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۳

تخفیف های دروغین!

جاده مرگ متولی ندارد؟

۳

برای «مالقات خصوصی» به 
سینما سپاهان بروید

رقبا گوی سبقت را از 

فرش دستباف ایران ربودند

۳

       

بهترین خوراکی ها برای 
پایین نگهداشتن قند خون

درباره آسیب هاى چهارباغ اغراق مى شود
۶

بیش از ۱۶۴ هزار 
نفر در باغ رضوان 
مدفون هستند

«باغ رضوان اصفهان با دارا بودن 160 هکتار فضاى 
سبز که در کشــور منحصربه فرد بوده و بزرگ ترین 
فضاى سبز حلقه شــرق اصفهان نیز هست مى تواند 
حمل تور گردشــگرى به شــمار آید و مکان بسیار 
زیبایى اســت.»  این مطلب را مدیرعامل ســازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان در بیستمین گپ 
و گفت مدیران شهردارى با رسانه ها اعالم کرد و 
گفت: باغ رضوان اصفهان در اول اردیبهشت ماه 

سال 1363 ...

از دانشگاه صنعتىاز دانشگاه صنعتى
تا صفه با مترو تا صفه با مترو 

توسعه خط یک مترو در گرو برگزاری مناقصه 

۳

واکنش معاون شهردار به شایعه سواره رو شدن دوباره تاریخى ترین خیابان کشور 

کامسوبا، خریدی که 
انتظارات را برآورده نکرد

مهاجم بوروندى سپاهان به عنوان یکى از خریدهاى خارجى سپاهان 
نتوانســته انتظاراتى که از او وجود دارد را برآورده کند. فصل گذشته 
محرم نویدکیا پس از جدایى کى روش اســتنلى، گئورگى ولسیانى و 

کریستوفرکنت را به عنوان...
۷

در صفحه ۸ بخوانید

مدیرعامل سازمان آرامستان های مدیرعامل سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان خبر داد؛شهرداری اصفهان خبر داد؛

طالیی پوشان 
محکوم به ذوب مس

هفته آخر نیم فصل؛ هفته آخر نیم فصل؛ 

سپاهان- مس کرمان در نقش جهانسپاهان- مس کرمان در نقش جهان

۵

حسینی از سپاهانحسینی از سپاهان
جدا می شود؟جدا می شود؟

در تب و تاب صادرات پشم گوسفند
ممنوعیتی که دود آن به چشم دامدار ایرانی می رود

۲

۷

منشأ بوی بد چرمشهر منشأ بوی بد چرمشهر 
اصفهان از کجاست؟اصفهان از کجاست؟

۳

موج هشتم کرونا روی شاخه صعودی پیشرفت ۹۵ درصدی آزاد راه اصفهان به شیرازجهان نما چگونه گوشى هاى اندرویدى را روت کنیماستان کودکان اصلى ترین میزبان ویروس جدیدتکنولوژی سالمت

۲

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه نگهداشــت و بهره بردارى از جایگاه CNG آزادگان واقع در بلوار 
آزادگان جنب معاینه فنى خودروهاى سبک شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001094734000058 

به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/22 زمان انتشار در سایت: 1401/10/15 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/02 تاریخ بازدید: 1401/10/02   
زمان اعالم به برنده: 1401/10/04 زمان بازگشایى: 1401/10/03  

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 
موجود است. 

                                   

 آگهی مزایده اجاره شماره ۲۱۹۷۶ (نوبت اول)

م.الف:۱۴۳۶۷۸۵  

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۰/۱۵

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

- 3 پالك مسکونى واقع در گرگاب  شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت اول)
- 3 پالك تجارى فاز2 واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت دوم)
- 3 واحد تجارى واقع در روستاى جهاد آباد  شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت دوم)

-2 پالك کارگاهى واقع در روستاى مولنجان شهر اصفهان (نوبت دوم)
-یک پالك تجارى در روستاى اسالم آباد شهرستان اردستان (نوبت دوم)

 3 -پالك تجارى در روستاى موغار شهرستان اردستان (نوبت دوم)
 1 -پالك تجارى در روستاى سن سن کاشان (نوبت دوم)

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ چهار شنبه 1401/10/14  به آدرس 
اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم

  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

شماره فراخوان سامانه ستاد و مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
شماره مناقصه

تهیه مصالح و احداث مخزن بتنى زمینى 4 ماه
2507,519,086,298376,000,0002001001434000130 متر مکعبى روستاى بیدهند نطنز

401-4-296

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir:پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/12  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4 - مرکز تماس:021-41934

2-4 - دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت 

نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
1401/10/21چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/11/01شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/11/02یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

مدیرکل حفاظت محیط زیست مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان پاسخ می دهد؛استان اصفهان پاسخ می دهد؛

۲

تخفیف های

جاده مرگ مت

دکردرردردکردکرکرد کردردکک
سپاهاخرید خارى از خریدهاى خارجى سپاهان  ن هاى جىساز ى خ ى سپاز خر هانیده ارجىى
صلد را برآورده کند. فصل گذشته  ته ده کد را ف کند. . فص گذش برآو شتهآورد ل گذ را بر کند
سیانى اســتنلى، گئورگى ولسیانى و  ى ولسورگـتنل ى و ى، گ اس ولسی گى گئورســت نىونلى
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۷

۵

سفندت پشم گوسفند وسفگوس پشم سفنددشم گت پش فندشمگوسم گوت پش
۲

درصصعودی ۵پیشرفت۹۵ تا ا
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انتظار دریافت 
کارت سوخت، 6 ماهه شد؟ 

موج هشتم کرونا 
روى شاخه صعودى

خبرخوان
واکنش عجیب زاکانى

  ایسنا | علیرضا زاکانى، شــهردار تهران 
در پاســخ به ســئوالى درخصــوص اظهارنظر 
برخى اعضاى دوره گذشــته شــوراى شــهر 
تهران درخصوص موضــوع آلودگى هوا و اعالم 
کناره گیرى شهردار گفت: آنها در گذشته وظیفه 
داشته اند اما ترك فعل کرده اند و کار انجام نداده اند. 
آرزوهاى خود را اعالم مى کنند که عرضه انجام 
آن را هم ندارند. حرف هــاى آنها جز خنده براى 

ما هیچى ندارد.

حذف بى خبر 4 صفر!
  خبرآنالین |در اسکناس هاى هزار تومانى 
که به تازگى توسط بانک ها به مردم ارائه مى شود، 
در قسمت باالى اسکناس صفرها کمرنگ نمایش 
داده شده و در قسمت پایین کامًال صفرها حذف 

شده است.

خادم را راه ندادند
  روزنامه اعتماد |دوشنبه شب قرار بود 
رسول خادم در مراسم بزرگداشت یک شهید مدافع 
حرم در زورخانه اى در شهر قزوین حضور پیدا کند 
که مســئوالن اجازه برگزارى مراسم با حضور 
خادم را ندادند. رضا الیق، مربى ســابق تیم ملى 
کشتى آزاد گفته این تصمیم با دستور فرماندارى و 

حراست استاندارى استان قزوین انجام شد.

جذاب ترین شهرها 
در فهرست برترین مقاصد شهرى    ایسنا |
گردشگرى جهان در ســال 2022، پاریس براى 
دومین سال پیاپى در صدر ایستاد و دبى نیز از حیث 
جذب گردشگر اول شد.  بیش از 12 میلیون سفر 
ورودى به دبى در سال جارى انجام شد که نسبت 
به آمار سال گذشته تقریباً با رشد دو برابرى همراه 
بوده است، البته برگزارى اکسپوى دبى تا حدودى 

به این امر کمک کرد.

اینترنت
 2 روز قطع مى شود!

  انتخاب | معاون امورآزمون هاى سازمان 
سنجش از قطع اینترنت در کل کشور طى ساعات 
برگزارى مرحله اول کنکور خبــر داد. مروتى در 
برنامه «صبح بخیر ایران» گفت: قطع نقطه اى 
اینترنت در زمان برگزارى کنکور طى سال گذشته 
نتوانسته جلوى ارتباط داوطلبان را با بیرون بگیرد و 
به همین دلیل قرار است امسال اینترنت کل کشور 
در زمان برگزارى آزمون(29 و 30 دى) قطع شود.

 همچنان در سکوت خبرى
  فیلم نیوز | یک مــاه دیگر به شــروع 
جشــنواره فجر باقى مانده اما هنوز نه اســامى 
فیلم هاى متقاضى جشــنواره منتشــر شده و نه 
خبرى از اسامى اعضاى هیئت انتخاب به گوش 
مى رسد. سال گذشته، روز 11 آذر هیئت انتخاب 
چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفى شدند، یعنى تا 
یک ماه پیش از این همه مى دانستند چه اعضایى 

قرار است بازبینى اولیه فیلم ها را انجام دهند.

زن مرموز 
  همشهرى آنالین | «والدیمیر پوتین» 
متهم شــده اســت که در عکس هاى تبلیغاتى 
ریاســت جمهورى، از افرادى ثابت براى ژست 
گرفتن در نقش هاى مختلف استفاده مى کند. یک 
روزنامه نگار اهل بالروس، ســه عکس از پوتین 
در کنار گروه هاى مردمى در سه رویداد متفاوت 
را منتشــر کرد. ظاهراً در هر سه عکس، یک زن 
بلوند حضور دارد؛ یک بار در صف ســربازان، بار 
دوم در لباس خدمه کشتى و ســوم در مراسمى 
مذهبى که نشــان مى دهد کرملیــن به منظور 
پر کردن عکس هاى تبلیغاتــى دیدار و گفت گو با 

رئیس جمهورى، مرتباً از او استفاده مى کند!

گزارش هاى مردمى نشــان مى دهد، مجدداً با مشکل 
افزایش زمان انتظــار در صدور کارت هاى ســوخت 
مواجهیم. فرآیند صدور کارت سوخت المثنى که با ثبت 
نام در پلیس 10+ آغاز مى شود و با صدور کارت سوخت 
و ارسال آن توسط دفاتر پستى به سرانجام مى رسد، در 
نیمه دوم سال 98 (پس از آغاز ســهمیه بندى بنزین) 
به 45 روز تا دو ماه رســید، اما در سال 99 و در بحبوحه 
شیوع کرونا، زمان انجام این فرایند روز به روز بیشتر شد.

در سال هاى 1399 و 1400، همواره با عقب ماندگى و 
تقاضاى انباشــته در بحث صدور کارت سوخت مواجه 
بودیم تا اینکه در فروردین ماه سال جارى، مدیرعامل 

وقت شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى از تسریع 
در صدور کارت ســوخت و یک ماهه شدن زمان انتظار 
براى صدور آن خبر داد.اما گزارش هاى مردمى نشان 
مى دهد که مجدداً با مشــکل افزایش زمان انتظار در 
صدور کارت هاى سوخت مواجهیم. برخى از متقاضیان 
صدور کارت سوخت المثنى از زمان انتظار شش ماهه 
براى صدور کارت ها خبر مى دهند و برخى از متقاضیان 
دریافت کارت سوخت براى وسایل نقلیه صفر خود اعم 
از خودرو و موتورسیکلت از گذشت بیش از شش ماه و 
حتى 10 ماه و بالتکلیفى در دریافت کارت هاى سوخت 

وسیله نقلیه خود، انتقاد دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اشاره به موج هشتم 
کرونا در کشور با بیان اینکه در حال حاضر از نظر میزان 
تخت بیمارستانى، ذخیره دارو و پرسنل، مشکل خاصى 
در بیمارســتان ها نداریم، گفت: احتماًال موج هشــتم از 
موج هاى قبلى خفیف تر خواهد بود؛ بــا این حال، اصًال 
نمى تــوان بى احتیاطى کرد.دکتر ســعید کریمى گفت: 
خوشــبختانه فعًال از نظر وضعیت بیمارســتانى شرایط 
باثباتى داریم. در حال حاضر حدود یک درصد تخت هاى 
بیمارســتانى  ما به بیماران محتمل، مشکوك و قطعى 
کووید 19 اختصاص دارد.وى گفت: از نظر میزان بسترى 
آى ســى یو نیز کمتر از 2 درصد آى سى یوهایمان اشغال 

است. بنابراین نگرانى از جهت بیمارستانى وجود ندارد اما 
اکنون روى شاخه صعودى موج قرار داریم.  کریمى درباره 
میزان مراجعات بیمارستانى کرونا، گفت: در بیمارستان 
هر کســى که با عالئم بیمارى تنفسى مراجعه مى کند، 
بالفاصله از او تست نمى گیرند؛ بنابراین،  مى توان گفت 
روزانه 10 هزار مراجعه روزانه در حوزه کل بیماران تنفسى 
داریم که از این تعــداد حدود 300 نفر در روز بســترى 
مى شوند. تعداد مبتالیان قطعى روزانه کووید که دو رقمى 
و فوتى هاى ناشى از کرونا نیز کمتر از 10 مورد است که 
باتوجه به درگیرى هایى که سال هاى گذشته داشتیم و تا 

700 مرگ روزانه هم داشتیم، فعًال شرایط باثبات است.

الدن ایرانمنش
ممنوعیت صادرات پشم باعث شده ساالنه بخش زیادى 
از این محصول ســوزانده و دود شــود در حالى که اگر 
زیرساخت ها براى فراورى این محصول وجود داشت 

مى توانستیم از این محصول ارزآور استفاده کنیم.
این ممنوعیت ها از حدود چهار ســال پیش شروع شد؛ 
از ســال 97 با اوج گیرى تحریم ها و اینکه ممکن بود 
طرف خارجى پشم ظریف تحویل ایران ندهد ممنوعیت 

صادرات لحاظ شد. 
این در حالى است که طبق آمارها ساالنه 12 هزار تن 
پشم توسط عشایر تولید مى شــود که مازاد نیاز داخلى 
است و نیازمند صادرات اســت اما آنطور که مدیرعامل 
اتحادیه مرکزى دام سبک کشور اعالم کرده همچنان 

صادرات پشم سفید ممنوع است.
بر اساس برآوردهاى مؤسســه تحقیقاتى امور دام که 
در نژادهاى مختلف گوســفندان در کشور انجام شده 
به صورت میانگین هر رأس دام یک کیلوگرم پشــم 
تولید مى کند و بر این مبنا از 70 میلیون گوســفند در 
کشور 70هزار تن پشم تولید مى شود. نصف این پشم 
یعنى حدود 35 هزار تن ســفید و نصف دیگر آن پشم 
رنگى اســت و با توجه به اینکه پشم رنگى در صنایع و 
قالیبافى داخلى کاربردى ندارد مى توان با صادرات آن 
به کشورهاى هدف از این محصول که ساالنه معدوم 

مى شود استفاده هاى ارزآور کرد.
به گفته مدیر عامل اتحادیه مرکزى دام سبک کشور، 
بخشى از پشــم هاى تولید شده در کشور جذب صنایع 
و بازار مى شــود و بخشــى از آن روى دســت دامدار 
مى ماند و بنابراین صادرات مــى تواند کمک حداقلى 
به تولیدکنندگان باشــد. این در حالى است که با وجود 
مازاد تولید پشم در کشــور با واردات این محصول نیز 

روبه رو هستیم. 
افشــین صدر دادرس با انتقاد از واردات پشم به کشور 
میزان این واردات را در ســال 99 حدود 3 هزار و 200 
تن دانسته و گفته: این واردات در حالى صورت گرفت 
که ما نیازى به آن نداشتیم و باید بگویم که حجم قابل 
توجهى از این پشــم وارداتى مانند پشمى است که در 

کشور مشابه آن وجود دارد.
این فعال صنعت دامپرورى با اشــاره به اینکه از سال 
1397 تا سال گذشــته مقادیر زیادى پشم وارد شده و 

تولید داخل هم وجود داشته اعالم کرده که این مسئله 
منطقى به نظر نمى رســد که بخاطر حمایت از صنایع، 
بخواهیم این محصول را که مــازاد تولید هم داریم از 
بازارهاى خارجى محروم کنیم؛ بنابراین، اتحادیه تالش 
کرد که بعد از دو سال ممنوعیت صادرات این محصول، 
صادرات پشم رنگى را که در داخل کاربرد چندانى ندارد 
آزاد کند و مجوز آن گرفته شده و اکنون روند صادرات 

پشم رنگى آغاز شده است.
هم اکنون بــا اینکه شــمار زیــادى از کارخانه هاى 
ریســندگى و بافندگى ذیل صنعت نساجى در چندین 
استان کشور فعالیت مى کنند و همه امیدوارى دامداران 
عشایرى این بوده که با فروش پشم گوسفندان خود به 
این مراکز، بخشى از هزینه ها را جبران و شاید هم اندك 
پس اندازى براى خود داشته باشند اما محصولى که با 
زحمت زیاد چیده و آماده مى شود در بسیارى از اوقات 

روى دست دامدار مى ماند. 
گرچه به گفته عشــایر و دامداران، شرایط پشم سفید 
تا حــدى متفاوت اســت و مشــتریانى هــم دارد اما 

پشم هاى سیاه و کبود و رنگى در پنج سال اخیر به این 
علت که مشترى خاصى ندارد و در بازارهاى داخلى هم 
مصرف نمى شود؛ بنابراین، نیازمند صادرات و شناسایى 

بازارهاى هدف است. 
اما تا زمانى که این بازارها شناســایى نشود و مشتریان 
بیشترى براى پشــم هاى رنگى نباشد حجم زیادى از 
این پشــم ها به روش هاى گوناگون سوزانده و یا دفن 

مى شوند.
این در حالى است که به گفته عشایر که سررشته تولید 
پشم را در دست دارند اگر تدابیر الزم و ساز و کارهایى 
براى خریدارى پشم تولیدى گوسفندان جامعه عشایرى 
و دامدارى کشور از ســوى کارخانه هاى ریسندگى و 
بافندگى انجام شود بخشــى از هزینه هاى آنها جبران 

مى شود.
در همین راستا مدیرکل بهسازى امور تولید سازمان امور 
عشــایرى ایران نیز با اظهار نظرى در این رابطه گفته: 
پشم گوسفندى در کشور نه تنها براى جامعه عشایرى 
بلکه براى ســایر واحدهاى دامدارى و دامپرورى هم 

ســاماندهى نشــده اســت و اکنون این محصول در 
شــرایطى قرار دارد که خریدار چندانى در بازار ندارد و 
حتى هزینه هاى پشــم چینى هم روى دوش دامداران 

سنگینى مى کند و جبران نمى شود.
به گفته داریوش نعمت الهى، چنــد نهاد مرتبط از قبل 
مباحثى را براى اجراى طرح هاى عملیاتى در این زمینه 
آغاز کردند اما تاکنون به نتیجه نرســیده است و هنوز 
ساماندهى استفاده از پشم تولیدى در کشور به خصوص 
جامعه عشایرى در دست پیگیرى قرار دارد اما به دلیل 
کیفیت پایین این محصول از نظــر ضخامت یا طول 
الیاف که عمدتًا معطوف به نژادهاى موجود گوسفندى 
است یا مسئله زیرساخت هاى صنایع تبدیلى و صنعت 
با استقبال چندانى در بازارهاى مصرف مواجه نمى شود.

مدیرکل بهسازى امور تولید سازمان امور عشایرى ایران 
تنها راهکار عبور از این مشکالت را الگو گیرى از کشور 
استرالیا براى نژادى کردن جمعیت دامى و جایگزینى 
نژاد مرینوس مى داند امرى که مى تواند در تولید پشم 

مرغوب نقش مؤ ثرى داشته باشد.

ممنوعیتى که دود آن به چشم دامدار ایرانى مى رود

در تب و تاب صادرات پشم گوسفند فرمانده انتظامى 
تغییر مى کند؟

  برنا |شنیده ها حاکى است که حکم فرماندهى 
سردار حسین اشترى به عنوان فرمانده انتظامى کشور 
به پایان رسیده است و فرمانده جدید فراجا به زودى 
انتخاب مى شود. سردار حسین اشترى در سال 1393 
با حکم حضرت آیت ا... خامنه اى فرمانده کل قوا، به 
عنوان فرمانده نیروى انتظامى کشور منصوب شده 
بود. احتماًال سردار احمدرضا رادان به عنوان فرمانده 
جدید انتظامى کشور منصوب مى شود. سردار رادان 
هم اکنون رئیس مرکز مطالعات راهبردى فرماندهى 
انتظامى کشور اســت. وى در اواخر دهه 80 و اوایل 

دهه 90 جانشین فرمانده نیروى انتظامى کشور بود.

خسارت عدم فروش نفت  
رئیس اتاق بازرگانى تهران از ضرر هنگفت    ایلنا|
ایران از عدم فروش نفت خبر داده اســت. مســعود 
خوانســارى گفت: عدم فروش نفــت بیش از 100 
میلیارد دالر به اقتصاد ایران ضرر وارد کرده است. در 
حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد 
دالر عقــب مانده همچنین رشــد ســرمایه گذارى 
نســبت به اســتهالك کاهش پیدا کرده است. در 
حال حاضر خروج ســرمایه از ایران بــه 10 میلیارد 
دالر رســیده اســت که به نظر مى رســد این عدد

 بیشتر شود. 

رئیسى به ترکیه سفر مى کند
سخنگوى ریاست جمهورى ترکیه گفت:    ایسنا |
رئیس جمهور ایران، طى هفته هاى آتى به ترکیه سفر 
مى کند. «ابراهیم کالین»، سخنگوى ریاست جمهورى 
 ،« NTV» ترکیه در مصاحبه اى با شــبکه تلویزیونى
در مورد زمان ســفر ابراهیم رئیسى، رئیس جمهورى 
ایران به ترکیه، گفت: تاریخ آن هنوز مشخص نیست 
اما ظرف مدت هفته هاى آتى این سفر صورت خواهد 

گرفت.

پیش شرط 
تعامل ایران و مصر 

به نظر مى رســد عادى شــدن روابط    ایسنا |
تهران و ریاض مى تواند نقش مهمى در گشایش روابط 
ایران با جهان عرب به خصوص مصر داشته باشد و در 
همین چارچوب ضرورى است که با توجه به برخى از 
پالس هاى مثبت ارسال شده از سوى مقامات دو کشور 
ایران و عربستان در رسانه ها در ارتباط با اهمیت روابط 
دو کشــور، تهران و ریاض با انجام توافقات صورت 
گرفته در دور پنجم مذاکرات، هرچه زودتر در راستاى 
برگزارى دور ششــم  این گفتگو در بغداد در ســطح 

سیاسى و دیپلماتیک قدم بردارند.

سپاه خودروسازى نمى کند
سخنگو و مســئول روابط عمومى سپاه    ایرنا |
پاسداران انقالب اســالمى گفت: فرمانده کل سپاه و 
مجموعه تصمیم گیران آن هیــچ قصدى براى ورود 
به صنعت خودروســازى ندارند؛ با ایــن حال، از هیچ 
کمکى در حوزه انتقــال دانش فنى بــه این صنعت 
و ســایر صنایع دریغ نخواهیم کرد. ســردار رمضان 
شریف گفت: احساس ما این است که در مباحث فنى 
و مهندسى خألهایى در خودروســازى وجود ندارد، 
اما عمده مشــکالت در حوزه کالن سیاستگذارى و 

مدیریت این صنعت است. 

ادعاى جنجالى حاتمى کیا 
  برترین ها|  ابراهیم حاتمى کیا درباره مخالفت 
حسن روحانى با حضور نظامى ایران در سوریه ادعایى 
را مطرح کرد. او گفت: حاج قاسم در شرایطى باید کار 
مى کرد که رئیس جمهورى در کار بود که اصًال قبول 
نداشت در آن کشور(سوریه) برویم.  خیلى در این شرایط 
کار ســخت بود، مى خواهى بودجه بگیرى اما رئیس 
جمهور مى  گفت من اصًال ســوریه را با آن مختصات 

قبول ندارم.

خورشید کیایى
«تاکنون دولتى روى کار نیامده که بهاى درستى به فرش دستباف دهد.» 
این اظهارات رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دســتباف 

تهران است که سخنانش را با چاشنى تأسف توأم کرده است. 
او در حالى این ســخنان را مى گوید که فرش دستباف ایران همیشه به 
عنوان صنعتى اشتغالزا مطرح بوده است اما عدم حمایت هاى دولتى و عدم 

رقابت باعث شده که این صنعت رو به افول و زوال برود. 
محمدعلى زرینه کفش، اظهار تأسف کرده که دولت ها بهاى درستى به 
فرش دستباف نمى دهند و این در حالى است که فرش دستباف مى تواند 
پتانسیل مؤثرى در اقتصاد داشته باشــد؛ چرا که با ایجاد اشتغال باعث 

رونق تولید مى شود.
او در توصیف مشکالت بافندگان فرش از وعده هایى گفته که براى بیمه 

کردن بافندگان دادند اما بعد از دو سال به آنها گفته شده بودجه نداریم!
 این درحالى است که در طول ســال هاى اخیر مشکالت تنها مربوط به 
بیمه کردن فعاالن فرش و بافندگان نیست بلکه برخى مشکالت و موانع 
موجود هم باعث شــده بازار صادرات و خرید و فروش این کاال بى  رونق 
شود؛ تا حدى که فروشندگان در آستانه ورشکستگى قرار گرفته و صادرات 
فرش دستباف ایران نیز در یکسال و نیم اخیر به پایین  ترین سطح خود 

رسیده است.
به گفته کارشناســان، یکى از مهمترین دالیل کاهش صادرات فرش 
دســتباف ایران که روزگارى حرفى براى گفتن داشت اختالف قیمت 

شدید فرش ایران با دیگر رقباست. 
واقعیت این اســت که فرش دســتباف ایران با قیمتى بســیار باالتر از 
نمونه هاى دیگر کشــورها به بازار جهانى مى  رسد و این خود به دالیلى 
ازجمله گرانى مواد اولیه که اغلب وارداتى نیز هســتند و البته نیروى کار 
ارزان  تر در کشورهاى رقیب برمى گردد. اما در کشور ما باال رفتن نرخ ارز 
هزینه خرید مواد اولیه را افزایش داده و تورم و گرانى نیز باعث افزایش 

دستمزد بافندگان شده است. 
این در حالى اســت که با وجود گران تر بودن دســتمزدها نســبت به 
کشــورهاى رقیب هنوز قشر بافنده در کشــور ما از محروم ترین اقشار 
محسوب مى شوند و آنچه  باید در جیب آنها برود به جیب دالالن فرش 

مى رود.

به این مشکالت البته باید شرایط دشوار بانکى، ضرورت بازگرداندن ارز 
و قوانین دســت و پاگیر آن، افزایش نرخ حمل  ونقل، قیمت مواد اولیه و 
کاهش تقاضا را هم اضافه کرد، مواردى که خرید فرش دستباف ایرانى 
را که تقاضاى زیادى در همه کشورهاى دنیا داشته از چشم انداخته است. 
شاهد این مدعا هم آمارهاى گمرك ایران است که از سقوط 90 درصدى 
صادرات یک صنعت قدیمى مى گوید. براساس آمارهاى گمرك ایران، 
رقم صادرات فرش دستباف ایران در ســال 78 حدود 690 میلیون دالر 
بوده است و نکته جالب توجه اینکه در همان سال کل صادرات غیرنفتى 
ایران، سه میلیارد و 941 بوده است. این به این معنى است که در سال78 
معادل 17/5درصــد از کل صادرات غیرنفتى ایــران را صادرات فرش 
دســتباف به خود اختصاص داده بوده اســت. اما در چند سال اخیر رقم 
صادرات فرش دســتباف ایران به طور عجیبى رو به افول رفته و از 690 
میلیون دالر سال 78 به 69 میلیون دالر در سال98، به 72میلیون دالر در 
سال 99 و  حدود 40 میلیون  دالر در سال 1400 رسیده و در حال حاضر 
سهم فرش ایران از کل صادرات غیرنفتى حتى به نیم درصد هم نمى رسد.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران معتقد 
است هنوز میل به خرید فرش ماشینى در اکثر کشور  هاى جهان وجود دارد 
اما نبود تبلیغات مناسب در کشــورهاى اروپایى که خریدار فرش ایرانى 

هستند علت کاهش صادرات در ایران است.
مسعود سپهرزاد، یکى از مشــکالت صنعت فرش ایران را کپى کردن 
صنعت فرش هند و پاکستان از نقشه هاى فرش ایرانى دانسته و مى گوید: 
 فرش کپى شده از نقشه و رنگ فرش دســتباف ما به نصف قیمت با نخ 

طبیعى و روبات بافت به فروش مى رسد. 
هم اکنون تولیدکننده هاى صنعتى بین المللــى و رقباى ما به تولید چند 
هزار متر فرش روبات بافت رسیده اند و در عین حال  برخى از فرش هاى 
دســتباف، مانند فرش هاى دســتباف ترکمن اقدام به قاچاق فرش از 
مرزهاى افغانستان به بازار داخلى ما مى کنند و تولیدکننده فرش ایران 
نیز به دلیل قیمت پایین فرش، توان رقابت با این کاالها را ندارد و در کنار 
او صادرکننده فرش نیز به سبب افزایش قیمت ارز و مقدار دستمزد کم 
کارگران براى تولید فرش، دیگر قیمت خرید چند سال قبل را پرداخت 
نمى کند. این مشکالت در مجموع ارزش فرش دستباف ایران را از عرش 

به فرش آورده است. 

رقبا گوى سبقت را از فرش دستباف ایران ربودند 

علیرغم اینکه طبق آمار گمرك میزان واردات رســمى محصوالت بهداشتى و 
آرایشى چندان چشمگیر نیست و واردات بســیارى از این اقالم به صفر رسیده و 
طبق اعالم انجمن واردکنندگان محصوالت آرایشــى و بهداشتى، واردات بیش 
از 80 درصد کاالهاى این بخش ممنوع اســت، در سطح عرضه اثرى از کاهش 
محصوالت خارجى نیســت و این محصوالت به میزان فراوانى در بازار عرضه 

مى شوند که مبدأ ورود آنها زیر سئ وال است.
به عنوان نمونه، واردات انواع کرم و صابون و بسیارى از محصوالت آرایشى ممنوع 
و صفر بوده است اما در بازار مصرف شــاهد عرضه بسیارى از این محصوالت با 
برندهاى خارجى هستیم که به گفته مسئوالن مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد یا 
قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برندهاى مختلف خارجى 

بسته بندى و در بازار عرضه مى شوند.
همچنین باوجود عرضه فراوان و متنوع شامپو با برندهاى خارجى در بازار مصرف، 

فقط 80 تن از این محصول به صورت رسمى وارد شده است.
از ســوى دیگر باوجود ممنوعیت واردات فرآورده هاى آرایش چشم، لب و الك 
ناخن، این محصوالت با برندهاى خارجى در بازار مصرف فراوان عرضه مى شوند.

طبق آمار گمرك، در هشت ماهه امسال کمتر از 600 تن محصوالت آرایشى و 
بهداشتى مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده که در نهایت بسیار کمتر از چیزى 

است که در بازار، عرضه و مصرف مى شود.

آمار عجیب واردات رسمى 
محصوالت بهداشتى و آرایشى

پوریا باباخانى، معمار ایرانى ســاکن هامبورگ آلمــان، از یک ابزار هوش 
مصنوعى براى پیش بینى اینکه اســتادیوم  هاى لندن در آینده ممکن است 
چگونه به نظر برسند، استفاده کرده اســت. طراحى هاى آینده نگر او گویى 

مستقیمًا از دل داستان  هاى علمى تخیلى بیرون آمده اند. 
بعضى از طرح هــا با طراحى بیضى شــکل و ســقف باز، بى شــباهت به

 استادیوم هاى موجود نیستند اما بقیه با چیزى که امروزه در سرتاسر جهان 
مى بینیم، متفاوتند.  یکى از استادیوم ها در باالى یک آسمانخراش قرار دارد 
با سقفى شیشه اى که روى یک پایه فلزى به شکل بشقاب پرنده قرار گرفته 
است. یکى دیگر شبیه یک توپ فوتبال است، با یک طرح کروى بزرگ که 

روى آن طرح معروف شش ضلعى حک شده است.

طرح هاى خارق العاده معمار ایرانى
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راه اندازى قطار حومه اى در 
کالنشهر اصفهان  

جلسه شوراى اقتصاد ظهر روز سه شنبه به ریاست 
معاون اول رییــس جمهور برگزار شــد و برخى از 
طرح هاى مهم و اولویت دار دولت ســیزدهم مورد 
تصویب قرار گرفت. در این جلسه انتشار اوراق مالى 
اســالمى براى تأمین مالى اجــراى طرح «احداث 
قطار حومه اى کالنشــهر اصفهان به شــهر جدید 
بهارستان» از درخواســت هاى مطرح شده توسط 
وزارت راه و شهرســازى در این جلسه بود که پس 
از بحث و بررسى در خصوص مشــخصات مالى و 
اقتصادى طــرح ها، اعضاى شــوراى اقتصاد با آن

 موافقت کردند.

آغاز عرضه  گوشت منجمد 
عرضه  گوشت گوساله و گوسفندى منجمد با هدف 
کنترل قیمت در بازار، با نرخ مصوب دولتى آغاز شد. 
مدیرکل پشــتیبانى امور دام استان گفت:همزمان با 
افزایش قیمت گوشــت در بازار و صدور مجوز هاى 
عرضه این محصول با نرخ مصوب دولتى، شــرکت 
پشــتیبانى امور دام در دو مرحله 200 تن گوشت را 
روانه بازار مى کند. مهدى نیلفروش همدانى با بیان 
اینکه گوشــت هاى در حال عرضه از کیفیت بسیار 
باالیى برخوردار است گفت:از تیرماه تا شهریور 20 
هزار راس دام از عشــایر خریدارى و پس از ذبح در 
سردخانه هاى اســتان اصفهان ذخیره شد و اکنون 
وارد بازار مى شــود. وى افزود: این گوشت ها از قرار 
هر کیلو 130 تا 160 هزار تومان به دســت مصرف 

کننده مى رسد.

ایجاد ایستگاه 
جمع آورى شیر 

مدیرکل تعاون روســتایى اســتان اصفهان  گفت: 
ایســتگاه جمع آورى شــیر گاودارى هاى روستایى 
در تیران ایجاد مى شود. محسن حاج عابدى اظهار 
کرد: تولید شــیر در گاودارى هاى سنتى و صنعتى 
روستایى در منطقه غرب اســتان تولید مى شود که 
ایجاد ایستگاه مرکزى در جمع آورى شیر الزم است. 
وى افزود: ایجاد ایســتگاه شــیر در تیران جانمایى 
شده تا جمع آورى انجام شــود و به کارخانه فرآورى 

محصوالت لبنى ارسال شود.

جاده هاى خوروبیابانک
 حادثه آفرین است

فرماندار خوروبیابانک گفت: جاده هاى این شهرستان 
حادثه آفرین اســت و یک متــر راه دو بانــده نداریم. 
احمدرضا طحانى اظهار کرد: به دلیل محروم بودن از 
جاده هاى دو بانده، ضرورى است به راههاى شهرستان 
خوروبیابانک توجه جدى و نگاه ویژه شــود. وى تاکید 
کرد: گستردگى شهرســتان، طوالنى بودن راه هاى 
خوروبیابانک، فرسودگى ماشین آالت راهدارى، کمبود 
نیروى متخصص حوزه هاى ترافیکى و امداد جاده اى 
و عدم تخصیص اعتبار الزم، مشکالت این حوزه را دو 

چندان کرده است.

کالهبردارى
 130 میلیون ریالى 

رئیس پلیس فتا استان اصفهان از شناسایى و دستگیرى 
فردى که با درج آگهى جعلى تور هوایى قشم در سایت 
دیــوار اقدام به کالهبــردارى 130 میلیــون ریالى از 
شــهروندان کرده بود خبرداد. سرهنگ سید مصطفى 
مرتضوى بیان داشت: شاکیان در سایت دیوار با آگهى 
تور هوایى قشم مواجه شده که جهت ثبت نام با آگهى 
دهنده تماس گرفته سپس وى به بهانه ظرفیت محدود 
با ارائه شــماره کارت از هر یک از آنها درخواست واریز 
20 میلیون ریال بعنوان بیعانه کرده اســت که شاکیان 
پس از واریز وجه به حســاب معرفى شده نه تنها بلیت 
دریافت نکرده اند حتى فروشنده از پاسخگویى به تماس 
آنها امتناع و آگهى را حذف کرده است. رئیس پلیس فتا 
استان ادامه داد: مأموران موفق شدند یک متهم را در این 

رابطه دستگیر کنند.

خبر

مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد آران و 
بیدگل گفت: تخریب طرح پژوهشى- تحقیقاتى اکتشاف 
نفــت و گاز در پناهــگاه حیات وحش یخاب و زیســتگاه  

گونه هاى کم نظیر آن، گسترده است.
مســیب صدرى در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه طرح 
اکتشاف نفت و گاز در شهرستان آران و بیدگل از مدتى پیش 
آغاز شده، اظهار داشت: به تازگى این عملیات در ضلع غربى 
پناهگاه حیات وحش یخاب در حال انجام است در حالى که 
بنا به ابالغیه آبان ماه امسال سازمان حفاظت محیط زیست 

مقرر بوده این عملیات خارج از پناهگاه حیات وحش باشد.
وى که به تازگى به همراه کارشناســان مؤسسه تحقیقاتى 

خزندگان ایران و دیگر حامیان محیط زیست آران و بیدگل از 
وضعیت منطقه بازدید کرده است، افزود: براساس مشاهدات 
میدانى ما تخریب گسترده اى در زیستگاه گونه هاى شاخصى 
چون ِجبیر، گربه شنى و خزندگان کم نظیر و ارزشمند برجا 
گذاشته و بازدید اخیر مســئوالن اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اصفهان نیز جهت جلوگیرى از روند تخریبى بوده 

است.
وى ابراز داشت: تخریب ها شامل حفارى هاى گسترده، کابل 
کشى هاى چند ده کیلومترى در عمق نوار ریگبلند، ایجاد 
ده ها مسیر دسترسى طوالنى و عریض در منطقه و رها کردن 

حجم قابل توجهى پسماند تجزیه ناپذیر، مشهود است.

سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
با اشــاره به اثر 190 درصدى مازوت ســوزى بر تشدید 
آلودگى هواى کالنشهر اصفهان خاطرنشان کرد: میزان 
سوخت مازوتى که اکنون در نیروگاه استفاده مى شود به 
میزان آلودگى موجود به آلودگى هواى کالنشهر اصفهان 

مى افزاید که اتفاق بسیار وحشتناکى است.
مهدى طغیانى غلظت آلودگى که از طریق مصرف سوخت 
گوگرد در نیروگاه شهید منتظرى وارد هوا مى شود را شش 
برابر بیشتر از استاندارد آالیندگى برشمرد و ادامه داد: این 
میزان آلودگى هشت برابر از اســتاندارد اروپا باالتر است 
همچنین در صورتى که همه هشت واحد نیروگاه مازوت 

بسوزانند نزدیک به 400 تن آلودگى ایجاد مى شود.
وى افزود: در حال حاضر که شــش واحد نیروگاه مازوت 
مى سوزانند هر روز بین 150 تا 200 تن دى اکسید گوگرد 
در هوا منتشر مى کنند که معادل میزان آالیندگى کنونى 
موجود در هواى شــهر اصفهان و تأثیر بسیار وحشتناکى 

است.
وى ســوخت مصرفى نیروگاه منتظرى را به دلیل حذف 
نشدن گوگرد آن بســیار آالینده اعالم کرد و یادآور شد: 
حتى برنامه ریزى براى حذف این گوگرد وجود نداشته که 
حداقل در کوتاه مدت با آالیندگى بسیار کمترى از طریق 

مازوت سوزى اتفاق بیفتد.

انتشار روزانه 200 تن گوگرد 
در هواى اصفهان

تخریب طرح اکتشاف نفت در 
یخاب گسترده است

اخیراً مدیر عامل شرکت مترو اصفهان بر اساس دستور 
استاندار از توسعه خطوط مترو در اصفهان سخن گفت.

متروى اصفهان هم اکنون یک خــط فعال دارد و طبق 
طرح جامع حمل ونقل ریلى، قرار است دو خط دیگر نیز 
به آن افزوده شــود تا با این تدابیر این شبکه زیرزمینى 
بخش دیگرى از اصفهان را براى جابه جایى شهروندان 

پوشش دهد.
به گفته سید محســن واعظى، مدیر عامل شرکت مترو 
اصفهان، توسعه خط یک مترو که از محله عاشق آباد در 
خیابان امام خمینى (ره) آغاز و به میدان اســتقالل ختم 
مى شود قرار اســت تا مقابل در ورودى دانشگاه صنعتى 
اصفهان ادامه یابد. طول این مســیر 5/5 کیلومتر است 
که با پنج ایستگاه به عنوان توسعه خط یک مترو در نظر 
گرفته شده و در ادامه قرار اســت به خط شاهین شهر با 

طول حدودى 14/5 کیلومتر متصل شود.
گرچه توسعه خط یک مترو در گرو برگزارى مناقصه است 
و طبق گفته هاى مدیر عامل شرکت مترو اصفهان قرار 
است شهردارى شاهین شــهر از طرف مقابل و سازمان 
قطار شهرى اصفهان نیز از ســمت اصفهان به دستور 
شوراى سازمان قطار شهرى که متشــکل از استاندار، 
اعضاى شوراى اسالمى شهر و شــهردار هستند اقدام 
کنند و به همین دلیل توسعه خط یک مترو را در دستور 

کار قرار داده اند.
واعظى همچنین اعالم کرده کــه در حال حاضر نحوه 

پرداخت منابــع مالى نــزد معاونت مالــى و اقتصادى 
شهردارى است و تالش مى شود تا پایان سال این قرارداد 

اجرایى شود.
از سوى دیگر  بخشى از خط دوم مترو اصفهان که شرق 
شهر را به غرب شهر متصل مى کند نیز قرار است روند 
عملیاتى خود را با سرعت بیشــترى طى کند. به گفته 
مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه، با توجه 
به اینکه احداث خط دوم روند خوبى را طى مى کند،  قرار 
است تا دوازدهم بهمن ماه سال جارى دستگاه TBM که 
از ایستگاه خیابان کاشــانى آغاز به کار کرده است وارد 
ایستگاه خلجا شود و طبق برنامه ریزى هاى انجام شده 
قرار است پس از ورود به ایســتگاه خلجا طى چند هفته 
اورهال  شود و سپس به طرف ایســتگاه امام حسین (ع) 

حرکت کند.
پیش از این مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان با 
بیان اینکه عملیات حفارى خط دوم متروى این کال نشهر 
از دو جبهه کارى شمال و غرب همزمان در حال فعالیت 
است، گفته بود: تأمین منابع مالى این پروژه بسیار سخت 
اســت، اما مدیریت شــهرى اصفهان تمام تالش خود 
را براى تأمین منابع مالى به کار گرفته  اســت و اکنون 
سخنان او نشان مى دهد که خط دو مترو آینده خوشبینانه 

ترى را در پیش دارد.

تولد مترو اصفهان 
نظریه ایجاد مترو در اصفهان به سال 1357 بازمى گردد 

که پس از کــش و قوس هاى فراوان در ســال 1380 
طراحى تفصیلى خط شــمالى -جنوبى بــه طول 12/5 
کیلومتر انجام و عملیات اجرایى حفر تونل آن آغاز شد، 
سپس با اضافه شــدن خط 7/7کیلومتر کاوه تا قدس، 
طول کل مسیر خط یک قطار شهرى اصفهان به 20/2 
کیلومتر رســید و سرانجام در ســال 94 به بهره بردارى 

رسید.
دى ماه ســال 88 بود که قرارداد خط دو قطار شهرى به 
شرکت مهندسان مشاور ستیران تنفیذ شد و اجراى آن در 
دستور کار قرار گرفت و تا سال 90 ادامه یافت. سال 94 با 
تعیین مسیر عبور خط دو قطار شهرى اصفهان، مهندسان 
مشاور زایند آب به عنوان مدیر طرح مطالعات مرحله دوم 
و برگزار کننده مناقصات براى قطعه اى از مسیر خط دو از 
ایستگاه دارك تا ایستگاه کهندژ انتخاب شد و از ابتداى 

سال 95عملیات اجرایى آن آغاز شد.
اکنون با توجه به روند افزوده شدن به این شبکه زیرزمینى 
براى توسعه حمل و نقل عمومى و بر اساس این برنامه 
ریزى ها قرار است 4 ایســتگاه توسعه اى خط یک، 16 
ایستگاه خط دو، 7 ایستگاه خط ســه مترو در آینده راه 

اندازى شود.  
خط سوم مترو اصفهان با داشتن 7 ایستگاه و طول مسیر 
8/8 کیلومتر کوتاه ترین خط مترو اصفهان اســت که 
از ایستگاه میدان آزادى شــروع شده و پس از گذشت از 
حکیم نظامى، سیمین، بلوار کشاورز و قائمیه به کوه دمبه 

منتهى مى شود.

توسعه خط یک مترو در گرو برگزارى مناقصه 

از دانشگاه صنعتى
 تا صفه با مترو 

جاده مرگ متولى ندارد؟
نصف جهــان  روزنامه «زاینده رود» در شماره 14 
دى ماه خود در گزارشــى با عنوان «جاده اى که 
همچنان جان مى گیرد» به تصادف زنجیره اى 
چند خودرو در اتوبان اصفهان-نظنز- کاشان با 
سه کشته و 13 مصدوم اشاره کرده و نوشته: «باز 
هم روزمان را با یک خبر تلخ آغاز کردیم و باز هم 
این سئوال به ذهنمان آمد که چرا نسبت به تکمیل 
و نوسازى و بهسازى این جاده مرگ آفرین اقدام 

عاجل و کاملى صورت نمى گیرد؟»

در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: 
«حادثه تلخ روز ســه شــنبه که بارها هم تکرار 
شــده و این اتوبان را در لیست جاده هاى مرگ 
قرار داده بهانه اى شــد تا تکــرار کنیم که بى 
توجهى مســئوالن در تکمیل پروژه دردسرساز 
و خطرسازتر از همیشه شــده است. تردد در این 
مســیر همراه با گرد و خاك و بروز مشکالت و 
اختالل در تردد است. جاده اصفهان- نطنز هم 

همین مشکل را دارد.»

مریم محسنى
تابلوهــاى رنگارنــگ از اتیکــت ها و تخفیــف ها و 
امتیازهاى ویژه، کاالهایى که به شــکل انبوه روى هم 
گذاشته شــده اند و با اتیکت هاى بزرگ، رقم تخفیف 
هایشان مشخص شده اســت. تخفیف هاى اغواگرانه 
اى که هر فردى را مجاب مى کند چنــد نمونه از این 
تخفیف دارها را بخرد. این، مدلى از مشترى مدارى در 
فروشگاه هاى زنجیره اى است که سال هاست اتفاق 
مى افتد. اما مشکل اصلى از جایى شروع مى شود که این 
تخفیف ها تنها بر روى همان اتیکت ها نقش بسته اند  
و وقتى زمان حساب و کتاب پاى صندوق مى شود دیگر 

معناى خود را از دست مى دهند و بسیارى از مشتریان در 
شوك شنیدن اینکه این تخفیف ها مربوط به قیمت هاى 

قبل بوده باقى مى مانند. 
این در حالى اســت که با توجه به اینکه این روزها روند 
تهیه کاالهاى مصرفى خانوارها رنگ و لعاب تازه اى به 
خود گرفته و بخش عظیمى از مردم از خریدهاى سنتى 
در بقالى هاى محل به سمت خرید انبوه از فروشگاه هاى 
زنجیره اى روى آورده اند این مسئله مى تواند مشکل 
بزرگى ایجاد کند و شعار مشترى مدارى که همواره در 
این فروشگاه ها ورد زبان مسئوالن آنهاست دیگر محلى 

از اعراب نداشته باشد.

تخفیف هاى دروغین!

براى «مالقات خصوصى»
 به سینما سپاهان بروید 

نصف جهان   فیلم سینمایى «مالقات خصوصى» 
از  روز گذشــته تا روز جمعه هفته آتى در سینما 
سپاهان اصفهان اکران مى شود. این فیلم که از 
یک کارگردان فیلم اولى است در جشنواره فجر 
شرکت داشته و با اینکه مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفته اما چندان چنگى به دل منتقدان نزده 

است. 
داستان اصلى فیلم از یک منظر توانسته مخاطب 
تنبل و بى حوصله امروزى را از پیله بى تفاوتى اش 
بیرون بکشد و او را درگیر آن سه خطى رمانتیک 

خود بکند: دخترى جوان و مجرد (پروانه) به واسطه 
محبوس بودن پدرش در زندان، با مردى با سواد و 
هم دلى برانگیز به نام «فرهاد» -که به جرم فروش 
عتیقه  جات به زندان افتاده- آشــنا مى شود. این 
آشناییت اما به دنبال تماس هاى تلفنى «فرهاد» 
از زندان به یــک رابطه عاطفى عمیــق (عقد و 
ازدواج) منجر مى گــردد. بقیه روند فیلم را تعریف

 نمى کنیم تا اگر به داســتان هاى عشــقى با تم 
اجتماعى عالقه مند بودید براى تماشاى «مالقات 

خصوصى» به سینما سپاهان بروید.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
انتشار بوى نامطبوع شهرك صنعتى چرمشهر در محیط، 
گفت: این شهرك براى رفع آالیندگى به زباله سوز و احداث 

تصفیه خانه نیاز دارد.
احمدرضا الهیجــان زاده اظهار داشــت: مجموعه اى از 
واحدهاى تبدیل ضایعات احشــام در شــهرك صنعتى 
چرمشــهر اصفهان شــکل گرفته که تا چند سال پیش 
مدیریت منسجم نداشــت و هر واحد صنعتى مستقل کار 
خودش را مى کرد و این مسئله سبب شده تا شهرکى آنجا 
شکل بگیرد که بسیار آلوده کننده محیط است بوى متعفنى 

منطقه را فرامى گیرد.
وى ادامــه داد: ســال هاى قبل کــه در دوره اى مدیریت 
محیط زیست اصفهان را برعهده داشتم (1385- 1391) 
در مقطعى حتى یکجا حکم تعطیلى همه این واحدها را اخذ 
کرده و همه را تعطیل کردیم که باعث شد هیئت امنا تشکیل 
دهند و سر و سامانى به شهرك داده شد و تمام پسماندها و 

ضایعات شهرك جمع شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه درخصوص این شــهرك طى چند سال اخیر نیز 
پیگیرى هاى بیشترى شد و محیط آن کمى پاکسازى شد، 
اضافه کرد: طبق بازدیدى که به تازگى از شهرك صنعتى 
چرمشهر داشتم، قرار است تصفیه خانه فاضالب مرکزى در 
این شهرك احداث شود و قرار دیگرى که جزو تعهداتشان 
هم بوده این است که مشخص شود هر یک از واحدهاى 
صنعتى این شهرك سیســتم پیش تصفیه داشته باشند و 
پس از آن ها تصفیه خانه مرکزى باشد و پیش تصفیه را هر 
واحد صنعتى خود انجام دهد و بعد به تصفیه خانه مرکزى 

منتقل کند.
الهیجان زاده با اشــاره به اینکه محیط زیســت اصفهان 
به تازگى درخصوص تخلفات شــهرك صنعتى چرمشهر 
در مراجع قضائى شــکایت کرد و براى تعــدادى در این 
مجموعه حکم جلب صادر شد، اظهار داشت: احداث تصفیه 

خانه فاضالب در این شــهرك صنعتى ضرورى اســت و 
پیگیرى هاى قضائى و قاطعیت مقام قضائى سبب شده که 
مدیران شهرك صنعتى چرمشهر براى کاهش آالیندگى 

پاى کار بیایند.
وى با بیان اینکه شــهرك چرمشــهر در لیست عوارض 
آالیندگى قرار دارد، درخصوص انتشار بوى بد از این شهرك 
که حتى مناطق شمالى شهر اصفهان را نیز تحت الشعاع قرار 
مى دهد به مهر گفت: واحدهاى صنعتى این شهرك تا چند 
سال قبل پسماندها و ضایعات را در محیط رها مى کردند اما 
اکنون همان ضایعات براى بازیافت به مراکز دیگرى منتقل 

مى شود زیرا هر کدام ارزش اقتصادى پیدا کرده است.
بیش از 30 واحد نیمه صنعتى تبدیل ضایعات احشام به مواد 
مصرفى شامل دباغى، پودر استخوان، روده و پوست پاك 
کنى و تبدیل چربى قابل مصــرف در کارخانجات صابون 
سازى در مجموعه چرمشهر اصفهان واقع در 15 کیلومترى 

شمال شرق شاهین شهر فعالیت مى کنند.

منشأ بوى بد چرمشهر اصفهان از کجاست؟

توسعه حمل و نقل عمومى 
نیازمند برنامه ریزى هدفمند است

نصف جهــان  شهردار زرین شهر یکى از شاخص 
هاى مهم در ارائه خدمات به شهروندان را توسعه 
و بهسازى حمل و نقل عمومى عنوان کرد و اظهار 
داشت: عدم وجود زیرساخت هاى مناسب حمل و 
نقل عمومى باعث ایجاد مشکالت زیادى براى 
شهروندان مى شــود و برهمین اساس، توجه به 
این موضوع به عنوان یکى از مطالبات اصلى مردم 

شهرستان لنجان مطرح بوده است.
حسین اسماعیلى احمدى با تأکید بر برنامه ریزى 
هدفمند براى بهبود ســاختار حمل و نقل جمعى 
شهرســتان گفت: حمل و نقــل عمومى یکى از 

نیازهاى اصلى هر شهر محســوب مى شود که 
نمى توان نســبت به آن بى توجه بود و نیاز است 
تا با برنامه ریزى مناســب در مسیر ساماندهى و 
نوســازى ناوگان حمل و نقل شهرستان و بهبود 

کیفیت ارائه خدمات به شهروندان حرکت کرد.
وى نوسازى و گسترش استفاده از ناوگان حمل و 
نقل عمومى را یکى از راهکارهاى مؤثر درکاهش 
آلودگى هوا در شهرســتان دانســت و خبرداد: با 
پیگیرى هاى متعدد به زودى شاهد اضافه شدن 
شــش دســتگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل 

عمومى شهرستان لنجان خواهیم بود.

اتمام ساماندهى ترافیکى 
خیابان «شهید رفیعى» کرکوند 

نصف جهــان  شــهردار کرکوند از اتمام عملیات 
عمرانى اصالح هندسى و ســاماندهى ترافیکى 
بخشى از خیابان سردار شهید اکبر رفیعى خبر داد.

محمود کفعمى افزود: ساماندهى ترافیکى بخشى 
از خیابان سردار شهید اکبر رفیعى واقع در محل 
عبور کانــال مهیار به منظور تســهیل در عبور و 
مرور شهروندان انجام شــد. وى ادامه داد: براى 
اجراى این پروژه عملیات مســتحکم ســازى و 
ایمن ســازى محل عبور خیابان سردار رفیعى از 
روى کانال مهیار در انتهاى بوستان ولیعصر(عج)، 
اصالح هندسى و دو بانده نمودن خیابان با توجه 
به مشکالت ترافیکى ایجاد شده براى شهروندان 

و به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائط نقلیه، 
اجراى جدولگذارى و احداث رفیــوژ میانى و در 
نهایت زیباسازى و نکوسازى محل با شن رنگى 
توسط واحد عمران و خدمات شهرى شهردارى 

کرکوند انجام شده است.
شهردار کرکوند اظهار کرد: طوالنى شدن زمان 
آغاز این پروژه عمرانى به دلیل ارائه طرح تقویت و 
ایمن سازى پل کانال مهیار به اداره آب منطقه اى 
و تأخیر در تأیید طرح توسط واحد مهندسى این 
ســازمان بود که به محض تأیید شدن، عملیات 
عمرانى آغاز شــد و هم اکنون به اتمام رســیده 

است.
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براساس گزارش ها گلکسى S۲۳ اولترا در رندرهاى جدید 
نمایشگر تخت دارد.

گلکســى S۲۲ اولترا از نظر طراحى تفاوت هاى زیادى با 
دو برادر کوچک تر خود داشت و از نمایشگرى با لبه هاى 

خمیده استفاده مى کرد. 
خیلى از کاربران این لبه هاى خمیده را دوست ندارند. حاال 
به نظر مى رسد که سامسونگ صداى این دسته از کاربران 
را شنیده و قرار است در گلکسى S۲۳ اولترا از صفحه تخت 

استفاده کند.
 S۲۳ در گزارش هاى قبلى شایعه شــده بود که گلکسى
اولترا لبه هاى تخت ترى نسبت به نســل گذشته خواهد 

داشت. 
نمایشگر این گوشى تخت خواهد بود. با این تغییر استفاده 

از قلم S Pen آسان تر مى شود.
ایــن گوشــى در رنگ هاى مشــکى، ســبز، خامه اى و 

اسطوخودوسى عرضه خواهد شد.

 با این حال، حتى اگر شــایعات را در نظر نگیریم، این ایده 
که سامســونگ ممکن است اســتفاده از نمایشگر هاى 
خمیــده را کنار بگــذارد، چنــدان دور از ذهــن به نظر 

نمى رسد.
 این شــرکت مى دانــد که بخــش زیــادى از کاربران 
لبه هــاى خمیــده را دوســت ندارنــد و مى توانــد 
بــراى افزایــش فــروش چنیــن تغییــرى را به وجود

 بیاورد.

طبق شایعات، گلکسى S۲۳ اولترا از چیپست اسنپدراگون 
8 نسل 2 اســتفاده خواهد کرد و مشابه ســال گذشته از 

دوربین اصلى 108 مگاپیکسلى بهره مى برد.
 این درحالى اســت که برخــى از گزارش هــا از عرضه 
دوربین 200 مگاپیکســلى روى این دســتگاه حکایت

 داشتند. 
خانواده S۲۳ احتماًال در روز 1 فوریه مصادف با 12 بهمن 

معرفى خواهد شد.

سال 2022 یکى از ســال هایى بود که دستگاه هاى زیادى 
در آن معرفى شدند و درنهایت کمپانى ها و تولیدکنندگانى 
همچون شرکت اپل نیز تولید برخى از محصوالت محبوب 
خود را متوقف و بــا آنها خداحافظى کرده تــا جایى براى 
گجت هاى جدید باز کنند.در ادامه به دستگاه ها و گجت هایى 
که شرکت فناورى فناورى آمریکایى چندملیتى اپل در سال 

2022 با آن ها خداحافظى کرد.

۵G آیفون 11 و عصر بدون پشتیبانى از
سال 2019 بود که آیفون 11 در جهان معرفى شد، ارزان ترین 
گزینه در وب سایت اپل براى آیفونى با نمایشگر تقریباً بدون 
حاشیه بود. به غیر از مدل هاى آیفون SE، این دستگاه آخرین 

گوشى اپل با نمایشگر LCD و بدون پشتیبانى از ۵G بود.
در حال حاضر، تمام آیفون هاى فروخته شــده توســط این 
شرکت، از شبکه ۵G پشتیبانى مى کنند و داراى نمایشگر 
OLED هستند (به جز SE) و یک نسخه معمولى (مینى یا 

پالس) را نیز به کاربران ارائه مى کنند.

آى پاد براى همیشه رفت!
شرکت اپل در سال 2022 درنهایت  بدون انتشار به روزرسانى 
جدیدى براى چندین سال، با آى پاد تاچ خداحافظى کرد. اما 
عالوه بر صرفاً متوقف کــردن تولید جدیدترین آى پاد تاچ، 
این شرکت، پس از گذشت بیش از 20 سال، هیچ محصول 
آى پاد دیگرى را نمى فروشد. بنابراین، یکى از انقالبى ترین 
و مهم ترین دستگاه هایى که اپل تاکنون تولید کرده، اکنون 

بازنشسته شده است.

اپل واچ 3
سال 2017 بود که اپل واچ سرى 3 معرفى شد، اولین پوشش 
این شرکت با شــبکه LTE بود. ساعت هوشمند ا پل بسیار 
سریع  بود و همچنین مدت عمر طوالنى و بادوام باترى آن 

یکى از ویژگى هاى چشمگیر این گجت بود.  
اکنون تولید این ســاعت متوقف شده است. اپل همچنین 
پیش از توقف تولید ا پل واچ سرى 3، تولید اپل واچ سرى 4، 
سرى 5 و سرى 6 را نیز متوقف کرده بود. به همین منظور در 
سال نو سه ا پل واچ جدید با ویژگى هاى متفاوت، جایگزین 
اپل واچ هاى بازنشسته شدند، این اپل واچ ها شامل سرى هاى 

ا پل واچ SE جدید، ا پل واچ اولترا  و ا پل واچ سرى 8 هستند.

HD اپل تى وى
Apple TV HD در ســال 2015 کار خود را در 

 A۸ دنیاى گجت هاى فناورى  آغاز کرد و از تراشه
با معمارى 64 بیتى استفاده مى کرد. در طول عمر خود، این 
ستاپ باکس شاهد چندین تغییر در ریموت خود بود. اما پس 
از اینکه اپل در پایان سال 2022 یک Apple TV۴K جدید 
را در دو اندازه مختلف معرفى کرد، دوران HD در کمپانى اپل 

به طور کامل پایان پذیرفت.
بااین حال، ستاپ باکس HD همچنان از tvOS16 پشتیبانى 
مى کند. بنابراین، هرچند ا پل دیگر آن را نمى فروشد، اما در 
راستاى سهولت و راحتى کاربرانش، آنها همچنان مى توانند 
از تمام برنامه ها و خدمات موجود این شرکت دراین گجت 

استفاده کنند.

کوالکام مى خواهد با چیپست اسنپدراگون 8 نسل 2 کارى کند که پرچمداران 
اندرویدى سال 2023، آیفون هاى اپل را در قدرت و عملکرد له کنند!

قطعا طى سالیان اخیر اگر مى خواستیم به این سوال پاسخ دهیم که «قدرتمندترین 
گوشى جهان چیست؟»، جواب ما یکى از مدل هاى آیفون بود. شرکت اپل هر ساله 

به لطف تراشه هاى توانمند خودش، سازندگان اندرویدى را پشت سر مى گذارد.
بیشتر از همه کوالکام مقصر این قضیه اســت. این شرکت چیپست سازى به جاى 
انقالب به پا کردن، ارتقا تدریجى عملکرد تراشه هایش را انتخاب کرده است. بنابراین 

وقت آن رسیده کوالکام دست بجنباند و قدرت واقعى خودش را به همه نشان دهد.
به لطف چیپست اسنپدراگون 8 نسل 2 که نوامبر گذشته معرفى شد، به نظر مى رسد 

پرچمداران اندرویدى سال 2023 مى توانند پس از این همه سال، گوشى هاى 
آیفون را در عملکرد شکست دهند. اولین گوشى هاى مجهز به این تراشه هم اکنون 

بررسى شده اند که نتایج بسیار امیدوارکننده اى را نشان مى دهد.
یکى از بررسى هاى انجام شده روى گوشى شــیائومى 13 توسط کاربر توییترى 
Golden Reviewer، نشــان دهنده پیشرفت چشــمگیر چیپست اسنپدراگون 8 

نسل 2 زیر قاب این دیوایس در چند بخش در مقایسه با دو نسل پیش، تراشه هاى 
اسنپدراگون 8 نسل 1 و 8 پالس نسل 1 است.

البته شاید این پیشرفت در عملکرد شما را نســبت به عمر باترى کوتاه تر و ایجاد 
حرارت بیشتر توسط پردازنده مشکوك کند؛ اما محققان مى گویند علیرغم 10 درصد 
توان بیشتر، چیپست Snapdragon۸Gen2 داراى هسته هاى قوى ترى است که 
با نرخى در حدود نسل قبلى فعالیت مى کنند. جدى ترین انتقادى که به کوالکام وارد 
است، این است که اساسا آن ها روى پیشرفت چهار هسته بزرگ در پردازنده ها تمرکز 
کرده اند؛ هسته هایى که فقط وقتى به توان باالیى مثل اپلیکیشن هاى سنگین مونتاژ 
ویدیو یا بازى ها نیاز داریم فعال مى شوند. هســته هاى کارآمدتر سیستم نسبت به 

نسل هاى قبلى چندان تغییر بزرگى به خود ندیده اند.
ازى کردن با تراشه کوالکام باید خیلى روان و سریع باشــد؛ زیرا قدرت پردازشگر 
گرافیکى به کار رفتــه در زیر آن مى توانــد کامال با پردازنده گرافیکى چیپســت

 Apple A۱۶ زیر قاب آیفون 14 پرو مکس برابرى کند. این دو تراشه از نظر عملکرد 
پردازنده هم تقریبا با یکدیگر برابر هستند.

شاخص بلومبرگ نشان داد ایالن ماسک تنها فردى در تاریخ بشر است که 200 میلیارد 
دالر از دارایى خالص خود را از دست داده است.

 پس از جف بزوس، موسس آمازون، ماسک دومین فرد با بیش از 200 میلیارد دالر ثروت 
شخصى بود؛ رقمى که در ژانویه 2021 به دست آورد.

دقیقاً چه چیزى باعث کاهش ثروت ماسک شده است؟
پس از کاهش ســهام تســال در هفته هاى اخیر، ثروت ایالن ماســک به 137 میلیارد 
دالر کاهش یافت. این شــامل کاهش شــدید 11 درصدى سهام تســال در 27 دسامبر

 است.
تســال در حال حاضر براى دو مدل پرتیراژ خــود تا پایان ســال 7500 دالر تخفیف به 
مصرف کنندگان در ایاالت متحده ارائه مى دهد. همچنین گزارش شده که تولید در کارخانه 

خود در شانگهاى را کاهش داده است.
ثروت ماسک در نوامبر 2021 به 340 میلیارد دالر رسید. پس از آن، او بیش از یک سال به 

طور کلى ثروتمندترین فرد جهان بود.
 سپس در این ماه برنارد آرنو، بازرگان فرانسوى و یکى از بنیانگذاران نیروگاه کاالهاى لوکس 

LVMH از او پیشى گرفتند.

ماسک در اواخر اکتبر توییتر را به قیمت 44 میلیارد دالر خریدارى کرد. او براى کمک به 
پوشش خرید توییتر، سهام قاب توجهى از تسال را فروخت و در نتیجه این خودروساز برقى 

دیگر بزرگ ترین دارایى او نیست.

کاهش ثروت ماسک و افزایش نرخ بهره
ایالن ماســک بارها در توییتر براى مقابله با بانک مرکزى به دلیــل افزایش نرخ بهره با 
سریع ترین سرعت در دهه هاى اخیر، صحبت کرده است.ماسک در 16 دسامبر در توییتر 

نوشت: «ما بانک مرکزى را کنترل نمى کنیم. مشکل واقعى اینجاست.»
گزارشى در بلومبرگ به حضور اخیر ایالن ماسک در پادکستى اشاره مى کند که در آن شنیده 
مى شود که این ثروتمند میلیاردر تجارى نسبت به خطرات پول هاى قرض گرفته شده در 

مرحله نوسان بازار هشدار مى دهد.
ماسک در پادکست All-In منتشر شده در دسامبر گفت: «من واقعاً به مردم توصیه مى کنم 

که در بازارهاى سهام پرنوسان بدهى حاشیه اى نداشته باشند.»

دیگرى نظیر مخفى کردن تبلیغاتى خاص در کل سیستم 
یا کپى کردن فایل هایى که قرار نیســت کپى شــوند، از 
جمله کارهایى هستند که به واسطه روت کردن دستگاه 

اندرویدى قادر به انجامشان خواهید بود.
در اکثر مواقع، روت کردن یک گوشــى اندروى نیازمند 
اســتفاده از برخى خالءهاى سیستم عامل یا بهره گرفتن 
از روش هاى هوشمندانه هک اســت. با این حال برخى 
گوشــى ها راحت تر از دیگران روت مى شوند؛ در حالى که 

برخى دیگر به سادگى قابل روت شدن نیستند.
البته روت کردن مى تواند ضررهــاى جبران ناپذیرى هم 
براى دستگاه شما به همراه داشــته باشد. به عنوان مثال 
برخى اپلیکیشن ها مثل برنامه هاى بانکى یا نتفلیکس بر 
روى دستگاه هاى روت شده کار نمى کنند. عالوه بر این، 
روت کردن دستگاه، خطر بروز مشکالت امنیتى را هم به 

طور چشمگیرى افزایش مى دهد.
بنابراین در صورتى که با اصول اولیه امنیت دیجیتال آشنا 
نیســتید، توصیه مى کنیم از روت کردن گوشــى یا تبلت 
اندرویدى خود صرفنظر کنید؛ چرا کــه با این کار خطر از 
کار افتادن (بریک شدن) گوشــى اندرویدى خود یا نفوذ 
هکرها به دستگاهتان را افزایش مى دهید. با این حال، اگر 
با ریسک هاى انجام کار آشنا هســتید، با ادامه این متن با 
گجت نیوز همراه باشید تا با برخى روش ها و قلق هاى روت 

کردن دستگاه هاى اندرویدى آشنا شویم.

روت کردن چیست؟
قبل از این که به بررسى روش هاى روت کردن یک دستگاه 
اندرویدى بپردازیم، بیایید کمى عقب تر برویم! در سیستم 
عامل هاى مدرن، هیچ یک از کاربران دستگاه، حتى ادمین، 

آیا مى دانید روت کردن یک گوشى اندرویدى به چه معنى 
است و روش انجام آن چگونه است؟ در اینجا قصد داریم در 
خصوص مزایا و معایب روت کردن و روش هاى انجام آن 

اطالعاتى را به شما ارائه دهیم.
ا این که سیســتم عامل اندروید به طور کلى آزادى عمل 
زیادى در اختیــار کاربرانش قرار مى دهــد، اما همچنان 
کارهایى وجــود دارد که گــوگل، کمپانــى تولیدکننده 
گوشــى یا حتى اپراتور ســیم کارتتان اجازه انجامشان را 
به شــما نمى دهند. از جمله این مــوارد مى توان به حذف 
اپلیکیشن هایى خاص یا دســتکارى در برخى تنظیمات 
دستگاه اشاره کرد. روت کردن در این موقعیت ها مى تواند 

بسیار مفید باشد.
گر دستگاه خود را به درســتى روت کرده باشید، مى توانید 
پردازنده تان را اوورکالك کنید یا رام هاى کاستوم اندروید 
را بر روى گوشــى یا تبلت خود نصب کنید. همچنین امور 

کنترل کامل دستگاه را در دست ندارد. این عدم دسترسى 
یک اقدام امنیتى از ســوى سیســتم عامل است تا بتوان 
مطمئن شد فردى که به عنوان ادمین وارد سیستم عامل 
مى شود، به تنظیمات و محتواى سیستم عامل دسترسى 

کامل ندارد و قادر به انجام هرکارى نیست.
به عنوان مثال سیستم عامل ویندوز 95 چیزى تحت عنوان 
قابلیت امنیتى به کاربران ارائــه نمى کرد و اگر فردى قادر 
به هک کردن آن بود عمال مى توانســت به تمامى داده ها 
و تنظیمات دسترسى داشته باشــد. با این وجود، سیستم 
عامل هاى مدرن معیارهاى امنیتى ســفت و سخت ترى 

دارند.
در اکثر سیســتم عامل هاى جدید، هریک از اپلیکیشن ها 
باید براى دسترسى به قابلیت هاى مختلف اجازه مربوطه 
را از ادمین بگیرند و ادمین باید با وارد کردن رمز و یا احراز 
هویت، اجازه دسترســى را به اپلیکیشــن هاى مختلف را 

صادر کند.
علیرغــم همه آنچــه گفتــه شــد، حتى در سیســتم 
عامل هاى مدرن نیز ســطحى باالتر از دسترسى ادمین 
(Administrator) وجــود دارد که دسترســى کاملى به 
تنظیمات دستگاه دارد. این سطح دسترسى البته به سیستم 
عامل بستگى دارد. با این حال در لینوکس، که اندروید بر 
پایه آن بنا شده است، این ســطح دسترسى با نام ابرکاربر 

(superuser) یا روت شناخته مى شود.
روت نکردن دستگاه از دید امنیتى کامال منطقى است. با 
این وجود، برخى توسعه دهندگان و کمپانى هاى گوشى ساز 
در اکوسیســتم اندروید مى توانند با قطع کردن دسترسى 
کاربر به برخى تنظیمات، ســطح اختیارات او را به دالیل 
مختلف پایین تــر آورند. این دالیل البته همیشــه به نظر 
کاربران منطقى نیست و به همین جهت بسیارى کاربران 
ترجیح مى دهنــد با روت کردن دســتگاه اندرویدى خود 

دسترسى بیشترى به قابلیت هاى سیستم عامل پیدا کنند.

روش روت کردن گوشى یا تبلت اندرویدى 
چیست؟

نخســتین گام پیش از هرگونــه اقدام بــه روت کردن 
دستگاه هاى اندرویدى، پشتیبان گیرى از تمامى داده هاى 
گوشى یا تبلت است؛ چرا که روت کردن تمامى داده ها را 
به طور کامل پاك مى کند. بنابراین قبــل از روت کردن 
مطمئن شــوید که از 100 درصد داده هاى مورد نیاز خود 

بکاپ گرفته اید.
در گام بعدى نوبت به آشــنایى با روش هاى مختلف روت 
دستگاه هاى اندرویدى مى رسد. نکته مهم در این زمینه آن 
است که روش هاى متعددى براى روت کردن یک گوشى 
یا تبلت اندرویدى وجود دارد. بنابراین الزم است پیش از این 
که اقدام به انجام این کار کنید، کمى با روش هاى مختلف 
انجام این کار آشــنا شوید و مناســب ترین روش را براى 

دستگاه خود انتخاب کنید.
البته حتى در صورت انتخاب بهترین روش هم ممکن است 
براى روت کردن دستگاه به مجموعه اى از اطالعات فنى 

در خصوص سیستم عامل اندروید نیاز داشته باشید!
بهترین راه براى کســب اطالعات در خصوص چگونگى 
روت کردن دستگاه هاى اندرویدى و روش هاى مختلف 

آن، مراجعه به بخش روت وبسایت XDA و مطالعه جزئیات 
بیشتر در این وبسایت اســت. این وبسایت راهنمایى هاى 
خود را بر اساس دستگاه هاى مختلف از تمامى کمپانى هاى 
گوشــى ســاز اندرویدى طبقه بندى کرده و به طور مکرر 

جزئیات مختلفش را آپدیت مى کند.
براى روت کردن یک گوشــى یا تبلت اندرویدى قطعا به 
یک کامپیوتر نیاز خواهید داشــت. عالوه بر این احتماال 
به اســتفاده از Command Prompt ویندوز هم نیاز پیدا 

خواهید کرد.
حتما پیش از اقدام براى روت کردن دســتگاه اندرویدى 
خود راهنمایى هاى موجود در سایت XDA را با دقت تمام 
و به صورت مرحله به مرحله مطالعه کنید. همچنین فرآیند 
کار را دقیقا مشــابه با راهنمایى هاى موجود انجام دهید و 
اگر اطالعات کافى نداریــد، هرگز هیچ مرحله اى را بدون 

راهنمایى انجام ندهید.

با دستگاه روت شده ام چه کنم؟
با فرض این که شما جزو آن دسته کاربران خوش شانسى 
بودیــد که با طــى کــردن دقیــق مراحل موجــود در 
راهنمایى هاى XDA موفق به روت کردن دســتگاهتان 
شــدید، اکنون با دنیایى جدید از اندروید سر و کار دارید! 
اگر براى انجام کارى خاص یا برخوردارى از تنظیمات یا 
قابلیت هایى مخصوص اقدام به روت کردن دستگاه خود 

کرده بودید، اکنون مى توانید این کار را انجام دهید.
با این حال، اگــر قصد دارید قابلیت هــاى جدید و جذاب 
گوشى اندرویدى روت شده خود را مشاهده کنید، بد نیست 
بدانید که برخى اپلیکیشــن هاى اندرویدى تنها بر روى 

دستگاه هاى روت شده قابل نصب و اجرا هستند.
از جمله این اپلیکیشن ها مى توان به برنامه هاى حرفه اى 
تهیه بکاپ براى تهیه پشتیبانى کامل از تمامى فایل هاى 
دستگاه، ابزارهاى توسعه اپلیکیشــن ها و سرویس هاى 
اندرویدى با ویژگى هاى متنوع، فایل منیجرهاى حرفه اى 
با قابلیت هاى جذابى مثل بازیابى اطالعات پاك شــده و 

حذف کردن تبلیغات اشاره کرد.
طبیعتا اکثر برنامه هاى آماده براى دستگاه هاى روت شده، 
کاربردهاى بســیار خاص و محدودى دارند. با این وجود 
بســیارى از آن ها مى توانند کاربردهاى فراوانى براى شما 

داشته باشند.

آیا مى توان دســتگاه اندرویدى را از روت 
خارج کرد؟

در صورتى که به هر دلیلى با گوشى یا تبلت اندرویدى روت 
شده خود به مشــکل برخورد کردید، مى توانید به سادگى 
 Android دســتگاه خود را از روت خارج کنید. به گزارش
Authority، راه هاى فراوانى براى بازگرداندن یک گوشى 

اندرویدى به وضعیت اولیه اش وجود دارد که اکثر آن ها بسیار 
ساده تر از روت کردن دستگاه هستند.

البته اگر دوباره تصمیم به روت کردن دستگاه خود گرفتید، 
ممکن است روشى که بار اول اســتفاده کرده بودید، براى 
بار دوم پاسخگو نباشــد؛ چرا که گوگل و توسعه دهندگان 
اندرویدى به طور دائمى در حال بســتن حفره هاى امنیتى 
سیستم عامل اندروید هستند و این امر روت کردن آن ها را 
سخت تر مى کند. بنابراین الزم است که همیشه از بروزترین 

متدهاى روت کردن گوشى یا تبلت خود آگاه باشید.

قابلیت گلکسى S23 اولترا فاش شد

خداحافظى اپل با 
تعدادى از محصوالت

 در سال 2022

«ایالن ماسک» رکورد ضرر را شکست!پرچمداران اندرویدى سال 2023، آیفون هاى اپل را له مى کنند!

چگونه گوشى هاى 
اندرویدى را 
روت کنیم

چ ىپ رین ی
 سال، هیچ محصول 
 یکى از انقالبى ترین 
ن تولید کرده، اکنون 

ى شد، اولین پوشش 
ت هوشمند ا پل بسیار 
ى و بادوام باترى آن 

ت بود.  
 است. اپل همچنین 
4لید اپل واچ سرى 4،

د. به همین منظور در 
ى متفاوت، جایگزین 
چ ها شامل سرى هاى 

8واچ سرى 8 هستند.

 خود را در
A۸ ۸ز تراشه

این  طول عمر خود،
وتخودبود. اما پس
Apple TV۴K جدید

DنHD در کمپانىاپل

6ز tvOS16 پشتیبانى 
 را نمى فروشد، اما در

قبل از این که به بررسى روش هاى روت کردن یک دستگاه
برویم! در سیستم اندرویدىبپردازیم، بیایید کمى عقب تر
عامل هاى مدرن، هیچ یک از کاربران دستگاه، حتى ادمین،

ی و ى ی ب ر ىرو ر ب ر و ر
اندروید پردازنده تان را اوورکالك کنید یا رام هاى کاستوم
بر روى گوشــى یا تبلت خود نصب کنید. همچنین امور را



سالمتسالمت 05054502 سال نوزدهمپنج شنبه  15 دى  ماه   1401

کارشناس تغذیه درخصوص بایدها و نبایدهاى تغذیه اى دیابتى ها و همچنین 
افراد مستعِد ابتال به این بیمارى و تفاوت هاى تغذیه اى کودکان و بزرگساالن 
دیابتى توضیح داد. دیابت به عنوان یک بیمارى متابولیکى ســاالنه هزینه 
بسیارى روى دست بخش بهداشت و درمان کشور مى گذارد و زندگى افراد 
بسیارى را هم از روال طبیعى خارج مى کند. با این حال، این بیمارى به راحتى 
قابل کنترل اســت و مهم ترین مســاله در کنترل آن هم، عالوه بر درمان 
دارویى، اصالح تغذیه اســت. درخصوص تغذیه بیماران دیابتى و همچنین 
تغذیه مناسب براى پیشــگیرى از ابتال به دیابت در افراد مستعد آن با مریم 
رجب کارشناس تغذیه و مدرس تغذیه انجمن دیابت ایران گفت وگو کرده ایم.

آیا تغذیه مبتالیان به دیابت نوع یک و نوع 2 با هم 
تفاوت دارد؟

صد درصد. دیابتى هاى نوع یک معموال کسانى هستند که زیر 35 سال دارند 
و اغلب گروه ســنى کودك و نوجوان هستند. بچه هاى دیابتى چون در سن 
رشد هستند، تغذیه شان مثل کسانى است که دیابت ندارند. یعنى تغذیه کودك 
دیابتى هم مثل غیردیابتى باید باعث رشد او شود به طورى که وزن، قد، مو 
و... خوبى داشته باشــد. این کودکان ممکن است محدودیت هاى تغذیه اى 
داشته باشند، اما ممنوعیت ندارند. آنها باید نسبت مجاز بین انسولین دریافتى 

و کربوهیدرات روزانه را کنترل کنند.

نســبت انســولین به کربوهیدرات براى بچه هاى 
دیابتى باید چگونه باشد؟

چربى هر فردى با فرد دیگر تفاوت دارد. فرد دیابتى - چه کودك چه بزرگسال 

- باید یاد بگیرد تناسب انســولین دریافتى اش را با مقدار کربوهیدرات مورد 
نیاز بدنش که روزانه دریافت مى کند، کنترل کند. ما در انجمن به آنها همین 

را یاد مى دهیم.

در مورد دیابت نوع 2 چطور؟ تغذیه مبتالیان آن باید 
چگونه باشد؟

در این نوع دیابت ما کار زیادى داریم که باید انجام بدهیم. یکى از مهم ترین 
علل ابتال به دیابت نوع 2 اضافه وزن و چاقى است. بنابراین، در مرحله اول باید 
چاقى فرد دیابتى درمان و وزن او کنترل شود. دیابتى نوع 2 که در سن رشد 
نیست، در کنترل وزن، باید مصرف چربى ها و همچنین خوراکى هاى پرقند را 
حتما محدود کند. مساله اى که امروزه وجود دارد این است که بچه ها در کشور 
ما دارند چاق مى شوند، حاال به جهت کاهش فعالیت بدنى یا هر چیز دیگرى. 
بنابراین، گاه دیابت نوع 2 را در سنین پایین هم مى بینیم، یعنى یک بچه چاق 

شده و بر اثر چاقى به دیابت مبتال شده است.
در دیابت نوع 2، پزشــِک فرد مبتال، با توجه به گزارشــى که از وضعیت او 
مى گیرد، تصمیم مى گیرد داروهاى خوراکى به او بدهد یا انسولین هم تزریق 
کند. در گذشته در مورد انواع دیابت گفته مى شد «وابسته به انسولین» (نوع 
یک) و «غیروابسته به انسولین» (نوع 2)، در صورتى که امروزه ما مبتالیان 

دیابت نوع 2 هم داریم که انسولین هم تزریق مى کنند.

در مورد تغذیه دیابتى ها مواد غذایى خاصى هست که 
به آنها توصیه کنید بخورند؟

ما به همه دیابتى ها - چه نوع یک چه نوع 2 - توصیه مى کنیم تغذیه سرشار 

از سبزیجات داشته باشند؛ یعنى مواد غذایى داراى فیبر باال. این دسته از مواد 
غذایى دیرجذب هستند و مصرف آنها باعث مى شود قند خون کندتر باال برود. 

چه چیزهایى را نباید بخورند یا خوردن آنها را محدود 
کنند؟

ما در انجمن به مبتالیان دیابت توصیه مى کنیــم از خوراکى هاى پرقند و 
قندى هاى ساده به ندرت اســتفاده کنند و مواظب مصرف گروه چربى ها در 
تغذیه خود باشند. کربوهیدرات ها را نیز هر فردى به اندازه سهمش باید مصرف 
کند که آن سهم را متخصص تغذیه مشخص مى کند. این سهم با توجه به 
مواردى مثل سن، فعالیت بدنى، آزمایش ها و گزارش پزشکى تعیین مى شود.

آیا دیابتى ها مى توانند یا باید کربوهیدرات را حذف 
کنند؟

نه، چون 50 تــا 60 درصد انرژى مــورد نیاز فرد دیابتى - مثــل بقیه افراد 
جامعه - باید از گروه کربوهیدرات ها تامین شود. کربوهیدرات ها نیز شامل 
نان، برنج، ماکارونى، سیب زمینى و... هستند. دقیق تر بخواهیم بگوییم، مواد 
غذایى به طور کلى شــامل گروه نان و غالت، گروه لبنیات، گروه سبزى ها، 

گروه پروتئین ها و گروه چربى هاست.
ما یک بشقاب غذاى ســالم داریم که دوســت داریم همه افراد جامعه - از 
جمله دیابتى ها - آن را در وعده هاى غذایــى خود مصرف کنند. نصف این 
بشقاب از گروه سبزیجات غیرنشاسته اى اســت مثل هویج، ریحان، کاهو، 
گوجه فرنگى، خیار، اسفناج و کرفس. نصف دیگر بشقاب هم خود به دو بخش 
تقسیم مى شود. نصف آن مواد غذایى نشاسته اى مثل سیب زمینى و ذرت یا 
جایگزین نشاسته است، یعنى میوه و لبنیات و نصف دیگر انواع گوشت (مرغ، 

گاو، گوسفند و...) یا جایگزین هاى آن است مثل پنیر و تخم مرغ.
ما (متخصصان تغذیه) براى مبتالیان دیابت کــه قصد کاهش وزن دارند، 
میوه و لبنیات را در لیست جایگزینى نشاسته مى گذاریم، اما فرد دیابتى باید 
آنها را بشمرد و مصرف کند چون خوراکى هایى هستند که باعث افزایش قند 

خون مى شوند.

مهمترین نکته اى که فــرد مبتال به 
دیابت در تغذیه خود باید به آن توجه 

کند، چیست؟
هر کسى که مى خواهد تغذیه ســالم داشته باشد - اعم 

از دیابتى و غیردیابتى - 3 اصل مهم را باید رعایت کند.
اصل اول تناســب اســت. در این اصل ورودى کالرى با 

خروجى آن باید هم خوانى داشته باشد. مقدار کالرى مورد نیاز 
براســاس ســن، جنس و وزن افراد با هم تفاوت دارد. مثال کالرى 

روزانه فردى که کارگر ساختمانى است، با کارمندى که پشت میزنشین 
است، زمین تا آســمان فرق دارد یا مِن بزرگسال کالرى مورد نیازم با بچه 7 

ساله تفاوت دارد.
اصل دوم تنوع اســت. این اصل مى گوید همه چیــز مى توانى بخورى اما 

به شرط رعایت 
اصل ســوم، یعنى 

اصل تعادل. اصل ســوم 
مى گوید حســاب کتاب مصرف 

گروه هــاى غذایى مهم اســت. مثال 
بعضى ها فکر مى کنند چون چربى گردو جزو 

چربى هاى خوب است، هر چقدر بخورند مشکلى 
ایجاد نمى شود، در حالى که این طور نیست چون گردو 

جزو گروه چربى ها و چاق کننده است.

تصور مردم این است که دیابتى ها اصًال نباید 
شــیرینى بخورند در حالى که اغلب آنها گرایش 

عجیبى به مصرف آن دارند. آیا این صحت دارد؟
نه، اصال اینطور نیست، همان طور که گفتم، محدودیت داریم اما ممنوعیت 
نه. مثال به دیابتى هاى نوع یک که اغلب کودك و نوجوان هستند، مى گوییم 
موقعى خوراکى هاى شکردار را بخورند که مى خواهند به پارك بروند، یا بازى 
و یا ورزش کنند، براى اینکه به تزریق انسولین نیاز پیدا نکنند و شیرینى اى 

که خورده اند هم بسوزد. 

مبتالیان دیابت در سنین باال چطور؟
آنها چون تحرك ندارند، باید بیشتر مراقب باشند و قند خونشان را در محدوده 
طبیعى نگه دارند، مخصوصا آنها که انســولین تزریــق نمى کنند و داروى 
خوراکى مصرف مى کنند چون قندشان به راحتى پایین نمى آید. سن باالها 

گهگاه مى توانند 
قند مصرف کنند، اما 

بااحتیاط و کنترل شده.

کــه  کســانى 
مســتعد ابتــال به 

دیابت هســتند براى 
تغذیه شــان باید چه کار 

کنند که دیابت نگیرند؟
منظور شما پیش دیابتى هاست که در مرحله خطر 

هســتند. افرادى که چاقى، به خصوص چاقى شکمى، 
دارند - در خانم ها دور شکم بیشتر از 88 سانتى متر و آقایان 
بیشتر از 102 سانتى متر باشــد - جزو این گروهند. سابقه 
خانوادگى هم یک عالمت خطر است. همچنین، باال بودن 

ترى گلیسیرید یک عالمت خطر است.
در ابتال به دیابت نوع 2 چاقى مهم ترین عامل است و براى 
پیشگیرى از ابتال به آن اولین کارى که باید انجام داد، پایین 
آوردن وزن و برطرف کردن چاقى شــکمى است. چاقى 
اصال ام االمراض است چون عالوه بر دیابت مى تواند باعث 
ابتال به بیمارى هایى مثل فشار خون و چربى خون شود. 
هر کدام از این بیمارى ها هم خودشان عارضه هایى دارند. 
مثال دیابت نوع 2 اگر کنترل نشــود، سبب بیمارى هاى 

قلبى، کلیوى و چشمى مى شود.

یک فوق تخصص عفونى کودکان ضمن ارائه توضیحاتى درخصوص 
بیمارى «دســت و پا و دهان»، گفت: با توجه به اینکه انتقال بیمارى از 
طریق قطرات تنفسى و ترشحات گوارشى است، خانواده باید به بچه هایى 
که آموزش پذیر هستند، آموزش دهد که در مهد کودك از وسایل شخصى 
خود اســتفاده کنند و اگر خانواده اى هم متوجه ابتالى فرزند خود به این 

بیمارى شدند، کودك را به مهدکودك و مدرسه نفرستند.
 به گزارش ســایت طال ، دکتر محمود خدابنده ، با اشــاره به اینکه بروز 
بیمارى دست و پا و دهان اغلب علت ویروسى دارد،  گفت: ویروس هایى 
مانند انتروویروس و کوکســاکى ویروس عامل ایجاد این بیمارى است 
که سبب ایجاد ضایعات روى دســت،  پا و دهان مى شوند؛ البته ویروس 
مى تواند در سایر نواحى بدن از جمله باسن و کشاله ران هم  ضایعات ایجاد

 کند.
او درباره ویژگى هاى این ضایعات پوستى، توضیح داد: این ضایعات آبدار 

با حالتى تقریبا چرکى و دردناك اســت و بیشتر در پشت دست و پشت پا 
ایجاد مى شــود و به ندرت کف دســت و کف پا را هم درگیر مى کند. در 
صورتى که این ضایعات در ناحیه دهان پدید آید همراه با درد اســت و به 
همین دلیل هم کودکانى که دچار این بیمارى مى شوند به علت درد دهان 
نمى توانند درست غذا بخورند یا حتى آب بنوشند و این سبب مى شود دچار 

دهیدراسیون شده و آب بدن آنها کاهش یابد.  
وى در خصوص راه هاى انتقال این بیمارى،  گفت: این بیمارى بیشتر از 
طریق ترشحات تنفسى و گوارشى منتقل مى شود و ممکن است بیشتر در 
بچه هایى که مهدکودك مى روند دیده شود؛ چون این بچه ها اسباب بازى 
مشترك دارند که ممکن است به دهان خود بزنند و از این طریق ویروس به 
سایرین منتقل مى شود. از سوى دیگر، تماس مستقیم با ضایعات پوستى 

بیماران نیز ممکن است دیگران را به بیمارى مبتال کند.
وى با تاکید بر اینکه درمان بیمارى دست و پا و دهان،  درمان حمایتى است،  

اظهار کرد: سعى در کاهش دادن تب بیمار،  استفاده بیشتر از مایعات خنک 
و... از جمله درمان هاى حمایتى است، اما ممکن است بیمارى عارضه هاى 
مهمى مانند عوارض مغزى یا درگیرى هاى قلبى ایجاد کند که البته این 
مشکل بسیار به ندرت در برخى افراد رخ مى دهد که در این صورت نیاز به 

بسترى و بررسى بیشتر بیمار است.
خدابنده درباره طول دوره درمان بیمارى، گفت: معموال ظرف یک هفته 

اغلب بیماران بهبود مى یابند و ضایعات پوستى هم از بین مى رود.
او درباره علت افزایش آمار مبتالیان به بیمارى دست و پا و دهان در سال 
جارى،  اظهار کرد: نمى توان علت دقیقى عنوان کرد اما بعد از شیوع کرونا ما 
این حالت را اینگونه دیدیم. همانطور که اشاره کردم ویروس هاى متعددى 
مى توانند این بیمارى را ایجاد کنند و گفته مى شود شاید ویروس هاى دیگر 
هم نماى مشابه بیمارى دســت و پا و دهان را تقلید کنند که شاید به این 

دلیل بیمارى در کودکان بیشتر دیده شد.

وى با بیان اینکه در برخى کودکان ممکن است به دنبال ابتال به بیمارى 
دست و پا و دهان، ناخن هاى دست و پاى کودك نیز بیفتد، تصریح کرد: 
در این موارد هم تنها اقدام حمایتى کافى اســت و خانــواده نباید از این 

موضوع بترسند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکى تهران با تاکید بر اینکه ابتالى افراد بزرگسال 
به بیمارى دست و پا و دهان بسیار نادر است، ادامه داد: بیشتر سنین زیر پنج 
سال به بیمارى مبتال مى شوند و موارد نادر ابتالى بزرگساالن هم مانند 

کودکان درگیر نمى شوند.
وى افزود: با توجه بــه اینکه انتقال بیمارى از طریق قطرات تنفســى و 
ترشحات گوارشى است، خانواده باید به بچه هایى که آموزش پذیر هستند 
یعنى کودکان باالى چهار سال آموزش دهد که در مهد کودك از وسایل 
شخصى خود استفاده کنند و اگر خانواده اى هم متوجه ابتالى فرزند خود به 
بیمارى دست و پا و دهان شدند، کودك را به مهدکودك و مدرسه نفرستند.

آفتابگردان داراى خواص ملین 
و ضد یبوســت ، ضد عفونى 

کننده و موثر براى درمان زخم هاى 
ســطحى، تقویت کننده معده بوده 

و دافع ســنگ کلیه مى باشــد و نیز موجب 
پاك ســازى مجــارى ادرارى

 مى گردد.
 برگ هاى آفتاب گردان داراى 

خاصیت تقویت کننده معده بوده 
و فشار خون را تنظیم مى کند. 

ریشه آفتاب گردان براى سیستم گوارشى مفید 
بوده و ادرار آور است.

دمکرده دانه آفتابگردان:
 براى درمان اسهال خونى مى توانید دمکرده فوق 
را با مقدارى نبات و یا قند میل کنید براى تهیه این 
دم کرده 5الى10 گرم از دانه هاى آفتاب گردان را 

در یک لیوان آب جوش به مدت 10 دقیقه 
دم کنید.

اسانس گل آفتابگردان:
 اسانس گل آفتاب گردان داراى خواص 
ضد عفونى کننده بوده و براى زخم ها و 
خراش هاى سطحى کار برد دارد و نیز 

فشار خون را پایین مى آورد.

روغن آفتابگردان:
 از روغن آفتابگردان بــه عنوان مکمل 
جهت رقیــق کردن ســایر روغن 
ها و نیــز کاربرد جهــت تهیه 
دمکرده هاى روغنى اســتفاده 

مى گردد.

دمکرده ریشه آفتابگردان:
 براى درمان یبوست، درد معده، و ناراحتى هاى سیستم 
گوارشــى کاربرد دارد مى توانید این دم کرده را روزانه 

یک فنجان در سه وعده میل کنید.
( مقدار30 گرم ریشه خشک شده آفتاگردان را به مدت 

15 دقیقه دم کنید).

شیره آفتابگردان:
 براى درمان آرتروز و رفع ناراحتى هاى مفاصل و کمر 

استفاده مى شود.
 دمکرده مغز داخلى ساقه آفتابگردان براى دفع سنگ 

کلیه و تقویت شنوایى مفید است.

ضماد آفتابگردان: 
چنانچه مغز د اخلى ساقه این گیاه را بکوبید و بصورت 
ضماد در بیاورید و در محل زخم ها قرار دهید این کار 
موجب قطع خونریزى شــده و التیام زخم هار ا تسریع 

مى بخشد.
آفتاب گردان با نام علمــى ( Helianthus annus) و 

از خانواده کاسنیان یا مرکبان ( Asteraceae) است.

کودکان اصلى ترین میزبان ویروس جدید

گیاهان دارویى مؤثر در
رفع التهاب حلق بهترین خوراکى ها براى
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التهاب و ورم حلق داراى دو حالت حاد و مزمن است. نوع حاد التهاب حلق غالبا با التهاب مجارى فوقانى تنفسى همراه 
مى باشد وعلت آن عفونت هاى ویروســى یامیکروبى اســت. گیاهان زیر در رفع التهاب و ورم مخاط حلق و همچنین 

ناراحتى هاى ناشى از آن اثر درمانى دارند.
1-انجبارPolygonum Bistorata: (موثر در التهاب دهان و حلق، همچنین در درمان آفت موثر است)

جوشانده 2مشت ریزوم گیاه در یک لیتر آب به طورى که به مدت 15دقیقه بجوشد. این جوشانده را پس از صاف کردن به 
صورت غرغره و شستشوى مخاط دهان و حلق استفاده کنید.

2-بارهنگ Plantago major: (موثر در رفع التهاب مخاط دهان و حلق و حنجره)
 50 تا 100گرم برگ یا ریشه گیاه را در یک آب بجوشانید و در روز 3 فنجان میل کنید.

3-تمشک Rubus caesius: (قابض و داراى اثر درمانى در رفع آنژین، ورم مخاط دهان، حلق و زبان)
 مى توانید با شستشوى مخاط دهان و حلق به صورت غرغره کردن و یا مصرف جوشانده 25گرم برگ گیاه در یک 

لیتر آب از اثر درمانى این گیاه استفاده کنید.
4- ممرز Carpinus betulus: (قابض، داراى اثر رفع درد گلو و التهاب حلق)

 2 مشت برگ ممرز را در یک لیتر آب بجوشانید و به صورت غرغره کردن جهت شستشوى مخاط 
حلق و دهان مورد استفاده قرار دهید.

5-ختمى Althaea officinalis: (نرم کننده مخاط هــا، داراى اثر رفع 
تحریکات مخاط دهان و حلق)

یک مشت از قطعات ریشــه گیاه ختمى را در یک لیتر آب به طورى که 
به مدت 10 دقیقه بجوشد بجوشانید و بعد از صاف کردن به صورت 
غرغره و شستشوى مخاط حلق و دهان مورد استفاده قرار دهید.
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آفتابگردان داراى خواص ملین 
و ضد یبوســت ، ضد عفونى 

کننده و موثر براى درمان
ســطحى، تقویت کننده
و دافع ســنگ کلیه مى
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ى کند. 
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و براى زخم ها و ضد عفونى کننده بوده
خراش هاى سطحى کار برد دارد و نیز

فشار خون را پایینمى آورد.

روغن آفتابگردان:
روغن آفتابگردان بــه عنوان مکمل  از
جهت رقیــق کردن ســایر روغن
ها و نیــز کاربرد جهــت تهیه
دمکرده هاىروغنى اســتفاده

مىگردد.

آفتابگردان براى درمان سنگ کلیهخواص                     
شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایى تولیدکنندگان و تامین کنندگان توانمند  در زمینه هاى 

ذیل دعوت به همکارى و ثبت نام نماید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
۱۴۰۱-۱۱۸

مهلت ارسال موضوعردیف
مدیریت مرتبطمدارك

خرید مواد مصرفى1401/10/24تامین آجیل شامل پسته، بادام و ...1

2
تامین شکالت کادویى مخلوط تلخ و شیرى بدون مغز،متاالیزدار، حاوى کره کاکائو در بسته بندى سفارشى 

حداقل 400 گرم وزن خالص ، حاوى لوگو و پیام تبریک مناسبتى شرکت فوالد مبارکه بر روى هارد باکس و 
درج لوگو بر روى متاالیز

خرید مواد مصرفى1401/10/24

تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان محتــرم در صــورت تمایل بــه شــرکت در فراخــوان، مــدارك مربوط به 
فعالیت در زمینــه هاى فــوق را به همــراه نامه در خواســت همکارى بــه آدرس پســتى اصفهــان – کیلومتر 75 

جنوب غربى – شرکت فوالد مبارکه -  واحد خرید مواد مصرفى – برسد به دست زمانى ، پست نمایند.
مدارك مورد نیاز:

1- مدارك مثبته در خصوص فعالیت در زمینه مرتبط
2-نامه درخواست همکارى با سربرگ شرکت 

 j.zamani@msc.ir:آدرس ایمیل
تلفن تماس:03152733269

ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

آگهی شناسایی فراخوان
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آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره باقیمانده 8502 فرعى از 1 
اصلى واقع در ناحیه گرمسیر اردستان بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 10307 در صفحه 
542 دفتر 212 امالك به نام زینت کوهى گونیانى صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 32006132-1401/9/29 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 22054-1401/9/29 به 
گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/15-م الف:1435357- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان- ذبیح اله فدائى اردستانى /10/151

آگهى فقدان سند مالکیت
ورثه مرحوم رضا على ســاربانى به موجب درخواســت وارده به شماره 10058 مورخ 
1401/10/10 و برابر دادنامه حصروراثت به شــماره 6814 مورخ 1401/2/11 شعبه 
چهار شوراى حل اختالف اران و بیدگل و  به پیوســت 2 برگ  استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت عرصه و اعیان 
یکبابخانه به میزان 582,09 سهم از 827,09 سهم ششدانگ پالك شماره 426 فرعى 
از 2809 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل شماره 11778 دفتر 
49 صفحه 71 به نام آقاى رضا على ســاربانى ثبت و ســند مالکیت به شماره سریال 
157799 الف/85 صادر گردیده که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/15-م الف: 1436459-رییس 

ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى/10/152

آگهى مزایده اتومبیل
شــماره آگهى 140103902141000042 -تاریخ آگهى: 1401/10/11 - شماره 
پرونده 140104002141000168آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 140100262 
با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالســه ،فوق آقاى محمد حق شــناس نام پدر 
حیدر از پرداخت دین و بدهى مهریه به خانم فرشته راستى ممانعت نموده اند و نامبرده 
نسبت به بازداشت اموال زوج از جمله 1- ششدانگ سوارى پارس خودرو – برلیانس به 
شماره انتظامى 67 - 544 ق 35 و2-  ششدانگ سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 
43 - 657 ل 66 اقدام و خودروهاى فوق در پارکینگ پردیس شــاهین شهر توقیف 
فیزیکى گردیده است سپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده موارد بازداشت را نموده 
و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع که طبق گزارش 942/26/20 
مورخ 1401/09/14و گزارش شــماره 942/26/19 مورخ 1401/09/14به شــرح 
ذیل خودروى 1- به شــماره 544 ق 35 - ایران 67 مزبور از نوع ســوارى - پارس 
خودرو - برلیانــس - اچ 330 گیریبکس اتوماتیک مدل 1397 رنگ ســفید روغنى 
ظرفیت جمعا پنج نفر تعداد محور 2 ، نوع سوخت بنزین ، تعداد چرخ 4 ، شماره موتور 

BM16LB*H002369، شماره شاسى NAPH330BBJ1042543، وضعیت موتور 
مستعمل و وضعیت اتاق مســتعمل خودرو با موتور خاموش بازدید شد على ایحال با 
توجه به مدل و وضعیت ظاهرى الستیکها ( 50 درصد آج ) خودرو زیر آفتاب و نزوالت 
آســمانى ، متوقف بوده بیمه نامه و اســناد و مدارك آز آن ارایه نشد ، پوسته سپر جلو 
شکسته ، آینه بغل چپ شکسته از نظر فنى موتور و زیر و بند نیاز به باز بینى ،دارد و با 
توجه به ارزش پایه خودرو با شرایط فوق بمبلغ 4/800/000/000  ریال معادل چهارصد 

و هشتاد میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. 
خودرو 2 - به شماره انتظامى 657 ل  66 ایران 43 نوع سوارى پژو پارس مدل 1394 
رنگ ســفید روغنى ظرفیت جمعا پنج نفر تعداد محور 2 نوع ســوخت بنزین، تعداد 
 NAAN21VE0FH393303 124شماره شاسىK0734693 چرخ 4 شماره موتور
وضعیت موتور مســتعمل وضعت اتاق مســتعمل خودرو با موتور خاموش بازدید شد 
على ایحال با توجه به مدل و وضعیت ظاهرى الســتیکها 50 درصد (آج ) خودرو زیر 
نور آفتاب و نزوالت آســمانى متوقف بوده بیمه نامه و اســناد مدارك آز آن ارایه نشد 
، از نظر فنى موتور و زیــر و بند نیاز به باز بینى دارد و با توجــه به ارزش پایهى خودرو 
با شــرایط فوق 2/500/000/000 ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان برآورد 
و اعالم میگردد مبلغ ارزیابى شــده به طرفین پرونده ابالغ گردیده و مدت و اخواهى 
بالمعارض ســپرى گردیده که با عنایت بــه مراتب ،فوق مزایده مورد بازداشــت از 
ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1401/11/05 براى خودرو برلیانس از مبلغ 
پایه 4/800/000/000ریال معــادل 480/000/000 میلیون تومان و 2 -خودرو پژو 
پارس از مبلغ پایه 2/500/000/000ریال معــادل 250/000/000 میلیون تومان در 
اداره ثبت اسناد و امالك شاهین ،شهر واحد اجرا از طریق مزایده برگزار و به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى بیمه هزینه ،پارکینگ خالفى ها ،هزینه هاى تعویض پالك و نقل و انتقال 
و غیره اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برندهى مزایده 
اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد ضمنا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه **** 
چاپ اصفهان مورخ 1401/10/15 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى مزایده 
به روز بعد موکول مى.گردد توضیحًا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایهى مزایده به حساب ســپردهى ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونى او در جلسه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى بوده و برندهى مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت 
،مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش به نفع بستانکار 
انجام مى گردد.تاریخ انتشار:1401/10/15-م الف:1436798- رییس واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر-از طرف مسئول واحد اجرا مرضیه حق شناس/10/153

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت یک سهم مشاع از 1120 ســهم ششدانگ مزرعه ماربین 
پالك ثبتى شماره : • فرعى از 132 اصلى برزاوند واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 
2093 در صفحه 479 دفتر 153 امالك به نام خانم مرضیه مشــتاقى صادر و تسلیم 
گردیده است ، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 32006300 – 
1401/10/07 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 
22235 -1401/10/7 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 

ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/10/15-م الف:1436730- 

مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان- ذبیح اله فدائى اردستانى/10/154

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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5231-1401/08/08 آقاى حمید بهمن پور نجف آبادى 
فرزند على ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140/15 متر مربع قسمتى از پالك شماره 259 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/15 
-م الف:1429614- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/335

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 9729 مورخ 1401/09/10 به شماره کالســه 1841 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه زهتاب خوزانى به شناســنامه شــماره 9601 کدملى 1140349309 صادره 
فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199مترمربع پالك شماره 766 فرعى 
از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب قرارداد 

واگذارى 92,4365 مورخ 92,3,6و اسناد91156 مورخ 92,3,16 و13886مورخ92,10,19 
و29364مورخ92,4,14 و14669مــورخ 92,12,19و13885مورخ92,10,19 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/15- م الف: 1429409 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/337

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9877 مورخ 1401/09/13 به شماره کالسه 1550 مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا پرنده به شناسنامه شماره 693 کدملى 1141690187 صادره فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 183,05مترمربع پالك شــماره 208 فرعى از 115 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند ازدواج 11334 مورخ 

1371,10,8 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/15- م الف: 1429523 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/339

20 طرح مشترك بین دانشگاه هاى ایران با دانشگاه هاى 
سوئیس با محوریت دانشگاه صنعتى اجرا مى شود. رئیس 
دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشگاه صنعتى 
اصفهان در گردهمایى مدرسه زمســتانى نسل چهارم 
صنعت با اشــاره به 20 طرح مشترك بین دانشگاه هاى 
ایران با دانشگاه هاى سوئیس با محوریت دانشگاه صنعتى 
گفت:این پروژه ها در زمینه پزشکى، منابع طبیعى، بایو 
تکنولوژى، مهندسى و علوم پایه در دوره هاى 3 تا 4 ساله 
برگزار مى شود. پیمان مصدقى به اقدام مشترك دانشگاه 
صنعتى اصفهان با همکارى دانشگاه زوریخ سوئیس در 
حوزه نسل چهارم صنعت طى سال 97 و 98 اشاره کرد و 

گفت: این صنعت از سال 2010 آغاز شده است و با موجى 
از شبکه سازى گسترده اى از داده ها و ارتباطات شبکه اى 
در بین دستگاه ها شاهدیم. وى با اشاره به اینکه برخى از 
کارخانجات داخل کشــور وارد فاز نسل چهارم صنعت 
شدند، افزود: اینترنت اشیا، امنیت شبکه، یکپارچه سازى 
افقى و عمودى صنایع، شبیه ســازى، واقعیت افزوده و 
روش هاى تولید ســریع از پایه هاى نسل چهارم صنعت 
اســت. رئیس دفتر همکارى هاى علمــى و بین المللى 
دانشگاه صنعتى اصفهان افزود: در نسل چهارم صنعت 
تمام اشــیا و وســایل کددار و داراى شناسنامه و هویت 

مى شوند و قابل شناسایى و هوشمندسازى مى شود.

مجرى کل طرح هاى زیر بنایى اســتان از پیشرفت 95 
درصدى طرح ملى آزاد راه اصفهان - شیراز خبرداد. 

مجرى کل طرح هاى زیر بنایى استان با بیان اینکه آزادراه 
اصفهان - شــیراز یکى از ماندگارترین طرح هاى ملى 
است، گفت: اجراى این طرح از سال 91 شروع شده و در 

دو سال اخیر پیشرفت چشمگیرى داشته است.
علیرضــا صلواتــى افــزود: در صورتى کــه دوهزار 
میلیاردتومان دیگر تأمین شــده، هزینه شود، این طرح 

ملى تا پایان سال به بهره بردارى مى رسد.
وى گفت: با بهره بردارى از آزادراه اصفهان - شیراز 10 
درصد به طول آزادراه هاى کشور اضافه و مسیر اصفهان 

به شیراز 130 کیلومتر کوتاه ترمى شود.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان همچنین 
با اشاره به اینکه آزاد راه جدیدى به سمت تهران در مرحله 
مطالعات قرار دارد و با ســرمایه گذار آن جلساتى برگزار 
شده گفت: با اجراى این طرح، 50 کیلومتر مسیر اصفهان 
به تهران کوتاه مى شود و مسیر به سمت شمال و شمال 

شرق کشور ایمن تر مى شود.
مســیر آزاد راه اصفهان – شــیراز حدود 355 کیلومتر 
اســت که از این میزان 116 کیلومتر در مسیر اصفهان 
– ایزدخواســت و 225 کیلومتر در مسیر ایزدخواست به 

شیراز است.

دانشگاه صنعتى در کانون 
مشارکت با سوییس

پیشرفت 95 درصدى آزادراه 
اصفهان به شیراز

کاهش30 درصدى مرگ ومیر 
مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه 
40 هزار و 297 والدت و 20 هزار و 37 فوتى طى 9 
ماهه سال جارى در اسـتان اصفهان به ثبت رسیده 
است که شاهد کاهش 30 درصدى میزان مرگ ومیر 
در استان هسـتیم، خاطرنشـان کرد: اسامى فاطمه، 
رسـتا، زهرا، حلما و آوا براى دختران و اسامى على، 
امیرعلـى، حسـین، آراد و ماهان بیشـترین اسـامى 
انتخاب شـده براى پسـران طى 9 ماهـه اخیر بوده 

است.

استخدام 400 راننده پایه یک 
مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانى اصفهان و 
حومه گفـت: با توجه بـه ضـرورت و فوریت تکمیل 
ناوگان حمل ونقـل شـهرى، اتوبوسـرانى اصفهان 
در نظر دارد تعداد 400 نفر راننده پایه یک استخدام 
کند. سـیدعباس روحانى با اشـاره به شـرایط جذب 
رانندگان اتوبوس تصریح کرد: ازجمله این شـرایط، 
داشتن حداکثر سن 42 سال، داشـتن حداقل سابقه 
گواهینامه پایه یک دو سال یا سابقه ناوبرى اتوبوس، 
سـکونت در شـهر اصفهـان و شـهرهاى اطـراف و 
داشتن شرایط سالم جسـمانى (طب کار) است. وى 
ادامه داد: افراد متأهل در اولویت جذب قرار خواهند 
گرفت و رانندگان اخراجى شرکت اتوبوسرانى تأیید 
صالحیـت نمى شـوند، همچنیـن راننـدگان بخش 
خصوصى در صـورت ارائـه رضایت نامه از شـرکت 

متبوع جهت گزینش پذیرفته خواهند شد.

خبر

جمع کردن میز و صندلى هاى کافه ها، مسدود کردن رواق هاى جداره 
شرقى چهارباغ و متعلق به مدرســه تاریخى آن به همراه زمزمه هاى 
بازگشــت خودروها به این گذرى که تنها پنج سال از پیاده رو شدنش 
مى گذرد، آخرین فراز و نشــیبى اســت که چهارباغ در حال پشت سر 
گذاشتن آن اســت. اما خبرگزارى ایرنا در همین رابطه و اینکه این ساز 
تغییر چگونه کوك شد و تا چه اندازه مى تواند چهارباغ را به عنوان یک 
فضاى شــهرى دچار افت وخیز کند را با مجتبى شــاهمرادى، معاون 
فرهنگى شهردار و رییس سازمان فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان 

مطرح کرده است.

اتفاقات اخیر به تصمیماتى منجر شده که حضور 
شهروندان را در چهارباغ کمرنگ کرده است، از 
نگاه شما به عنوان یکى از مدیران فرهنگى شهر، 
این اتفاق تا چه اندازه مى توانــد چهارباغ را از 

کارکرد فضاى عمومى شهر دور کند؟
چهارباغ ، ذى نفعان متعددى دارد چه کسبه، چه سکنه و کل مردم شهر 
که مى توانند از این فضا استفاده کنند، با خشک شدن زاینده رود، مردم 
اصفهان رغبتشان به فضاهایى است که کنار رودخانه نباشد، مثل گذر 
چهارباغ و میدان امام(ره) و این موضوع مهمى است که از نظر من باید 
مد نظر باشد؛ تاکید ما هم در مدیریت شهرى همین است که چهارباغ 
به عنوان یک خیابان پیاده راه براى خانواده هاى اصفهانى باقى بماند. 
چهارباغ یک گذر تاریخى اســت،در دوره آقاى جمالى نژاد شــهردار 
اسبق تالش کردند که این خیابان پیاده راه شود و مى توانم بگویم این 
گذر، یکى از زیباترین پیاده راه هاى دنیاست که همین حاال هم مردم 
و خانواده ها به آن مراجعه مى کنند. در وقایــع اخیر اما چهارباغ محل 
تجمع برخى و البته در کنار این موضوع، آسیب هایى هم ایجاد شده بود 
که براى حفظ امنیت مردم میز و صندلى ها و ون کافه ها برچیده شدند.

این آسیب ها چه بودند؟
گروه هاى خاص اجتماعى در آنجا حضورهایى داشتند اما واقعیت این است 
که چهارباغ حضور خانواده ها را داشت که از خیلى جهات خوب بود. االن 
هم نگاه مدیریت شهرى این است که چهارباغ پیاده راه بماند و تاکید ما هم 

این است که محل امن و آرامش و گذر پیاده راه در دل شهر بماند.

برخى کارشناسان معتقد هســتند که وقتى این 
فضاى عمومــى شــهرى را از کارکردهایى که 
مى تواند داشته باشــد دور کنیم، وقتى خانواده ها 
نتوانند اوقاتى را در چهارباغ بگذرانند، خواه ناخواه 

به تشکیل چنین کلنى هایى که در جرگه آسیب هاى 
اجتماعى قرار مى گیرند، در این خیابان دامن زده 
خواهد شد، دیدگاه مدیریت شهرى در این رابطه 

چیست؟
اعتقاد ما این است که اگر آسیب هایى هم در چهارباغ وجود دارد و ممکن 
است در چهارباغ ظهور و بروزى داشته باشــد با تغییرات اینچنینى، این 
آســیب ها از بین نمى رود بلکه ممکن است از یک گوشــه چهارباغ به 
گوشه دیگرى از شهر منتقل شود. کســانى که در حوزه روان شناسى و 
آسیب هاى اجتماعى کار مى کنند باید بررسى کنند و براى این گروه ها که 
به طور معمول جوان و نوجوان و از فرزندان طالق هستند و نتوانستند در

 گروه هاى دوستى خوبى قرار بگیرند، تدبیرى بیاندیشند. تاکید من اما این 
است که همه اینها شهروند همین شهر و فرزندان ما هستند و باید در قبال 
آنها احساس مسوولیت داشته باشیم؛ چه در چهارباغ باشند و چه در جاى 
دیگر شهر باید براى آنها برنامه ریخت تا بتوانند به عنوان شهروندان عادى 

و به عنوان اصفهانى اصیل در شهر اصفهان فعالیت کنند.

مساله اى که بسیار در ســال هاى گذشته مطرح 
بوده اســت این که چهارباغ باید از بعد فرهنگى

 غنى تر شود؛منظور همان کافه ها و کتابفروشى هایى 
است که پاتوق اهل کتاب و هنر و فرهنگ اصفهان 
بودند وحاال رنگ باخته اند؛ آیا برنامه اى براى غنا 

یا بازگرداندن این هویت به چهارباغ وجود دارد؟
براى این نکاتى که شــما مى گویید نیاز اســت که فرماندارى، اصناف،
 اتحادیه ها و حوزه هاى فرهنگى به همراه شــهردارى به میدان بیایند ؛ 
براى حوزه آسیب هاى اجتماعى باید دستگاه هاى متولى نظیر بهزییستى 
به میدان بیایند و هر بخش نقش خودش را درست ایفا کند تا چهارباغ آن 
چهارباغ واقعى باشد. نکته اما این اســت که خیلى از دستگاه ها احساس 
مسولیتى نسبت به چهارباغ ندارند؛ در میدان نقش جهان کسبه وجود دارد 
اما آنها با شــهردارى ارتباط ندارند، در این محل صنایع دستى به فروش 
مى رسد. اگر کسى هم فروشگاه دیگرى جز صنایع دستى در میدان داشته 
باشد،شاید کسى به او چیزى نگوید اما یک خواست و اجماع عمومى براى 
حضور فروشگاه هاى صنایع دستى وجود دارد. این موضوع را باید از این 
منظر و با این عینک دید، که در مورد چهارباغ هم مثل سایر خیابان هاى 
شهر همه احساس مسوولیت کنند و به وظایفشان عمل کنند. به گمان من 
نقاط به شدت پر آسیب دیگرى هم در شهر داریم که آسیب آنها بیشتر از آن 
چیزى است که در چهارباغ است اما فکر مى کنم که مقدارى در مورد آسیب 
هاى چهارباغ اغراق مى کنیم. این اغراق شاید ناشى از احساس مسئولیت 

درباره چهارباغ باشد.

واکنش معاون شهردار به شایعه سواره رو شدن دوباره تاریخى ترین خیابان کشور  

درباره آسیب هاى چهارباغ اغراق مى شود

آگهى تغییرات  
شرکت آتش مهار چهار ستون شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 57886 و شناسه ملى 
14006584139 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/09/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : طبق اختیارات حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومى فوق العــاده 13 /09 /1400 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره 
و با رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و الیحه 
اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت 
از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ اسمى از مبلغ 
4009000000ریال به مبلغ 15009000000 
ریال افزایش یافت کــه آورده نقدى تماما طى 
گواهى شــماره 60/1400/1199211 مورخ 
1400/09/4 بانک رفاه کارگران واریز و ماده 
5 اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد. سرمایه 
شرکت مبلغ15009000000 ریال نقدى است 
که به 100 سهم 15009000 ریالى بانام عادى 
منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1435275)

آگهى تغییرات 
شرکت سپید شیرین اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 67818 و شناســه ملى 14010026968 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل 
شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سفلى ، کوچه 
((کاجى)) ، کوچه تالش [161] ، پالك 67 ، کدپستى 
6576 ، طبقه همکف و کدپســتى 8159876576 
انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح شد. - موضوع 
فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح زیر اصالح 
شد: خرید و فروش شــکر ، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، توزیع ، بسته بندى ، پخش 
و فروش کلیه فرآورده هاى مواد غذایى و کشاورزى 
، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب 
و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ 
وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا 
در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها. ثبت موضوع 
فعالیت به شــرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد و در صورت لزوم پس از کسب 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذیصــالح امکانپذیر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1435189)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص مهندسى صنعتى صاحب 
فنون اصفهان به شناسه ملى 10260355634 
و به شــماره ثبت 14568 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1401/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقاى 
علیرضا شفیعى به شــماره ملى 1281739952 
به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال آقاى ســید وحید حکمتیان به شماره ملى 
1281794211 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال آقاى سید ســعید حکمتیان 
به شــماره ملى 1287877346 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى مهدى شمســائى به شماره ملى 
1199093351 به ســمت بازرس على البدل تا 
پایان ســال مالى آقاى حامد صدیقى به شــماره 
ملى 1284952754 به ســمت بــازرس اصلى 
تا پایان ســال مالى انتخاب گردیدنــد. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. تراز مالى منتهى به سال 
1400 تصویب شد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1435187)
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مهدى طارمى که سومین فصل حضورش در پورتو را سپرى 
مى کند و مانند دو فصل گذشته عملکرد درخشانى در این تیم 
پرتغالى داشته است؛ با وجود اینکه مورد توجه باشگاه هاى معتبر 
اروپایى از جمله میالن، چلسى، آرسنال و تاتنهام قرار گرفته 
است اما به نظر مى رسد قصد ماندن در پورتو براى سال هاى 
بیشترى را دارد. بر اساس گزارش «مارکت اف سى پورتو»؛ 
طارمى 30ســاله با وجود رؤیاى بازى در لیگ برتر انگلیس، 
مى خواهد قراردادش با باشگاه پورتو را تا سال 2027 تمدید 
کند. طبق این گزارش، بند فسخ این مهاجم ایرانى در قرارداد 
جدید تغییرى نخواهد کرد و همان رقم 60 میلیون یورو باقى 
خواهد ماند. طارمــى این فصل در 23 بــازى براى این تیم 
پرتغالى به میدان رفته و کنار به ثمر رساندن 18 گل، 9 پاس گل 

هم براى هم تیمى هایش ساخته است.

ستاره ایرانى
 در پرتغال ماندنى شد؟

04

قرارداد لیونل مسى با پارى سن ژرمن با پایان فصل جارى 
تمام مى شود و این بازیکن مى تواند تیم را ترك کند. باوجود 
آنکه عربستانى ها ســخت به دنبال جذب مسى و وسوسه 
کردن این بازیکن آرژانتینى هستند اما او با سران پارى سن 
ژرمن براى تمدید قرارداد به توافق رســیده است. روزنامه 
مارکا در گزارش خود نوشــت که مســى در هفته جارى 
قراردادش را تا سال 2024 با پارى سن ژرمن تمدید خواهد 
کرد و به شایعه جدایى خود از این تیم پایان خواهد داد. به 
نظر مى رسد که مســى باتوجه به قهرمانى در جام جهانى 
و آمادگى بسیار باالیى که از خود 
نشان داده اســت فعال قصد 
ترك سطح نخست فوتبال 
اروپا را ندارد و به حضورش 
در پارى ســن ژرمن ادامه 

خواهد داد.

مسى
 راه رونالدو را نمى رود

وینگر راست سپاهان این هفته ها فرصت حضور 
در ترکیــب ابتدایى تیم فوتبال ســپاهان را پیدا 
نمى کند و براى همین پیشــنهاداتى از ســایر

 تیم ها دریافت کرده است.
آخرین مرتبه در دیدار هفته دهم برابر تراکتور 

بود که سید محمدرضا حسینى هافبک 
مهاجم طالیى پوشــان اصفهانى در 
جریان پیروزى خــارج از خانه 4 بر 

2 مقابل قرمزپوشان تبریزى در 
ترکیب اصلى قــرار گرفت 

و حاال 4 مســابقه است 
که او به عنــوان یار 

جایگزین در نیمه 
دوم وارد میدان 

مى شود.
پیــش از این و 
نهم  هفتــه  تا 
مسابقات لیگ 
برتر حســینى 
در 6 مسابقه از 

ابتدا وارد میدان شده بود تا حاال یکى از بازیکنان 
کلیدى طالیى پوشــان اصفهانى در سال هاى 
اخیر که یکــى از خریدهاى امیــر قلعه نویى در 
پنجره تابستانى لیگ نوزدهم بود شرایط خوبى 

نداشته باشد.
حســینى با درخشــش در فجرسپاسى 
خودش را به اهالى فوتبال معرفى کرد و 
سپس به ذوب آهن پیوست. او در اردوى 
سبزپوشان اصفهانى نیز همواره یکى از 
نفرات کلیدى تیم بود ولى این روزها در 
ســپاهان از جمع بازیکنان اصلى تیم خارج 
شــده و به همین دلیل با پیشنهاداتى نیز از 

سوى سایر تیم ها مواجه شده است. 
باید دید این بازیکن 33 ساله که از زندگى 
در اصفهان لذت مى بــرد آیا وضعیت 
فعلى اش را براى رسیدن دوباره به 
ترکیب اصلى تحمل خواهد 
کرد یا در پنجره زمستانى 
به یکى از پیشــنهادات 
خود پاسخ مثبت مى دهد.

حسینى از سپاهان جدا مى شود؟
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با وجود چند انتقال قرضى و همچنیــن انتقال دائم اللهیار 
صیادمنش به هال سیتى، باشگاه فنرباغچه به تعهدات خود 
عمل نکرده بود و درصد تعیین شده در تفاهم نامه طرفین، 
به حساب استقاللى ها واریز نشده بود. در همین خصوص، 
على فتح ا... زاده راهى ترکیه شد تا با مدیران فنرباغچه دیدار 
و گفتگو کند. ظاهراً در این دیدار، مدیرعامل آبى ها موفق 
شــده چند هزار دالر را از تیم ترکیه اى دریافت کند و حاال 
قرار است این مبلغ صرف پرداخت مطالبات کوین یامگا، 
ریکاردو ساپینتو و رافائل سیلوا شود. فتح ا...  زاده قرار است 
که به زودى به تهران بازگردد تا تالش هایش براى پرداخت 
بدهى هاى باشگاه و به خصوص پرونده آندره آ استراماچونى 
آغاز شود تا ضمن باز کردن پنجره نقل و انتقاالتى زمستانى 

اســتقالل، بازیکنان جدیدى را 
نیز به خدمت بگیرد.

دالرهاى ترکیه اى 
مدیرعامل آبى ها

مهاجم بوروندى ســپاهان به عنوان یکى از خریدهاى 
خارجى سپاهان نتوانســته انتظاراتى که از او وجود دارد 

را برآورده کند.
فصل گذشــته محرم نویدکیا پــس از جدایى کى روش 
استنلى، گئورگى ولسیانى و کریستوفرکنت را به عنوان 
بازیکنان خارجى در اردوى سپاهان حفظ کرد؛ دو بازیکنى 
که در پایان فصل به پرســپولیس و فوالد پیوســتند تا 
جانشین محرم نویدکیا بتواند از هر چهار سهمیه خارجى 

براى پر کردن تیمش استفاده کند.
پس از انتخاب ژوزه مورایس این مربى پرتغالى وسواس 
زیادى براى جذب 4 بازیکن خارجى داشت و یکى از این 
سهمیه ها را براى الویس کامســوبا کنار گذاشت؛ وینگر 
کوتاه قامت، سرعتى و پابه توپ سابق لیگ استرالیا که در 
تیم  هاى سیدنى و ملبورن ویکتورى درخشیده بود و از نظر 

گلزنى هم آمار قابل قبولى داشت.
با این حال این بازیکن 27 ســاله اهــل بوروندى که با 
پاســپورت اســترالیایى و به عنوان تنها سهمیه آسیایى 
سپاهان به ایران آمده هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده 
کند و شاید به همین دلیل خیلى زودتر از حد تصور اردوى 

طالیى پوشان را ترك کند.
کامسوبا تاکنون در 6 مسابقه لیگ برتر به عنوان بازیکن 
ثابت وارد زمین شــده و در 5 مســابقه هم به عنوان یار 
تعویضى فرصت بازى پیدا کرده ولى هنوز موفق به گلزنى 
نشده، تا سپاهان هم که با مشکل گلزنى مواجه است در 
پایان هفته چهاردهم مسابقات با 5 امتیاز اختالف نسبت 

به پرسپولیس رتبه چهارم جدول را در اختیار داشته باشد.
باید دید انتظار ژوزه مورایس براى درخشش کامسوبا در 
ترکیب سپاهان به نیم فصل دوم هم مى رسد یا خیر. ضمن 
اینکه او در بازى هاى اخیر جاى خود را در ترکیب اصلى از 
دست داده و محمد على نژاد و فرشاد احمدزاده به عنوان دو 

وینگر چپ و راست تیم از ابتدا بازى مى کنند.

کامسوبا، خریدى که 
انتظارات را برآورده نکرد
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مهاجم پرســپولیس در بدو حضور دوباره در جمع ســرخ 
پوشــان با محرومیت عجیبى روبرو شــده است. عیسى 
آل کثیر به دلیــل بدهى 500 میلیــون تومانى به ایجنت 
قبلى اش از حضور در میادین فوتبال محروم است و تا زمانى 
که این بدهى را پرداخت نکند، قادر به همراهى پرسپولیس 
در بازى با نساجى و هیچ بازى دیگرى نیست. با این تفاسیر 
و با توجه به زمان باقى مانده تا بازى نســاجى بعید به نظر

 مى رسد محرومیت عیسى براى این دیدار لغو شود.

محرومیت عجیب
 مهاجم سرخ ها

اســتقالل، بازیکنان جدیدى را
نیز به خدمت بگیرد.

خ و آمادگى بسیار باالیى که از
نشان داده اســت فعال ق
ترك سطح نخست فوت
اروپا را ندارد و به حضور
در پارى ســن ژرمن اد

خواهد داد.

مهاجم ایرانــى تیم فوتبال هال ســیتى بــه دلیل 
مصدومیت حداقل دو هفته از میادین دور است.

تیم فوتبال هال ســیتى در چارچوب هفته بیســت و 
ششم رقابت هاى چمپیونشــیپ انگلیس به مصاف 
ویگان اتلتیک رفت و با نتیجه پرگل 4 بر 1 پیروز شد. 
اللهیار صیادمنش که اخیــراً مصدومیت چهار ماهه را 

پشت سر گذاشــته است، در این مســابقه در ترکیب 
اصلى سیتى به میدان رفت و پاس گل اول این تیم هم 

به نام او ثبت شد.
مهاجم 21 ساله ایران اما در نیمه اول دوباره آسیب دید 
و در بین دو نیمه تعویض شد تا نگرانى ها از بازگشت 

مصدومیتش باال بگیرد.
«لیام روسنیر» سرمربى هال ســیتى مى گوید که او 
اللهیار صیادمنــش را در نیمــه دوم مقابل ویگان به 
عنوان یک اقدام احتیاطى از زمین خارج کرد، اما اذعان 
مى کند که با انتظارى مضطرب بــراى یافتن میزان 

مشکل همسترینگ این بازیکن مواجه است.
سرمربى هال سیتى درباره دلیل تعویض صیادمنش 
تاکید کرد: این فقط یک اقدام احتیاطى بود. او احساس 
کرد همسترینگش ســفت شــده و ما هیچ ریسکى 
نمى کنیم. من هیچ ریسکى با هیچ بازیکنى نمى کنم.

وى با تمجید از توانایى هاى بازیکن ایرانى خود گفت: 
احســاس مى کردم قرار دادن صیادمنش در ترکیب 

اصلى کار درستى است زیرا او چیز بسیار متفاوتى به ما 
مى دهد. ما قبًال در مورد آن صحبت کرده ایم و اکنون 
مى توانید آن را در بازى ما ببینید. ما مى توانیم فوتبال 
مالکانه انجام بدهیم، اما مى توانیم پشــت تیم ها هم 
بازى کنیم و صیادمنش این توانایى را به ما مى دهد، 

امیدوارم زودتر بازگردد.
تیم هال سیتى روز شــنبه آینده در دیدار جام اتحادیه 
به مصاف فوالم مى رود و 24 دى مجدداً در مسابقات 

چمپیونشیپ برابر هادرزفیلد قرار مى گیرد.
سرمربى هال سیتى تاکید کرد که این فاصله فرصت 
مناسبى به مهاجم ایرانى براى اســتراحت مى دهد. 
روســنیر گفت: او دو هفته براى اینکه بهبود پیدا کند 
فرصت دارد و امیدوارم که شرایطش بد نباشد. دو هفته 
فرصت داریم تا آنالیز کنیــم. من مى خواهم یک تیم 
واقعاً رقابتى را مقابل فوالم قرار دهم و مى خواهم بازى 
را ببرم، اما پس از یک برنامه واقعًا شــلوغ، این بازى 

«در جام اتحادیه» کمى فضاى تنفس به ما مى دهد.

دورى 2 هفته اى ستاره ایرانى از میادین!

سایت نشــریه الخلیج در خبرى مدعى شد، فدراسیون 
فوتبال ایران به طــور جدى به دنبــال محول کردن 

هدایت تیم ملى فوتبال ایران به فرهاد مجیدى است.
مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال پیش تر در این باره 
گفته بود؛ ممکن است هدایت تیم ملى فوتبال ایران به 
یک مربى ایرانى سپرده شود و فرهاد مجیدى مى تواند 
یکى از گزینه هاى داخلى براى هدایت تیم ملى باشد. 
دیروز قرار بود در نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
اعضاء در مورد مورد مربى تیم ملى بحث کنند که به نظر 

مى رســد تصمیم گیرى نهایى در این باره به جلسات 
بعدى موکول شده اســت. به خصوص که فدراسیون 
فوتبال براى انتخاب سرمربى تیم ملى هنوز وقت دارد. 

فرهاد مجیدى فصل گذشته به همراه استقالل در یک 
فصل بدون شکســت قهرمان لیگ برتر شد و به دنبال 
کسب نتایج خوب به همراه این تیم مورد توجه تیم اتحاد 
کلبا قرار گرفت. اتحاد کلبا در حال حاضر با 17 امتیاز از 
12 بازى تیم هشتم جدول به حساب مى آید که به نظر 
مى رســد در هفته هاى آتى با جبران سه شکست اخیر 

در جدول رده بندى پیشرفت کند. همان طور که پیش 
از این سه بازى یکى از تیم هاى نیمه باالى جدول بود. 
تیم ملى فوتبال ایران در سال 2023 باید در مسابقات 
جام ملت هاى دوحه شــرکت کند و از فروردین ماه با 
شــروع روزهاى فیفا دور جدید تمرینــات خود را آغاز 
خواهد کرد. نکته مهم اینکــه در این بین بحث تمدید 
قرارداد کارلوس کى روش هم مطرح است. مربى اى 
که گفته مى شود مورد توجه تیم ملى فوتبال قطر هم 

قرار دارد.

مجیدى جانشین کى روش مى شود؟

مهاجم صربستانى ذوب آهن مى گوید انگار از خانه خود 
جدا شده، اما با خاطره اى خوش.

دارکو بیدوف مهاجم صربستانى ذوب آهن در پایان فصل 
گذشته از این تیم جدا شد اما مجدداً به درخواست باشگاه 
و کادرفنى به ایران بازگشت تا به خط حمله این تیم کمک 
کند اما تقریبا به او بازى نرســید تا مجددا سرنوشت این 
بازیکن خارجى سبزپوشان به جدایى ختم شود. وى در این 
مورد گفت: در انتهاى فصل قراردادم تمام شد و از ذوب 
آهن جدا شدم ولى به دعوت مدیریت باشگاه و مربى براى 

کمک به تیم برگشتم و در 8 بازى فقط 15 دقیقه به زمین 
رفتم و نمى دانم چرا مربى بیشتر از من استفاده نکرد و باید 
از او بپرسید. من یک بازیکن حرفه اى هستم و همیشه 

تالشم را کردم. 
این مهاجم بلندقامت در مورد اینکه بعد از گرفتن جشن 
کریسمس و مراسم خداحافظى ایران را ترك کرد توضیح 
داد: بله کریسمس را جشن گرفتیم و با خاطرات خوب ذوب 

آهن را ترك کردم.
وى در مورد تجربه بازى و زندگــى در ایران عنوان کرد: 

ذوب آهن خانه دوم من اســت و آنجا احساس مى کردم 
در خانه هستم. ایران کشور زیبایى است در آن احساس 

راحتى مى کنم و دوستان زیادى پیدا کردم.

دارکو: نمى دانم چرا تارتار  از من استفاده نکرد

به نظر مى رسد مدافع بلند قامت برزیلى سپاهان 
براى بازى مقابل مس کرمان به ترکیب تیمش 

برمى گردد.
نکته ویژه ترکیب سپاهان در دو مسابقه گذشته، 
استفاده از زوج نیلسون جونیور و محمد دانشگر 
در قلب خط دفاعى بود چرا که رناتو داســیلویرا، 
مدافع مورد اعتماد مورایــس در طول فصل که 
کمتر دقیقه اى از مســابقات لیگ تا قبل از هفته 
دوازدهم را از دست داده بود، به دلیل مصدومیت، 

جایى در لیست تیمش نداشت.
رناتو داســیلویرا که از ابتــداى فصل رهبر خط 
دفاعى سپاهان بود و با عملکرد فوق العاده خود در 
ثبت پاس هاى صحیح، تحسین دنبال کنندگان 
فوتبال ایران را به دنبال داشــت، روز گذشــته 
در کمپ باغ فردوس اصفهان پا به پاى ســایر 
طالیى پوشان تمرین کرد تا در صورت صالحدید 
مورایس، از آمادگى کامل بــراى قرار گیرى در 

ترکیب برخوردار باشد.

داســیلویرا پیش از مصدومیت در تمامى دقایق 
بازى هاى تیمش تا پایان هفته دوازدهم حاضر 
بــود و دو کارت زرد هم در ایــن 1080 دقیقه 

دریافت کرده است.
مدافع 31 ساله و 188 سانتى مترى سپاهان حاال 
با پشت سر گذاشتن مصدومیت احتماال در کنار 
محمد دانشگر در ترکیب تیمش مقابل مس به 

میدان خواهد رفت.

بازگشت احتمالى مدافع برزیلى سپاهان
 از این هفته

ید محمدرضا حسینى هافبک 
الیى پوشــان اصفهانى در 
از خانه 4 بر 4روزى خــارج

قرمزپوشان تبریزى در 
قــرار گرفت صلى

است  مســابقه
یار عنــوان

در نیمه 
 میدان

ز این و
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لیگ 
ـینى 
بقه از 
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خودش را به اهالى
سپس به ذوب آهن
سبزپوشان اصفها
نفرات کلیدى تیم
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کر
به
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مرضیه غفاریان

امروز نیم فصل لیگ برتر در حالى با مصاف 12 تیم 
با یکدیگر به پایان خواهد رســید که فقط سرخابى 
هاى پایتخت شانس صدرنشینى در پایان این هفته 
را دارند. اگر چه هر یک از این دو رقیب دیرینه موفق 
شوند امروز جایگاه نخست جدول لیگ 22 را از آن 
خود کنند یک گام به کسب عنوان قهرمانى در پایان 
این فصل نزدیک تر خواهد شــد امــا این موضوع 
باعث نمى شود سایر مدعیان رؤیاى به خانه بردن 

جام طالیى در هفته سى ام را برباد رفته ببینند.
پرواضح است که امروز جدال تیم هاى پرسپولیس 
با نساجى و اســتقالل با تراکتور به دلیل آنکه یک 
سر این رقابت ها براى قهرمان شدن در نیم فصل 
مى جنگند مى توانند عنوان حســاس ترین بازى 

هفته پانزدهم را به خــود اختصاص دهند اما این از 
جذابیت سایر دیدارهاى این هفته نخواهد کاست. 
یکى از مهیج ترین نبردهاى امروز در نقش جهان 
رقم خواهد خورد. جایى که قرار است تیم پرطرفدار 
ســپاهان به مصاف مس کرمانى بــرود که پس از 

هشت سال دوباره به لیگ برتر بازگشته است. 
طالیى پوشــان اصفهان با 3 امتیازى که در هفته 
گذشته و در برابر خودروسازان از دست دادند نه تنها 
در استفاده از بهترین موقعیت براى نزدیک تر شدن 
به صدر جدول نــاکام ماندند بلکه فرصت قهرمانى 
در پایان نیم فصل را هم از خودشان گرفتند. براى 
همین شاگردان ژوزه مورایس امروز در برابر نماینده 
قعرنشــین کرمانى ها محکوم به برد هستند تا هم 
جایگاه خود در رده ســوم را در معــرض خطر قرار 

ندهند و هم از سایر مدعیان کسب جام بیش از پیش 
عقب نیافتند.    

طالیى پوشان اصفهان در حالى امروز در ورزشگاه 
خانگى خود پذیراى مس هستند که امتیاز از دست 
دادن در برابر این تیم کرمانى به منزله عقب نشینى 
سپاهان از رتبه خود به سود هم استانى مدعِى تیم 
مهمان خواهد بود. گل گهر ســیرجان تنها به دلیل 
تفاضل کمتر از شاگردان مورایس دیوار به دیوار تیم 
این ســرمربى پرتغالى در جدول رقابت ها ایستاده 
و مترصد کوچک ترین لغزش از جانب ســپاهان و 
استقالل اســت تا بلکه با برترى برابر برزیلى هاى 

ایران خود را تا رده دوم باال بکشد.
همین رقابت تنگاتنگ تیم هاى باالنشین است که 
بر جذابیت و تنش بازى هاى لیگ در این هفته ها 

مى افزاید. ســپاهان هم براى جانماندن از کورس 
قهرمانى چاره اى جز دست خالى روانه کردن حریف 
خود به کرمان ندارد. تیم مورایس البته براى تحقق 
این موضوع با توجه به آمار برجاى مانده از شاگردان 
فرزاد حســین خانى به نظر نمى آید که امروز کار 
سختى برابر این تیم تازه به لیگ برتر صعود کرده 
داشته باشد. مسى ها با 14 گل خورده و 9 گل زده در 
14 بازى گذشته نشان داده اند که نه در فاز دفاعى 
استحکام دارند و قوى عمل مى کنند و نه مهاجمان 
این تیم در گشودن سنگر حریفان از کیفیت و توانایى 
الزم برخوردارند. در سوى مقابل اما این خط آتش 
سپاهان است که با 19 گل ثبت کرده در کارنامه خود 
در صدر گلزنان لیگ در کنار سربازان ژنرال ایستاده 
و ثابت کرده اســت که اگر دقت بیشترى چاشنى 
ضربات آخر خود کند به راحتى قادر خواهد بود توپ 
را به تور دروازه حریف بچسباند. از آن طرف مدافعان 
مورایس هم در 14 بازى گذشته فقط 9 بار در برابر 
حمالت رقبا تسلیم شده اند و همه اینها یعنى روى 
کاغذ مى توان نام طالیى پوشان را از همین االن به 

عنوان پیروز مسابقه با مس کرمان نوشت.
اما اگر غیرقابل پیش بینى بودن فوتبال را هم درنظر 
نگیریم آنچه هواداران بى شمار این تیم زردپوش و 
مدعى اصفهانى را در خصوص نتیجه نهایى بازى 
تیم مورد عالقه شان در هفته آخر نیم فصل به دلهره
مى انــدازد نتایــج نه چنــدان خوبى اســت که

 ســپاهانى ها در تقابل هاى پیشین خود با نارنجى 
پوشان کرمان به دســت آورده اند. طالیى ها در 5 
بازى اخیر خود برابر حریف امروزشــان 2 بار تن به 
تساوى داده، یک بار مغلوب شده و فقط دو بار موفق 
به عبور از سد کرمانى ها شده اند که آخرین آن در 
جام حذفى و در ضربات پنالتى بوده است. عالوه بر 
اینها مسى ها با متوقف کردن تیم هایى چون گل 
گهر، فوالد و تراکتور نشان داده اند تیم سخت جانى 
در برابر مدعیان هستند و به زانو در آوردن آنها شاید 
در وهله اول آسان به نظر برسد اما در واقعیت نباید 
این تیم قعر جدولى را که براى فرار از منطقه خطر 
نیاز مبرمى به امتیاز کامل نبــرد امروز و انگیزه اى 
مضاعف براى کسب ســوغات 3 امتیازى از نصف 

جهان دارد دستکم گرفت.  

هفته آخر نیم فصل؛ سپاهان- مس کرمان در نقش جهان

طالیى پوشان، محکوم به ذوب مس
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ساسان اکبرزاده 
«باغ رضوان اصفهان با دارا بودن 160 هکتار فضاى سبز که در کشور 
منحصربه فرد بوده و بزرگ ترین فضاى ســبز حلقه شرق اصفهان 
نیز هست مى تواند حمل تور گردشگرى به شمار آید و مکان بسیار 

زیبایى است.» 
این مطلب را مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
در بیستمین گپ و گفت مدیران شهردارى با رسانه ها اعالم کرد و 
گفت: باغ رضوان اصفهان در اول اردیبهشت ماه سال 1363 در پنج  
کیلومترى جاده نایین- اصفهان در زمینى به وســعت 1205 هکتار 
احداث شده که امروز از 305 هکتار آن استفاده مى شود و از ابتداى 
تأسیس تا این لحظه (روز سه شنبه) 164 هزار و 248 نفر از عزیزان 

شهر اصفهان در باغ رضوان مدفون شده اند. 
على حاجیان با بیان اینکه باغ رضوان گذر همه مردم اســت افزود: 
نگهدارى از تخت فوالد که دومین گورستان تاریخى جهان اسالمى 
به شــمار مى رود یکى از اهداف ایجاد باغ رضوان اصفهان بوده که 

امروز در سه فاز یک، دو و سه پاسخگوى مراجعین مى باشد. 
وى ادامه داد: فاز یک باغ رضوان اصفهان از قطعه یک تا 45، فاز دو از 

قطعه 50 تا 66 و فاز سه از قطعه 70 تا 90 را دربر مى گیرد. 
همچنین در باغ رضوان 23 شــهید که قبًال باالى 70 درصد جانباز 
بوده اند، 21 شهید خدمت، پنج شهید گمنام، 76 نفر از علماى بزرگ 
اصفهان دفن هســتند و قرار اســت زندگینامه علماى بزرگ براى 

معرفى و شناخت بیشتر آنان نصب شود. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان این را هم 
گفت که: در فاز یک و در قطعه 22، قبورى براى خانواده هاى شهدا 
اعم از همســر، برادر، پدر، مادر و... مدفون هســتند و همه خدمات 
ارائه شده در قطعه ایثارگران رایگان است. این درحالى است که در 
قطعه هنرمندان، براساس آیین نامه، هنرمندان، قهرمانان مدال آور 
و... به خاك سپرده مى شوند که هزینه دفن براساس تعرفه مصوب 

شورا مدنظر خواهد بود. 
حاجیان با اشاره به راهبردهاى ســازمان آرامستان هاى باغ رضوان 
اصفهان گفت: رعایت امور شــرعى متوفیــان، رضایت مخاطبین، 
ترویج فرهنگ خیرات و نذورات، اصالح و احیاى آیین سوگ و... از 

راهبردهاى ما در باغ رضوان اصفهان است و این درحالى است که 
باغ رضوان اصفهان در رعایت امور شرعى در کشور حرف اول را زده و 

در مستحبات نیز سعى داریم قوى تر از گذشته، عمل کنیم. 
وى قبرستان را محلى براى آرامش دانســت و گفت: در آرامستان 
ترویج فرهنگ خیرات و نذورات همواره باید مّدنظر باشــد و مردم 
مى توانند هر چیزى که دوســت دارند خیرات کننــد و این فضا در 
باغ رضوان براى همه شــهروندان و مراجعین مهیاست. از دیگرسو 

سایت و شماره حساب براى خیرات و نذورات داریم. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
برخى آیین  سوگ، امروز مغفول مانده است گفت: یادآورى اصالح 
احیاى مراسم ســوگ براى متوفیان را براى ســال جدید در برنامه 
داریم و سعى خواهیم کرد تا خردادماه سال آینده فاز سه کامل شده و 

نقشه کشى فاز چهارم را انجام دهیم. 
حاجیان حذف اتوکالب، احداث تصفیه خانه آب، هوشمندســازى 
موتورخانه ها، تأسیسات، کاهش 35 درصدى مصرف انرژى، کاهش 
32 درصدى مصرف آب، کاهــش 50 درصدى آب هاى زیرزمینى، 
تعویض المپ هــاى 250 وات بــه 100 وات، احــداث پانل هاى 
خورشیدى، شناســنامه دار کردن کلیه تجهیزات مکانیکى، ایجاد 
مانیتورینگ براى 285 تابلوى بــرق، موتورخانه ها و... را از اقدامات 

انجام شده برشمرد. 
وى خاطرنشــان کرد: هوشمندسازى فضاى ســبز در سال آینده 
به صورت آزمایشى اجرایى شده، امروز روشــنایى معابر در فاز سه 
صورت گرفته و یک منبع آب 50 مترمکعبى راه اندازى و توسعه آن 
در حال انجام است. ضمن اینکه یک ژنراتور 350 کیلوواتى به مبلغ 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان خریدارى شده تا در سالن تطهیر 

بى برقى نداشته باشیم و نخواهیم داشت. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گریزى هم به 
ارائه خدمات غیرحضورى باغ رضوان زد و گفت: ســامانه و نرم افزار 
جامع واپ باغ رضوان اصفهان در کشور بى نظیر بوده به گونه اى که 
سند قبور ما امروز به صورت الکترونیکى است و سامانه بنیاد شهید به 
صورت آنالین در اختیار ما قرار دارد و امید است تا پایان سال جارى 

استفاده از سنگ و... الکترونیکى انجام شود. 

حاجیان با اعالم اینکه ما سعى کرده ایم رضایت مراجعین را تأمین 
کنیم گفت: پیاده روســازى و مناسب ســازى، افزایش غرفه هاى 
گلفروشــى، تجهیز و راه اندازى مجموعه پذیرایى بهشت، افزایش 
تابلوهاى زایر، اصالح نمازخانه ها، ورودى آرامســتان  و... از جمله 

اقدامات انجام شده براى رضایت بیشتر مخاطبین بوده است. 
وى گفت: در سال گذشته از باغ رضوان اصفهان 300 سرقت انجام 
شده بود اما با اقدامات انجام شده در ســال جارى این میزان به 55 

مورد کاهش یافت. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان راه اندازى 
ایســتگاه هاى صلواتى و ساخت یادمان شــهداى گمنام را از جمله 
اقدامات برشــمرد و در این زمینه گفت: از هیئــات مذهبى دعوت 
مى شــود تا با امکانات مــا، در باغ رضوان ایســتگاه هاى صلواتى 

راه اندازى کنند. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان از اجراى طرح 
خادم افتخارى براى تغسیل متوفى خبر داد و گفت: هم اکنون 6 خادم 

افتخارى در این زمینه فعال هستند.
حاجیان توصیه و پیشــنهادى هم به مراجعین داشت و گفت: تلفن 
شبانه روزى 1530 براى ارائه خدمات و اعزام خودرو در اختیار خانواده 
متوفى است و از خانواده هایى که قبور سنتى دارند مى خواهیم آنها 
را به قبور دو و سه طبقه تبدیل کنند، سنگ قبر را با پارچه نرم خیس 
تمیز کنند و از پاشــیدن آب زیاد که موجب شکستن سنگ مى شود 
خوددارى کنند. در این حال باتوجه به اینکه زمان کارى همکارانمان 
7 صبح تا 14 و 30 دقیقه است، زمان دفن متوفى خود را مدیریت کنند 
و از خریدن سنگ گران خوددارى نمایند. قاب و کتیبه را حذف و به 

جاى آن عکس متوفى را بگذارند. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان مى گوید: مردم 
مجالس ســوم، هفتم و چهلم را در مساجد براى متوفى برگزار کنند 
و در غیر اینصورت ســعى کنند این مجلس در بین روزهاى شنبه تا 
چهارشنبه در باغ رضوان برگزار شــده و حتى المقدور از برگزارى آن 
در روزهاى پنج شــنبه و جمعه که باغ رضوان شلوغ است خوددارى 

نمایند. 
وى ادامه داد: آرامستان  شهردارى اصفهان بعد از 37 سال، تعرفه هاى 

مصوب شوراى اســالمى اصفهان که در بین این سال ها، دو سال 
شفاف بود، امروز در سایت و اپ تابلوى امور متوفى به صورت شفاف 
در اختیار مردم است و این شــفافیت شیشه اى است و اگر اشتباهى 

بوده پاسخگو هستیم. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان باالترین قیمت 
قبر را در فاز یک 32 میلیون تومان و حداقل یک میلیون و 800 هزار 
تومان در فاز سه اعالم کرد و گفت: امروز هیچ قبر شخصى نداریم. 
البته اگر براى ما اثبات شود که کســى فوت کرده و کسى را ندارد، 

نسبت به تدفین آن به صورت رایگان اقدام خواهیم کرد. 
حاجیان گفت: به طور متوسط هر روز 20 تا 22 نفر در اصفهان فوت 
مى کنند. این درحالى اســت که ما در اصفهان 42 آرامستان محلى 
داریم که از این تعداد 18 آرامستان فعال بوده که اکثر آنها در غرب 

اصفهان واقع است. 
وى که از هیجدهم آبان ماه 1400 فعالیت خود را به صورت رسمى 
در آرامستان شــهردارى اصفهان آغاز کرده است افزود: 8 امامزاده 
داراى مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه در اصفهان است که اکثر آنها 

در خوراسگان واقع مى باشد. ضمن اینکه آرامستان هاى خانگى در 
اصفهان از سوى شوراى اســالمى شهر اصفهان کنسل شده است.  
وى دفن افراد در خانه را رد کرد و گفت: دفن در خانه ها امروز به هیچ 

عنوان صورت نمى گیرد و نخواهد گرفت. 
حاجیان از ایجاد محلى براى بــازى خانواده هاى متوفى در آینده در 
باغ رضوان خبر داد و گفت: قرار است سالن تجهیز به بازى استاندارد 
براى کودکان طراحى شده و خانواده ها در زمان ورود فرزند کوچک 

خود را تحویل داده و پس از پایان کار خود تحویل بگیرند. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان اضافه کرد: در 
باغ رضوان اصفهان 10 غسال آقا، 9 غسال خانم و 10 نفر دفن کن 
فعالیت دارند که البته جوانانى براى انجام این کار براى جذب به ما 

مراجعه مى کنند. 
حاجیــان از مراجعین بــه آرامســتان هاى شــهردارى اصفهان 
خواســت تا همــواره کرامت افــراد شــاغل در باغ رضــوان را 
حفظ کنند کــه به نظر مى رســد بــه آنــان تاکنــون کم لطفى

 شده است. 

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان خبر داد؛ 

بیش از 164 هزار نفر در باغ رضوان مدفون هستند

 6-مــدت انجام کار:مدت اعتبــار بیمه نامه مى بایســت تا تاریخ 
1403/2/31  و از آن تاریخ بمدت یکسال دیگر بعنوان دوره نگهدارى 
اعتبار داشته باشد و پس از آن بمدت یکسال دیگر بنا به درخواست 

کارفرما تمدید گردد.

آگهی مناقصه عمومی
اصالحیه اسناد مناقصه پوشش بیمه تمام 

خطر مهندسی پروژه ۵۸۶ واحدی نهضت ملی 
شهرستان نجف آباد

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

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

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

«آنجل»؛ فرشته ای در سرزمین گمشده 

فرار معجزه آساي کوهنورد از بهمن 

اقامتگاه جذاب فضایی در ایران

خودروی تاشو!


