
بى سابقه در ربع قرن گذشته
بارش سنگین برف و باران در استان اصفهان رکورد شکست

    ups موضوع مناقصه :خرید باترى
الف : مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان  

ب : موضوع مناقصه : خرید600 عدد  باترى  ups  43  آمپر (مطابق مشــخصات 
مندرج در اسناد مناقصه)

ج : سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 540،000،000 ریال  به صورت ضمانتنامه 
بانکى (به غیر از بانک ملت ) یا چک بین بانکى در وجه مدیریت شــعب بانک 
ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز  

14013300020106156 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت .
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه  : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 500/000 ریال واریز به حساب شــماره2024010265 با شناسه واریز 

14013300020106265   قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت .
ه : محل دریافت اسناد مناقصه  : اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالى – ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت اســتان اصفهان - طبقه چهارم – اداره ساختمان و 

تدارکات 

نوبت اول مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۶  

  بدینوسیله از کلیه سهـــامداران شــرکت  دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمـع عمـومى فـوق العـاده که مـــورخ 1401/12/06در ساعت 10:00 صبح به 
نشـانى : اصفهان - اتوبان شهید چمران – پل چمران به سمت الله – کوچه شهید 
حیدرى – جنب تأمین اجتماعى – ســاختمان زرین – طبقه سوم – کد پستى 

8149768563تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده:

انتخاب اعضاى هیأت مدیره  – اصالحیه سهامداران و بازرسین شرکت
مقام دعوت کننده : هیأت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده در شرکت رستاک صدرا به شماره ثبت ۳۸۲۹۳ 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۹۰۵۶

شرکت رستاک صدرا

جدول زمانى انجام مناقصه

از ساعت 9 چهارشنبه مورخ 1401/11/26 تا ساعت 13 سه شنبه مورخ مهلت دریافت اسناد مناقصه
1401/12/09

ساعت 13 سه شنبه مورخ 1401/12/09مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکت ها)

ساعت 13 چهار شنبه مورخ 1401/12/10تاریخ بازگشایى پاکت ها

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان محل تحویل اسناد مناقصه 
اصفهان، طبقه اول ، دبیرخانه بانک ملت

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشــنهادها و یا ابطــال مناقصه  بدون ذکر 
هیچگونه دلیلى مختار است

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد  اقالم ضایعاتى و مستعمل خود  واقع در اردوگاه  امدادى  جمعیت هالل احمر (اصفهان – کیلومتر 15 
جاده اصفهان شیراز- جنب داروسازي فارابی – مرکز  آموزشهاى تخصصی امداد و نجات) را  از طریق مزایده عمومى  و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط براساس شرایط ذیل واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مزایده اعم از خرید و دریافت 
اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد و الزم است افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

آگهی مزایده فروش ضایعات و اقالم  مستعمل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان (۱۴۰۱-۱۶-۱۷-۱۸)

م. الف: ۱۴۵۸۱۸۴ 

نوبت اول

جمعيت هالل احمر استان اصفهان

مبلغ ضمانتنامه- ریال نوع اقالم ضایعاتى و مستعملشماره مزایدهردیف
100/000/000درب و تورى الومینیومى21401-16
120/000/000آهن االت 31401-17
30/000/000قطعات استیل41401-18

 تاریخ انتشاردر سامانه 1401/11/26 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده  ازسامانه تا ساعت 12 صبح روز چهارشنبه  1401/12/3 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1401/12/16                     
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/12/16

آدرس تحویل اصل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir )  و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص

 مى باشد امکانپذیر مى باشد.

پنج شنبه 27 بهمن ماه 1401 / شماره 4534 روزنامه مستقل استان اصفهان

سالروز شهادت حضرت امام موسی كاظم (ع) تسلیت باد

    تهدید بناهای تاریخی اصفهان در اثر بارندگی     تهدید بناهای تاریخی اصفهان در اثر بارندگی     دردسرهای باران برای شهروندان اصفهانی    دردسرهای باران برای شهروندان اصفهانی
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بارش هاى اخیر در کشور 
غیر طبیعى است؟

مشکل کمبود پرستار با
 11 هزار استخدام حل نمى شود

خبرخوان
میزبانى جشنواره به 

اصفهان نرسید
  موسیقى ما |بخش هــاى مختلف 
سى وهشتمین جشنواره موسیقى فجر اعالم و 
معرفى شدند. بخش استان ها به طور همزمان 
در 14 اســتان برگزار خواهد شــد. گلستان با 
34 اجرا، آذربایجان شــرقى 20، کرمانشاه 18، 
خراســان شــمالى 14، زنجان 12، هرمزگان 
12، جنوب کرمــان 11، کهگیلویه و بویراحمد 
11، مازندران 8، همدان 6، بوشــهر 6، البرز5، 
لرستان 5 و گیالن با 4 اجراى صحنه اى میزبان 
سى وهشتمین جشنواره موسیقى فجر خواهند 

بود.

مرگ زرافه ها
  مهر |سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش درباره موضوع تلف شدن دو زرافه 
در صفادشــت تهران اظهار کرد: تیم ارزیابى و 
کارشناســى به محل اعزام شدند. گفتنى است 
حدود سه سال پیش ســه زرافه، چند ماهه وارد 
مرکز نگهدارى صفا دشــت شــدند که از بین 
این ســه زرافه یک نر و 2 مــاده بودند، اولین 
زرافه نر چند ســال پیش تلف شــد و دومین 
زرافه که مــاده بود در اواخر شــهریور 1401 و 
اخیراً هم زرافه ســوم در این بــاغ وحش تلف 

شده است.

«بهمن موتور» 
نقره داغ شد

  تسنیم | براســاس رأى جدید سازمان 
تعزیرات حکومتى شرکت بهمن موتور به دلیل 
گرانفروشى مشمول پرداخت جریمه شده است. 
براساس این حکم شرکت بهمن موتور به دلیل 
گرانفروشــى موظف به پرداخت مبلغ 13هزار 
و 860 میلیارد تومانى شــده است. مطابق این 
حکم شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ 
اضافى اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانى 

تخلف (سال 1400) مى باشد.

جابه جایى تریاك 
با آمبوالنس! 

  همشهرى آنالین |  فرمانده انتظامى 
ششتمد خراسان رضوى از توقف یک دستگاه 
آمبوالنس حامل تریاك خبر داد. سرهنگ حسن 
مشهدى در این باره توضیح داد: مأموران پلیس 
این شهرســتان با متوقف کردن یک دستگاه 
آمبوالنس حامل مواد مخدر در این شهرستان 
در راه ارتباطى ششــتمد- بردسکن، موفق به 
کشف 47 کیلوگرم تریاك شدند. او افزود: در این 
عملیات دو قاچاقچى که با کرایه این آمبوالنس 
بخش خصوصى قصد انتقال این مواد مخدر از 
مرزهاى شرقى به استان گلســتان را داشتند، 

دستگیر شدند.

212 ساعت زیر آوار
  دیده بان ایران | یک مرد 77 ســاله 
در آدیامان در جنوب ترکیه 212 ســاعت پس 
از زلزلــه نجات یافت. وضعیت جســمانى این 
شــهروند ترکیه اى در حال حاضر مساعد و در 

حال بهبود توصیف شده است.

عایدى از پیش فروش 
  فارس |  در ســى و  دومین پیش فروش 
محصوالت ایران خودرو در مجموع 100 هزار 
خودرو به متقاضیان عرضه مى شود که با توجه 
به لزوم واریز مبالغى به عنوان پیش پرداخت، این 
طرح پیش فروش بیش از 10 هزار میلیارد تومان 
نقدینگى به ایران خودرو تزریق کرد. درواقع کل 
پول هاى بلوکه شده براى قرعه کشى اخیر ایران 
خودرو تقریبًا معادل ارزش سهام این شرکت در 

بورس بود.

آیا برف هــاى اخیر در ایــران بى ســابقه، عجیب و 
حاصل تغییرات آب و هوایى و اقلیم هســتند؟ پاســخ 
اقلیم شــناس سرشــناس کشــورمان به این پرسش

 «خیر» است.
دکتر بهلول علیجانى، اقلیم شــناس و استاد دانشگاه 
خوارزمى در پاســخ به دلیل بارش هــاى پایان بهمن 
ماه، این بارش ها را بارش هاى معمولى و عرف طبیعى 
مى داند که بر اثر یک جریان طبیعى علمى در عالم رخ 
مى دهند. پدیده اى که در علم هواشناســى به آن جت 

استریم یا «رودباد» مى گویند.
وى گفت: دقیقــًا اینها یــک اتفاق عادى اســت که 

باید انجام شــود اما متأسفانه در دو ســه دهه اخیر به 
دلیل گرم شــدن کره زمین و تغییرات اقلیمى ناشــى 
از آن، بادهــاى غربــى در کل خیلى نمــى توانند به 
عرصه هاى پایینى برســند. مثًال معموًال باید در یک 
فصل بارشى ما در ایران شــاهد 6 تا 7 سامانه بارشى 
مثل امروز داشــته باشــیم که براى مان سامانه هاى 
بارشــى مدیترانه اى و عامل صعود و ســرما بیاورند 
تا شــاهد بارش هایى از این دســت باشــیم اما در اثر 
گرماى زمین، سال هاســت که کمتر شاهد تشکیل و 
یا رسیدن چنین سامانه هاى بارشى پر بارى در کشور

 هستیم. 

عضو شوراى عالى نظام پرستارى گفت: جذب 11 هزار 
نیــروى کادر درمان که وزارت بهداشــت اعالم کرده 

است، کافى نیست.
فریدون مرادى اظهار کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانى 
با کمبود شدید نیروى پرستارى مواجه هستند، لذا جذب 
11 هزار نیروى کادر درمان که توسط وزارت بهداشت 
اعالم شده است، کافى نیست؛ زیرا ما بیش از 100 هزار 
نفر کمبود نیروى پرستارى داریم و جذب 11 هزار نفر 

تأثیرى چندانى به حال پرستاران و بیماران ندارد.
وى ادامه داد: حداقــل انتظار ما، اســتخدام 25 هزار 
نیــرو فقط در حوزه پرســتارى اســت و الزم اســت 

که اولویــت جذب بــا پرســتاران طرحــى، تمدید 
طرحــى، شــرکتى و 89 روزه در دوران کرونا باشــد؛ 
زیرا این افراد در شــرایط ســخت امتحان خودشــان 
را پــس داده و از تــالش و ایثــار چیــزى دریــغ

 نکرده اند.
مرادى اضافه کرد: در دوران کرونا پرستاران در ابتدا با 
ویروسى ناشناخته روبه رو بودند و نحوه درمان و مبارزه 
با این بیمارى را نمى دانســتند و ایثارگرانه از جان خود 
گذشتند و ایستادگى کردند تا از این بحران عبور کردیم، 
اما اکنون که بحران کرونا فروکش کرده است، درست 

نیست آن ها را تعدیل و اخراج کنیم.

دریا قدرتى پور

از کارکردهاى مهم تاالب هــا، جلوگیرى از طوفان هاى 
ریزگرد اســت. همچنین اکوسیســتم تــاالب منبع آب 
براى کشــاورزى، تغذیه چشمه ها،زیســتگاه پرندگان و 
حیات وحش است. اما حاال 50 درصد از تاالب هاى ایران 
این کارکرد خود را از دست داده اند و پتانسیل غبارخیزى 

پیدا کرده اند. 
عوامل بســیارى در وضعیت بد تاالب هاى کشور نقش 
دارد. عواملى مانند بادهاى چندین روزه، افزایش ســطح 
زیرکشــت، خشک شدن پوشــش گیاهى، چراى مفرط 
و بى ضابطه احشــام و مهمتر از همه احداث ســازه هاى 
آبى در باال دست حوضه و برداشــت بى رویه از منابع آب 
زیرزمینى که موجب خشک شدن تاالب ها و غبارخیزى 

آنها مى شود. 
این عوامل حاال باعث شــده نیمى از تاالب هاى ایران با 
مشکالت عدیده روبه رو شوند و به گفته رئیس گروه منابع 
آب و پایش تاالب هاى سازمان حفاظت محیط زیست در 
حال حاضر از 226 تاالب ثبت شده در فهرست آیین نامه 
اجرایى قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب هاى کشور، 
تاالب هاى با وسعت بیش از 46 میلیون هکتار منشأ گرد 

و غبار هستند.
هر روز که مى گذرد تاالب هاى بیشــترى از ایران نابود 
مى شود روندى که به عنوان یک فاجعه زیست محیطى 

تعریف مى شود.
به گفته کارشناســان دو عامل اصلى باعث از بین رفتن 
تاالب هاى ایران شده است، اولین موضوع طبیعى است 
و به واسطه خشکسالى و اقلیم ایجاد شده و موضوع دوم 
توسعه ناپایدار است که نقش مهمترى در خشک کردن 
تاالب ها داشته است و یکى پس از دیگرى تاالب ها را به 

مرز نابودى کشانده است.
در میان عواملى که تخریب تاالب ها را سرعت بخشیده و 
خشک شدن آنها را تسهیل مى کند، سدها بیش از هر مورد 
دیگرى خودنمایى مى کنند. سدهایى که بر روى رودخانه 

ها ایجاد مى شوند، جلوى ورود مقدار زیادى از آب ورودى 
به تاالب هــا را مى گیرند و همیــن کاهش آب، غلظت 
آلودگى در تاالب را افزایش داده و بدین ترتیب منجر به 
از بین رفتن اکوسیستم تاالب و در نتیجه مرگ گیاهان و 

موجودات اطراف آن مى شود.
حاال چه تاالب هایى مانند بختگان، طشــک، کم جان، 
کافتر، مهارلــو، ارژن، پریشــان، گاوخونــى، هامون، 
جازموریان، میقان، که در اقلیم خشک و نیمه خشک کشور 
قراردارند چه آنهایى که در مناطق مساعد تر و نوار شمالى 
کشور قرار گرفته اند مانند تاالب انزلى، بوجاق، گمیشان، 

الماگل، آالگل، زریوار و... وضعیت ناگوارى دارند.
رئیس گروه منابع آب و پایش تاالب ها سازمان حفاظت 

محیط زیست با اشاره به اینکه در چند دهه گذشته توسعه 
ناپایدار در حوزه هــاى آبخیز تاالبــى از جمله صنعت و 
کشاورزى و توسعه شهرها موجب نابودى تاالب ها شده 
است، مى گوید: به تبع آن نابودى خدمات و کارکردهاى 
آنها را به دنبال داشــته و در نتیجه زندگى جوامع بشرى 

حاشیه آنها را با تهدیدات جدى مواجه کرده است.
صدیقه مدرس طباطبایى در رابطه بــا وجود چالش ها و 
تهدیدات جارى، بســیار مهم و تأثیرگذار بر تاالب هاى 
کشــور توضیح مى دهــد: از این چالش هــا مى توان به 
تأمین نشــدن نیاز آبى محیط زیستى تاالب ها و کاهش 
آب ورودى به آنها از منابــع آب حوضه تاالب، تصرفات 
و تغییــر کاربرى هاى غیرمجاز اراضى تاالب و حاشــیه 

تاالب ها، ورود و گســترش گونه هاى غیر بومى مضر یا 
مهاجم، ورود انــواع آالینده هاى بیولوژیک، شــیمیایى 
و فیزیکى ناشى از اراضى کشــاورزى، شهرها، روستاها 
و صنایع و رســوبات ناشى از فرســایش خاك حوضه، 
اجراى طرح هــاى توســعه اى و زیربنایى بــزرگ مثل 
راهسازى، پتروشــیمى، پاالیشــگاه، فرودگاه، خطوط 
انتقال انــرژى در حوضه هــاى تاالبى بــدون رعایت 
مالحظات محیط زیســتى، اســتفاده بى رویــه و بیش 
از حد تــوان تجدیدپذیــرى تاالب مانند شــکار و صید 
غیر مجاز و بى رویه و برداشــت علوفه و سایر محصوالت 
تاالبى، تغییرات اقلیمى و نواقــص و کمبودهاى قانونى

 اشاره کرد.

جان تاالب ها به لب رسیده است 
الریجانى وارد انتخابات 

نمى شود
محمدرضا باهنر گفت:    روزنامه خراسان |
من با آقاى الریجانى دو ســه دفعه جلسه داشته ام. 
ایشــان االن هنوز این موضوع را کــه در انتخابات 
مجلس یا ریاســت جمهــورى ورود کنــد، انکار 
مى کند نه اینکه از عالم سیاست کنار کشیده باشد، 
اما مى گوید کمک مى کنم. ایشان فعال هست اما 
اینکه رأسًا کاندیدا شود فعًال انکار مى کند. مى گوید 
من نیستم اما در عالم سیاست هیچ حساب و کتابى 

نیست و ممکن است اتفاق دیگرى بیافتد.

حجاب باعث 
پاکى قلب مى شود 

معاون رئیــس جمهور در امــور زنان و    مهر|
خانواده گفت: فرهنگ عمومى خواسته است حجاب 
را در قانون قرار دهیم. انســیه خزعلــى بیان کرد: 
حجاب منجر به پیشــگیرى از خشونت، پیشگیرى 
از آســیب ها و منجر به گرمى خانواده، پاکى قلب ها 
و کمال زن مى شود. خزعلى گفت: همچنین حجاب 
باعث مى شود زن با فکر و عقیده و با طرح هاى خود 
در جامعه وارد شود، نه اینکه به چشم ابزار به او نگاه 
کنند. خزعلى بیان کرد: ابتدا باید گفت هر کشورى، 
هر منطقه اى و محدوده اى با توجه به فرهنگ خود، 
آداب پوشش و آداب و ســنن رفتارى خاصى دارد و 
باید این امر را به رسمیت بشناسیم. وى ادامه داد: از 
سوى دیگر باید تالش کنیم فلسفه این امر و حکمتى 
که این امر را در قانون قرار داده ایم و فرهنگ عمومى 
خواسته اســت این امر را در قانون قرار دهیم را، در 

گفت وگو با نسل جوان تبیین کنیم.

ادامه ماجراى بالون ها
«جان کربى» ســخنگوى شوراى    انتخاب |
امنیت ملى آمریکا اعالم کرد: سازمان هاى اطالعاتى 
ایاالت متحده به این نتیجه رسیده  اند که سه شىء 
ناشناسى که به تازگى بر فراز آمریکاى شمالى ساقط 
شــده اند، براى مقاصد تجارى یــا تحقیقات علمى 
استفاده مى شــوند و بنابراین کامًال بى خطر هستند. 
ایاالت متحده در ماه جارى میالدى چهار شىء پرنده 
را ساقط کرده است؛ اولین مورد یک بالون مشکوك 
به جاسوسى چین بود که در 15 بهمن سرنگون شد. 

شغل دم دستى 
با حقوق خوب!

شغلى که این روزها رواج    گسترش نیوز |
بســیارى پیدا کرده اســت و افراد زیادى از این کار 
درآمدهاى خوبــى دارند، پیک پیاده اســت. جداى 
از پیک موتــورى، پیک پیاده هم جدیداً به لیســت 
استخدام رســتوران ها و... اضافه شــده است. این 
کار نیاز به وسیله شــخصى ندارد و کسى که به این 
کار مشــغول مى شود، بســته هایى را که تحویلش 
مى دهند به صــورت پیاده جابه جــا مى کند. براى 
انجام این کار، ســابقه کارى نیازى نیســت و فقط 
باید محیط اطراف را کامًال بلد باشید. درآمد این کار 
از ماهى 5میلیون تومان آغاز و تا 12میلیون تومان 

هم مى رسد.

کادیالك بى «ك» سایپا!
  خبرآنالین | ال 90 احتماًال مهمترین محصول 
مشترك ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در حدود 
بیش از یک دهه گذشته اســت که ماشین بازهاى 
واقعى همه با اطمینان مــى گفتند: «حرف ندارد!» 
اما حاال تحریم ها و شرایط سخت اقتصادى نه تنها 
اجازه ارتقاى این محصول همسطح با پیشرفت مدل 
هاى جدیدش در کارخانه لوگان داچیا داده نشــده 
که حتى دیگر تولید همان مــدل قدیمى توافق نامه 
مشترك هم مقدور نیست و سایپا تصمیم گرفته به 
سراغ مهندسى معکوس برود. کارى که در خود سایپا 
یک بار با الهام گرفتن از رنــو کویید درباره کوییک 
اتفاق افتاده و حاال این بار براى ال 90 با نام کادیال 

تکرار خواهد شد.

خورشید کیایى

با گذشت بیش از شش سال از آغاز به کار فرایند شناسایى و اخذ مالیات از خانه هاى خالى، در تازه ترین خبرها از زبان 
مقامات شنیده مى شود که همچنان حدود سه میلیون خانه خالى در کشور وجود دارد.

جالب اینکه این میزان در دى ماه سال گذشــته، 2500 خانه خالى بود که نشــان از انجماد سرمایه هاى این کاالى 
سرمایه اى مى دهد. خانه هایى که گویا مالیات اخذ شده از آنها صفر است به این خاطر که دستگاه هاى متولى شناسایى 

خانه هاى خالى موفق عمل نکرده اند.
یکى از کسانى که چندى پیش نسبت به این موضوع انتقاد کرد، عضو کمیسیون اقتصادى مجلس بود. اصغر سلیمى 
با بیان اینکه در اجراى قانون اخذ مالیات از خانه هاى خالى چندان موفق نبوده ایم، انگشتش را به سمت وزارت راه و 

شهرسازى و سازمان امور مالیاتى گرفت و گفت: این دو سازمان نتوانسته اند به وظیفه خود عمل کنند. 
سلیمى همین یک ماه پیش در زمینه آخرین وضعیت اجراى قانون اخذ مالیات از خانه هاى خالى، اعالم کرد که  اعضاى 

کمیسیون اقتصادى چندین جلسه با وزیر راه و شهرسازى و رئیس سازمان امور مالیاتى جلسه برگزار کرده اند.
آنطور که از حرف هاى این نماینده مجلس راجع به این جلسه مى شود فهمید این است که سامانه مربوط براى شناسایى 

خانه هاى خالى چندان کارآمد نبوده است. 
مطابق با قانون مالیات بر خانه هاى خالى، هر فرد مى تواند یک اقامتگاه اصلى و یک محل سکونت فرعى براى خود 
تعیین نماید و هر خانه اى که کمتر از 120روز، مورد ســکونت باشد شــامل طرح خانه هاى خالى مى شود؛ بنابراین، 
«سامانه ثبت امالك خالى» راه اندازى شد تا اطالعات آمارى دقیقى از ســکونتگاه هاى هر خانوار به دست بیاید اما 
با وجود اینکه چند سالى از راه اندازى این ســامانه مى گذرد، همچنان ثبت دقیق و درست خانه هاى خالى با مشکل 

مواجه است.
این در حالى است که بازار مسکن یکى از پر ارزش ترین بازار هاى موجود در کشور است و به  زعم کارشناسان اقتصادى 
با وضع انواع مالیات بر این بازار مى توان پایه هاى درآمدى پایدار براى دولت ایجاد کرد، اما تا زمانى که سیستم شناسایى 

واحد هاى مسکونى بال استفاده یا کم  استفاده باشد، نمى توان از این فرصت به درستى بهره برد.
در این زمینه یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه هاى خالى نیازمند اصالح است تا به نوعى 
بازدارندگى ایجاد شود، معتقد است: خانه هاى خالى نسبتى مستقیم با سوداگرى در بازار مسکن دارد و مى توان گفت که 
این خانه ها دماسنج وضعیت داغ بازار هســتند؛ چرا که با توجه به اینکه مستأجرى در آنها ساکن نبوده، خرید و فروش 

آنها راحت تر مى شود؛ از سوى دیگر هر چقدر نرخ باالتر برود، شاهد افزایش سوداگرى در این بخش خواهیم بود.
 این در حالى است که خانه هاى خالى محرك اصلى معامالت کوتاه مدت هستند که به جهش تورمى مسکن و سوداگرى 
در این بخش دامن مى زنند. حاال با فرض صحت آمار وجود سه میلیون خانه خالى در کشور به این نقطه مى رسیم که 

حدود 13 درصد از امالك کشور خالى از سکنه هستند. 
همچنین باید امالك ادارى، تجارى و زمین هاى خالى نیز مشمول این مالیات شوند، چرا که زمین خالى مثل این مى ماند 

که چند واحد مسکونى بالقوه خالى نگه داشته شده است.
آنطور که این کارشناس حوزه مســکن ادعا کرده خانه هاى خالى به عنوان ظرفیتى بسیار خوب براى محقق کردن 
تالش هاى دولت براى مسکن دار کردن مردم است چرا که مى توان با وارد کردن این خانه ها به چرخه در بازه زمانى 
شش ماهه، نه  تنها شاهد کاهش سوداگرى در این بخش باشیم، بلکه از بار هزینه اى که امروز بر دوش دولت در حوزه 

مسکن وجود دارد نیز کاسته خواهد شد.
این کارشناس در حالى این مباحث را مطرح مى کند که اکنون نرخ مالیات بر خانه هاى خالى بسیار پایین بوده و همین 
موضوع برخى افراد را وسوســه مى کند که با خرید خانه و احتکار آن و منجمد کردن سرمایه هایشان در این بازار بعد 
از مدتى با تورمى که  هست این خانه ها را گران تر بفروشــند. موضوعى که باعث شده بخشى از ظرفیت مسکن که 

مى تواند در بازار عرضه، افراد فاقد خانه را صاحبخانه کند از بین برود.

سرمایه هایى که
 در خانه هاى خالى منجمد شده است

طالق هایى که 
زندگى را خاکسترى کرده اند 

مریم محسنى

عددها هم حالشــان چندان خوب نیســت؛ ارقام 
صعودى شــده اند و نرخ طالق هاى خاکسترى 
را رو به افزایش نشــان مى دهند. زوج هایى که 
به قول معروف آردشــان را بیخته اند و الکشان را 

آویخته اند و حاال به فکر طالق افتاده اند.
آمارها حکایت مى کنند که نــرخ طالق در افراد 
باالى 50 سال دو برابر و در افراد باالى 65 سال 
سه برابر شده است. آمارى که حاال نگرانى هاى 

زیادى را ایجاد کرده است. 
بررسى آمارهاى رســمى مرکز آمار ایران نشان 
مى دهد آمار «طالق» که از سال 96 تا 98 با روند 
نزولى همراه بود، در ســال 99 با ثبت 184 هزار 
و 654 و در 9 ماهه ســال 1400 نیز 146 هزار و 
578 مورد روبــرو بوده و این در حالى اســت که 
هنوز آمار امسال مشخص نیست اما روایت هاى 
آمارى نشــان مى دهد که با آمــار رو به افزایش 
طالق ها و کاهش موالید روبرو بوده ایم و در واقع 
بیشترین آمار طالق طى چهار سال اخیر به ثبت 

رسیده است.
به گفته روان شناســان، یکــى از دالیل اصلى 
طالق هاى خاکســترى، «بحران میانســالى» 
اســت و مربوط به افرادى که خیلى خوب خود را 
نمى شناسند و با ورود به 40 و 50 سالگى احساس 
مى کنند که عمرشان هدر رفته و در عین حال در 
این سال ها زندگى خیلى خوبى نداشته اند، از این 
رو تصور مى کنند هــم اکنون باید در زندگى خود 

تغییرات اساسى ایجاد کنند. 

احســان کاظمى روانشــناس اجتماعى و مشاور 
خانواده  در خصوص بروز طالق خاکســترى در 
سالمندى زوجین، معتقد است: طالق خاکسترى 
همین طالق هاى امروزى با تعویق و تأخیر است 
که رخ مى دهد. بسیارى از اوقات اختالف زوجین 
بعد از دوران میانسالى اتفاق مى افتد، براى مثال در 
بین بازنشسته ها اختالف زیادى به وجود مى آید و 
با بازنشستگى مردان به علت کم حوصلگى زنان 
و فشارهاى اقتصادى باعث مى شود به فکر طالق 
بیافتند، بسیارى از اوقات فرزندان بزرگ تر که در 
طول زندگى والدین شاهد اختالف هاى آنها بودند 
به پدر یا مادر که مورد ظلم واقع شده است کمک 
مى کنند تا بتواند سریع طالق بگیرد، اگر فرزندان 
خارج از کشور باشند براى پدر یا مادر خود دعوت 
نامه به خارج از کشور مى فرستند و او را به جدایى 

ترغیب مى کنند.
وى تصریح مى کنــد: مورد دیگــرى که باعث 
مى شود طالق خاکسترى اتفاق بیفتد انتظارهایى 
است که در این دوران وجود دارد، بسیارى  اوقات 
زن به این نتیجه مى رســد که مرد در زندگى به 
او خیانت کرده و تنهــا به خاطــر فرزندان خود 
سکوت کرده اســت، وقتى به میانسالى مى رسد 
و فرزندان او بزرگ مى شوند به این نتیجه مى رسد 
که طالق گرفته و انتقام خود را بگیرد، به هر حال 
ناسازگارى ها از ابتداى شروع زندگى وجود داشته 
و در دوران بازنشستگى شــدت پیدا مى کند و به 
نظرمن دیدن این نوع طالق ها به معناى شــیوع 

این پدیده نیست.
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تهدید بناهاى تاریخى اصفهان 
در اثر بارندگى

در پى بارندگى بى سابقه در شــهر اصفهان، سقف 
بخشــى از بــازار تاریخى دردشــت فــرو ریخت 
و مدیرکل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان روز گذشــته گفت: 
نگران 24 ســاعت آینده هستم! این ریزش درست 
در میانه ایــن بازار تاریخى و اندکــى مانده به یک 
دوراهى اتفاق افتاد که از یکسو به بازارچه تاریخى 
حاج محمدجعفر و از سوى دیگر به مسجد صفوى 
آقانور منتهى مى شــود. اگرچه این ریزش با آسیب 
جدى همراه نبــود اما مدیــرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى اصفهان با تکرار اینکه 
کنترل رفتار بناهاى خشــت و آجرى در بخشى از 
آن ها اما نه به طورکامل وجود دارد و با ابراز امیدوارى 
از اینکه هرچه زودتر به ســامان برسد، تأکید کرد: 
فعًال نگران 24 ساعت آینده هستم. در همین حال 
علیرضا ایزدى از انجــام عملیات مرمت اضطرارى 
ســقف بازار تاریخى نجارهاى اصفهــان در ضلع 
شــرقى مجموعه جهانى میدان امام(ره) خبر داد. 
وى افزود: با توجه به بارش هاى شدید 2 روزه باران 
و ریزش آب از ناودان هاى طبقه دوم بر روى سقف 
این بازار تاریخى، بخشى از بندکشى هاى سقف این 
بازار به دلیل نشســت آب دچار آســیب شد. بر این 
اساس مرمتگران و گروه امانى این اداره کل پس از 
دریافت گزارش هاى اولیه مبنى بر نشت آب از سقف 
این بازار در محل مستقر شدند. وى ادامه داد: نصب 
لوله هاى موقت ناودان و انتقال و خروج آب به خارج 
از محدوده به طول بیــش از 200 متر و همچنین 
نصب عایق هاى پالستیکى اقدامات اولیه اى بود که 

به صورت اضطرارى انجام شد.

ایجاد شهرك صنعتى طال 
با جدیت دنبال مى شود

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: اراده مجموعه استان بر ایجاد شهرك صنعتى 
طال با جدیت در این استان دنبال مى شود . امیر رضا 
نقش ادامه داد: اتحادیــه و انجمن هاى مربوطه در 
مهلت مقرر باید بررســى الزم را در مورد زمین این 
شــهرك انجام دهند و با هم بــه جمع بندى نهایى 
برســند. وى با بیان اینکه مکان یابى زمین شهرك 
صنعتى طال در استان انجام شــده است اما امکان 
تغییر آن هم وجود دارد، افزود: بنیاد مسکن و شرکت 
عمران هم در احداث این شهرك آمادگى الزم براى 
مشارکت و همکارى را دارند. وى خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه هنوز واگذارى ها انجام نشده، قابلیت 
جابه جایى زمین این شهرك وجود دارد اما با توجه به 
نیاز به دریافت اســتعالم هاى الزم، این کار زمانبر 
خواهد شــد. وى اضافه کرد: براى احداث شهرك 
صنعتى طــال، نزدیکى به شــهر از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است و این شهرك نباید خیلى دور افتاده 
باشــد. معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان افزود: جلسه بعدى بررسى شهرك صنعتى 
طال سه هفته آینده برگزار خواهد شد و تشکل هاى 
بخش خصوصى در این مدت بایــد وضعیت زمین 
کنونى، مشارکت درباره زمین و قابلیت هاى توسعه 

آن را بررسى کنند.

رفع تصرف اراضى ملى 
ورزنه

فرمانده یگان حفاظت اراضى استان گفت: با دقت 
و هوشــیارى کارکنان فرماندهى یگان حفاظت 
سازمان ملى زمین و مسکن استان اصفهان، یک 
مورد تعرض به اراضى ملى در شهرســتان ورزنه 
رفع تصرف فورى شد. سرهنگ امیرسعید باقرى 
گفت: این یگان ضمن جلوگیرى از هرگونه تصرف 
و تعرض به اراضى دولتى و ملى، در روز هاى اخیر 
موفق به باز پس گیرى 240 متر مربع اراضى ملى 
به ارزش 48 میلیارد ریال شــد. وى با اشــاره به 
نقش مردم در پیشــگیرى از تصرف و حفاظت از 
اراضى ملى و دولتى گفت: مردم اســتان اصفهان 
مى توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضى 
دولتى و ملــى را از طریق تماس با شــماره تلفن 
گویاى 1656 به یــگان حفاظت از اراضى گزارش

 دهند.

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: 986 زندانى 
به دنبال عفو بزرگ مقام معظم رهبرى از بند رهایى یافتند.

اسدا... جعفرى اظهار داشت: در مرحله اول اجراى این طرح 
مبارك 986 نفر از محکومان و متهمان زندانى از زندان آزاد 
خواهند شد که از این تعداد 194 نفر محکومان اغتشاشات 
اخیر و 792 نفر متهمان و محکومان جرایم عمومى بوده اند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه تعداد 
مشــموالن این طرح بیش از این عدد اســت، افزود: در 
کارگروهى که با حضور نماینده رئیس کل دادگســترى 
اســتان، معاون دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان 
و مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان به صورت روزانه 

تشکیل مى شود شرایط آزادى دیگر زندانیان مشمول این 
طرح، بررسى و نسبت به آزادى مشمولین اقدام خواهد شد.

حجت االســالم جعفرى افزود: از جمع دستگیر شدگان 
حوادث اخیر به جز افرادى کــه پیش از این با اخذ تعهد در 
مراجع انتظامى و معرفى کفیل یا وثیقه از زندان آزاد شده 
بودند و همچنین افرادى که در اغتشاشات اقدام به انجام 
قتل، تحریق، تخریــب کرده بودند و کســانى که داراى 
شاکى خصوصى هستند و به واســطه مدیریت نیروهاى 
قضائى، انتظامى و امنیتى در اغتشاشــات تعداد این افراد 
بسیار کم اســت بقیه متهمان و محکومان مورد عفو قرار 

خواهند گرفت.

شامگاه 9 آذرماه، آزمایشگاه شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان 
دچار حریق شد و به موجب این حادثه حسین مرادى یک 
دانشجوى دکترى/ سرباز امریه در میان شعله هاى آتش، 

جان باخت.
 محمدعلى زلفى گل، وزیر علــوم، تحقیقات و فناورى، در 
جریان سفیر چند روز پیش خود به اصفهان اظهار کرد: من از 
دانشگاه صنعتى اصفهان بازدیدى داشتم، دانشکده شیمى را 
هم از نزدیک دیدم، به دلیل اینکه این اتفاق جوانب مختلفى 

دارد، دانشکده شیمى در حال حاضر پلمب شده است.
وى ادامه داد: بالفاصله پس از انفجار، دوربین هاى آن مکان 
از کار افتادند و عمًال امکان رصد مستقیم را ندارند، اما ماجرا 

در دست پیگیرى و بررسى است.
وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است گزارش 
و پاسخى قانع کننده از چرایى این ماجرا ارائه شود یا خیر، 
پاسخ داد: بله، موضوع در دست بررسى و وزارت علوم پیگیر 

این ماجرا است.  
حســین مرادى، 30ساله، اهل مالیر اســتان همدان بود 
که در پى انفجار و آتش ســوزى در آزمایشــگاه تحقیقات 
معدنى دانشکده شــیمى جان خود را از دست داد. به گفته  
دانشجویانى که پیش از حادثه در کنار وى حضور داشتند، 
این دانشــجو در حال کار بر روى داده هاى خود در لپ تاپ 

بوده و هیچ کار آزمایشى انجام نمى داده است.

پیگیرى علت آتش سوزى در 
دانشگاه صنعتى اصفهان

 986 نفر از زندانیان اصفهان 
آزاد شدند

طرح ویژه عملیاتى پلیس براى مبارزه با سرقت از روز 
سه شــنبه و با ابالغ و اعالم فرمانده کل انتظامى در

 7 استان از جمله اصفهان به اجرا درآمد. 
این طرح که «ذوالفقار» نام گرفته به گفته رئیس مرکز 
اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان طرح 
ضربتى مبارزه با جرم سرقت در آستانه اسفند و همزمان 

با افزایش خریدهاى نوروزى است.
سرهنگ مســعود طریفى، هدف از اجراى این طرح را 
اتخاذ تدابیر امنیتى در روزهاى پایانى سال دانسته و به 
این موضوع اشاره کرده که اجراى این طرح به  منظور 
حفاظت از حقوق و اموال مــردم و ایجاد فضایى ناامن 

براى هر گونه سرقت براى سارقان است.
آنطور که رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان اعالم کرده براى این منظور گشت هاى 
ویژه در سراسر مناطق استان در نظر گرفته شده است.

طرح «ذوالفقار» در حالى قرار است به شکل سراسرى 
در کشور اجرا شود که چندى پیش معاونت اجتماعى و 

پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه از افزایش سرقت در 
ایران خبر داد و اعالم کرد: در بازه پنج ساله 95 تا 1400 

میزان سرقت ها تا چهار برابر افزایش یافته است.
این آمار در اصفهان هم روند افزایشى را نشان مى دهد 
به شکلى که به تازگى فرمانده انتظامى استان اصفهان 
نیز اعالم کرد آمار کشف و وقوع جرائم خشن در 10 ماه 
گذشته در استان اصفهان تا حدودى افزایش داشته و 

درصدد مقابله با این موضوع هستیم.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با بیــان اینکه ارزش 
اموال مســروقه مردم در 10 ماه گذشته امسال، 560 
میلیارد تومان بوده که مســترد شده است به آمارهایى 
در این رابطه اشــاره کرده و گفتــه: در این رابطه پنج 
باند سرقت احشــام و 18 باند موتورسیکلت و خودرو، 
24 باند سیم برق، سه باند سرقت مسلحانه و یک باند 
ســرقت محموله از کامیون ها و کامیونت ها متالشى 
شدند و با این سارقان برخورد قضایى و انتظامى شکل 

گرفته است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در 

برخى از شهرســتان هاى اســتان اصفهان همچون 
خوانسار 11/3 درصد، شهرضا 11/2 درصد، گلپایگان 
2/5 درصد، نایین 5 درصد، نطنــز 15 درصد، تیران و 
کرون 0/02 درصد، دهاقان 6 درصد، بویین و میاندشت 
3 درصد کاهش را شــاهد بودیم اما این در حالى است 

که سایر شهرستان ها با افزایش سرقت مواجه بودند.
 گفته مى شــود ســرقت هاى خرد در صدر بیشترین 
ســرقت ها در ایران هســتند که اصفهان هم از این 
قاعده مستثنى نیست؛ ســرقت هایى که مدت هاست 
به دریچه فاضالب و سیم برق و کابل هاى مخابراتى 
هم رسیده اســت و فرمانده انتظامى استان اصفهان 
از روند افزایشــى ســرقت در حوزه مخابرات و برق 

هم نام برده است.
به گفته میرحیــدرى با وجــود اینکه زیان ســرقت 
ســیم هاى برق و مخابرات به بیت المال و مردم وارد 
مى شــود اما در بحث پیشــگیرى، کنترل و دفاع از 
بیت المال شــاهد فعالیت خاصى از این دســتگاه ها 

نیستیم.

آغاز طرح جدید پلیس در 7 استان کشور در آستانه شب عید نوروز

«ذوالفقار» به جنگ سارقان 
اصفهان مى رود 

باران براى گیر دادن آمد!
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان امروز» در سرمقاله 
26 بهمن ماه خود با عنوان «اصفهان باران ندیده» 
نوشته: «نخست اینکه آنچه تاکنون در قالب اصطالح 
گرگ باران دیده شــنیده یا گفته ایم در اصل، گرگ 
واالن دیده و منظور گرگى اســت که گذرش به تله 
واالن افتاده و توانســته از دام بال بگریزد. دیگر آنکه 
نیامدن برف و باران در شهر اصفهان و پیرامون آن، 
آن هم براى چندین سال، افزون بر پیامدهاى اقلیمى 
و زیســت محیطى متعدد و همچنین مصیبت هایى 
که به خصوص بر کشــاورزان منطقه تحمیل کرده، 
نشانه هاى اجتماعى هم داشته است. نشانه هایى که 

در جریان مختصر بارندگى هاى اخیر نمایان شد.» 

در بخش دیگرى از این مطلب آمده: «در گذشته اى 
نه چندان دور هر سال از نیمه هاى پاییز تا اوایل بهار 
سال بعد هواى اصفهان ابرى و برفى و بارانى بود، به 
گونه اى که سایه سارهاى شهر طى این مدت پوشیده 
از برف بود و گودال ها نیز هــر چند تا هر جا آکنده از 
آب باران هنگام بارندگى نیز عالوه بر سطح خیابان 
ها چاله هاى خیابان ها نیز از این موهبت آسمانى بى 
نصیب نبودند و اینها نیز تا چندین ساعت حتى چند روز 
پس از بارندگى پر آب بودند. موضوعى که دستمایه یا 
سوژه رسانه ها بود براى انتقاد از شهردارى و به قول 
امروزى ها گیر دادن به مقامات شهر( مانند بسیارى از 

شهرهاى دیگر).»

مریم محسنى
آبگرفتگى معابــر و سرازیرشــدن روان آبها به عرض 
خیابان و کوچه هاى اصفهان مشــکل و رنجى کهنه 
اســت که با بارش هر باران در این شــهر زخم آن باز

 مى شود. این موضوع طى یکى دو روز که شاهد بارش 
باران بى سابقه اى در اصفهان بودیم باز هم تکرار شد. 

دلیل این ماجرا هم زیرســاخت هاى شهرى اصفهان و 
فاضالب هایى اســت که در زمینه هدایت روان آب ها 
عملکرد مطلوبى ندارند. این موضوع در کنار کمبودهاى 
دیگر در عرصه شهرسازى و معمارى باعث معضالتى 
شــده اســت. یکى از ضعف هاى این حــوزه که مانع 
هدایت روان و طبیعى آب ها مى شــود، مســدود بودن 
انتهاى بســیارى از جوى هاى شــهرى و عدم اتصال 
آنها به یکدیگر اســت. گاهى مى بینیم بــا وجود اینکه 
جوى هایى در کنــار خیابان هــا وجــود دارد اما این 

جوى ها به اندازه توسعه شــهرى به نسبت سال هاى 
گذشته نیســت و همین مســئله در زمان بارندگى به 
یک معضــل حادتر تبدیــل مى شــود.گرچه این ختم 
ماجرا نیســت و معموًال در روزهــاى بارانى به دالیلى 
نامعلــوم چراغ هــاى راهنمایــى و رانندگى در ســر 
چهارراه ها هم خاموش مى شــود و این هم مشــکلى 
مى شود روى مشکالت دیگر. در این میان فقط کافى 
اســت که یکى از شــهروندان بخواهد از یک ســوى 
چهارراهى به سویى دیگر برود که نه تنها با سیالبى از آب 
روبه رو مى شود که باید از آن بگذرد بلکه اگر راننده بى 
مالحظه اى با سرعت زیاد بگذرد، شهروند بیچاره مثل 
موشى آب کشیده از آب هاى روان گل آلود خواهد شد.این 
قصه تمام روزهاى بارانى اصفهان است که هر بار تکرار 
مى شود و هر بار گفتن از آن تکرار مکررات است، چرا که 

اراده اى براى حل این ماجراى تلخ وجود ندارد.

تکرار مکررات زیر باران!

«چپ یا راست»؟
نصف جهان  «چپ راست» را مى توانید امروز و فردا 
در 11 سانس در سینما سپاهان اصفهان تماشا کنید. 
«چپ راست» فیلمى به کارگردانى حامد محمدى و 
تهیه  کنندگى منوچهر محمدى،ژانرى کمدى دارد و 
در سکوت خبرى (به دلیل شیوع بیمارى کرونا) در 

سال 1398 تولید شد.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «چپ یا راست؟ 
مسئله این اســت.»این فیلم داســتان دو زوج به 
نام هاى بشــیر کشــاورز و معصومه معلم (با بازى 

رامبد جوان و سارا بهرامى) و اصالن دهقان و مریم 
کشاورز (با بازى پیمان قاسم خانى و ویشکا آسایش) 
را روایت مى کند که بر اثر اشتباه شکوفه بهارى (با 
بازى مونا فرجاد) پرستار بیمارستان فرزندهایشان 
جابه جا مى شود. این دو خانواده بنا به حکم بازپرس 
پرونده (با بازى ســروش صحت) مجبور مى شوند 
در یک خانه و کنار هم زندگــى کنند. این موضوع 
ســرآغاز ماجراهاى جذابى اســت که براى این دو 

خانواده رخ مى دهد.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

پزشک خانواده اســت که با چالش هاى بسیار شروع 
شد، ادامه پیدا کرد و در دست اندازهاى مختلف باالخره 
به اصفهان رسید. تازه ترین گفته هاى رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان شاهد این مدعاست که باالخره 
این طرح قرار اســت در شهرســتان هاى اصفهان نیز 

اجرا شود.
از سال 1384 که طرح پزشک خانواده با هدف اصالح 
نظام سالمت کشور متولد شد 17 سال مى گذرد. طرحى 
که به عقیده بســیارى گامى  اساســى در جهت تحقق 
عدالت در حوزه بهداشت و ســالمت جامعه است. این 
طرح که اجراى سراسرى آن در برنامه هاى چهارم، پنجم 
و ششم توسعه کشور پیش بینى شــده، بنا بود با معرفى 
یک پزشک به هرسرپرست خانوار از سوى ستاد اجرایى 
برنامه پزشک خانواده، ارتباطى مستقیم، هدفمند و پایدار 
میان پزشکان و خانوار ها شکل داده و ضمن اصالح نظام 
ارجاع کاهــش هزینه هاى درمانــى و بهره مندى همه 
افراد جامعــه از خدمات درمانى و بهداشــتى به موقع را 

محقق کند. 
اما تصمیم گیرى و برآورد هاى پیرامون طرح به دالیل 
مختلف تا سال 91 به  درازا کشــید و پس از آن قرار شد 
دو اســتان فارس و مازندران، به صورت پایلوت اجراى 
آن را دنبال کــرده و همین امر مقدمه اجــراى آن در 

سراسر کشــور شــود اما این اجراى آزمایشى آنقدر به 
 درازا کشــید که نام برنامه پزشــک خانواده را در میان 
طرح هاى ناکام و شکست خورده قرار داد. امسال اما پس 
از گذشت 10 سال از شروع طرح پایلوت، مسئوالن نظام 
سالمت باالخره خبر از بازگشت این طرح در نیمه دوم 
سال دادند و چشــم اصفهان نیز به اجرا شدن این طرح 

روشن شد.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در همین 
راستا کمیته هاى شــش گانه تشکیل و مقدمات اجراى 
آن و زیرســاخت هاى اولیه فراهم شــده است. گرچه 
شــاهین شــیرانى به چالش هاى اجراى این طرح هم 
اشاره و تصریح کرده که اجراى برنامه پزشک خانواده 
و نظام ارجاع در شــهرهاى باالى 20 هزار نفر از سال 
آینده منوط به تخصیص اعتبارات پایدار و منابع کافى 
و زیرساخت آى تى قوى و برنامه ارجاع الکترونیکى از 

سطح یک به دو است.
به اعتقاد این مقام مســئول ما بــراى اجراى این طرح 
نیازمند پزشک هســتیم که حتى اگر به اندازه جمعیت، 
پزشک وجود داشته باشد اما توزیع مناسب پزشکان را در 

سطح استان شاهد نیستیم. 
در این میان با توجه به اینکه نظام پرداخت ها به پزشکان 
خانواده هــم باید متناســب با زحمت آنها دیده شــود 

بنابراین، باید نظام پرداخت ها نیز تغییر کند.

شیرانى گفته در همین راستا پیشنهاد شده که پرداخت 
به پزشک خانواده با پرداخت پزشــکان در بیمارستان 
هاى دولتى یکسان شود و متذکر شــده که همچنین 
پرداخت ها به پزشکان خانواده در روستا باید به گونه اى 
در نظر گرفته شود که انگیزه براى کار کردن در روستاها 

را داشته باشند.
ایجاد زیرساخت دقیق تر از جمله دیگر چالش هایى است 
که در روند اجرایى پزشک خانواده در اصفهان وجود دارد 
و به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با وجود 
اینکه در حوزه ارتباطات شبکه اى در سطح یک ارجاع 
به وسیله سامانه سیب مشکلى نداریم اما از سطح یک به 
دو و ارجاع بیماران به بیمارستان ها و کلینیک ها نیازمند 

زیرساخت هاى دقیق ترى است.
گرچه وى این اطمینان را هم داده که بسیارى از چالش 
ها و مشکالت پیش روى اجراى پزشک خانواده و نظام 
ارجاع در سطح ملى قابل حل اســت و فرایندها و شیوه 
نامه اجرایى طرح پس از ابالغ دستورالعمل هاى اجرایى 

از سوى وزارت بهداشت مشخص مى شود.
حاال باید دید با وجود مشکالت ریز و درشتى که همچنان 
بعد از نزدیک به دو دهه مرتفع نشده آیا با اجراى کامل و 
تکمیل شده پزشک خانواده در اصفهان روبه رو خواهیم 
بود و یا این مشــکالت باز هم مانعى براى درست اجرا 

شدن این طرح در اصفهان ایجاد خواهد کرد؟

چشم اصفهان به اجراى پزشک خانواده روشن شد

ارائه بسته هاى سرمایه گذارى در حوزه 
گردشگرى در زرین شهر

نصــف جهان  عضو شــوراى اســالمى زرین شهر 
جذب ســرمایه گذاران بخش خصوصى را یکى از 
محورهاى توسعه این شــهر عنوان و تصریح کرد: 
شهردارى و شــوراى شــهر تالش کرده است با 
احصاى ظرفیت هاى شهر در حوزه سرمایه گذارى، 
طراحى بسته هاى سرمایه گذارى بر اساس ارزش آن 
و پیش بینى مشوق هاى الزم براى سرمایه گذاران در 
حوزه هاى مختلف فضــاى برد-برد را براى حضور 

سرمایه گذاران در دستور کار قرار دهد.
صفیه حیدرزاده افزود: امیدواریم با برنامه ریزى هاى 
صــورت گرفتــه در حــوزه تبلیغــات و معرفى 
توانمندى هاى زرین شــهر بســترهاى الزم براى 

جذب حداکثرى گردشگران و سرمایه گذاران مهیا 
شود و شاهد توســعه پایدار صنعت گردشگرى در 

زرین شهر باشیم.
وى با بیــان اینکه ظرفیت هاى غنى گردشــگرى 
زرین شهر توانایى جذب گردشگر و سرمایه گذاران 
فعال در این حــوزه را دارد، اضافه کــرد: مدیریت 
شهرى زرین شــهر با اتخاذ تدابیر مختلف تالش 
کرده با محتواى دیجیتال تولید شــده بســته هاى 
جذابى را براى سرمایه گذاران داشته باشد و از سوى 
دیگر ظرفیت هاى فراوان گردشگرى این شهر را به 
عنوان یکى از قطب هاى اصلى گردشگرى استان 

معرفى کند.

تخصیص 40 درصدى اعتبارات سفر رئیس جمهور 
به گلپایگان

نصــف جهــان  فرمانــدار گلپایــگان از تخصیص 
40درصــدى اعتبــارات ســفر رئیس جمهور به 
گلپایگان خبر داد و گفت: دســتگاه ها براى جذب 

اعتبارات اقدام کنند.
محمدرضــا عســگریان خاطرنشــان کــرد: در 
شهرســتان گلپایگان، اجراى نهضت ملى مسکن 

روند رو به رشــدى دارد و ســاخت و ســازها آغاز
 شده است.

وى در بخش دیگــرى از ســخنانش تأکید کرد: 
نظارت مســتمر بر کنترل قیمت کاالهاى اساسى 
نیز در شهرستان صورت گیرد و در این زمینه موفق 

بوده ایم.

الدن ایرانمنش



0404تکنولوژىتکنولوژى 4534پنج شنبه  27 بهمن  ماه   1401 سال نوزدهم

على رغم پیشــرفت هاى حیرت انگیز در حوزه تولید 
قطعات و تراشــه، چرا فناورى باترى گوشــى هاى 

هوشمند از این ارتقا بى بهره مانده اند؟
گوشــى هاى هوشــمند نزدیک به دو دهه است که 
عضو جدایى ناپذیر زندگى ما هستند و تاکنون شاهد 
پیشرفت هاى چشــم گیرى در این حوزه بوده ایم. با 
این حال، در تمــام طول این مدت، یــک چیز تقریبا 
ثابت مانده که آن هم شارژ تقریبا روزانه گوشى است. 
اما چرا على رغــم بهبودهاى مختلــف نرم افزارى و 
سخت افزارى، عمر باترى دستگاه ها ارتقا پیدا نکرده 
و هم چنان مجبور هســتیم تا گوشــى خود را هر روز 

شارژ کنیم؟
نمایشگرهاى بزرگ تر و با وضوح باال، پردازنده هاى 
قدرتمنــد، ویژگى هاى نرم افزارى به روز و ســرعت 
پردازش ســریع داده ها، تنها تعدادى از پیشرفت هاى 
گوشى هاى هوشــمند در طول ســال هاى گذشته 
هســتند. با این وجود، مانند دوره اى که گوشى هاى 
هوشمند، جایگزین دستگاه هاى ســاده شدند، شارژ 

روزانه هم چنان به قوت خود باقى است.

چرا عمر باترى گوشى هاى هوشمند در 
طول سال ها بى تغییر مانده است؟

امروزه نه تنها عمر باترى گوشى هاى جدید بهتر نشده، 
بلکه مى توان استدالل کرد که تا حدى بدتر نیز شده 
است. پیش از گوشى هاى هوشمند، تلفن هاى همراه با 
یک بار شارژ مى توانستند تا چند روز دوام بیاورند. اما آیا 

باترى ها نباید پیشرفت کنند؟
اگر بى پــرده بخواهیم نظر بدهیم، عمــر باترى اکثر 
گوشى  هاى هوشمند بسیار ضعیف است، مگر آنکه از 
مدل هاى پرچم دار و رده باال مانند آیفون 14 پرو مکس 

یا گلکسى اس 22 اســتفاده کنید. بااین حال، حتى در 
این گوشى ها هم ممکن است چشمان خود را به روى 
درصد باترى بدوزید و حتى با اســتفاده سنگین، شارژ 

آنها بیش از یک روز نیز دوام نیاورند.
اما دلیل واقعى ضعف باترى  ها چیست؟ پاسخ بسیار 
ساده است. در واقع گوشى  هاى هوشمند بسیار سریع تر 
از باترى  ها پیشرفت کرده اند. اگرچه باترى ها در طول 
سال ها بهتر شده اند، اما این پیشــرفت در مقایسه با 
تراشه ها، نمایشگرها و سایر اجزاى گوشى بسیار کند 

و ناچیز هستند.
در حقیقت پیشرفت هاى سریع و شگفت انگیز در سایر 
مشخصات گوشى هاى هوشمند است که عمر باترى 
یک روزه را بیش از هر چیز دیگرى برجسته مى کند. 
اگرچه کوچک تر شــدن اجزاى داخلى، جــا را براى 
باترى هاى بزرگ تر باز مى کننــد، اما راهکار افزایش 
جزئى ظرفیت میلى آمپر ساعت، ظاهرا تغییر عمده اى 

را ایجاد نکرده است.
متاســفانه گوشــى هاى امــروزه نیروى خــود را از 
باترى هایى تامین مى کنند که هم چنان از براســاس 
فناورى دهه 90 میالدى ساخته شــده اند. على رغم 
پیشــرفت هاى بزرگ در تکنولوژى باتــرى در بازه 
دهه 80 و 90، از آن زمان تغییــر و دگرگونى خاصى 

رخ نداده است.

آیا باترى  ها سرانجام بهتر مى شوند؟
ســوال مهم این است که آیا ما ســرانجام از فناورى 
منسوخ باترى هاى کنونى خارج خواهیم شد؟ اگرچه 
همگــى منتظر پیشــرفت بزرگ بعــدى در صنعت 
باترى ســازى هســتیم، اما این اتفاق ظاهرا به این 
زودى هــا رخ نخواهــد داد. قطعــا هیچ کس تصور 

نمى کرد وقتى اولین نسل تلفن هاى همراه را در دست 
مى گرفت، با گذشت 20 ســال هم چنان نیاز به شارژ 

روزانه در نمونه هاى امروزى وجود داشته باشد!
با وجود این، هنوز بارقه اى از امید وجود دارد که باید 
منتظر نتیجه آن باشیم. اولین مورد، باترى هاى انباشته 
هســتند که ظاهرا سامســونگ در حال برنامه ریزى 
براى تولید انبوه آنها در آینده اســت. این نوع باترى 
همان طور که از اسمش پیداســت، صفحات سلولى 
انباشه و متعددى هستند که براى دستیابى به ظرفیت 
باالتر، طى یک فرآیند فیزیکى یکسان روى یکدیگر 

قرار گرفته اند.
بااین حال، چندان نمى توان به این فناورى امیدوار بود. 
زیرا این باترى ها حداکثر 10 درصد ظرفیت را افزایش 
خواهند داد. به عنــوان مثال، یک گوشــى با باترى 
انباشــته 5000 میلى آنپر ســاعتى، مى تواند ظرفیت 

5500 میلى آمپر ساعت را ارائه دهد. عالوه 
بر آن، هنوز مشــخص نیست 

که سامسونگ چه زمانى از 
این فنــاورى را به طور انبوه 

استفاده خواهد کرد.
دومین فنــاورى، باترى هاى 

حالت جامد هســتند که 
مى توانند راه حلى موثر 
براى حل این مشکل 
باشــند. باترى هاى 
دو  از  معمولــى 
الکترود فلزى در یک 

مــاده الکترولیت مایع 
برخوردار هســتند. ذرات 

یونى هنگام شارژ و تخلیه، 

بین الکترودها حرکت مى کنند.
همان طور که از نام این فناورى پیداست، این باترى ها 
جامد هستند و الکترولیت مایع با یک قطعه جامد از فلز 
یا آلیاژ جایگزین مى شــود. الکترودها و الکترولیت را 
مى توان به الیه هایى فشرده سازى کرد که مى توانند 
صاف تر از یک باترى معمولى مایع باشند. این فرآیند 

باعث افزایش ظرفیت در ابعاد یکسان مى شود.
در این میان، امید بسیارى در دنیاى فناورى، به باترى 
گرافن است. گرافن یک شبکه کریستالى از گرافیت به 
ضخامت یک اتم است. گرافن على رغم اینکه تقریبا 
دوبعدى است، اما یک رســاناى الکتریکى و حرارتى 
عالى محسوب مى شــود که در عین حال از سختى و 
استحکام باالیى برخوردار است. باترى  هاى گرافن، 
60 درصد ظرفیت بیش ترى را در مقایســه با نمونه 

لیتیوم در اندازه مشابه ارائه مى دهند.
اگرچه گرافن یــک ماده فوق العاده اســت، اما یکى 
از موانع موجود، هزینه باال و تولید دشــوار گرافن در 
مقیاس انبوه اســت. در حال حاضــر، بهترین کارى 
که مى توان انجام داد، تولیــد باترى هاى هیبریدى 
 Elecjet گرافن-لیتیوم است که از شرکت هایى مانند

قابل خریدارى هستند.
گوشى هاى هوشــمند با سرعت بســیار باالترى از 
باترى ها در حال پیشرفت هستند. در این حین، ممکن 
است تلفن هاى ما تا زمانى که به ارتقاى بزرگ بعدى 
در حوزه باترى دســت پیدا کنیم، به انرژى بیش ترى 

نیاز داشته باشند. 
فعال بهترین گزینه انتخاب سرى پرو مکس آیفون، 
گوشى هاى پرچم دار اندرویدى یا یک پاوربانک قابل 

حمل براى مواقع ضرورى است.

چرا با وجود پیشرفت  فناورى
 باترى گوشى ها فقط یک روز دوام مى آورند؟

گوشى هاى گران سامسونگ 
5 روش براى تسهیل کارها با 

هندى مى شوند  چت جى پى تى

سامسونگ الکترونیکس تولید تلفن هاى هوشمند تاشو و جدیدترین پرچمدار خود 
گلکسى اس 23 را در هند آغاز کرد.

راجو پوالن، مدیر کسب و کار موبایل سامسونگ در هند اظهار کرد: واحد هندى 
این غول کره اى، پیش از این بخشى از گوشى هاى تاشوى گران قیمت را به هند 
که دومین بازار بزرگ تلفن هوشــمند در جهان است، وارد مى کرد اما اکنون این 

گوشى ها را تولید مى کند.
وى بدون اشاره به این که آیا گوشى هاى تولید شده در هند، قیمت پایین ترى نسبت 
به گوشى هاى وارداتى خواهند داشت، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: این اقدام بر 

اساس تعهد قوى ما براى توسعه بازار هند است.
سامسونگ با رقابت شدید سازندگان گوشى چینى در هند روبروست که مصرف 
کنندگان حساس به قیمت دارد. طبق آمار شرکت تحقیقاتى کاناالیز، شیائومى در 
سال 2022، با سهم بازار 20 درصد، بزرگترین فروشنده تلفن هوشمند در هند بود 

و سامسونگ با سهم 19 درصدى، در رتبه دوم قرار داشت.
سامسونگ مانند اپل، در تالش نارندرا مودى، نخست وزیر هند براى تبدیل این 
کشور به یک هاب صادرات، مشارکت دارد اما موفق نشده است از مشوق هاى مالى 
دولت مودى بهره مند شود، در حالى که شرکت هایى نظیر فاکسکان که تولیدکننده 

قراردادى محصوالت اپل است، در درخواست هایش موفق بوده اند.

کارشناسان معتقدند چت جى پى تى به عنوان ابزار جدید هوش مصنوعى به زودى 
نمى تواند جایگزین کارکنان بسیارى از صنایع حوزه فناورى یا رسانه شود.

شــرکت هاى بزرگ فعال در حوزه فناورى، صد ها میلیون دالر در ساخت ابزار هاى 
جدید هوش مصنوعى سرمایه گذارى کرده اند، چرا که به باور آن ها این ابزار ها پتانسیل 
حل ساده تر مشکالتى را دارند که نیروى کار انسانى در حال حاضر در حل آن ها یا با 

دشوارى مواجه است و یا براى رفع آن ناگزیر است، زمان زیادى صرف کند.
مارك مورو، یکى از محققان ارشد موسسه بروکینگز که در مورد تاثیر هوش مصنوعى 
بر نیروى کار تحقیق کرده، به این نتیجه رسیده است که برنامه هاى هوش مصنوعى 
مانند چت جى پى تى مى تواند کمک حال نیروى کار باشد و زندگى کارى آن ها را بهبود 
بخشد. البته با این پیش شــرط که مراقب ارائه اطالعات نادرست احتمالى که چت 

جى پى تى معموال به آن ها دسترسى دارد، باشند.
در مجموع محققان به این نتیجه رســیده اند که نیروى کار فعــال مى تواند از چت 

جى پى تى در موارد زیر بهره ببرد:
جایگزین موتور هاى جستجو

در حالى که اطالعات ارائه شده از سوى چت جى پى تى همیشه دقیق نیست، چون که 
داده هاى در دسترس آن به پیش از سال 2021 محدود است، ولى مى تواند داده هاى 
میلیون ها وب سایت را تجزیه و تحلیل کند تا به هر سوالى که دریافت مى کند، پاسخ 

سامسونگ که هفته گذشــته مدل گلکســى اس 23 را به عنوان رقیب آیفون، 
رونمایى کرد، 24 ساعت پس از معرفى این محصول، براى حدود 14 هزار دستگاه از 
این گوشى به ارزش 14 میلیارد روپیه (169 میلیون دالر) در هند، سفارش دریافت 
کرد که به گفته پوالن، دو برابر سفارش هایى بود که سامسونگ براى نسل قبلى 

گوشى گلکسیدر روز نخست عرضه آن، دریافت کرده بود.
پوالن گفت: سامسونگ شــمار فروشگاه هاى عرضه گلکســى را افزایش داده 
و در فــروش و بازاریابى ســرمایه گذارى کرده اســت. این شــرکت یک مرکز 
تحقیقات موبایل متمرکز به هند را تاسیس کرده و پایگاه هاى تولید در این کشور

 مى سازد.

دهد. به عالوه، هر چه بیشتر از آن استفاده شود هوشمندتر مى شود.
بنابراین، با هوشــمندتر شــدن چت جى پى تى اســتفاده از آن به جاى موتور هاى 

جستجویى همچون گوگل مى تواند رایج تر و کارآمدتر شود.
نوشتن مقاله، سخنرانى و نامه

چت جى پى تى مى تواند به عنوان دستیار نوشتن و شریک فکرى استفاده شود. بدین 
صورت که یک متن اولیه مقاله، سخنرانى و نامه از چت جى پى تى خواسته و دریافت 

شود و سپس از سوى فرد کارشناس اصالح شود و بهبود و ارتقاء یابد.
تجزیه و تحلیل حجم زیادى از داده ها

تجزیه و تحلیل و تفســیر دقیق و همه جانبه نگر حجم زیادى از داده ها و اطالعات 
نیازمند تسلط کارشناســان به تکنیک هاى متعدد و متنوعى است که کار را دشوار 
و زمانبر مى کند، ولى با اســتفاده از چت جى پى تى و سایر اشکال هوش مصنوعى 

مى توان مشکالت این گونه را کاهش داد.
زمانبندى و برنامه ریزى کار ها

سازماندهى برنامه کارى پرمشغله شما ممکن اســت زمانبر باشد، به ویژه این که 
بخواهید زمانبندى انجام مراحل مختلف کار ها را انجام دهید، اما چت جى پى تى و 

سایر اشکال هوش مصنوعى مى تواند به راحت تر شدن این کار کمک کند. 
نظرخواهى و مشورت

تصور کنید که یک کارآفرین هســتید و براى راه اندازى کســب و کار تازه اى، به 
تخمین هایى از هزینه ها، درآمد ها و میزان مشــترى و فروش رسیده اید. در چنین 
شرایطى مى توانید براى کاهش ضریب خطاى خود از نتایج بررسى چت جى پى تى و 

سایر اشکال هوش مصنوعى استفاده کنید. 

مشــترکان توییتر آبى اکنون مى  توانند توییت هایى با 
حداکثر 4000 کارکتر منتشر کنند.

 گنجایش تایپ توییتر حداکثــر 280 کاراکتر بود، ولى 
حاال این پلتفرم شبکه هاى اجتماعى به قول خود عمل 

کرد و میزان تایپ کارکترها در یک توییت را باال برد.
البته در حال حاضر این ویژگى فقط مختص کســانى 
است که داراى تیک آبى هستند؛ یعنى همان مشترکان 

توییتر آبى.
این توییت هاى طوالنى توســط تمــام کاربران قابل 

مشاهده هستند و همراه با یک دکمه «نمایش بیشتر» 
ارائه داده مى شوند که صفحه را زیاد اشغال و شلوغ نکنند.

این روزها هک اپلیکیشــن ها به ویــژه تلگرام با حقه 
ارسال فیلترشــکن رایگان گسترده شــده اما با احراز 
هویت دو مرحله اى مى توان به کالهبردارهاى آنالین 

رو دست زد.
«سالم و ارادت، یه زحمتى داشتم. باید االن 5 میلیون 
واریز کنم، کارت خــودم موجــودى داره اما خطاى 
سیســتمى میزنه. شــما میتونین به جاى من جابه جا 
کنین فردا صبــح تقدیم مى کنم.» ارســال پیام هاى 
مشــابه این جمالت در تلگرام براى کاربران از سوى 
بعضى آشنایان، طى هفته هاى اخیر به شدت افزایش 
یافته اســت. درحالى که این پیام صرفا نشــان دهنده 
هک شــدن اکانت آنهاســت. این نفوذها که بیشتر، 
حســاب کاربرى تلگرام مردم را هدف قرار مى دهد، 
به تازگى شروع نشده، اما افزایش آن طى ماه هاى اخیر 
قابل توجه است. شایع ترین روش براى نفوذ به گوشى 
کاربران، دانلود فیلترشکن ها، اپلیکیشن ها و پروکسى 
سرورهاى ناشناس اســت. هکرها پیش از این هم، از 
طریق پیامک هایى با محتواى ابالغیه قضایى، کاربران 
کنجکاو را با روش کلیک روى لینک در دام مى انداختند. 

فیلترشکن، بیشترین اپ دستگاه ها
اکنون شاید بیشــترین اپلیکیشــن دانلود شده روى 
دستگاه هاى کاربران فیلترشکن ها باشند. به طورى که 
سعید نقوى، عضو هیأت  مدیره اتحادیه فناوران رایانه 
از افزایش 3هزار درصدى تقاضــا براى خرید vpn در 
مهرماه گذشــته خبر مى دهد و مى گوید: «گزارش ها 
نشان مى دهد دامنه جست وجوى کاربران ایرانى براى 
دریافت فیلترشــکن یک رکود تاریخى را ثبت کرده 
اســت و این تقاضا بعد از قطعى تلگرام تجربه نشده 
بود.» چندى پیش هم عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات در حاشیه همایش ظرفیت شبکه ملى 
اطالعات به این موضوع اشاره و یادآورى مى کند که 
«فیلترشکن ها منبع بدافزارها روى گوشى مردم شده اند 
و به همین خاطر وزارت ارتباطــات قصد دارد با ایجاد 
سرویس هاى مورد نیاز مردم، کارى کند که نیاز مردم 

براى استفاده از فیلترشکن کمتر شود».

پوسته فیلترشکن، هسته جاسوس افزار
بدافزارها حتى در منابع شناخته شده مانند فروشگاه هاى 
نرم افزارى معروف هم جا خوش کرده اند، اما به هر حال 
فروشگاه هاى معتبر قابل اعتمادتر هستند. حاال کافى 

است یک بدافزار(جاسوس افزار) در قالب فیلترشکن، 
اپلیکیشن و پروکسى به داخل گوشى کاربر نفوذ کند. 
این اتفاق زمانى رخ مى دهد که عموما کاربر از یک منبع 
ناشــناس (unknown source) اپلیکیشن (شامل 

فیلترشکن)، گیم یا هر ابزار دیگرى را دانلود مى کند.
میالد نورى، کارشناس آى تى مى گوید: «بدافزارهاى 
مختلف از طریق اپلیکیشن هاى مورد نیاز کاربران در 
گوشى ها منتشر مى شود. درواقع یک نسخه دستکارى 
شده (تزریق یک کد) از مثال توییتر را منتشر مى کنند و 
کاربر هم، چون از جزئیات فنى بى اطالع است به ناچار 
همان نسخه مخرب را نصب مى کند. در نتیجه گوشى 

کاربر در معرض انواع مخاطرات قرار مى گیرد.»

روش کار هکرها
هکرها معموال وقتى به دســتگاهى مانند گوشــى 
دسترســى پیدا مى کنند، اجازه دسترسى به پیامک ها 
را مى گیرند. بدافزار نصب شده روى گوشى بدون آنکه 
کاربر متوجه شود کد تأیید را براى هکر ارسال مى کند. 
هکر هم با کد و شــماره تلفن الگین مى کند و همان 
لحظه دسترســى هاى کاربر قطع مى شود. همزمان 
دزدهاى آنالین با اســتفاده از بات و زدن چندباره کد 
اشتباه اکانت کاربر را اصطالحا الك مى کنند تا او نتواند 
مجددا وارد حساب خود شود. در این فاصله زمانى هکر 
براى مخاطبان و دوســتان قربانى پیام مى فرستد و از 
آنها درخواست انتقال وجه به کارتى که معموال سرقتى 

است مى کند.

ضدحمله به دزدها با تأیید 2 مرحله اى
اکنون بسیارى از اپلیکیشن ها و سرویس هاى اى میل 
از قابلیت تأیید دومرحله اى یا اصطالحا دو قفله کردن 
اپلیکیشن بهره مى برند. بنابراین به کاربران توصیه اکید 
مى شود که این قابلیت را در همه اپلیکیشن هاى خود 
فعال کنند. روش فعال کردن این قابلیت تقریبا در همه 
پلتفرم ها ازجمله تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، توییتر و 
حتى جى میل شبیه یکدیگر است، هرچند ممکن است 
two- عناوین متفاوتى داشته باشند. این قابلیت با عناوین

 two-step verification یا factor authentication

 security و سپس در بخش setting یا عناوین دیگر از
اپلیکیشن قابل دسترسى است. به ویژه در تلگرام با اضافه 
کردن یک رمز در کنار کدى که به کاربر پیامک مى شود 

مى توان دست دزدها را بست.

امکان ارسال توییت با 4000 کلمه فعال شد

ارسال فیلترشکن رایگان
روشى جدید براى کالهبردارى!
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 یک دســتگاه، iPhone نســل اولى آکبند براى فروش به 
مزایده گذاشته شد. قیمت پایه این آیفون قدیمى اپل، از آیفون 
14 پرو مکس هم بیشتر است و شــاید به 50 برابر قیمت آن 

فروخته شود.
حراجى LCG، مزایده یک آیفــون آکبند مدل 2007 با جعبه 
اورجینال را آغاز کرد. پیش بینى مى شــود قیمت نهایى این 
آیفون قدیمى که متعلق به فردى به نام کارن گرین است، به 

50 هزار دالر هم برسد.

او مى گوید که این گوشى را از کسى هدیه گرفت، ولى هیچ وقت 
جعبه آن را باز نکرد؛ چون در آن مقطع، تازه یک گوشى گرفته 
بود و تصور مى کرد آیفون هرگز قدیمى نمى شود. درباره سال 
2007 صحبــت مى کنیم که این گوشــى، 599 دالر قیمت 

داشت.
البته اگر کارن براى راه اندازى یک بیزینس جدید نیاز به پول 
نداشــت، باز هم مایل به فروش گوشى نبود. به قول خودش، 

شاید 10 سال دیگر هم این آیفون بکر را نگه مى داشت.

موســس حراجى LCG نیز دراین باره گفته: کارن دســتگاه 
منحصربه فردى دارد که داستان جالبى پشت آن است. چنین 

چیزى در کمتر جایى پیدا مى شود.
این یک آیفون 8 گیگابایتى دوربین دار است که با قیمت  پایه 
2500 دالر به مزایده گذاشته شــد. تا لحظه نگارش خبر اما 
مبلغ پیشنهادى، به نزدیک 11 هزار و 500 دالر رسیده است و 
مزایده تا دو هفته دیگر ادامه دارد. چند ماه قبل هم، یک دستگاه 

آیفون 1 اورجینال با قیمت 35 هزار دالر فروش رفته بود.

گوشى قدیمى
 50 برابر 
آیفون 14 پرومکس 
قیمت دارد
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شیرینى از خوردنى هاى محبوب در بین کودکان است اما 
آیا از مضرات شیرینى براى کودکان باخبر هستید؟ مصرف 
شــیرینى زیاد توســط کودك و نوجوان، مى  تواند عامل 
بسیارى از مشکالت باشد. خوردن زیاد شیرینى باعث به 
وجود آمدن مشــکالتى در کودکان مى شود که در ادامه 

بخشى از آنها را مى خوانید.

سرکوب سیستم ایمنى
شکر باعث سرکوب سیستم ایمنى مى  شود. حالت تدافعى در 

برابر بیمارى هــاى عفونى را 
کاهش مى دهد و باعث 

مى شود که کودك 
بیشــتر در معرض 

بیمارى ها قرار 
بگیرد.

بیش فعالى و کاهش سطح تمرکز
مصرف شکر و شیرینى باعث مى  شود که سطح آدرنالین در 
کودکان به یکباره خیلى زیاد شود. آنها بیش از حد فعالیت مى  
کنند و عالئمى شبیه به بیش فعالى در آنها به وجود مى  آید.  

از طرفى سطح تمرکزشان کاهش پیدا مى  کند.

تضعیف بینایى
اگر کودك بیش از حد شیرینى مصرف کند، سطح قند خون 
او باال مى رود و باعث مى شود که لنز چشمش متورم شود و 
توانایى بینایى او کاهش پیدا مى  کند و در نتیجه بینایى اش 

به طور کلى تضعیف خواهد شد.

افزایش احتمال آسم
آسم ممکن است به دلیل مصرف زیاد شیرینى و قند و شکر 
در کودکان به وجود بیاید که این مسئله براى نوجوانان هم 
وجود دارد زیرا باعث مى شود که سیستم ایمنى تضعیف شود. 
همچنین مسیر تنفسى دچار التهاب آلرژیک خواهد شد که 
این التهاب مسیر جریان هوا را باریک مى کند، 
تولید مخاط را در آن مختل مى  کند و 
عامل ایجاد تنگى نفس و افزایش 

احتمال به آسم خواهد شد.

دیابت
هنگامى که کودکان خیلى زیاد شــیرینى و شــکالت 
مصرف کنند، سطح حساســیت به انسولین در بدن آن 
ها کاهش پیدا مى  کند و انسولین به طرز عجیب و غیر 
طبیعى باال مى  رود و در نهایت به دیابت دچار مى شوند 
که این موضــوع در بین نوجوانان هم به شــدت رایج

 شده است.

آلرژى به غذا در کودکان
بســیارى از کودکان و نوجوانان ممکن است به خاطر 
چیز هاى مختلف، آلرژى بگیرند که آلرژى جدى به خاطر 
مصرف بعضى از غذاهاى حاوى قند و شکر باال است که 
شاید حتى براى کودك خطر مرگ و میر هم به همراه 

داشته باشد.

اگزما
اگزما یک وضعیت التهابى در پوســت است که معموًال 
کودکان زیر دو سال را هم درگیر مى   کند اما ممکن است 
در هر ســنى براى کودك اتفاق بیفتد. علت آن هم مى 
تواند مصرف زیاد غذاهاى فرآورى شده و صنعتى یا قند و 

شکر زیاد در غذا ها باشد.

مصرف میوه ها با طیف گسترده رنگ ها مى تواند 
تامین کننده انواع وســیع مواد مغــذى فراتر از 

ویتامین ها و مواد معدنى باشد.
محققان در مطالعه اى به بررســى مغذى ترین 
میوه ها و سبزیجات پرداختند تا دریابند کدامیک 
داراى مقادیر قابل توجــه ویتامین هاى B نظیر 
 B 6 و B ،تیامین، ریبوفالوین، نیاســین، فوالت
12، ویتامین هاى C و K، آهــن، فیبر و پروتئین 

هستند.
محققــان در بررســى هاى خود 5 ســوپرمیوه 
را یافتند که قویــًا با کاهش ریســک ابتالء به 

بیمارى هاى مزمن مرتبط هستند:
- لیموتــرش زرد- تــوت فرنگــى- پرتقال- 

لیموترش سبز- گریپ فروت صورتى و قرمز.
بعد از ایــن میوه ها، به ترتیب تمشــک و گریپ 

فروت سفید قرار مى گیرند.
همچنین توجه به رســیده بودن میوه هم مهم 
است. مطالعات نشان مى دهند میوه هاى رسیده، 
از جمله خانواده توت ها، به مراتب آنتى اکسیدان 
بیشــترى دارند. از اینرو فایده تمشــک سیاه به 

مراتب بیشتر از تمشک قرمز است.

ماست یک غذاى ســالم و مفید است که حتى 
مى تواند براى صبحانه غذاى کاملى باشد. اگر به 
اندام خود اهمیت زیادى مى دهید، این غذا تاثیر 

زیادى در الغرى و کاهش وزن دارد.
 ماست یک غذاى ســالم و مفید است که حتى 
مى تواند بــراى صبحانه غذاى کاملى باشــد. 
مصرف این فــرآورده لبنى در وعــده صبحانه 
براى مدت طوالنى باعث سالمت جسم و ذهن 
مى شود. یکى از فواید خوردن ماست در صبحانه 

دریافت انرژى براى بدن است. 
همچنین این غذا ذهن را هوشــیار و شــفاف 
مى کند. با مصــرف این فــرآورده لبنى، قدرت 

تمرکز شما باالتر مى رود.
اگر به اندام خود اهمیت زیــادى مى دهید، این 

غذا تاثیر زیادى در الغرى و کاهش وزن دارد.

مصرف روزانه ماســت در وعده هاى غذایى به 
ســالمت بدن کمک مى کند. حال اگر آن را در 
زمان صبح مصرف کنید که تاثیر آن دو چندان 
مى شود. ماســت را در وعده صبحانه مى توانید 
همراه با ســبزیجات تازه مصرف کنید. ماست 
را مى توانید بدون خوردن نان و به صورت خالى 
بخورید. با این روش هیچ تاثیــرى در افزایش 

وزن ندارد.
یکى دیگر از فواید خوردن ماست در صبحانه رفع 
سوءهاضمه است. این غذا به سلول هاى روده اى 

کمک زیادى مى کند.
 از ســوى دیگر در درمان بیمــارى و کندکارى 
معده هم تاثیرگذار اســت. اگر بــا مصرف غذا 
دچار سوءهاضمه مى شوید، بهتر است در زمان 

صبحانه فقط ماست میل کنید.

میلیون ها نفر از ما به  دلیل رژیم هاى غذایى مدرن و ســبک زندگى 
کم تحرك دچار حداقل کمبود یک ماده مغذى هســتیم، در حالى که 
بسیارى از ما کامًال از این مشکل ناآگاه هستیم، حتى اگر بدن مان کمبود 
آهن، روى، ویتامین B۱۲ و دیگر ویتامین ها و مواد معدنى ضرورى را 
فریاد بزند. پزشکان مى گویند دلیل این بى توجهى این است که عالئم 
فقر ریزمغذى ها را مى توان به راحتى نادیده گرفت یا به دیگر مشکالت 

سالمتى مرتبط کرد. در ادامه به معرفى این عالئم مى پردازیم.
خستگى: 

خستگى یکى از شایع ترین شکایات محسوب مى شود. خستگى نشانه 
بسیارى از بیمارى هاســت و همچنین مى تواند به  دلیل شیوع کمبود 
آهن در بسیارى از افراد باشد. آهن یک ماده معدنى حیاتى براى تولید 
هموگلوبین در بدن است؛ ماده اى در خون که اکسیژن را به سراسر بدن 

حمل مى کند. یک فرد دچار کمبود آهن ممکن است احساس خستگى 
کند زیرا بدنش اکسیژن کافى را از طریق گردش خون دریافت نمى کند. 

شوره سر: 
یکى از دالیل شوره سر، خشکى موهاســت. تقویت گردش خون در 
پوست سر توسط نیاســین یا ویتامین B۳ مى تواند از خشکى پوست 
سر جلوگیرى کند. روى، هم مى تواند سلول هاى پوست سر را شاداب 
و سالم نگه دارد و از ریزش آن جلوگیرى کند. روى در گوشت، آجیل، 

دانه ها و بسیارى از سبزیجات وجود دارد.
ضربان قلب نامنظم: 

مشکالت مختلفى در سیستم گردش خون مى تواند باعث ضربان قلب 
نامنظم شود اما کمبودهاى غذایى اغلب نادیده گرفته مى شوند. کلسیم 
براى گردش خون در بدن بســیار مهم است و به تنظیم سیگنال هاى 

الکتریکى که باعث ضربان قلب مى شود، کمک مى کند
شب کورى: 

نبود توانایى دید در تاریکى، مى تواند نشــانه کمبود مواد مغذى باشد. 
شب کورى وضعیتى است که در آن فرد در اتاق هایى که نور کافى ندارند، 
مشکل بینایى دارد. این عارضه زمانى رخ مى دهد که چشم هاى فرد 
به درستى با تغییرات نور محیط سازگارى پیدا نکنند و مى تواند ناشى از 
کمبود پروتئین رودوپسین باشد که توسط چشم تولید مى شود؛ فرآیندى 

که در آن ویتامین A هم نقش مهمى دارد. 
انگشتان بى حس: 

هیپوکلســمى که به  عنوان کمبود شدید کلسیم شــناخته مى شود، 
مى تواند باعث شــود که فرد احساس بى حســى و گزگز در انگشتان 
خود کند. هنگامى  که یک فرد از ســطح خطرناك کلسیم پایین رنج 

مى برد، اعصاب محیطى ممکن است شروع به از دست  دادن برخى از 
عملکردهاى خود کنند.

سوزش دهان: 
سندروم سوزش دهان وضعیتى است که در آن زبان و سقف دهان فرد 
شروع به احساس سوزش مى کند. از جمله علل مختلف این بیمارى، 

کمبود روى، ویتامین B۱۲ و آهن است.
پاهاى بى قرار:  

سندروم پاى بى قرار وضعیتى است که معموال جدى گرفته نمى شود اما 
مى تواند ناتوان کننده باشد. این عارضه زمانى رخ مى دهد که احساس 
سوزن سوزن شدن و خارش ناخوشایند روى پاها باعث تکان غیر قابل 
کنترل آنها شود. ســندروم پاى بى قرار با ســطوح پایین آهن در مغز 

مرتبط است.

دیگانت دیو، محقق این بررســى در کالیفرنیا اظهار 
کرد: رژیم غذایى ممکن اســت تاثیر قابل توجهى در 
پیشگیرى و درمان افسردگى داشته باشد و اولین اثرات 

آن روى اشتهاست.
وى مى گوید: افســردگى مى تواند اشتها را افزایش یا 
کاهش دهد و روشن شده که حالت هاى خلقى منفى 
باعث مى شود غذا هاى سرشار از قند، چربى و یا نمک 

ترجیح داده شود.
مشکل این است که مصرف مکرر این غذا ها با ارزش 
غذایى اندك منجر به دریافت کمتر مواد غذایى توصیه 
شــده و یا ضرورى مانند ویتامین هاى گروه B، روى، 
فوالت یا منیزم شود. بدن شما به این مواد مغذى نیاز 
دارد تا در سطوح بهینه باشد و به ساخت مواد شیمیایى 
مغز کمک کند کــه همین موضوع باعث مى شــود 

احساس بهترى داشته باشید و کمتر افسرده شوید.
در حالى که رابطــه علت و معلولــى بین غذا و 

خلق وخوى نسبتا ســاده به نظر مى رسد، اما 
یک ارتبــاط پیچیده بیــن مغز و روده 

وجود دارد.
متخصصان تغذیــه مى گویند: 
مطالعــات نشــان داده کــه 
میکروبیوتاى روده، یعنى تعداد 
زیادى باکترى که در داخل روده 

زندگى مى کند و به طرق مختلف 
به ســالمت کلى کمک مى کنند، در 

افراد سالم به طور قابل توجهى با افراد افسرده 
متفاوت است.

اگر افســردگى دارید، آنچه مى خورید ممکن اســت 
عالئم را بهبود بخشــد یا آن را بدتر کند. میا ســین، 
متخصص تغذیه این بررسى، مى گوید: رژیم غذایى 
غنــى از غذا هــاى با کیفیت بــاال که مــواد مغذى 
قابــل توجهى از جملــه ویتامین ها، مــواد معدنى و 
آنتى اکســیدان ها را فراهم مى کند، ممکن اســت به 
تغذیه مغز و محافظت از آن در برابر رادیکال هاى آزاد 

یا استرس اکسیداتیو کمک کند.
بسیارى از مواد غذایى از جمله غالت کامل، آجیل و 
مغز، روغن زیتون، ماهى و لبنیات کم چرب مى توانند 

خطر افسردگى در را 25 تا 35 درصد کاهش دهد.
محققان اظهار کردند که این نوع رژیم اغلب به عنوان 

رژیم غذایى مدیترانه اى توصیف مى شود.

با توجه به اینکه مــواد غذایى افســردگى را درمان 
نمى کند، اما ترکیبــات برخى از غذا هــا مى تواند بر 
عالئم افســردگى تاثیر بگذارد. اسید هاى چرب امگا 
ســه که در ماهى هاى چرب مانند سالمون و ساردین 
یافت مى شود و همچنین اسید هاى چرب امگا سه در 
دانه ها و آجیل ها به کاهش عالئم افســردگى کمک

| مى کند.
ویتامین هاى گروه B در گوشــت، مرغ، ماهى، تخم 
مرغ، لبنیات، حبوبات، مغزها، دانه ها و ســبزى هاى 
برگ تیره نیز در افســردگى موثر اســت. مطالعه اى 
در سال 2020 نشــان داد مصرف زودهنگام ویتامین 
B12 مى تواند شروع افســردگى را به تاخیر بیندازد و 
ممکن است تاثیر دارو هاى ضد افسردگى را در صورت 

استفاده با هم بهبود بخشد.
مطالعه اى در سال 2022 نشان داد ویتامین 
D که به عنــوان ویتامیــن آفتاب نیز 
شناخته مى شــود، تاثیر مثبتى بر 
عالئم افسردگى دارد. مى توان 
آن را در غذا هــاى غنى شــده 
مانند آب پرتقــال و غالت، 
محصــوالت لبنــى، ماهى 

قزل آال و تخم مرغ یافت.

بهترین رژیم غذایى 
براى افسردگى کدام است؟

منیزیم نیز یک ماده مغذى حیاتى براى 
حمایت از سالمت مغز است. یک مطالعه 

در سال 2017 نشان داد که مکمل منیزیم در کاهش 
عالئم افسردگى و اضطراب بسیار مفید است. غالت 
کامل، ســبزى هاى برگ تیره، لوبیا و حبوبات منابع 

خوبى از منیزیم است.
اســید فولیک و ویتامین B مفید براى سالمت مغز به 
ویژه در نوزادان در حال رشــد یکى از اجزاى کلیدى 
مکمل هاى ویتامین قبل از تولد اســت. این مطالعه 
مرورى در ســال 2021 نشــان داد که اسید فولیک 
مى تواند اثر برخى از دارو هاى ضد افسردگى را افزایش 

دهد.
روى همچنیــن یک مــاده مغذى مهم اســت که از 
عملکرد طبیعى عصبى پشتیبانى مى کند. ارتباطى بین 
کمبود روى و بیمارى هاى روانپزشکى ذکر شده است. 
مطالعه اى کوچک در سال 2013 اشاره کرد که مکمل 
روى هنگامــى که همراه با دارو هاى ضدافســردگى 
اســتفاده مى شــود، بیش از درمان با دارو هاى ضد 
افسردگى به تنهایى، اختالالت افســردگى را بهبود 

مى بخشد.
آنتى اکسیدان ها که در میوه ها و سبزى یافت مى شود 
نیز ممکن است در کاهش عالئم اضطراب و افسردگى 
نقش داشــته باشــد. یک مطالعه طوالنــى و بزرگ 
که اخیرا در برزیل انجام شــد، ارتبــاط واضحى بین 
مصرف بیشتر آنتى اکسیدان ها و احتمال کمتر ابتال به 

افسردگى پیدا کرد.
مطالعه مرورى دیگر ســال 2020 ارتباط مثبتى بین 
مصرف بیشتر این ترکیبات در چارچوب رژیم غذایى 
مدیترانه اى و کاهش خطر و عالئم افسردگى پیدا کرد.

نشانه هاى فقر مواد مغذى در بدن چیست؟

چگونه شیرینى زیاد، کام کودکان را تلخ مى کند

5 سوپرمیوه اى که
 باید در رژیم غذایى گنجانده شوند

مصرف ماست در صبح 
باعث کاهش وزن مى شـــــود

ىىىىىفونىرررررررررررررا را را رارا برابر بیمارى هــاى ع
ثثثثثثثثثاعث کاهش مى دهد و ب
شود که کودكك مى
بیشــتر در معرض
بیمارى ها قرار

بگیرد.

توانایى بینایى او کاهش
به طور کلى تضعیف خو

افزایش احتما
آسم ممکن است به دلیل
در کودکان به وجود بیاید
وجوددارد زیرا باعث مىش
همچنین مسیر تنفسى
این التهاب
تو
ع
احتما

موضوع باعث مى شــود  کــه همین
 داشته باشید و کمتر افسرده شوید.
طــه علت و معلولــى بین غذا و
بتا ســاده به نظر مى رسد، اما 

چیده بیــن مغز و روده 

ذیــه مى گویند: 
ــان داده کــه 
وده، یعنى تعداد 
که در داخل روده 

 و به طرق مختلف 
لى کمک مى کنند، در 

ور قابل توجهى با افراد افسرده 

استفاده با هم بهبود بخشد.
2مطالعه اى در سال 2022 نشان
ویتامیـ عنــوان D که به
شششناخته مى شــود، ت
د عالئم افسردگى
آن را در غذا هــاى
پرتقــ مانند آب
محصــوالت ل
قزل آال و تخم مر

بهترین رژ
براى افسردگى کدام
منیزیم نیز یک ماده مغذى
حمایت از سالمت مغز است

 بهتریــن
  رژیم غذایى

  بـراى 
 افسردگى 
 کدام است؟

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونى زمرد جوزدان در ساعت  18 
روزپنج شنبه مورخه 1401/12/18 در محل مسجد جامع جوزدان به آدرس: جوزدان 
خیابان امام برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند .
ضمنا به اطالع مى رســاند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومى ، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 راى و هر شخص غیر عضو تنها یک 

راى خواهد بود. 
-دستور جلسه : 

- طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با قانون بخش تعاون 
 -اصالح ماده 6اساسنامه ،آدرس شرکت تعاونى

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

شماره ثبت : ۲۷۴۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی زمرد جوزدان 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابرراى شماره 1029 مورخ 1401/10/07 به شماره کالســه 0495 مالکیت آقاي 
/ خانم سکینه عسگري فروشانی به شناسنامه شــماره 240 کدملی 1141409992 
صادره فرزند نادعلی در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,08 
متر مربع پالك شــماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکى 3437 و 2112 و دفتر 689 صفحه 
236 و دفتر الکترونیکى 2111 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است .
برابرراى شماره 1030 مورخ 1401/10/07 به شــماره کالسه 0496 مالکیت آقاي / 
خانم رباب مجیري به شناسنامه شماره 14423 کدملی 1140517619 صادره فرزند 
حسینعلی در پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116٫08 متر 
مربع پالك شــماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکى 3437 و 2112 و دفتر 689 صفحه 236 
و دفتر الکترونیکى 2111  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است .
 لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول :1401/11/12 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/27 
- م الــف: 1449340 - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهرـ  محمد حســن 

مصطفوى/11/141

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابرراى شماره 1807 مورخ 1401/10/27به شــماره کالسه 1272 مالکیت آقاي / 
خانم محمد علی حاجی هاشــمى به شناسنامه شــماره 331 کدملی 1141018373 
صادره فرزند عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,74 متر مربع پالك 
شــماره 171 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به موجب دفتر الکترونیکى 139620302006009401 و 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 شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است 
در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/11/12-تاریخ انتشــار نوبت دوم 
:1401/11/27- م الف: 1449210 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  محمد 

حسن مصطفوى/11/143

آگهى فقدان سند مالکیت
چون آقاى ابراهیم اکبرى باستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در 
دفتر خانه 424 اصفهان رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 859054 
ســرى ب 98 را که بمیزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 42849 فرعى از 301 اصلى 
واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شــاهین شهر) که به شــماره دفتر الکترونیک 
139820302035019226 بنام خانم پروانه ســمیع عادل ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند شماره 25544 مورخ 1398/09/26 دفتر شماره 297 اصفهان در مالکیت مالک 
فوق الذکر در آمده است و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم 

شده چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث 
مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/11/27-م الف :1457572- سرپرست حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر- سیدامیر حسین حسن زاده/11/179

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى ابوالفضل دادخواه بیدگلى به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه مصدق که امضا شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه به شماره 2679 
فرعى 2840 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل که در صفحه 362 دفتر 34 
امالك ذیل شــماره 9914 بنام ابوالفضل دادخواه بیدگلى ثبت و سند مالکیت آن صادر و 
تسلیم گردیده است سپس برابر ســند 10862 مورخ 1384/11/17 دفتر 11 آران و بیدگل 
در رهن بانک ملت واقع گردیده است  به علت جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده که در جریان رسیدگى مى باشد. 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 مسترد 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:1401/11/27-م الف: 1457322- رییس 

ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان/11/180

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008004656- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/23- نظر به اینکه 
سند مالکیت تک برگ به شــماره چاپى 517372 نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 
241 فرعى از 69 و ثبت دفتر امالك الکترونیک بشماره 139520302008008313 بنام 
آقاى علیرضا آقائى ثبت و سند صادر گردیده اســت.هم اکنون آقاى : علیرضا آقائى با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008017554 مورخ 1401/11/20 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 96885 مورخ 1401/11/20 توسط 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 4 شــهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك 
فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهى مى شود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به 
صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید 
اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/27- م 
الف: 1457688- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا –از طرف 

محمدحسن صمصامى/11/182

عضو هیات مدیــره هلدینگ پتروپاالیــش اصفهان 
گفت: بیش از 90 درصد از تجهیزات مورد اســتفاده در 
پتروپاالیش اصفهان بومى سازى شــده و تولید داخل 
اســت.به گزارش روابط عمومى و بین الملل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان، احمد هاشمى با اشاره به حضور در 
چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصى حمایت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشیمى، پاالیش و پتروپاالیش اظهار 
داشت: حمایت از تولید داخل بیش از یک دهه مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب قرار دارد و این موضوع در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان نیز مــورد توجه جدى قرار گرفته 
است.وى ادامه داد: امروز تحریم بر کشور سایه انداخته 

است و در این شرایط موفق به بومى سازى و تولید داخلى 
90 درصد از تجهیزات مورد نیاز در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان شدیم.عضو هیات مدیره هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان تصریح کرد: امروز حتى یک گرم کاتالیســت 
خارجى نیــز در هلدینگ پتروپاالیــش اصفهان مورد 
استفاده قرار نمى گیرد.هاشــمى تاکید کرد: چشم انداز 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان براى سال 1405 تبدیل 
شدن به گروه صنعتى پتروپاالیش اصفهان با باالترین 
ضریب پیچیدگى منطقه برنامه ریزى شده و خام فروشى 
حذف و همه محصوالت با نگاه صــادرات محور تولید 

خواهد شد.

بارش باران دو روزه در شهر اصفهان باعث ایجاد زحمت 
و دردسرهایى براى شهروندان  شد و در ساعاتى از روز با 
توجه به تقاضاى باالى سفر، به علت حجم باالى عبور 
و مرور و کندى حرکت در برخى از معابر شهرى ترافیک 
سنگین ایجاد شد.در همین زمینه سرهنگ على مولوى، 
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با اشاره به گزارش 
بیش از 1362 مورد تصادف در روز سه شنبه گفت: 450 
مورد تصادف از صبح تا ظهر روز سه شنبه به پلیس راهور 
گزارش شده بود که این تعداد تا شب به 1362 مورد رسید.
حسین حق شناس معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان هم گفت: همزمان با تشدید بارندگى، تصادفات 

در سطح تقاطع ها به دلیل لغزندگى معابر افزایش پیدا کرد 
و سبب کندى حرکت خودروها شد و به تدریج ترافیک 
در معابر جنوبى زاینده رود شــروع شد و به مرور به معابر 
بیشترى در حاشیه جنوبى و شمالى زاینده رود گسترش 

پیدا کرد.
وى ادامــه داد: همزمان بــا بارش بــاران در 2 نقطه از 
اتوبان هاى ســطح شــهر قطعى درختان را داشتیم که 
اکیپ هاى خدمات شهرى با همراهى پلیس راهور آن را 
برطرف کردند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان اضافه کرد: آب گرفتگــى خیلى محدودى در 

سطح شهر داشتیم.

تولید 90 درصد  تجهیزات 
پتروپاالیش اصفهان در داخل 

دردسرهاى باران براى 
شهروندان اصفهانى

مسمومیت مرگبار 
سـخنگوى مرکز فوریت هاى پزشـکى اصفهان از 
مسـمومیت یک زوج با گاز مونواکسـید کربن خبر 
داد. عباس عابدى اظهار داشت: حادثه مسمومیت 
2 نفر با گاز مونواکسید کربن در محدوده جاده مرق، 
 اتاقک نگهبانـى سـاعت 7 و 46 دقیقـه صبح روز 
سه شنبه به مرکز فوریت هاى پزشکى اصفهان 115 
گزارش شد. وى با اشاره اینکه وجود نقص در لوله 
بخارى علت این حادثه بوده است، افزود: مسمومان 
یک زوج، آقـاى 42 سـاله و بانوى 40 سـاله بودند 
که به بیمارسـتان الزهراى اصفهان منتقل شـدند. 
وى ابراز داشت: متأسـفانه بانوى حادثه دیده بر اثر 

مسمومیت با گاز CO جان باخت.

تعمیر شکستگی
 و رفع نشتی لوله آب 

عملیات تعمیر شکستگی و رفع نشـتی لوله آب 100 
میلى متر مشتاق سوم محله زوان توسط آبفاى منطقه 
یک اصفهان انجام شـد. بـه گـزارش روابط عمومی 
منطقه یک اصفهان، در پی گزارش نشتی آب خیابان 
مشـتاق سـوم محله زوان، تیم حوادث آب منطقه به 
محل اعزام و به دلیل مشـخص نبـودن محل دقیق 
نشـتی آب، اقدام به حفاري به طـول 10 متر نمودند 
و پس از یافتن محل نشـتی (لولـه آب 100 ایرانیت) 
اقـدام بـه تعمیـر آن کردند. شـایان ذکر اسـت علت 
شکسـتگی لولـه قدمـت و فرسـودگی آن گـزارش

 شده است.

خبر

مانى مهدوى
با خروج سامانه بارشى قدرتمندى که طى چند روز اخیر باعث بارش برف 
و باران در بیشتر مناطق استان اصفهان شد، حاال اداره کل هواشناسى 
پیش بینى کرده ساکنان اســتان اصفهان باید در انتظار کاهش شدید 

دماى هوا باشند.  
آنطور که لیال امینى، سرپرست پیش بینى و مخاطرات جوى هواشناسى 
استان اصفهان گفته است، امروز سامانه بارشى به طور کامل از استان 
خارج مى شود و به جاى آن کاهش 5 تا 10 درجه اى دماى هوا پیش بینى 
شده است. هواى سردى که براى روزهاى پنج شنبه و جمعه یخبندان، 

لغزندگى، مه آلودگى و کاهش دید به همراه مى آورد.
اگر چه تا اواســط هفته آینده سامانه بارشــى گزارش نشده اما میزان 
بارندگى هاى اخیر و به خصوص بارش ها 48 ساعت گذشته در اصفهان 
نیز طى سال هاى گذشته کم ســابقه بوده است. منصور شیشه فروش 
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان معتقد است طى 25 سال 

گذشته این شدیدترین سامانه بارش زا بوده که وارد استان شده است.
آنطور که اعداد و ارقام نشــان مى دهد، در شــبانه روز منتهى به روز 
چهارشنبه بیشترین میزان بارندگى استان در شهرستان سمیرم با 90 و 
کالنشهر اصفهان با 48 میلیمتر بوده که دررابطه با شهر اصفهان رقم 
قابل توجهى در حد میزان بارندگى در مناطق پر بارش استان بوده است. 
 میزان بارش برف نیز بین 30 تا یک متر در مناطق غربى استان و سمیرم 

ثبت شده است.
دیروز به دنبال بارش سنگین برف، کوالك و یخ زدگى و پیشگیرى از 
بروز حوادث تمامى مقاطع تحصیلى شهرستان هاى فریدن، فریدونشهر، 
چادگان، بویین و میاندشــت، تیران و کرون وبخش هاى نیاسر، برزك 
و بخش قمصر شهرستان کاشان، خوانسار و گلپایگان و سمیرم به جز 

بخش پادنا غیر حضورى شد. بارش برف سنگین همچنین باعث مسدود 
شدن راه ارتباطى 155 روستا در استان شد.

در فریدونشهر وضعیت چنان وخیم بود که موجب ایجاد محدودیت هاى 
شــدید حتى با زنجیر چرخ شــد. بارش برف ســنگین در شهرستان 
فریدونشهر به همراه وزش کوالك شرایط خاصى را در این شهرستان 
به وجود آورد. میــزان بارش برف در روى برخــى قطعات محورهاى 
مواصالتى منطقه پشتکوه مانند گردنه کلوسه بیش از شش متر است. راه 
ارتباطى اکثر روستاهاى این شهرستان مسدود شده  و امکانات موجود 
براى برف روبى معابر درون شــهرها و روستاها و همچنین محورهاى 
مواصالتى کافى نیست لذا این فرایند با صرف زمان در حال انجام است.

فرماندارى فریدونشهر از مردم خواســت از هر گونه سفر غیرضرورى 
درون شهرى یا برون شهرى درشهرستان فریدونشهر خوددارى کنند. 
دستگاه هاى خدمات رسان از جمله شهردارى ها اعالم کرده اند مهمترین 
همکارى در جهت فعالیــت برف روبى، کند نکردن ســرعت فعالیت 
ماشــین آالت برف روبى مثًال با پارك خودرو در خیابان است؛ هر چه 

معابر خلوت تر باشند بررسى سریع تر و بهتر انجام مى شود.
معاون سیاســى، امنیتى، اجتماعى فرماندارى فریدونشهر هم با اعالم 
تعطیلى پیست اســکى فریدونشــهر طى هفته جارى، از مسافران و 

گردشگران خواست تا بهبود اوضاع، به این شهرستان سفر نکنند.
در همین حال مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از عملیات 
برف روبى و بازگشــایى هزار و 200 کیلومتر از راه هاى استان در پى 

بارش سنگین برف اخیر خبر داد.
به گفته شیشه فروش بیشــتر راه هاى ارتباطى مناطق غرب و جنوب 
استان اصفهان در 48 ســاعت منتهى به روز چهارشنبه پوشیده از برف 
بود که با تالش راهداران بازگشــایى شــد. همزمان رئیس پلیس راه 

فرماندهى انتظامى استان با اشاره به بارش شــدید برف در جاده هاى 
غربى و جنوبى استان از رانندگان خواست از ترددهاى غیر ضرورى در 

این مسیرها خوددارى کنند.
بارش هاى سنگین در دو روز گذشته باعث به خطر افتادن جان تعدادى 
از رانندگان هم شد. در همین باره و طى 24 ساعت منتهى به روز گذشته، 
نیروهاى پلیــس راه و امدادى در جاده هاى اســتان به 860 خودروى 
گرفتار در برف با 300 سرنشین امدادرســانى کردند. همزمان معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانى به 695 

حادثه دیده در 19 حادثه در روز سه شنبه خبر داد.
داریوش کریمى  با اشاره به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر در 
روز بیست وششم بهمن ماه، افزود: در این بازه زمانى شش حادثه جاده اى، 

پنج خدمت حضورى و هشــت حادثه برف و کوالك توسط نیروهاى 
امدادى جمعیت هالل احمر استان اصفهان پوشش داده شد. وى تصریح 
کرد: در حوادث رخ داده، 10 نفر مصدوم شدند که از این تعداد، سه نفر 
به بیمارســتان ها و مراکز درمانى منتقل شدند و دو نفر خدمات درمانى 

سرپایى دریافت کردند.
یکى از مهمترین عملیات هاى نجات در منطقه گرم آباد سمیرم انجام 
شد که طى این عملیات،  5 سرنشــین 3 خودرو از مرگ حتمى نجات 
یافتند. آنها بعد از دو شــبانه روز ماندن در برف یک مترى به سالمت 
پیدا شدند. عوامل بخشدارى وردشــت و دهیارى، شهردارى فتح آباد 
و هالل احمر دو شبانه روز در حال جســتجو و تالش براى یافتن این 

افراد بودند.

بارش سنگین برف و باران در استان اصفهان رکورد شکست

بى سابقه در ربع قرن گذشته

آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى سینمایى نهال فیلم سپاهان به شناسه ملى 10260196402 و به 
شماره ثبت 1720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/02/02 و 
نامه شماره 13/01/16315 - 1401/09/27 اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل موسسه به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، شاهزید، خیابان هشت بهشت شرقى، بن بست موعود 
27، پالك 482، طبقه -1 به کد پســتى: 8157665571 تغییر یافت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1454438)

انجمن بدنســازى و پرورش انــدام هیات ورزش 
کارگرى اســتان اصفهان با  کسب 3 مقام طالى 
تیمى رشته هاى بادى کالسیک، فیزیک کالسیک 
و فیزیک به همراه مقام نایب قهرمانى در رشــته 
بادى بیلدینگ رکورد بى سابقه و دست نیافتى را در 

نتایج مسابقات قهرمانى کارگران کشور ثبت کرد.
تیم اعزامى استان اصفهان با 28 ورزشکار ، مربى 
و سرپرست در مسابقات پرورش اندام (جام استاد 
یزدان راد) به میزبانى اســتان مرکزى شرکت و با 
کســب 4 مدال طال و نقره قهرمان بالمنازع این 

مسابقات شد.
علیرضا تیغ ساز، سرپرست هیات ورزش کارگرى 
اســتان اصفهان ضمن تبریک به مناسبت کسب 
مقامهاى قهرمانى مســابقات بدنسازى و پرورش 

اندام کارگران کشــور اظهار داشت مقام قهرمانى 
مســابقات  کارگران کشــور در ســال 1401 بار 
دیگر استعداد، شایســتگى و توانمندى جوانان و 
ورزشکاران کارگر اســتان اصفهان را به نمایش 

گذاشت.
رئیس اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان 
ضمن قدردانى از تالش اعضا، مربیان و سرپرست 
تیم اعزامى  کسب مقامهاى ارزشمند که نشانگر 
رشــد و پویایى ورزش کارگرى در استان اصفهان 
مى باشــد را به خانواده بزرگ ورزش، تعاون و کار 

استان تبریک گفت. 
شایان ذکر اســت مســابقات پرورش اندام (جام 
استاد یزدان راد) فیزیک، بادى کالسیک، فیزیک 
کالسیک و ماســکوالر ، در رده ســنى جوانان، 

بزرگساالن و پیشکســوتان که به میزبانى استان 
مرکزى در دهکده مقاومت اراك به مناسبت دهه 
مبارك آغاز شــده بود با برترى مقتدرانه اســتان 

اصفهان  به کار خود پایان داد.
مراسم اختتامیه مسابقات پرورش اندام (جام استاد 
یــزدان راد) در اراك با حضور مدیــر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان مرکزى، معاون فنى 
و ورزشــى فدراســیون ورزش کارگرى، رئیس 
انجمن بدنســازى و پرورش اندام کارگران کشور 
و برخى دیگر از مســئولین اســتانى برگزار  شد و 
از تیم هاى برتر با اهداى لوح و کاپ تجلیل شــد 
و به نفرات اول تا پنجم، حکــم و مدال قهرمانى 
و از ســوى حامیان مالــى جوائز ارزنــده اى به 

قهرمانان اهدا شد.

 رکورد  دست نیافتنى  نمایندگان
 استان اصفهان در مسابقات بدنسازى و 

پرورش اندام کارگران کشور
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افزایش تعداد تیم هاى شرکت کننده در جام باشگاه هاى 
جهان به نمایندگان ایران شانس حضور در این مسابقات را 
داد. نشریه «الرایه» قطر خبر داد مسابقات جام باشگاه هاى 
جهان 2025 قرار اســت با 32 تیم برگزار شود. در شرایط 
کنونى جام باشــگاه هاى جهان با 7 تیم برگزار مى شود و 
قهرمان قاره هاى مختلف بــه رقابت باهم مى پردازند. در 
جام باشــگاه هاى اخیر که به میزبانى مراکش برگزار شد 
رئال مادرید با شکســت الهالل قهرمان شــد. فیفا اعالم 
کرد میزبانى جام باشگاه هاى جهان 2023 را به عربستان 
سعودى داد. با افزایش تعداد تیم هاى شرکت کننده در جام 
باشگاه هاى جهان فرصت تیم هاى بزرگ کشورمان در این 

رقابت ها زیاد مى شود.

ایرانى ها در 
جام باشگاه هاى جهان؟

02

گلزنى مهاجم تیم فوتبال ســپاهان در دربى اصفهان باعث 
صعود او به صدر جدول آقاى گلى لیگ برتر شد. هفته بیستم 
رقابت هاى فصل جارى لیگ برتر فوتبال در حالى با برد سپاهان 
مقابل ذوب آهن در دربى اصفهان همراه بود که شهریار مغانلو 
توانســت یکى از دو گل تیمش را به ثمر برساند. زردپوشان 
اصفهانى که بــا نتیجه دو بر یک ذوبى ها را شکســت دادند 
حاال با 42 امتیاز نه تنها در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفتند 
بلکه باعث صعود مهاجم بلندقامت خود به رتبه نخست آقاى 
گلى شدند. حاال مغانلو با 7 گل زده در فصل جارى کنار عارف 

رستمى قرار گرفت تا براى تصاحب کفش طال رقابت کنند.

شهریار در اندیشه
 کفش طالیى

04

در جام حذفى فوتبال کرواســى، دیناموزاگرب با حضور 
صادق محرمى به برترى رســید. در چارچوب یک هشتم 
نهایى جام حذفى فوتبــال کرواســى، دیناموزاگرب به 
مصاف RNK رفــت و به برترى 3 بر یک رســید. در این 
بازى صادق محرمــى در ترکیب اصلــى دینامو حضور 
داشــت. دیناموزاگرب در مرحله یک چهارم نهایى باید با 

لوکوموتیو دیدار کند.

صعود دینامو 
در حضور محرمى
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در ادامه رقابت هاى هفته هفدهم لیــگ برتر امارات، تیم 
فوتبال شباب االهلى که براى دومین مسابقه پیاپى احمد 
نوراللهى را به عنوان هافبک دفاعى در ترکیب ابتدایى خود 
داشت، مقابل الظفره رده ســیزدهمى قرار گرفت. شباب 
االهلى توانســت با گل هاى عزیزجان گانى اف و فدریکو 
کارتابیا از ســد حریف خود عبور کرده و سه امتیاز مهم را 
به دست بیاورد. یاران نوراللهى پس از دو هفته ناکامى در 
کسب برد و توقف برابر حریفان شانبا این برد 36 امتیازى 
شدند و با دو امتیاز باالتر و یک مســابقه بیشتر نسبت به 
شارجه، موقتا در صدر جدول رقابت هاى لیگ برتر امارات 
قرار بگیرند. احمد نوراللهى، ملى پوش ایرانى شباب االهلى 
که پیش از این در 13 مســابقه لیگ برتر امارات به میدان 

رفته بود، برابر الظفره 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود.

بازگشت به صدر جدول
 با احمد نور

زردپوشان اصفهانى در چند بازى اخیر خود رکورد جالبى 
را به دست آوردند تا همچنان اختالفش را با سرخابى ها 

حفظ کنند.
تیم سپاهان در دربى اصفهان همشهرى خود را شکست 
داد تا همچنان مقتدرانه به صدرنشینى خود ادامه دهد. در 
این بازى که سپاهان ابتدا با یک گل از ذوب آهن عقب 
بود، کامبک به موقعى زد تا اختالف خود در صدر جدول را 

با دو تیم پرسپولیس و استقالل به عدد 3 برساند.

تیم ژوزه مورایس در 6 بازى اخیر خود 6 پیروزى کسب 
کرده تا به رکورد صد درصد پیروزى دست یابد. زردپوشان 
اصفهانى  در این 6 دیدار 12 گل به ثمر رساندند و 3 گل 
دریافت کردند. به عبارت دیگر صدرنشین لیگ برتر در 
هر 45 دقیقه به گل رسیده است و هر 180 دقیقه گلى را 

دریافت کرده است.

تیم مورایس در 6بازى اخیــر خود ابتدا مس کرمان را در 
هفته پایانى لیگ برتر شکست داد و سپس در هفته اول 
دور برگشت استقالل را با نتیجه دو بر یک مغلوب کرد و 
بعد از شکست آبى پوشان به ترتیب تیم هاى نساجى، گل 
گهر ، فوالد و ذوب آهن را مغلوب کرد تا فعال آسمان لیگ 

را طالیى کند.

رکوردزنى جالب سپاهان 
در لیگ برتر

زننده گل دوم تیم سپاهان با اشاره به شادى گلش 
با مربى سپاهان گفت: هوگو قبل از بازى به من 

گفت گل مى زنى و من هــم بخاطر این حرف و 
روحیه دادن او، تشکر کردم و به سمتش رفتم. او 
انرژى خاصى به بازیکنان و من مى دهد و وظیفه ام 

این بود به سمتش بروم.

فرشــاد احمدزاده پس از پیروزى برابر ذوب آهن 
در داربى اصفهان، اظهــار کرد: مهم این بود تیم 
برنده شود. یک هفته من 
گل مى زنم و یک مسابقه 
بازیکن دیگر. سه امتیاز 
اهمیت زیادى دارد که 
توانستیم با یک نمایش 
هجومــى به دســت 

بیاوریم.
وى لیگ را یک ماراتن 
دانست و گفت: از روزى 
که لیگ شــروع شده، 
تمرکزمان روى این بوده 
که بازى به بازى پیش برویم و خدا را شــکر که 
توانســتیم بازى ها را به نحو احسن پیش ببریم. 
امیــدوارم در نهایت به بهترین شــکل فصل را 

تمام کنیم.

فرشاد احمدزاده:

هوگو قبل از بازى به من گفت گل مى زنى

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: سپاهان تیم 
بزرگى است و جایگاهش به حق است، اما از این 

به بعد حق امتیاز دادن نداریم.
مهدى تارتار پس از شکست 2 بر 1 برابر سپاهان 
درباره ادامه همکارى با باشگاه ذوب آهن گفت: 
با ذوب آهن توافق کرده ایم کــه کار کنیم و تا 
روزى که هستم با افتخار در خدمت تیم بزرگ 

و ریشــه دار ذوب آهن هســتم. افتخار 
مى کنم که مربى این تیم هســتم 
و اگر برخى اوقــات درباره بودجه 
صحبتى مى شــود، در کنفرانس 
نبوده و تنها براى توجیه صمیمانه 

هوادار خردسال مان شرایط 
را برایشان توضیح 

دادم. هیچــگاه در هیچ تیمى بهانــه نیاوردم و 
همیشــه ایســتاده ام و تا روزى که ذوب آهن 

بخواهد، با افتخار در کنارشان هستم.
وى یادآور شــد: پس از بازى، دو ســه روزى را 
به تیم اســتراحت مى دهیم. همین جا به بچه ها 
گفتم که در بازى با مس حق از دست دادن امتیاز 
نداریم. فعال تمام تمرکزمان را روى مس و پس 
از آن پیکان خواهیم گذاشت. زیرا بازى مرگ و 
زندگى است و اگر بخواهیم شرایط مان 
مثل ســال قبل خوب شــود، باید از 
بازى با مس استارتش زده شود. اما 
اکنون بازیکنان باید استراحت کنند 
تا شــرایط روحى و روانى بهترى 

پیدا کنند.

تارتار: از این به بعد حق امتیاز دادن نداریم

و ریشــه دار ذوب آهن هســتم. افتخار 
مى کنم که مربى این تیم هســتم 
و اگر برخى اوقــات درباره بودجه 
صحبتى مى شــود، در کنفرانس 
نبوده و تنها براى توجیه صمیمانه 

هوادار خردسال مان شرایط 
را برایشان توضیح

از آن پیکان خواهیم گذاشت. زیرا بازى مرگ
است و اگر بخواهیم شرایطمان زندگى
ا مثل ســال قبل خوب شــود، باید
بازى با مس استارتش زده شود. ام
اکنون بازیکنان باید استراحت کنند
تا شــرایط روحى و روانى بهترى

پیدا کنند.

10 ایستگاه باقیمانده است تا قطار شماره 22 در مقصد 
نهایى متوقف شود اما سرنشینان طالیى پوش این قطار 
آنچنان براى قرار گرفتن در ســکوى قهرمانى شتاب 
گرفته اند که هیچ تیمى یاراى رســیدن به آنها را ندارد. 
سپاهانى ها پس از آنکه در دو ایستگاه قبلى با تفاضل گل 
بهتر از پرسپولیس عبور کردند در پایان ایستگاه بیستم 
با 42 امتیاز، فاصله امتیازى خود را هم از سرخپوشان به 
3 امتیاز افزایش دادند. شاگردان ژوزه مواریس اگرچه 3 
هفته متوالى است که نخستین واگن قطار را از آن خود 
کرده اند اما در دو ایستگاه گذشــته آنها با سرخپوشان 
پایتخت در امتیاز برابر بودند. سپاهانى ها با برترى 2 بر 
یک در هفتاد و دومین شهرآورد اصفهان و کسب 3 امتیاز 
این دیدار و به دلیل باخت همسایه دیوار به دیوارشان به 
هوادار موفق شدند جایگاه خود را در صدر جدول بیش از 

پیش مستحکم کنند.
با لطفى که شاگردان ساکت الهامى با غلبه بر یاران یحیى 
به سپاهانى ها کردند مى توان گفت از این پس سرنوشت 
طالیى هاى اصفهان  فقط و فقط در دســتان خودشان 
است. از این ایستگاه به بعد هیچیک از سرنشینان قطار 
22 نمى توانند جایگاه تیم مورایس را تصاحب کنند مگر 

با لغزش شاگردان او در ادامه مسیر. 
سپاهانى ها براى تصاحب جام طالیى در آخرین ایستگاه 
باید هرطور شــده روند پیروزى هاى پى در پى خود در 
نیم فصل دوم را در ایستگاه هاى در پیش رو هم حفظ 
کنند. طالیى پوشان نباید در هیچیک از بازى هایشان 
به کسب کمتر از 3 امتیاز از آن رقابت رضایت دهند، چرا 
که ســرخابى هاى تهران منتظرند تا هرطور شده خود 
را به صدر برسانند. استقاللى ها در این هفته با برترى 
برابر ملوان اگرچه موفق نشدند فاصله 3 امتیازى خود با 
سپاهان را کاهش دهند اما با استفاده از باخت پرسپولیس 

سرانجام توانستند در مجموع امتیازات به دست آورده به 
رقیب دیرینه خود برسند. شاگردان ریکاردو ساپینتو حاال 
با 39 امتیاز و فقط به دلیل تفاضل گل کمتر در سومین 
واگن بیش از پیش جایگاه همشهرى سرخپوش خود 
راتهدید مى کنند. کافى اســت ناکامى هاى شاگردان 
یحیى در ایستگاه بعدى هم ادامه پیدا کند تا عالوه بر 
بیشتر شدن فاصله آنها با سپاهان صدرنشین مجبور به 
کوچ از دومین واگن قطار لیگ به نفع آبى پوشان شوند.

تیم هوادار نه تنها با برترى یک بر صفر و زمینگیر کردن 

قرمزپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادى شرایط را براى 
این تیم ســخت تر کرد بلکه موفق شــد با صعود یک

 پله اى در جــدول رقابت ها، واگن هشــتم را از چنگ 
فوالدى ها در آورد. قرمزپوشــان اهوازى پس از آنکه 
با شکست دادن پرسپولیسى ها در هفدهمین ایستگاه 
زمینه نزدیک شــدن رقبا را به این تیــم تهرانى فراهم 
ساختند سه ایستگاه متوالى است که نه تنها رنگ پیروزى 
را به خود ندیده اند بلکه با شکست برابر تراکتور، سپاهان 
و مس رفسنجان خودشــان هم از کورس مدعیان جام 

عقب افتاده اند. شــاگردان نکونام پس از مغلوب شدن 
در ایستگاه بیستم با 2 گل در رفسنجان مجبور شدند به 

نهمین واگن قطار نقل مکان کنند.
ایستگاه شماره 20 فقط براى سرخپوشان اهواز و تهران 
بدیمن نبود بلکه مسافران قرمزپوش تبریزى قطار لیگ 
هم در این توقفگاه در مصاف با نماینده شهر اراك بدون 
ردو بدل شدن هیچ گلى از خط دروازه ها متوقف شدند. 
تراکتورى ها که در ایســتگاه نوزدهم توانسته بودند با 
برترى برابر هوادار از تساوى شــاگردان ژنرال در دربى 

کرمان اســتفاده کرده و جایگاه این تیم سیرجانى را در 
چهارمین واگن تصاحب کنند در این هفته با کسب تنها 
یک امتیاز از بازى خانگى خود در برابر آلومینیوم و به دلیل 
برترى 2 بر یک گل گهر در تقابل با قوهاى سپید انزلى 
براى دومین ایستگاه متوالى جاى خود را با سرنشینان 
ســیرجانى قطار عوض کردند. با این تفاوت که این بار 

پرشورهاى تبریز به واگن پنجم برگشتند.
به غیر از این دو تیم و فوالد و هوادار، با وجود گل هاى 
ردو بدل شــده بین تیم ها و نتایجى که در این ایستگاه 
رقم خورد جایگاه 12مسافر دیگر قطار 22 بدون تغییر 
باقى ماند. از سپاهان، پرسپولیس و استقالل که سه هفته 
است به ترتیب در واگن هاى اول تا سوم مستقر شده اند 
که بگذریم، جاى سربازان رحمتى و شاگردان ربیعى در 
واگن هاى ششم و هفتم هم با وجود تساوى آلومینیوم 
و برترى مس با هم عوض نشــد، فقط نارنجى پوشان 
رفسنجان موفق شدند فاصله 3 امتیازى خود با تیم اراکى 

را به یک امتیاز کاهش دهند.
همین اتفاق در واگن هاى ردیف 10 تا 16 هم افتاد. با این 
تفاوت که تیم هاى نساجى، ملوان، پیکان و ذوب آهن با 
وجود شکست برابر حریفانشان بدون تغییر در امتیازات 
خود در رده هاى دهم تا سیزدهم جا خوش کردند اما مس 
کرمان با برترى برابر نساجى چى ها موفق شد فاصله 5 
امتیازى اش با سربازان تارتار را به 2 امتیاز کاهش دهد. 
حاال این تیم کرمانى با 18 امتیاز در چهاردهمین واگن 
خطر بزرگى براى سبزپوشان اصفهانى 20 امتیازى در 

واگن سیزدهم به شمار مى آید. 
دو تیم خوزســتانى صنعت نفت آبادان و نفت مســجد 
سلیمان هم علیرغم تساوى در دربى نفتى ها با کسب 
12 امتیاز و قرار گرفتن در قعر این قطار، مسافرانى هستند 
که اگر با همین روند ادامه مسیر را طى کنند از قطار 23 

جاخواهند ماند.

هفته بیستم لیگ برتر زیر ذره بین 

نقش «3 امتیاز» شهرآورد  در سرنوشت سپاهان و ذوب آهن 
مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بــدان، خدایــى کــه گنــج هــاى آســمان و زمیــن در دســت اوســت، بــه 
تــو اجــازه درخواســت داده و اجابــت آن را بــه عهــده گرفتــه اســت. 
تــو را فرمــان داده کــه از او بخواهــى تــا عطــا کنــد، درخواســت رحمــت 
کنــى تــا ببخشــاید و خداونــد بیــن تــو و خــودش کســى را قــرار نــداده تــا 
حجــاب و فاصلــه ایجــاد کنــد و تــو را مجبــور نســاخته کــه بــه شــفیع و 
واســطه اى پنــاه ببــرى و در صــورت ارتــکاب گنــاه در توبــه را مســدود 
نکــرده اســت، در کیفــر تــو شــتاب نداشــته و در توبــه و بازگشــت بــر تــو 

موال على (ع)عیــب نگرفتــه اســت.
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 رویدادهاى نمایشــگاهى به عنوان یکى از ظرفیت هاى کارآمد و 
مطلوب در جهت توسعه صنعت گردشگرى همواره مورد توجه بوده 
و به عنوان محلى براى تعامل عرضه کنندگان و مصرف کنندگان 

کاال و خدمات نقش به سزایى در معرفى چهره به چهره نوآورى ها 
و خالقیت هاى عرصه هاى مختلف دارد.

شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللــى گردشــگرى از هجدهم 
تــا بیســت و یکــم بهمــن مــاه 1401 در محــل برگــزارى

 نمایشــگاه هاى بین المللــى تهران بــا حضور فعــاالن حوزه 
گردشــگرى و صنایع وابســته از جمله ســازمان ها و موسسات 
مرتبط با حفــظ آثار باســتانى و  میراث فرهنگى، شــهردارى ها 
و مدیریت شــهرى، نشــریات تخصصى، ســازمانهاى سیاحتی 
و گردشــگرى، شــرکت هــاى ســرمایه گذارى، اکو توریســم 
و طبیعــت گــردى ، خدمــات گردشــگرى الکترونیکــی و … 

برگزار شد.
باتوجه به اینکه شــهردارى ها بــه عنوان یکــى از ارکان اصلى 

توسعه گردشــگرى شهرى محســوب مى شــوند، با آغاز به کار 
این نمایشگاه، شــهردارى زرین شــهر در این رویداد بین المللى 
شــرکت نموده و بــه معرفى جاذبه هــاى گردشــگرى، صنایع 
دســتى و فرصت هاى ســرمایه گذارى در خطــه طالیى ایران

 پرداخت.
این نمایشــگاه فرصت مغتنمى بــراى معرفى پتانســـیل هاى 
شــهر زریــن شــهر در مقیــــاس بیــن المللــى و همچنین 
جــذب ســرمایه گذاران در حــوزه هــاى ذکر شــده بــود که 
مدیریت شــهرى زرین شــهر با حضور فعال در ایــن رویداد بین 
المللى و با رویکردى نوین و اســتفاده از تجهیــزات الکترونیک 
و تولید محتواهــاى دیجیتالى در قالب داســتان هــاى نهان از 
جاذبه هاى گردشگرى زرین شهر تالش نمود تا با جلب مشارکت 

مراکز تخصصى گردشــگرى در مســیر تدویــن  برنامه ریزى 
اصولى با اهداف صحیح و ســازماندهى فراگیــر، تجهیز امکانات 
و منابع و هدایــت و رهبرى اصولى حرکت کــرده و توانمندى ها 
و پتانســیل هاى گردشــگرى خطه طالیى ایران و فرصت هاى 
ســرمایه گذارى این دیار زرخیز را به منظور توسعه پایدار شهرى 

معرفى نماید.
حضور پررنــگ مدیریت شــهرى زرین شــهر در ایــن رویداد
 بین المللى نشــان دهنده توجه و نگاه شــهردارى به توریسم و 
اســتفاده از فنــاورى هاى نویــن بــراى گســترش آن بوده و 
خوشبختانه موفق شــده اســت در حوزه نرم افزارى بسیار خوب 
عمل کند و این رویکرد نوین بسیار چشــمگیر بوده است. به امید 
آنکه با توســعه زیـــر ســاخت ها و برنامه ریزى هاى دقیق تر و 

همچنین جذب ســرمایه گذاران خارجى و داخلى،شــاهد توسعه 
و رشــد اقتصاد گردشــگرى در زرین شــهر خطه طالیى ایران  

باشیم.

ایران، پتانسـیل هاى گردشگرى زرین شهر را شناخت

شهردار زرین شهر اظهار کرد: به واسطه ماموریت هاى مختلف تعریف 
شده  براى شهردارى ها شــهرها بهترین مکان براى جذب سرمایه 
هستند و از این رو نیاز است نگاه خود را با توجه به تعدد ماموریت هاى 
این نهاد به حوزه ســرمایه گذارى تغییر دهیم و یکــى از مهمترین 
مسیرهاى تسریع در روند توسعه شــهرهاى ایران، حمایت و جذب 

سرمایه گذارى هاى جدید است. 
حسین اسماعیلى احمدى افزود: امروزه سرمایه گذاران تمایل و اشتیاق 
فراوانى براى ســرمایه گذارى در زمینه هاى مختلف به ویژه ساخت 
مراکز اقامتى، رفاهى، تاسیسات گردشــگرى، بومگردى و... دارند از 
این رو کاهش ریسک سرمایه گذارى یکى از الزامات جذب سرمایه 
گذاران در حوزه مدیریت شهرى به شمار مى آید که در مدیریت شهرى

 زرین شهر مورد توجه قرار گرفته است. 
شهردار زرین شــهر یکى از مهمترین برنامه هاى مدیریت شهرى

 زرین شهر در دوره ششم را حمایت و جذب سرمایه گذاران دانست، 
اضافه کرد: شهردارى زرین شهر با ترسیم نقشه راه اصولى در جهت 
توسعه خطه طالیى ایران و ایجاد موج رشد اقتصاد پایدار شهرى تالش 
کرده با تدوین بسته هاى سرمایه گذارى و در نظر گرفتن مشوق هاى 
مختلف فضایى برد - برد را براى حضور سرمایه گذاران در این شهر 

فراهم کند. 
وى خطه طالیى ایران را گنجینه اى ارزشمند از فرصت هاى سرمایه 
گذارى دانســت و تصریح کرد: زرین شــهر به دلیل قرار گرفتن در 
موقعیتى استراتژیک و راهبردى و همچنین بهره مندى از جاذبه  طبیعى 

و آثار تاریخى، اماکن مذهبى و تفریحى، زیرساخت هاى فراوان و... 
فرصت هاى سرمایه گذارى بسیارى را در اختیار دارد. 

اسماعیلى احمدى حضور شــهردارى ها در نمایشــگاه بین المللى 
گردشگرى و صنایع وابسته را فرصت بســیار مطلوبى براى استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصى در راســتاى عملیاتــى کردن طرح هاى 
مختلف دانست و ادامه داد: مدیریت شهرى زرین شهر با هدف معرفى 
هرچه بیشتر خطه طالیى ایران به گردشگران و همچنین به نمایش 
گذاشتن فرصت هاى سرمایه گذارى براى ســرمایه گذاران داخلى 
و خارجى در شانزدهمین نمایشــگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 
وابسته، حضورى فعال داشت. وى با بیان اینکه شهردارى زرین شهر 
در تالش است، اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند، عنوان کرد: با توجه 

به حضور شهرهاى مختلف ایران و همچنین کشورهاى همسایه در 
این نمایشگاه شهردارى زرین شــهر تالش کرد تا با تولید محتواى 
دیجیتال و ارائه پکیج هاى سرمایه گذارى و کتابچه هاى تدوین شده، 
فرصت هاى سرمایه گذارى شهردارى زرین شهر را به سرمایه گذاران 
بخش خصوصى به خوبى ارائه کند تا سرمایه گذاران سرمایه خود را در 
کمترین زمان به میدان بیاورند چراکه ما معتقد هستیم نباید عرصه 
سرمایه گذارى معطل طرح هاى نافرجام شــود. شهردار زرین شهر 
خاطرنشان کرد: با حضور سرمایه گذاران حوزه گردشگرى و تقویت 
زیرساخت هاى این حوزه زیر چتر حمایت و برنامه ریزى هاى مدیریت 
شهرى زرین شهر در دوره ششم، نوید روزهاى بهتر را به شهروندان 
مى دهیم. وى با بیان اینکه با جذب سرمایه گذاران خطه طالیى ایران 

را به شهرى ایده آل براى شهروندان و گردشگران تبدیل خواهیم کرد، 
گفت: خادمان شهروندان زرین شهر در شهردارى در تالش هستند 
با جذب ســرمایه گذاران به عرصه ســرمایه گذارى و اجرایى کردن 
بسته هاى سرمایه گذارى  تدوین شده امکانات و تاسیسات الزم براى 
توسعه پایدار صنعت گردشگرى در این شهر مهیا ساخته و جلوه اى تازه 
از زیبایى، تکنولوژى و همچنین ایجاد اشتغال و... توسعه پایدار اقتصاد 

شهرى را به شهر و در راس آن شهروندان  ببخشند.

فرماندار شهرستان لنجان  با اشــاره به روند حضور شهردارى هاى 
شهرستان لنجان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و 
صنایع وابسته، اظهار کرد: زیرساخت هاى فناورى، فرهنگى، اجتماعى 
و اقتصادى ایجاد شده در قرن بیست و یکم، صنعت گردشگرى را به 

یک واقعیت اجتناب ناپذیر در شــهرهاى جهان تبدیل کرده و نباید 
فراموش کرد این صنعت سبز با شــتاب باورنکردنى در حال فراگیر 

شدن است.
حمیدرضا محمدى فشارکى  با بیان اینکه گردشگرى و صنایع دستى 
حوزه اى با زنجیره اى گسترده از مشــاغل و کسب و کارهاست که 
ظرفیت بسیار باالیى در ارز آورى و ایجاد اشتغال دارد، افزود: شهرستان 
لنجان منطقه اى چهارفصل به شمار مى آید و با تاریخ تمدنى درخشان و 
برخوردارى از مناظر طبیعى و تاریخى مى تواند در جذب سرمایه گذاران 
حوزه گردشــگرى موفق عمل کرده و میزبان گردشگران داخلى و 
خارجى باشد اما متاسفانه در بخش صنعت گردشگرى نتوانستیم آنطور 

که باید دست آوردهاى الزم را به دست بیاوریم.
فرماندار شهرستان لنجان با اشــاره به برنامه هفتم توسعه که اخیرا 
توسط رهبر انقالب ابالغ شده است، تصریح کرد: معظم له بار دیگر 
در برنامه هفتم به توسعه صنعت گردشگرى و ترویج صنایع دستى 
تاکید داشته اند از سوى دیگر نگاه دولت سیزدهم نیز به نقش صنعت 

گردشگرى در توسعه و پیشرفت کشور بسیار ویژه است.
وى توسعه صنعت گردشگرى را یکى از محورهاى توسعه شهرستان 
لنجان دانست و ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع شهرستان لنجان 
با چهار شهر خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و 
صنایع وابسته حضورى فعال و چشمگیرى داشتند تا بتواند جایگاه خود 

را در صنعت گردشگرى ایران و جهان برجسته کنند.
محمدى اســتفاده از نوآورى در روایتگرى را در معرفى تاریخ، هنر 
و ارزش هاى فرهنگى بســیار حائز اهمیت دانســت و اضافه کرد: 
شــهردارى زرین شــهر با تکیه بر ظرفیت هاى خود گردشگرى، 
ســرمایه گذارى و همچنین تاریــخ و آداب و ســنن خطه طالیى 
ایران بازارهاى هــدف خود را در حــوزه ســرمایه گذارى با تولید 
محتــواى دیجیتال بــه خوبى مشــخص کرده بود کــه فرصتى 
ارزشــمند براى معرفــى ظرفیت هــاى بى بدیل خطــه طالیى

 ایران است.وى عنوان کرد: مدیریت شــهرى زرین شهر در حوزه 
جذب توریسم نیز اقدامات شایسته اى را براى معرفى ظرفیت هاى 

گردشگرى این شهر انجام داده است و براساس گزارشات ارائه شده 
براى حضور پررنگ تر و متفاوت تر زرین شهر در این دوره از نمایشگاه، 

از ماه ها قبل برنامه ریزى کرده بودند که بسیار حائز اهمیت است.
فرمانــدار شهرســتان لنجــان خاطرنشــان کــرد:  امیدواریم با 
برنامه ریزى هــاى صــورت گرفتــه نتایــج خوبــى را در جذب 
گردشــگر در بازار کوتــاه مــدت نــوروز و همچنین بــازار بلند 
مــدت ســرمایه گــذارى در حــوزه گردشــگرى در شــهرها و 
روســتاهاى شهرستان لنجان شــاهد باشــیم تا در نهایت تحولى 
شگرف در اقتصاد شــهرها و روستاهاى شهرســتان و شهروندان

 ایجاد شود.

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان در حاشیه 
بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع وابسته، 
اظهار کرد: بعد از تاخیرى که به دلیل شیوع ویروس کرونا در برگزارى 
نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع وابســته ایجاد شد، سال 
گذشته این نمایشگاه با فروکش کردن این ویروس منحوس برگزار 
شد، اما به دلیل وقفه اى که در برگزارى این رویداد ایجاد شده بود، از 

کیفیت الزم برخوردار نبود.
نادر آخوندى افزود: امسال این رویداد در حالى برگزار مى شود که شاهد 
حضور پررنگ استان ها، آن هم با کیفیت و ظرفیت زیاد هستیم و استان 
اصفهان نیز با تمام ظرفیت خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى 

گردشگرى و صنایع وابسته شرکت کرده است.

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان تصریح کرد: 
استان اصفهان در این نمایشگاه غرفه اى واحد در اختیار دارد و شاهد 

حضور تمام شهرستان هاى استان در این غرفه هستیم.
وى ادامه داد: تفاوت محسوسى که استان اصفهان نسبت به سال هاى 
گذشته با حضور در نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع وابسته 
دارد، ورود به صورت دیجیتال بوده که محتواى خوبى نیز تهیه شده 
است و شهرهاى شهرستان هاى استان به شکل قابل قبولى به این 

عرصه ورود یافته اند.
آخوندى اضافه کرد: استان اصفهان توانست با شعار «داستان هاى 
ناگفته» ظرفیت هاى گردشگرى این استان را احصا کند و در معرض 
دید عموم قرار دهد و امیدواریم در فرایندى که به دســتور استاندار 

استان اصفهان براى شناسایى ظرفیت هاى گردشگرى فراهم شده 
است بتوانیم بیش از پیش موفق عمل کنیم.

وى تاکیــد کرد: ایــن فراینــد از دى 1401 با برگــزارى همایش 
ظرفیت هاى سرمایه گذارى و ارتقاى بینش شهرداران به منصه ظهور 
رسید و بعد از نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع وابسته در سال 
آینده، با برپایى نمایشــگاه بین المللى ظرفیت گردشگرى در استان 
اصفهان، ادامه خواهد یافت و امیدواریم بتوانیم در جذب سرمایه گذار 

موفق عمل کنیم.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان شهرستان 
لنجان را یکى از شهرستان هاى توانمند استان در حوزه گردشگرى 
و سرمایه گذارى دانست و خاطرنشان کرد: شــهردارى زرین شهر 

به عنوان مرکز شهرستان به صورت ویژه و با تمام ظرفیت هاى خود 
براى معرفى هرچه بیشتر ظرفیت ها و توانمندى هاى این شهر و جذب 
 سرمایه گذار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 

وابسته حضور یافته است.
وى اضافه کرد: شهردارى زرین شهر با در اختیار داشتن نیروهاى جوان 
و شهردار جوان و متخصص توانسته است در احصاى ظرفیت هاى 
گردشگرى و ورود به عرصه هاى نوین گردشگرى و جذب گردشگرى 
موفق عمل کند، به گونــه اى که دو دفترچه ویژه گردشــگرى در 
زمینه هاى صنایع دســتى و ظرفیت هاى خود تهیــه و چاپ کرده 
اســت و امیدواریم با ادامه این روند و پیگیرى هاى انجام شده جذب 

سرمایه گذارى خوبى را در خطه طالیى ایران شاهد باشیم.

آخوندى تصریح کرد: زرین شهر ازلحاظ برندینگ شهرى نیز از ظرفیت 
زیادى برخوردار اســت و انتظار مى رود روى ایــن موضوع مهم نیز 
به صورت ویژه کار شود تا در عید نوروز شاهد حضور پرشور گردشگران 

در این دیار زرخیز باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى اصفهان در 
حاشیه بازدید از غرفه شهردارى زرین شهر در شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللى گردشگرى و صنایع وابسته، اظهار کرد: استان اصفهان 
ســال گذشــته در غرفه اى حدود 300 مترمربع به ارائه خدمات در 

نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع وابســته به گردشگران، 
ســرمایه گذاران و بازدیدکنندگان پرداخت، اما امسال با بهره گیرى 
از تجربه سال گذشته در قالب 16 غرفه جداگانه و با مساحتى بالغ بر 

2200 مترمربع حضورى متفاوت داشته است.
علیرضا ایزدى  افزود: براى حضور پرشور در این رویداد از اتفاق خوبى 
که در قالب قصه هاى نهان رخ داد استفاده شد و به نوعى بهره مندى 
از توان دیجیتال براى توســعه پایدار گردشــگرى شهرى در قالب

 Smart city مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان با اشاره 
به جهان هوشمند و تحول دیجیتالى در حوزه گردشگرى تصریح کرد: 
عصر حاضر عصر دیجیتال به شمار مى آید. از این رو ایجاد رقابت در 

صنعت گردشگرى گامى مهم در افزایش توریسم به شمار مى آید و 
براى اینکه بتوانیم در کورس رقابت با دیگر کشورهاى همسایه باقى 

بمانیم باید توان رقابتى خود را حفظ و تقویت کنیم.
وى ادامه داد: رقابت در صنعت گردشگرى امرى بسیار مهم و ضرورى 
به شمار مى آید. از این رو تاکید بســیارى بر حوزه دیجیتال در استان 
اصفهان وجود داشت که در این راستا با همدلى و همراهى شهرداران 
شهرهاى مختلف استان و همچنین تعامل بسیار خوب بین استاندارى 
و مجموعه سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان این مهم 

به منصه ظهور رسید.
ایزدى از آمادگى قابل قبول غرفه اســتان اصفهان براى میزبانى از 
سرمایه گذاران، بازدیدکنندگان و گردشگران خبر داد و اضافه کرد: در 

کنار معرفى دیجیتال ظرفیت هاى گردشگرى و سرمایه گذارى استان، 
شاهد بیان و روایت قصه هاى مختلف و جاذبه هاى متعدد شهرهاى 
استان ازجمله شهرســتان لنجان به عنوان یکى از شهرستان هاى 
برخوردار در حوزه گردشــگرى به ویژه در حوزه توریسم فرهنگى و 
همچنین اکوتوریسمى هستیم.وى تاکید کرد: با توجه به ظرفیت هاى 
زیاد زرین شهر، خطه طالیى ایران مى تواند به یکى از قطب هاى اصلى 

گردشگرى کشاورزى مبدل شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با حضور شهردارى زرین شــهر در شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللى گردشــگرى و صنایع وابسته ظرفیت هاى این 
شهر در قالب پکیج هاى سرمایه گذارى آماده شــده که در قالب دو 

کتابچه در کنار دیگر محتواهاى تولیدشــده دیگر شهرهاى استان 
با حضور استاندار اصفهان رونمایى خواهد شــد.وى افزود: نزدیک 
بودن به روزهاى نوروز، فرصتى بــراى بازاریابى و تبلیغات و عرضه 
توانمندى هاى شهر اصفهان و دیگر شــهرهاى توانمند این استان 
ازجمله زرین شهر را فراهم کرده است و امیدواریم با ارائه پکیج هاى 
سرمایه گذارى و کتابچه تدوین شــده فرصت هاى سرمایه گذارى 
شهردارى زرین شهر جذابیت پیدا کند و بسترهاى الزم را براى جذب 
گردشگران و سرمایه گذاران رقم بزند.ایزدى تصریح کرد: با ورود به 
عرصه سرمایه گذارى امکانات، تاسیســات الزم براى توسعه پایدار 
صنعت گردشگرى استان اصفهان به عنوان استان درجه یک در حوزه 

گردشگرى کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.

شهردار زرین شهر مطرح کرد؛ 

زرین شهر گنجینه اى ارزشمند از فرصت هاى سرمایه گذارى و پتانسیل هاى گردشگرى

فرماندار شهرستان لنجان: 

شهردارى زرین شهر در معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى گردشگرى اقدامات شایانى انجام داده است

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان: 

شهردارى زرین شهر در عرصه هاى نوین گردشگرى موفق عمل کرده است

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان:

 زرین شهر مى تواند به یکى از قطب هاى اصلى گردشگرى کشاورزى تبدیل شود
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***

***

***


