعطیل شد و برگشتند. با پایان فصل گرما، 
کم کم برخى از اقامتگاه ها باز کرده بودند اما با شرایط پیش 
آمده و نبود گردشگر، اکثر مراکزى که نیروى کار داشتند 
و باید حقوق مى دادند، بستند چراکه نمى توانستند هزینه 
هایشان را پرداخت کنند. در همین شرایط، هزینه آب و برق 

افزوده شده و به همین خاطر کار کردن براى آنها سخت شد.
به گفته آل داوود، به هــر صورت اگر زمانــى این مراکز 
درآمد داشتند و گردشگر بود، شاید خیلى فشار به آنها وارد 
نمى شد ولى با این مشکالت اکثر صاحبان بومگردى ها که 
در خانه شان زندگى مى کنند و بخشى از آن را به بومگردى 
تبدیل کرده اند، چطور مى تواننــد از پس هزینه هاى زیاد 

انرژى بربیایند؟
پدر بومگردى ایران با بیان این صحبت ها، مشکل اصلى 
بومگردى ها در شرایط متزلزل گردشگرى را این موضوع 
دانســت که ســرمایه گذار باید در خانه اى که تبدیل به 
بومگردى کرده است، زندگى کند در حالى که گردشگر و 

درآمد ندارد ولى باید پول برق و گازش ده برابر باشد! شرایطى 
که به گفته وى در نهایت باعث مى شود اکثر بومگردى ها 

مجوزهایشان را باطل کنند.
اصفهان حدود 150هتل، 444 اقامتگاه بومگردى، 70هتل 
ســنتى، 150 مســافرخانه و 230 مهمان پذیر و افزون بر 
35هزار تخت دارد.  این خطه با بیــش از 22هزار بنا و اثر 
تاریخى روزگارى یکى از مقاصد اصلى گردشگران خارجى 
و داخلى در ایران بود تا جایى که در برخى مواقع از لحاظ تعداد 
تخت براى میزبانى گردشگران با مشکالت جدى روبه رو 
مى شد اما اکنون همان میزان فضایى هم که هست از وجود 

گردشگران خالى شده است.

سایت هاى فروش، میزبان اقامتگاه هاى بومگردى اصفهان شده اند 

سرگیجه گردشگرى

رئیس پلیــس امنیت اقتصــادى اســتان اصفهان از 
دســتگیرى 4 اخاللگر بازار ارز و کشــف 7 هزار دالر 
آمریکا از آنان در عملیــات ضربتى ماموران این پلیس 

خبر داد.
ســرهنگ کامران ریاحــى اظهار داشــت: باتوجه به 

نوسانات شدید قیمت ارز در روزهاى اخیر و سوء استفاده 
دالالن در بى ثبات کردن و ایجاد اخــالل در بازار ارز 
طرح برخــورد با دالالن ارزى توســط مأموران پلیس 
امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با 

هماهنگى مرجع قضائى به اجرا گذاشته شد.

وى افزود: در ایــن طرح مأموران طــى یک عملیات 
ضربتى موفق شدند 4 دالل ارزى را حین انجام معامله 
غیرمجاز دستگیر و از این افراد بالغ بر 7 هزار دالر آمریکا 

کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 

اصفهان با بیان اینکه متهمان با توجه به دالیل و مدارك 
موجود و با توجه به قیمت گذارى هاى کذب و غیرواقعى 
و فعالیت گســترده در شــبکه هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى به همراه پرونده براى رســیدگى به جرم خود 

تحویل مرجع قضائى شدند.

دستگیرى 4 اخاللگر 
بازار ارز در اصفهان

.
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01 مدافع اروگوئه اى در جمع 
برزیلى هاى ایران

02

آخرین وضعیت مصدومان اســتقالل اعالم شــد. بر این 
اساس علیرضا رضایى به دلیل اسپاسم عضالنى نتوانست 
استقالل را در دربى همراهى کند و پس از انجام فیزیوتراپى 
و اقدامات درمانى، مشکل او حل شد و با استقالل تمرین 
کرد. عارف غالمى دوران درمان را پشت سر مى گذارد و به 
زودى به تمرینات گروهى اضافه مى شود. ابوالفضل جاللى 
به دلیل مصدومیت در جام جهانى در حال پشت سر گذاشتن 
مراحل درمان است و به زودى به تمرینات گروهى استقالل 
اضافه مى شود. آرش رضاوند به دلیل ضربه اى که به زانوى 
این بازیکن در دربى وارد شده، در حال درمان است. بعد از 
بررسى هاى بیشتر، میزان مصدومیت و زمان بازگشت او 
به تمرینات اعالم مى شــود و گمانه زنى هاى مطرح شده 

دقیق نیست.

آخرین وضعیت 4 مصدوم 
استقالل

04

بعد از درخشش استثنایى لیونل مسى در جام جهانى 2022 
قطر که با قهرمانى آرژانتیــن و قرار گرفتن جام طالیى در 
دست هاى لئو به پایان رسید حاال از پاریس خبر مى رسد که 
باشگاه او پارى سن ژرمن موفق شده موافقت مسى را براى 
تمدید قراردادش جلب کند. روزنامه فرانســوى لوپاریزین 
خبر از توافق مسى و باشگاهش براى تمدید قرارداد او داد 
و سپس روزنامه مارکا در گزارشى اعالم کرد مذاکرات بین 
پى اس جى و مسى درباره تمدید قرارداد او حدود چهار ماه 
در جریان بود. در نهایت دو طرف در آغاز جام جهانى قطر 
به توافق اصولى رسیدند تا خیال پاریسى ها از حفظ ستاره 
آرژانتینى شان راحت باشد. هر چند قرار شد این توافق فعال 
رسانه اى نشود. جزئیات تمدید قرارداد مسى از جمله مدت 
زمان قرارداد ستاره آرژانتینى و همچنین دستمزد او هنوز 

مشخص نیست.

توافق لئو مسى
 و پاریسى ها

03

عارف غالمى در تمرینات استقالل طى روزهاى تعطیلى 
لیگ برتر دچار مصدومیت شد و مدتى دور از میادین است. با 
وجود اینکه غالمى به تمرینات گروهى برگشت اما روز قبل 
از دربى احساس درد کرد و این مسابقه را از دست داد. حاال 
اما غالمى زیر نظر پزشکان استقالل مشغول طى کردن 
دوران درمان خود اســت. او فعال حق حضور در تمرینات 
گروهى را ندارد و زمان بازگشتش مشخص نیست. غالمى با 
حضور در کنار سایر آبى پوشان به صورت اختصاصى تمرین 
کرد. مدافع مصدوم استقالل در جاده تندرستى مجموعه 
انقالب به نرم دویدن پرداخت تا بهبودى کامل را به دست 
آورد. با همه این ها وضعیت مدافع استقالل براى بازى کردن 
مقابل نفت آبادان در هفته سیزدهم مشخص نیست و باید 

دید او به این مسابقه مى رسد یا خیر.

غالمى فعًال 
در جاده تندرستى!

کمتر کسى فکر مى کرد بازیکن تیم ملى فوتسال ایران 
که در اولین فصل حضــورش در بهترین لیگ جهان 
عملکرد قابل توجهى داشت، به خاطر بى توجهى و عدم 

حمایت، 40 روز از شرایط مسابقه دور باشد.
هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتســال اسپانیا که در 
واقع هفته پایانى نیم فصل اول این رقابت ها محسوب 
مى شود، روز چهارشنبه به پایان رسید. این رقابتها بیش 
از 20 روز تعطیل خواهد بود و مجــدداً از 24 دى ماه از 
سر گرفته خواهد شد. تعطیلى 23 روزه نیم فصل لیگ 
فوتسال اسپانیا که نسبت به سالهاى گذشته طوالنى تر 
هم شده است، مى تواند خبر بدى براى یکى از بازیکنان 

تیم ملى ایران باشد.
مسلم اوالدقباد ستاره تیم ملى فوتسال ایران و بهترین 
بازیکن جام ملت هاى آســیا که این فصل به تیم پالما 
اسپانیا پیوست، حدود 15 روز پیش آخرین بازى خود را 
در این تیم انجام داد و براى تمدید مجوز خروج از کشور 

خود، مجوزى که سه ماهه است، به ایران بازگشت.
اوالدقباد امیدوار بــود مجوز او در عــرض یک هفته 

کارهاى ادارى تمدید قراردادش انجام بشــود و بتواند 
زودتر به پالما بازگردد اما با احتساب بازى روز چهارشنبه، 
او سه هفته پایانى در نیم فصل نخست لیگ اسپانیا را 

از دست داد.
از 15 آذر که اوالدقباد براى آخرین بار و دقایق کم براى 
پالما به میدان رفت تــا 24 دى که نیم فصل دوم لیگ 
اسپانیا آغاز مى شود، ستاره تیم ملى ایران نزدیک به 40 

روز از شرایط مسابقه و میادین دور خواهد بود.
این ملى پوش ایران چندى پیش در گفتگویى گفته بود 
که نسبت به حل مشکل او بى توجهى مى شود؛ آن هم 
در شرایطى که کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال در 

جریان مشکلش هستند.
لژیونر فوتسال ایران همراه با حسین طیبى دو بازیکن 
کلیدى پالما در لیگ اسپانیا محسوب مى شود. هرچند 
اوالدقباد به دلیل همین مشکل خروج از کشور تمرینات 
پیش فصل و هفته نخست لیگ اسپانیا را هم از دست 
داد و حاال هم پایان تلخى در نیم فصل اول این رقابتها 
را تجربه مى کند، اما با شروع نیم فصل دوم و افزایش 

حساسیت مســابقات و در پى آن آغاز مراحل پلى آف 
لیگ اسپانیا این مشکل مى تواند دردسرهاى بیشترى 

براى او به همراه داشته باشد.

پایان تلخ نیم فصل اول لیگ اسپانیا براى ستاره ایرانى

فرزین مهرى فوتسالیست ایرانى تیم شیجاژوانگ موفق 
شد در پایان مسابقات لیگ چین، در شرایطى که مدعیان 
بزرگى از کشورهاى برزیل، اوکراین، تایوان و کلمبیا را 
پیش رو داشت، در نهایت با 37 گل زده به عنوان آقاى 

گل رقابت ها دست یابد.
مهرى که در این فصل راهى لیگ چین شده است، اصالتا 
اهل رودبار گیالن محسوب مى شود و فصل گذشته در 

تیم فردوس مشهد حضور داشت. او بعد از عضویت در تیم 
شیجاژوانگ چین توانست نمایش درخشانى از خود به جا 
گذاشته و در نهایت در شرایطى که تیمش در پایان فصل 
در رده ســوم جدول حضور یافت، عنوان فردى برترین 

گلزن مسابقات را به خود اختصاص دهد.
مهرى که گل هاى جذابى را در لیگ این کشور به نام خود 
کرده بود، یکى از گل هاى جالب توجه و تکنیکى اش نیز 

مدت ها به عنوان به تیزر برنامه ویژه فوتسال در تلویزیون 
چین هر روز به بهانه پخش اخبار فوتســال این کشور، 
از شبکه ورزشــى تلویزیون چین در استان هبئى پخش 

مى شد.
احمد اســماعیل پور دیگر لژیونر ایرانى حاضر در لیگ 
چین است که جایزه ســومین بازیکن برتر این رقابت ها 

را از آن خود کرد.

لژیونر ایرانى، آقاى گلى را از مدعیان ربود

«سباســتین پیریز» مدافع اروگوئه اى پــس از توافق با 
مدیرعامل باشــگاه صنعت نفت آبادان به جمع زردپوشان 
خوزستانى پیوســت. این بازیکن اروگوئه اى متولد چهارم 
مارس 1990 اســت و ضمن حضور در دفــاع مى تواند به 
عنوان هافبک دفاعى نیز بازى کند. این بازیکن با ســابقه 
عضویت در تیم ملى زیر 20 ســال اروگوئه، در مقدماتى 
المپیک براى این تیم بازى کرده اســت. سباســتین در 
باشگاه هاى پنارول اروگوئه، آتنا اروگوئه، ریورپالته اروگوئه 

و الشباب عربستان سابقه بازى کردن دارد.

ستاره ایرانى پورتو در تقابل با هم بازى سابق 
خود در پرسپولیس درخشید.

مهدى طارمى پس از جام جهانى، در هفته دوم 
مرحله گروهى لیگ کاپ پرتغال حضور کوتاه 
مدت در زمین داشت، اما در آخرین دیدارشان 
که از شروع نیمه دوم به زمین آمد، توانست 
پنالتى به دست آمده مقابل ویزال را تبدیل به 
گل کند و در کنار آن، نمایش خوبى داشــته 

باشد که همین روند براى او تداوم پیدا کرد.
تیم فوتبال پورتو که مهدى طارمى را براى 

نخســتین بار در رقابت هاى فصل 23-
2022 لیگ کاپ پرتغال در ترکیب و 

خط حمله داشت، در حالى به مصاف 
ژیل ویســنته رفت که این تیم 

هم از على علیپــور به عنوان 
وینگر چپ در جمع نفرات 

اصلى اش بهره مى برد.
در نیمه دوم این مسابقه 
فرصت درخشش مهدى 
طارمى در جدال با على 

علیپور فرا رسید. طارمى که 
در هفته پنجم فصل جارى لیگ برتر پرتغال 
در تقابل با یاران على علیپور موفق به گلزنى 
شده بود، در رقابت هاى لیگ کاپ هم توانست 
همین کار را انجام بدهد و در جریان برترى 

پورتو به گل برسد.
ژیل ویســنته در نهایت با نتیجه دو بر صفر 

مغلوب شده و یاران طارمى نیز به مرحله نیمه 
نهایى لیگ کاپ پرتغال رفتند.

مهدى طارمى که قبل از جام جهانى 2022 
روند خوبى با گلزنى یا پاس گل در مسابقات 
پورتو در لیگ برتر پرتغال و لیگ قهرمانان 
اروپا داشــت و هر بازى به یک شــکل در 
بردهاى تیمش موثر بود، براى دومین دیدار 
پیاپى در لیگ کاپ موفق به گلزنى شــد تا 
نشــان دهد مجددا به 
تنظیمات کارخانه 

بازگشته است!

طارمى دوباره به یاران علیپور رحم نکرد

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

براى او به همراه داشته باشد.
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نشــان دهد مجددا به 
تنظیمات کارخانه 

بازگشته است!

ذوب آهن براى تکرار نتایج درخشانش در دو هفته گذشته و ادامه 
روند رو به رشد خود در جدول لیگ، محکوم به آن است که هرطور 
شده براى دومین بار متوالى فوالد را در خانه شکست دهد. سربازان 
مهدى تارتار در بازى برگشت فصل گذشته موفق شدند دراهواز با 
نتیجه 2 بر یک از سد شاگردان نکونام عبور کنند و امروز هم مصمم 
هستند با غلبه بر این تیم خوزستانى با دست پر به اصفهان برگردند.
تیم بى ســتاره تارتار اگرچه با توجه به مصدومیت هاى پى در پى 
بازیکنانش و کم تجربه بودن گاندوها بــراى برترى برابر میزبان 
مدعى خود درهفته سیزدهم کار دشوارى در پیش خواهد داشت اما 
سبزپوشان نصف جهان در بازى هاى ابتدایى این فصل با شکست 
ناپذیرى هاى متوالى و همچنین شکست طلسم شکست ناپذیرى 
6 هفته اى حریف اراکى خود در هفته گذشــته ثابت کرده اند که 
امسال عزمشان را جزم کرده اند تا فصل را با قرارگیرى در رده هاى 
باالیى جدول به اتمام برسانند. براى تحقق این رؤیا و عقب نیافتادن 
از سایر رقبا، هر بازى براى ذوب آهن به مثابه فینالى مى ماند که 

ناگزیر به پیروز شدن در آن میدان است.
عالوه بر همه اینها ذوبى ها امروز مى خواهند با کســب سوغات 
3 امتیازى از خوزســتان انتقام همشهرى خود را هم از فوالدى ها 
بگیرند. مهره هاى دفاعى تیم تارتار باید ششــدانگ حواسشان را 
جمع کنند که در برابر حمالت تیم میزبان تن به پنالتى ندهند چرا 
که شاگردان نکونام در هفته دوازدهم با کسب 3 پنالتى از نفتى ها 
نشان داده اند در این کار تبحر دارند. البته این تیم جنوبى هم نباید 
خیلى دلش را به گرفتن پنالتى از سبزپوشان اصفهانى خوش کند چرا 
که گاندوها در سنگر خود از دروازه بان ششدانگى بهره مى برند که 
تا به اینجاى رقابت ها نشان داده نه تنها سخت گل مى خورد بلکه 

مهارت ویژه اى در دفع ضربات پنالتى حریفان دارد. بهترین شاهد 
این مدعا هم مهار ضربه پنالتى گادوین منشــایى است که فصل 
گذشته با گل هایى که از روى این نقطه به ثمر رسانده بود موفق شد 

کفش طالى لیگ 21 را از آن خود کند. 
سربازان تارتار در کل در فصل جارى با عملکرد خود نشان داده اند 
در حافظت از سنگر خود استحکام و انسجام الزم را دارند. آنها با 6 
گل خورده بعد از تیم هاى مس رفسنجان، آلومینیوم و پرسپولیِس 
صدرنشــین جایگاه چهارم برترین خط دفاعى لیگ را تاکنون به 
خود اختصاص داده اند؛ با این حال، آنچه موجب نگرانى هواداران 
ذوب آهن اســت عملکرد نه چندان قوى این تیم در فاز هجومى 

است.
سبزوســفیدهاى اصفهانى در خط حمله خــود، از کمبود مهاجم 
زهردار رنج مى برد؛ مهره تأثیرگــذارى که بتوانند روى کیفیت او 
در حمله و قابلیت چهارچوب شناســى اش براى درآوردن نتیجه 
بازى حساب کنند. گاندوها تا به اینجاى رقابت ها فقط 10 گل به 
نام خود ثبت کرده اند که اوًال نیمى از آنها را در یک بازى و در برابر 
تیمى قعرنشین به ثمر رسانده اند و در ثانى خط آتش ذوبى ها تأثیر 

چشمگیرى در گلزنى هاى این تیم نداشته است.
با تمام این تفاسیر و با وجود بى ســتاره بودن تیم تارتار، ذوبى ها 
در فصل جارى و تــا پایان هفته دوازدهم بــا دوندگى بى امان در 
میانه هاى میدان و همچنین انســجام دفاعى باال موفق شده در 
جایگاه هفتم و باالتر از فوالد پرســتاره بایستد. همین موضوع و 
انگیزه سربازان بى تجربه اما جنگنده تارتار براى حفظ موقعیت خود 
در جدول و صعود به رتبه هاى باالتر مى تواند امروز  به برگ برنده 

این تیم در برابر میزبان جنوبى اش تبدیل شود.

سپاهان و ذوب آهن در حالى امروز باید در برابر دو تیم خوزستانى 
لیگ صف آرایى کنند که هر دو نماینده اصفهان براى عقب نیافتادن 
از کورس مدعیان و بهبود جایگاه خود در جدول رقابت ها محکوم 

به برترى برابر حریفانشان هستند. 
ســربازان مهدى تارتار امــروز در اهواز باید بــه مصاف فوالدى 

بروند که تا بــه اینجاى رقابت هــا تنها تیمى بــوده که در فصل 
جارى موفق شده از ســد ســپاهان عبور کند. حاال ذوب آهنى ها 
با شکســت این تیم جنوبى هم مى توانند انتقام همشهرى خود را 
از شــاگردان نکونام بگیرند و هم مى توانند همچون فصل گذشته 
با دســت پر به نصف جهان بازگردند. گاندوها در بازى برگشــت 
لیگ 21 هم موفق شــدند فــوالد را در خانه اش بــا نتیجه 2 بر 

یک خم کنند. 
در سوى مقابل سپاهانى ها امروز باید در نقش جهان از نفتى میزبانى 
کنند که هم در قعر جدول دست و پا مى زند، هم در هفته پیش 4 بار 
در برابر حمالت بازیکنان فوالد تسلیم شده و هم در هفته یازدهم 
توسط ذوبى ها در فوالدشــهر با 5 گل به آتش کشیده شده است. 
همه اینها نشان دهنده آن است که طالیى پوشان اصفهان اگرچه 

با تیمى روبه رو خواهند شد که با 9 گل خورده در دو بازى ثابت کرده 
از استحکام دفاعى الزم برخوردار نیســت اما از طرفى نباید از این 
نکته غافل شوند که مهمان قعرنشین آنها با توجه به دو باخت اخیر و 
به خصوص گلباران شدنش دربرابر دیگر نماینده دیار زاینده رود در 
لیگ، حاال انگیزه مضاعفى دارد تا هرطور شده با غلبه بر شاگردان 

مورایس دست پر به مسجد سلیمان برگردد.

صف آرایى اصفهانى ها برابر جنوبى ها در هفته سیزدهم 

هدف ویژه، بهبود جایگاه و انتقام گیرى 
مرضیه غفاریان

ذوب آهن-فوالد؛ مأموریت ممکن براى مهمان

نفت مسجد سلیمان پس از باخت ســنگین برابر فوالد با انجام 
تغییراتى بنیادى از صدر باشگاه تا رأس تیم، امروز برابر سپاهان 
صف آرایى خواهد کرد. این تیم جنوبى هرچــه در چنته دارد رو 
مى کند تا هرطور شده این بار دست پر اصفهان را ترك کند. تیم 
قعرنشین لیگ مى خواهد با غلبه بر تیم مدعى سپاهان هم انتقام 
جشنواره گلى که گاندوها علیهشان راه انداختند را از طالیى هاى 

این دیار بگیرد و هم هرطور شده از قعر جدول فرار کند.
همه اینها و انگیزه مضاعف نفتى ها باعث مى شود مصاف امروز 
شاگردان مورایس با مهمانشان در نقش جهان با وجود آنکه ساده 
 «MIS» به نظر مى آید، اما دشوار باشد. اگرچه با توجه به موقعیت
در جدول رقابت ها و همچنین ضعف این تیم در کارهاى دفاعى، 
بر روى کاغذ، باید بى برو برگرد تیم سپاهان را برنده مصاف امروز 
بدانیم؛ با این حال، تا زمانى که صداى  سوت داور به نشانه پایان 
بازى نفت مسجد سلیمان با طالیى پوشان را نشنویم نمى توانیم 
حکم قطعى به پیروز شدن میزبان بدهیم. چرا که نتایجى که در 
دنیاى توپ گرد رقم مى خورد همیشــه ثابت کــرده که فوتبال 

جهانى از شگفتى ها و غیرقابل پیش بینى ترین ورزش هاست.
با این اوصاف، نتایج دو هفته گذشــته نفت قعرنشین و عملکرد 
ضعیف مدافعان این تیم نشان مى دهد که سپاهانى ها اگر مثل 
بازى هفته گذشته در برابر ملوانان، دروازه این تیم جنوبى را هم 
همچون نماینده شمالى لیگ به توپ ببندند مى توانند حریف را 
دســت خالى روانه مسجد ســلیمان کنند. البته براى تحقق این 
منظور مهاجمان طالیى پوش امروز باید دقت بیشترى را چاشنى 
حمالت خود کنند. هافبک هاى خالق و مهره هاى هجومى تیم 
مورایس در بازى هاى گذشــته ثابت کرده اند راه نفوذ به سنگر 

حریفان را خوب بلدند، ضمن اینکه آنها مى توانند براى ارســال 
توپ به دروازه نفتى ها روى توانایى هاى رامین رضاییان و امید 
نورافکن هم حساب ویژه اى بازکنند، فقط کافى است بازیکنان 
این تیم در زدن ضربات آخر بیش از پیــش تالش کنند؛ در این 
صورت، آنها قادر خواهند بود به راحتى همچون ذوبى ها بار دیگر 
نفتى ها را به آتش بکشــند، همانطور که در بازى برگشت فصل 
گذشته هم این تیم جنوبى را با 4 گل بدرقه کردند. طالیى پوشان 
در بازى رفت لیگ بیست و یکم نیز با غلبه 3 بر صفر برابر نفت در 

مسجد سلیمان با دست پر به اصفهان برگشتند. 
همه اینها در کنــار حضور گلرى ملى پوش به نــام پیام نیازمند 
در چهارچوب ســنگر طالیى ها و مهره هاى دفاعى باکیفیت و 
توانمندى که تا پایان هفته دوازدهم نشان داده اند کار حفاظت از 
دروازه خودى را خوب بلدند؛ یعنى سرمربى پرتغالى براى کسب 3 
امتیاز بازى امروز در برابر تیمى که 29 بار در طول 12 هفته دروازه 

خود را باز شده دیده کار چندان سختى در پیش ندارد. 
اما این همه ماجرا نیست. سپاهانى ها نباید از این موضوع غافل 
شوند که اگر چه MIS در دفاع کارنامه قابل قبولى از خود برجاى 
نگذاشــته اما با زدن 12 گل به رقبا، یعنى 3 گل کمتر از سپاهان 
نشان داده در فاز هجومى خیلى هم عقب تر از حریف اصفهانى 
خود نیست؛ بر همین اساس، سپاهانى ها باید مراقب باشند مبادا 
در دیدار امروز مانند بازى با قوهاى سپید انزلى هرچه بزنند به در 
بسته بخورد که این، کار را براى آنها خطرناك خواهد کرد و حتى 
این امکان وجود دارد که ورق به نفع شاگردان «ابراهیم اشکش» 
برگردد و آنها همزمان انتقام هم استانى خود و همشهرى سپاهان 

را از تیم مورایس بگیرند. 

سپاهان- نفت؛ سهل ممتنع براى میزبان 
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 
حدود یک درصد آب کل این اســتان در شهرك هاى 
صنعتى و حدود 70 تا 80 درصد در بخش کشــاورزى 

مصرف مى شود.
رسول سوارى در جلسه با مدیران شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان افزود: امروز خدمات آب، برق و گاز در 
بیشتر شهرك هایى که واگذارى زمین در آنها وجود دارد، 
مهیاست اما کمبود آب، مشکالت و محدودیت هایى را 
در کشور ایجاد کرده که این مشکالت و محدودیت ها 

در استان اصفهان بیشتر است.
وى اضافــه کــرد: امروز با مــکان یابى که شــرکت 
شهرك هاى صنعتى انجام داده است و خدماتى که در 
شهرك ها ارائه مى دهد، سرمایه گذارى در این مناطق 
بسیار تسهیل شده و این تسهیالت و خدمات آب، برق 

و گاز به راحتى در اختیار سرمایه گذاران قرار مى گیرد.
سوارى با بیان اینکه شــرایط خدمات رسانى به صنایع 
با دوران قبــل از انقالب خیلى تغییر پیدا کرده اســت 
خاطرنشان کرد: در گذشــته براى آماده سازى زمین و 
تاسیس و رســاندن خدمات به کارخانه نیاز به سال ها 
پیگیرى داشت اما امروز وجود شهرك هاى صنعتى این 

کار را به یک ماه رسانده است و با واگذارى الکترونیکى 
زمین، سرمایه گذاران مى توانند در مدت یک هفته زمین 
داراى خدمات آب، برق و گاز را دریافت کنند و کار خود 

را شروع کنند.
وى با اشاره به اینکه اما امروز با گرفتارى ها و مشکالت 
گذشته مواجه نیستیم بیان کرد: امروز دغدغه چندانى 
در زمینه آب، برق و گاز در شهرك هاى صنعتى استان 
وجود ندارد و در زمینه افزایش دبى آب و افزایش قدرت 

برق در شــهرك هاى صنعتى اقداماتى در حال انجام 
است.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اصفهان 
گفت: قبل از انقالب یک شــهرك هم در این اســتان 
وجود نداشت اما امروز به برکت نظام مقدس جمهورى 
اســالمى با راه اندازى این واحدها و شهرك ها با این 
وسعت، افزون بر 150 هزار نفر اشتغال در شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان ایجاد شــده که بعنوان خدمت 

بزرگ نظام به مردم است که براى مردم باید بازگو شود.
وى اظهار داشت: دولت سیزدهم بطور شبانه روز بدنبال 
کار و خدمت صادقانه به مردم است و پیگیر حل مسائل 
و مشکالت صنعتگران اســت و مدیران شهرك هاى 
صنعتى استان هم باید با روحیه مدیریت جهادى براى 
خدمت به مردم و صنعتگران تالش کنند و هر ساعتى از 

شبانه روز آماده خدمت به آنها باشند.
سوارى با بیان اینکه وظیفه مدیران شهرك هاى صنعتى 
فراتر از یک شهردار در یک شهر است، افزود:شهرداران 
شهرها بیشتر مباحث شهرسازى، فرهنگى و اجتماعى 
و نظافت و خدمات شــهرى را پیگیرى مــى کنند اما 
مدیران اجرایى شــهرك ها عالوه بر این وظایف بطور 
مستقیم وظیفه پیگیرى مباحث آب، برق و گاز و خدمات 

زیرساخت را بر عهده دارند.
وى با اشاره به اینکه خدماتى که نظام اسالمى به حوزه 
صنعت در شهرك هاى صنعتى ارائه کرده ادامه داد: 80 
شهرك و ناحیه صنعتى در استان اصفهان وجود دارد و 
هر کدام از مدیران شهرك ها تجربیات مختلفى دارند و 
باید از تجارب یکدیگر براى خدمت رسانى به صنعتگران 

استفاده کنند.

یک درصد آب اصفهان 
در شهرك هاى صنعتى مصرف مى شود

فارغ التحصیل دوره دکترى تخصصى مکانیــک گرایش تبدیل انرژى 
دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان دانشــجوى برتر گروه فنى و مهندسى 

استان اصفهان معرفى شد.
ســعید آقاخانى فارغ التحصیل دوره دکترى تخصصى مکانیک گرایش 
تبدیل انرژى دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مستقل نجف آباد در مراسم 
اختتامیه هفته پژوهش و فناورى استان اصفهان به عنوان دانشجوى برتر 

پژوهشى گروه فنى و مهندسى این استان اصفهان معرفى و تجلیل شد.
 ،ISI دانشجوى برتر دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد داراى 30 مقاله

دو مقاله کنفرانسى، یک مقاله علمى پژوهشى، داراى H ایندکس 22 و 
سایتیشن 2150 است. وى ســال هاى 97 و 98 موفق به کسب عنوان 
پژوهشگر برتر و سال 98 دانشــجوى برتر این واحد دانشگاهى شده و 
جایگاه دو درصد دانشمندان برتر جهان در ســال 2021 را کسب کرده 

است.  
انتخاب دانشجوى فناور برتر بر اساس شاخص هاى ارسال شده و ارزیابى 
اولیه در حوزه معاونت پژوهش و فناورى انجام پذیرفت و نفرات برگزیده 

به دبیرخانه هفته پژوهش و فناورى استان اصفهان معرفى شدند.

دانشجوى برتر گروه فنى و مهندسى استان اصفهان معرفى شد 

تأکید بر فعالیت هاى دانش بنیان در حوزه کشاورزى

تأمین کمک جهیزیه نوعروسان 

در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه بین المللى 
جامع کشــاورزى اصفهان برتوجه به فعالیت هاى 

دانش بنیان به  ویژه در حوزه کشاورزى تاکید شد.
به گزارش اقتصاد بازار، احمدرضا طحانیان، مدیرعامل 
نمایشــگاه بین المللى اصفهان در مراسم افتتاح این 
نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه سعى شده با تعریف 
برنامه هاى جنبى و آموزشى زمینه ارتقاء کیفى این 
نمایشــگاه را افزایش بدهیم تا بهره ورى بیشترى را 
به همراه داشته باشیم.رئیس سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان هم در این مراسم با تقدیر از مدیرعامل 
نمایشگاه اصفهان که با همت زیاد به دنبال برگزارى 
نمایشگاه هاى تخصصى هستند.مهرداد مرادمند، به 
اهمیت امنیت غذایى اشاره کرد و افزود: کشور ما به 
دلیل کاهش بارندگى و سایر مسائل وضعیت مطلوبى 

ندارد و جا دارد با ســرعت و دقت بیشترى کارهاى 
مربوط به کشاورزى و همچنین امنیت غذایى را انجام 

دهیم تا بهره ورى بهترى از منابع آب داشته باشیم.
همچنین در این مراسم، معاون اقتصادى استاندارى 
اصفهان گفت: برگزارى چنین رویدادهاى در استان 
و کشور مى تواند در جهت توســعه اقتصادى بسیار 
با اهمیت باشــد.امیررضا نقش با تاکیــد بر جایگاه 
فعالیت هاى دانش محور، تصریح کرد: گام برداشتن 
به ســمت فعالیت هاى دانش بنیان و تکیه به دانش 
ضــرورت دارد و چنانچه بخواهیــم در آینده حرفى 
براى گفتن در کشاورزى داشته باشــیم ناچاریم به 
ســمت اســتفاده از دانش و تجربه کارآمد برویم تا 
بهــره ورى بیشــترى از منابــع طبیعــى داشــته 

باشیم.

کمیته امداد امام خمینى (ره) کمک جهیزیه تمامى 
نوعروسانى بویین میاندشت را تامین کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) بوئین میاندشت 
با اشــاره به اینکه تامین کمــک جهیزیه یکى از 
برنامه هاى این نهاد براى خانواده هاى تحت پوشش 
است، گفت: امسال چهار مرحله کمک جهیزیه به 
70 نوعروس در شهرستان بوئین میاندشت اهداء 
شده است.مجیدصادقى افزود: کمک جهیزیه اى 

که به نوعروسان اهدا مى شود شامل 5 قلم کاالى 
اساســى از جمله یخچال، اجاق گاز، لباسشویى، 
تلویزیون وجاروبرقى اســت که ارزش هرســرى 
بین 350 تــا 400 میلیون ریال اســت. وى اضافه 
کرد: درحال حاضر هیچ نوعروسى درنوبت دریافت 
نداریم و این آمادگى وجود دارد که اگر نو عروسى 
جدیدى مراجعه کند تا پایان سال کمک جهیزیه او 

را تحویل دهیم.

یکى از اولویت هاى مهم ســازمان زندان ها در کلیه ندامتگاه هاى کشور، ایجاد زمینه 
اشــتغال و حرفه آموزى مددجویان است تا با تغییر شــیوه تفکر و ایجاد درآمد ثابت و 

امکان تامین معیشت خانواده هایشان زمینه تحول آنان را پس از آزادى فراهم کند.
با حرفه آموزى و توانمندسازى زندانیان، سرنوشت آنها تغییر پیدا کرده و آنان با یادگیرى 

یک حرفه و مهارت تخصصى به آغوش جامعه بازمى گردنــد و مى توانند بعد از طى 
دوران حبس در یک مجموعه تولیدى مشغول به کار شده و یا خود دست به کارآفرینى 

و تولید در رشته هاى مختلف بزنند.
اشــتغال و حرفه آموزى به عنوان یکى از اهداف مهم در ســند تحول قضایى کشور، 
امروزه با رشدى 60درصدى در سایر زندان هاى کشور و خصوصا در زندان هاى استان 

اصفهان همراه بوده است.
یکى از همین کارگاه هاى اشتغال آفرینى، کارگاه خیاطى در مجاورت زندان مرکزى و 
بنیاد تعاون زندانیان اصفهان است که زمینه اشتغال و حرفه آموزى بیش از 250 زندانى 

را مهیا کرده است .
این کارگاه که قدمتى بیش از 30سال دارد، جزو اولین کارگاه هاى اشتغال زایى زندانیان 
در استان اصفهان است که در مساحتى بالغ بر هزار و400متر مربع احداث شده و بیش 

از 100 نوع محصول تولیدى دارد.
کارگاه خیاطــى بنیاد تعــاون زندانیان اصفهــان با عقد قــرارداد با شــرکت ها و 
ارگان هاى مهم دولتى و خصوصى در بخش تولید ســاك سه منظوره ارتش، دوخت 
لباس کارشرکت هاى خدمات رسان، انواع البسه هاى نیروهاى مسلح نیز فعالیت دارد .

شرکت فوالد مبارکه جایزه روابط عمومى برتر کشور را از نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین هاى روابط عمومى ایران به دست آورد و با دریافت 2 تندیس و لوح افتخار 

به عنوان روابط عمومى برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللى روابط عمومى ها و نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین هاى روابط عمومى ایران بیست ودوم آذر با حضور معاون صنایع دستى وزارت 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى و على سالجقه معاون رئیس جمهورى 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (و مدیران روابط عمومى ها و دستگاه هاى 

مختلف کشور برگزار شد.
در این مراسم شرکت فوالد مبارکه جایزه روابط عمومى برتر کشور را از نوزدهمین 
دوره جشــنواره برترین هاى روابط عمومى ایران به دست آورد و توانست در زمینه 
«ارتباطات رســانه اى» و «برنامه ریزى ارتباطى و پیوست ارتباطى» 2 لوح تقدیر 

دریافت کند. 
 همچنین در این مراسم گروه فوالد مبارکه هم خوش درخشیدند و از روابط عمومى 

شرکت هاى فوالد ســنگان، فوالد هرمزگان، فوالد سفیددشــت چهارمحال و 
بختیارى و گروه سرمایه گذارى توکا فوالد تجلیل به عمل آمد.

با اهداى تندیس و لوحى با امضاى مدیر کل دفتر تحقیقات، توسعه فناورى و ارتباط 
با صنعت شرکت مهندسى آب و فاضالب کشــور، آبفاى استان اصفهان موفق به 
کسب عنوان «غرفه برتر» در جشنواره پژوهش و فناورى صنعت آب و فاضالب 

کشور شد.
عنوان غرفه برتر به دلیل طرح هاى ارائه شده در جشــنواره، کیفیت پاسخگویى 

به بازدید کنندگان و طراحى غرفه به شرکت آبفاى استان اصفهان تعلق گرفت.
در بخشى از متن لوح اهدایى با امضاى احمد سیاحى آمده است: بى تردید خودکفایى 
و توسعه صنعت آب و فاضالب کشور بدون پشــتوانه و اتکا به پژوهش و فناورى 

میسر نبوده و تالش و کوشش مدیران، فناوران و متخصصان در این عرصه شایسته 
تقدیر مى باشد. 

گفتنى اســت در این جشــنواره که در تاریخ 27 الــى 29 آذر ماه ســال جارى 
برگزار گردید، 12 طرح پژوهشــى از ســوى آبفاى اســتان اصفهــان رونمایى 
شــد. همچنین از ســوى رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت مهندســى 
آبفاى کشــور، زهره صهبایى رئیس گروه دفتر تحقیقات آبفاى اســتان اصفهان 
به عنوان رئیــس گروه برتــر دفتــر تحقیقات صنعــت آبفاى کشــور معرفى

 گردید.

اشتغال 250 زندانى شاغل در کارگاه خیاطى در اصفهان

فوالد مبارکه جایزه روابط عمومى برتر را دریافت کرد

درخشش غرفه آبفاى اصفهان در یک جشنواره


