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درمان پاهاى ترك خورده با 9 راهکار خانگىقلع و قمع ویالهاى غیرمجاز منطقه سرشیرنسل بعدى لپ تاپ مایکروسافت لو رفتکاهش سن تقاضا براى جراحى بینى سالمتاستانتکنولوژى جهان نما

تاثیر زردچوبه بر 
رشد رگ هاى 

خونى

«حصه»، استیج مسئوالن شده است
3

7

روى خط مرگ 
با «ایربگ»

در تحقیقى که در مهندسى زیستى در دانشگاه کالیفرنیا 
انجام شد، دانشمندان از زردچوبه براى رشد رگ هاى 

خونى و سایر بافت ها استفاده کردند.
مهندسان زیستى از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید 

(ایاالت متحده آمریکا) کاربرد ترکیبى...

این روزهــا ویدئویى از یک خــودرو در فضاى 
مجازى وایرال شده است که به ادعاى راوى آن 
نشان مى دهد ایربگ یکى از خودروهاى وطنى 
بعد از واژگون شــدن و چند بار غلطیدن به این 
طرف و آن طرف باز نشــده و به گفته این راوى 

همچنان«سالِم سالم» است!  
البته گفته شده کسى در این حادثه آسیب ندیده 
اما مى دانیم ایبرگ هاى باز نشده همیشه هم تا 

این حد با انسان ها مهربانى نکرده اند.
همه ما مى دانیم «ایربگ» چیست اما مفهومى 

که این کلمه از ساعت 7 و 50 دقیقه ...

روزهاى جمع آورى زباله در شهر اصفهان تغییر مى کندروزهاى جمع آورى زباله در شهر اصفهان تغییر مى کند
معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کرد؛معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کرد؛

8

راز چرخش شهباززاده
 به سمت استقالل

اختالف مالى باشگاه پرسپولیس با مهاجم سپاهان اصفهان موجب 
شده تا زمزمه هایى از حضور دوباره این بازیکن در جمع آبى پوشان 

به گوش برسد.
سجاد شهباززاده که سابقه پوشیدن پیراهن تیم استقالل تهران 

را در کارنامه دارد و در شهرآورد...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

5 ماه از تصادف زنجیره اى بى سابقه در 
بهبهان گذشت و مقصر اصلى هنوز جان 

مى گیرد

فرونشست
 40 سانتیمترى در 
خیابان میرزاطاهر

زنگ هشدار را زدیم، اما بولدوزر تخریب بى محابا پیش آمد
در نشست خبرى تشکل هاى زیست محیطى درباره خشک شدن زاینده رود عنوان شد؛ 
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ماجراى بازگرداندن مرد جنجال ها به باالتر ماجراى بازگرداندن مرد جنجال ها به باالتر 
از فدراسیون فوتبال رسیداز فدراسیون فوتبال رسید

صداى پاى کى روش صداى پاى کى روش 
مى آید

معاون پرستارى وزارت معاون پرستارى وزارت 
بهداشت پاسخ مى دهد؛بهداشت پاسخ مى دهد؛

چرا چرا 50005000  
پرستار اخراج پرستار اخراج 

شدند؟شدند؟

2

فرمانده کل انتظامى کشور:فرمانده کل انتظامى کشور:

برخى ابعاد برخى ابعاد 
سرقت از بانک سرقت از بانک 

ملى هنوز ملى هنوز 
مشخص نشده مشخص نشده 

استاست

2

3

پل هاى غیر مکانیزه، بالى 
جان عابران!

ترویج خشونت در 
گیم نت ها؟!

3

زاینده رود زندگى مى خواهد! 
3

کنسرت اصفهان
 شهرام ناظرى 4 روز شد

3

ه کالیفرنیا 
گ هاى 

اید

7

ىىى

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد: 
1. اجراى عملیات نازك کارى طبقات مسکونى و نماى بلوك C مجتمع تجارى و مسکونى 

بلوك 20 نقش جهان (1401/01) 
* نحوه پرداخت به صورت 50 درصد نقد 50 درصد تهاتر*

خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید: 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 لغایت روز چهارشنبه 
مورخ 1401/04/01 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه 
و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 1401/04/04 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، 
میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف، به 

کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. 
تلفن: 36622001-031 (داخلى 155-115)

www.maskanesfahan.ir :آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان
 info@maskanesfahan.ir :ایمیل شرکت

شرکت عمران و مسکن اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى 

اتاق بازرگانى اصفهان به منظور بررســی و جمع بندي 
مشکالت فعاالن بخش خصوصی براى ارائه در نشست 
رئیس جمهور با فعــاالن اقتصادي اســتان، اقدام به 
برگزارى جلســه اى با حضور اعضاء هیئت نمایندگان و 
اعضاء منتخب کمیسیون هاى تخصصى پارلمان بخش 

خصوصى اصفهان نمود.
 به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، در 
این جلسه اهم مطالبات و پیشــنهادات پارلمان بخش 
خصوصى اصفهان در محورهاى درخواســت تفویض 
اختیار از مرکز به اســتان در حوزه هاى مختلف از جمله 
گمرك، مالیات، تامین اجتماعى، جهادکشاورزى، توجه 
ویژه به پروژه هاى زیرساختى اصفهان مانند پروژه انتقال 
آب، قطارپرســرعت اصفهان- تهران، توسعه ایرالین 
اصفهان، احداث شــهرك هاى تخصصى در حوزه هاى 
مختلف و ســایر مطالبات در زمینه هاى تولید، خدمات، 
گردشــگرى، تجارت بین الملل، زنجیــره تامین مالى 
باالخص موارد مربوط به تخصیص سهمیه مواد اولیه و 

فرونشست عنوان شد.
همچنین فعاالن اقتصادى اســتان ضمن ابراز نگرانى 
ازمشــخص نبودن برنامه دولت براى احیاء زاینده رود 
خواســتار جلوگیرى از بارگذارى غیرقانونى بر بســتر 
رودخانه، اجرایــى کردن مصوبات شــوراى عالى آب، 
شفاف کردن جدول عملیاتى منابع – مصارف آب، تعیین 
مجازات هاى بازدارنده براى قانون شکنان در این حوزه و 
استفاده از ظرفیت هاى مردمى در شناسایى و حفظ حریم 

برداشت از بستر زاینده رود شدند.
در ادامه جلســه صدور مجوز دهکده لجستیک، تسریع 
در ســاخت قطار پرسرعت شــیراز- اصفهان- تهران، 
تسریع در صدور مجوزات مناطق ویژه اقتصادى شرق و 
شاهین شهر، ایجاد میز دایمى اتاق بازرگانى اصفهان در 
وزارتخانه هاى اقتصادى، گمرك، سازمان امورمالیاتى و 
تامین اجتماعى، رفع نقایص بانک هاى استان در تهیه 
زیرساخت طرح تامین مالى زنجیره تولید، رفع نقایص 
عملکرد در ارایه تســهیالت به واحدهــاى تولیدى و 
حمایت از ســاخت شــهرك هاى طال، فوالد، اسکان 
اشتغال، ســنگ، هنر و صنایع دســتى، موزه و شهرك 
رفاهى ورزشى و اسکان اشــتغال از جمله پیشنهادات 
پارلمان بخش خصوصى اصفهان براى رفع مشکالت 

کالن فعاالن اقتصادى استان عنوان گردید.
همچنین در این جلســه ایجاد ســاز و کار بازسازى و 

نوســازى صنایــع در اســتان، افزایش کــف عرضه 
پتروشــیمى ها، پرداخت بدهى دولت بــه پیمانکاران 
بخــش خصوصى، تســهیل عضویت کشــاورزان در 
اتاق هاى بازرگانى، تصویب طرح بــورس اکولوژیک 
پیشنهادى از سوى اتاق بازرگانى اصفهان و اجازه اجراى 
آن به صورت پایلــوت در اصفهان، ضــرورت تجمیع 
اطالعات بهره برداران حوزه کشــاورزى، بازنگرى در 
اصالحیه قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، افزایش 

سقف تسهیالت پرداختى بانک ها به صاحبان کسب و 
کار، فعال شدن مجدد بســته هاى حمایتى دستگا هاى 
اجرایى از فعاالن اقتصادى، پیگیرى مشکالت مربوط 
به بیمه قالیبافان و کشاورزان و امکان انعقاد قراردادهاى 
توافقى بین صاحبان کسب و کار و این افراد، دریافت ایده 
شرکت هاى دانش بنیان به عنوان وثیقه تسهیالت نیز از 
راهکارهاى پیشنهادى فعاالن اقتصادى براى کمک به 

رفع مشکالت صاحبان کسب و کار استان بود.

در نشستى با حضور هیئت رئیسه کمیسیون هاى تخصصى و نمایندگان انجمن ها و تشکل هاى اقتصادى
 عضو اتاق بازرگانى اصفهان انجام شد؛

احصاء و بررسى مشکالت فعاالن اقتصادى 
استان براى ارائه به رئیس جمهور

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 
1401/04/04

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/04/05
دریافت اسناد : سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان(  داخلی 384  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/24

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال )

401-2-68/3
انجام امور ادارى و خدمات عمومى 
محور شرق آبفاى استان اصفهان 

(شامل مناطق : کوهپایه ، جلگه ، براآن 
و کرارج ، قهجاورستان ، جرقویه )

40,259,260,0081,337,777,000جارى

چاپ اولچاپ اول

اختال
شده
به

مدیر منطقه 14: مسئوالن به این محله مى آیند، پابه پاى ساکنان گریه مى کنند، عکس مى گیرند و مى روند. حصه  محلى 
براى «شوآف» شده است

کاهش صادرات استان اصفهان در 2 ماهه امسال استان
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برخى ابعاد سرقت از بانک 
ملى هنوز مشخص نشده است

چرا 5000 پرستار
 اخراج شدند؟

خبرخوان
کاهش سن تقاضا 
براى جراحى بینى 

  ایسنا | نایب رئیس و عضو هیئت مدیره 
انجمن راینولوژى، ایران را جزو کشورهایى با 
باالترین میزان عمل هاى جراحى بینى خواند 
و از کاهش ســن تقاضا براى انجام این عمل 
زیبایى در کشــور خبر داد. دکتر ابراهیم رزم پا 
درباره اقبال زنان و مردان به این عمل جراحى 
توضیح داد:حدودا 40 ســال پیش میزان عمل  
بینى در زنان با اختالف زیاد باالتر از مردان بود؛ 
ولى امروزه تغییرى که رخ داده این اســت که 
عمل بینى در مردان نیز زیادتر و اختالف کمتر 
شده اســت. رزم پا گفت: سن درخواست عمل 
پایین تر آمده  و متقاضى آن نیز در سنین پایین 
زیاد است. در گذشته حداقل سن 18 سال بود 
اما در حال حاضر بعد از دوران بلوغ در دخترها 
از 14 سالگى و در پســرها از 16 سالگى انجام 

مى شود.

امشب
 اََبرماه توت فرنگى 

  ایسنا |مدیــر انجمن نجــوم آماتورى 
ایران از مشاهده ابر ماه در عصر امروز سه شنبه، 
24 خرداد ماه خبر داد. مســعود عتیقى گفت: 
در ســاعت 16 و 22 دقیقه عصر روز سه شنبه 
24 خرداد، ماه به وضعیت ”مــاه کامل“ (بدر) 
مى رسد. وى توضیح داد: بومیان امریکا با توجه 
به فصل برداشت توت فرنگى، به اَبَرماه پیش 
رو، ”اَبَرماه توت فرنگــى“ مى گفتند و این در 
شرایطى اســت که در رنگ و یا شکل ماه این 

نامگذارى هیچ تاثیرى ندارد.

آقازاده همتى 
پروانه گرفت

  سینما روزان |شــوراى پروانه نمایش 
فیلم هاى سینمایى با صدور پروانه نمایش براى 
فیلم «ســتون14» به کارگردانى امیرحسین 
همتى موافقت کرد. امیرحسین همتى آقازاده 
عبدالناصر همتى کاندیــداى انتخابات 1400 
است که پیشتر تجربه بازى در سریالهایى مثل 
عملیــات 125 و دولت مخفــى، را در کارنامه 
داشته است. ناصر همتى در انتخابات 1400  در 
میان چهار کاندیدا، سوم شد. فیلم آقازاده همتى 
جشنواره فجر چهلم هم بود ولى از سوى هیات 

انتخاب رد شد.

چاه ژرف
 به آب رسید 

عملیات حفر نخستین چاه ژرف    انتخاب |
منطقه بلوچســتان در جنوب استان سیستان 
و بلوچســتان در شهرســتان مرزى سراوان با 
موفقیت به سرانجام رســید. فرماندار سراوان 
اظهار داشــت: پیش از ایــن 3 حلقه چاه ژرف 
براى نخستین بار در کشور در منطقه سیستان 
واقع در شــمال استان حفر شــده بود، اما چاه 
ژرف شهرستان سراوان نخســتین چاه ژرف 
منطقه بلوچستان و چهارمین چاه ژرف کشور 
محسوب مى شود. ســعید تجلیلى گفت: اولین 
آب چاه ژرف سراوان در عمق یک هزار و 370 
مترى زیر زمین استحصال شد که بعد از انجام 
آزمایش هاى الزم، موارد براى برنامه ریزى آتى 

در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت.

کرونا چندنفر را کشت؟
  ایسنا |بنابر جدیدترین آمار همه گیرى 
کرونا شــمار کل مبتالیان به این بیمارى در 
جهان تاکنون به 540 میلیون و 562 هزار و 504 
نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 331 هزار و 
506 نفر نیز تأیید شده است. آمریکا با بیش از 
87 میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانى 
همچنان در صدر فهرست کشورهاى درگیر با 

این بیمارى قرار دارد.

گام بعدى دولت 
براى اصالح اقتصادى 

  همشهرى انالین |معــاون اول رئیس 
جمهور گفــت: گام بعــدى دولت بــراى اصالح 
اقتصادى کشور، افزایش ارزش پول ملى، سرمایه 
گذارى ها، کاهش نرخ تــورم و مدیریت و هدایت 
نقدینگى در کشور اســت. محمد مخبر  ادامه داد: 
ناتوانى اقتصادى کشــور در زمینه سرمایه گذارى 
یکى از مشــکالت چند ســال اخیر بوده تا جایى 
که نرخ اســتهالك از میــزان ســرمایه گذارى 
پیشى گرفته اســت و در کنار این مسئله افزایش 
نرخ تــورم و ارز و همچنین ســوء مدیریت ها در 
هدایت نقدینگى به ســمت تولید و سرمایه گذارى 
در طول ســالیان گذشــته از جمله مشــکالتى 
اســت که دولت با برنامه ریزى مناســب در صدد 
اتخاذ اقدامــات و برنامه ریزى هــاى الزم براى 

حل آن است.

پیشنهاد روس ها
براى دوستان 

رییــس دوماى دولتى روســیه    عصر ایران|
پیشنهاد تشــکیل یک گروه هشــت کشورى از 
کشــورهاى مســتقل و بزرگــى کــه در جنگ 
تحریم ها علیه روسیه مشــارکت نمى کنند را داده 
است. ویاچســالو ولودین اظهار داشــته با ادامه 
سیاست هاى تحریمى غرب، کشــورهایى که تا 
کنون از شرکت در ”جنگ تحریم ها“ علیه روسیه 
خوددارى کرده اند، براى تشکیل یک گروه ”هشت 
بزرگ جدید“ با مسکو تحت فشار قرار مى گیرند. 
او نوشت:“ گروه هشت کشورى که در جنگ هاى 
تحریمى شــرکت نمى کنند - چین، هند، روسیه، 
اندونزى، برزیل، مکزیک، ایران، ترکیه - متشکل 
از کشورهایى است که مایل به ایجاد گفتگوى برابر 

و روابط متقابل سودمند هستند.“

پایان فروش نان 
در سوپرمارکت ها ؟ 

  باشگاه خبرنگاران جوان |مشــاور وزیر 
امور اقتصادى و دارایى گفت: فرآیند بازفروش نان 
به شرط ثبت هویت در ســامانه مربوطه، مانند قبل 
انجام خواهد شــد. آقاى محمد جــالل گفت: فعًال 
بحثى در خصوص نــرخ آزاد نان نشــده و تصمیم 
گیرى آن با وزارت صمت است. در موضوع مصارف 
پرحجم مانند کسب و کارها، نهادها، مصارف سوپر 
مارکت ها و خرید هاى پرحجم رفتــار غیر متعارف 
محسوب مى شود مگر اینکه فرد خریدار یکبار هویت 
خود را به عنوان یک کسب و کار، نهاد یا مرکزى که 
باز فروشــى نان را انجام مى دهد، در سامانه تعبیه 
شــده ثبت کنند؛ لذا هیچ نگرانى نباید داشته باشند 
و همان فرآیند ســابق ادامه پیدا مى کند و مشکلى 
پیش نخواهد آمد. از16 اردیبهشــت امسال، طرح 
آزمایشى هوشمندسازى یارانه نان در استان زنجان

 آغاز شد.

نگرانى روزنامه اصولگر 
از فرار نخبگان

  روزنامه رسالت | واقعیت تلخى که نشان 
مى دهد، مهاجرت نخبگان نه تنها معکوس نشده، 
بلکه ابعاد تازه اى پیدا کرده و آن هم اشاعه این پدیده 
به مقطع دانش آموزى است که سبب گسترش دایره 
خروج اســتعداد هاى برتر ایرانى به خارج از کشور 
شده و چنانچه این روند ادامه یابد، جدا از هدر رفت 
هزینــه هایى که طى ســال هــاى تحصیل براى 
آموزش و تربیت این افراد صرف شــده اســت، مى 
تواند ظرف چند سال آینده کشور را با بحران کمبود 
نیروى انســانى متخصص و ماهر به عنوان یکى از 
اساسى ترین شاخص هاى توســعه یافتگى مواجه 
کند. بر اساس آخرین آمارهاى رصدخانه مهاجرت 
ایران، 37 درصد از دارندگان مــدال در المپیادهاى 
دانش آموزى، 25 درصد از مشموالن بنیاد نخبگان و 
15 درصد از رتبه هاى زیر هزار کنکور سراسرى مقیم 

کشورهاى دیگر هستند.

فرمانده کل انتظامى کشــور گفت که تحقیقات درباره 
سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملى ایران 
هنوز ادامه دارد و برخى ابعاد و زوایاى دیگر این سرقت 
هنوز مشخص نشــده اما مى توان گفت که 90درصد 

پرونده حل شده است. 
سردار حسین اشترى ادامه داد: این سرقت حرفه اى و 
پیچیده بود و افراد درگیر در آن تجربه و سابقه داشتند و 
متاسفانه ضعف ها و خالءهاى امنیتى به سارقان کمک 
کرد. وى ادامه داد: هنوز متهمان دیگرى وجود دارند و 
زوایاى دیگرى مانده اما 90 درصد کار انجام شده است. 
این موضوع فشار زیادى به ما وارد کرد و افراد مالباخته 

نیز  عذاب مى کشیدند. در نهایت وقتى که اموال مردم 
به دستمان رسید و کشف شد، چند برابر از شادى مردم 

خوشحال شدیم.
اشترى در ادامه گفت: ما منتظریم مقدار باالى کشف 
شده توسط بانک مرکزى تعیین تکلیف شود و به همین 
دلیل ما مقدار و ارزش آن را اعالم نکردیم تا ازســوى 
خود بانک اعالم شــود. این اموال صورت جلســه و 
به نمایندگان بانک تحویل شــد تا بررســى  و تحویل 
بازماندگان شود. مردم و مسئولین نیز در روزهاى اخیر 
یه ما لطف داشتتد. مردم پس از کشف اموال خوشحال 

شدند.

معاون پرستارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: 5 هزار پرستار اخراج شده از ســوى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى شاغل در بیمارســتان ها، نیروهاى طرحى 
بودند و بر اساس قوانین طرح آنها پایان یافته است.عباس 
عبادى افزود: پایان یافتن طرح پرستاران اقدام قانونى است 
و هیچ کوتاهى در این زمینه از ســوى دانشگاه هاى علوم 
پزشکى صورت نگرفته و باتوجه به شیوع همه گیرى کرونا 
در بیش از 2 سال بر اساس توافق پرستارى که دوره طرح را 
مى گذراند و بیمارستان، اشتغال این نیروها بر اساس شرایط 
این بیمارى تمدید شد.عبادى تاکید کرد: اکنون 16 هزار 
پرستار طرحى در بیمارستان ها مشغول بکار هستند و 8 هزار 

پرستار طرحى دیگر فعالیتشان تمدید شده است.
به گفته وى، 8 هزار پرستار طرحى دیگر در 2 ماه آینده در 
بیمارستان ها مشغول بکار مى شوند که باید پس از پایان 
یافتن طرحشان بیمارســتان محل کار خود را ترك کنند.
معاون پرستارى اظهار داشت: پرســتارانى که در دوران 
کرونا فعالیت داشــتند 20 امتیاز در آزمون استخدامى به 
آنها تعلق مى گیرد.محمد میرزابیگى، رئیس سازمان نظام 
پرســتارى هفته گذشــته گفت: با فروکش کردن کرونا، 
مسئوالن به تعدیل نیروهاى جذب شده پرداختند که طبق 
آمار به دســت آمده تعداد این عزیزان حدود 5 هزار نیروى 

پرستار تعدیل شده است.

سهیل سنایى

این روزها ویدئویى از یک خــودرو در فضاى مجازى 
وایرال شده است که به ادعاى راوى آن نشان مى دهد 
ایربگ یکى از خودروهاى وطنى بعد از واژگون شدن و 
چند بار غلطیدن به این طرف و آن طرف باز نشده و به 

گفته این راوى همچنان«سالِم سالم» است!  
البته گفته شــده کسى در این حادثه آســیب ندیده اما 
مى دانیم ایبرگ هاى باز نشده همیشه هم تا این حد با 

انسان ها مهربانى نکرده اند.

همه چیز از زمستان شروع شد
همه ما مى دانیم «ایربگ» چیســت اما مفهومى که 
این کلمه از ســاعت 7 و 50 دقیقه  صبح روز دوشنبه 
بیستم دى ماه 1400 پیدا کرد با همه آنچه تا پیش از آن 

مى دانستیم توفیر دارد.
 در این روز و ساعت بود که 59 خودرو در بهبهان قربانى 
یک تصادف زنجیره اى عجیب شدند که به جان باختن 
5نفر و مصدومیت 41نفر منجر شد. اما آنچه این تصادف 
زنجیــره اى را از همه تصادف هاى مشــابه آن مجزا 
مى کرد، جداى ازتعداد زیاد خودروهایى که به هم خورده 
بودند، افشاگرى بى سابقه رئیس پلیس راهور بود که دو 
روز بعد از وقوع حادثه، صراحتًا پرده از بى کیفیت بودن 
خودروهاى داخلى برداشــت و اعالم کرد در تصادف 

بهبهان ایربگ هیچ کدام از خودروها باز نشده بود!
از آن روز کشــمکش بین خودروســازان و پلیس باال 
گرفت. کار به جایى رسید که مقامات ارشد پلیس از هیچ 
فرصتى براى انتقاد از خودروسازانى که خودروهاى بى 
کیفیت و «ایربگ باز نشو» را روانه خیابان ها مى کنند 
فروگذار نکردند و خودروسازان هم کم از خجالت پلیس 
درنیامدند. مشخصًا دررابطه با تصادف در بهبهان، دبیر 
انجمن خودروســازان ایران اعالم کــرد اتفاقًا ایربگ 
یکى از خودروها بازشذه و مابقى هم یا ایربگ نداشته 
اند یا جورى تصادف کرده اند که ایربــگ ها نباید باز 

مى شده است!

ادعاى نماینده مجلس، پاسخ پلیس
5 ماه بعد از حادثه بهبهان، روز یکشــنبه همین هفته 
رئیس پلیس راهور آمار عجیب و غریبى از خودروهاى 

تصادفى ارائه کرد که ایربگ آنها در لحظه وقوع تصادف 
باز نشده است. به گفته سردار سید کمال هادیانفر، فقط 
در یکى از پارکینگ هاى خودروهاى تصادفاتى، 107 
دستگاه خودرو وجود داشت که تمامًا از زاویه جلو یعنى 
از زاویه مناسب تصادف کردند، اما ایربگ 97 دستگاه 

خودرو باز نشده بود.
در واقع این مقام ارشــد پلیس کشــور پاسخ مصطفى 
میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
را مى داد که  در واکنش به مســئله باز نشــدن ایربگ 
خودروهاى داخلى در تصادفات جاده اى مدعى شده بود: 
« کسانى که مدعى باز نشدن ایربگ خودروها هستند، 
خودشان در این تصادفات مقصرند! » میرسلیم پلیس 
راهنمایى و رانندگى را متهم کرده بود که از عبور و مرور 
خودروها در جــاده هاى مه آلود (ماننــد جاده بهبهان) 
جلوگیــرى نمى کند و بعد مدعى بازنشــدن ایربگ ها 

مى شود. 
این نماینــده مجلس که به حمایت بــى چون و چرا از 

خودروسازان داخلى مشهور است به این هم اشاره کرد 
که حتى به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، 
این  نقص فنى در 100 خودرو بین 900 هزار خودروى 

تولید شده، آمارى ناچیز است!
رئیس پلیس راهور اما معتقد است چنین اظهاراتى تنها 
به یک دلیل ایراد مى شــود؛ این که افرادى در بحث 
خودرو سود و منفعت دارند؛ یعنى یا در موضوع خودرو، 
محل درآمد دارند یا کارخانه دار هستند. او البته شخص 
میرسلیم را متهم نکرد اما معتقد است کشور ما در تولید 
خودرو در دســته اى قرار مى گیرد کــه صنعت مونتاژ 
را اولویت قــرار داده وبراى همین بــه چنین روزى در 
خودروسازى افتاده است: «در دنیا سه دسته در صنعت 
خودرو فعالیت دارند. یک دســته تولیدکننده، مبتکر و 
خالق هستند، دسته دیگر مانند صنعت خودرو در چین، 
کپى کار بوده و کار شبیه سازى را انجام مى دهند و دسته 
ســوم نیز مونتاژکار بوده و قطعات را کنــار هم مونتاژ 

مى کنند که کشور ما نیز در بخش سوم فعالیت دارد.»

 واژه اى که تکرارى نمى شود
«ایربــگ»؛ کلیــد واژه تصادفــات و جروبحث هاى 
مسئوالن؛ ابزارى که قرار بود امنیت رانندگان را تضمین 
کند اما نکرد؛ واژه اى که 5 ماه اســت بى کیفیت بودن 
خودروهاى وطنى را معنا کرده؛ و این چند سئوال رئیس 
پلیس راهور که فعًال بى پاســخ مانده است: «چرا ارابه 
مرگ تولید مى کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمى شود؟ 
چرا وزارت صمت کنترل نمى کنــد؟ بگوییم رانندگان 
دقت نداشــته اند درست اما ســازمان هاى مربوط چه 

نقشى دارند؟»
«ایربگ»؛ واژه اى که در 5 ماه گذشــته بارها و بارها 
شنیده ایم، درباره اش خوانده ایم و حاال بیشتر از اصل 

تصادف، از این واژه مى هراسیم. 
این، تیتــر روزنامه «وطن امــروز» بعــد از تصادف

 زنجیره اى بهبهان است: «ایرمرگ». یک کلمه در 6 
حرف اما با دنیایى مفهوم که درست بودنش ماه هاست 

ثابت شده است.

5 ماه از تصادف زنجیره اى بى سابقه در بهبهان گذشت و مقصر اصلى هنوز جان مى گیرد

روى خط مرگ با « ایربگ»

یکى از وزراى ُپرحاشیه و هزینه ساز دولت سیزدهم در روز هاى آتى با 
هیئت دولت خداحافظى خواهد کرد.

چندى است که مجلس شوراى اسالمى عزم خود را براى استیضاح این 
وزیر به دالیل متعددى همچون اتّخاد تصمیمات نادرست و حاشیه ساز 
که موجب اعتراض بازنشستگان محترم و نیز نابسامانى هاى متعدد در 
کشور شده است جزم کرده  اما آیت ا... رئیسى با مشورت ویژه معاون اول 
رئیس جمهور و نیز نهاد هاى امنیتى، به این تصمیم رســیده که اولین 

تغییر در کابینه نه با استیضاح که با برکنارى وى رقم خورد.
بنا بر این گزارش، ایــن تصمیم به وزیــر ُپرحاشــیه و عالقه مند به 
فعالیت هاى توئیترى نیز ابالغ شده و او نیز در روز هاى اخیر طى جلسه 
محرمانه اى با مدیران نزدیک و حلقه اول خــود در وزارتخانه، از آن ها 

خداحافظى کرده است.
در همین راستا، برخى از مشاوران و مدیران جوانى که هزینه هایى را در 
همین دوران کوتاه وزارت بر روى دست وزیر جوان و بى تجربه گذاشته 
بودند حاال در تقّالى رایزنى و البى سنگین هستند تا قبل از برکنارى، 
به عضویت هیئت مدیره هاى هولدینگ هاى پولدار و مهم زیرمجموعه 

وزارت مزبور در آیند.
نکته جالب توجه اینجاســت که قرار اســت این وزیر ُپرچالش پس از 

برکنارى از وزراتخانه، مسئولیت جدیدى را در دولت به عهده بگیرد!

در حالى کــه برخى فروشــندگان از افزایش قیمت آب هاى بســته 
بندى خبر داده اند، اما دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب هــاى معدنــى و آشــامیدنى مــى گویــد: امســال، آب هاى 
بســته بندى افزایش قیمت داشــتند اما افزایش قیمــت در قیمت 
تمام شــده تولید اعمال شــده و مصرف کننده در حــال حاضر باید 
آب بســته بندى 1/5 و نیــم  لیترى را بــه ترتیب کمتــر از 6000 و 
4000 تومــان، یعنى کمتر از قیمت مصرف کننده ســال گذشــته،

 بخرد.
به گفته پیمان فروهر، هشــت ماهه اول سال 1400 قیمت آب بسته 
بندى 1/5 لیترى 6000 و نیم لیتــرى 4000 تومان بود. اما چهار ماه 
پایانى سال فقط قیمت تولیدکننده درج مى شــد و بعد دوباره قیمت 

مصرف کننده اضافه شد.
دبیر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان آب هــاى معدنى و 
آشامیدنى در ادامه با بیان اینکه رقیب آب هاى بسته بندى، آب شرب 
شهرى اســت که در 90 درصد مناطق ایران وجود دارد، تصریح کرد: 
تولید کنندگان عالقه اى به افزایش قیمت ندارند، چرا که محصوالت 
به راحتى حذف مى شــوند. مــردم جایگزین مرغ و گوشــت ندارند، 
اما جایگزین  آب بســته بندى را دارند. بنابرایــن افزایش قیمت تیغ 

دولبه است.

سه سرکرده اصلى باند سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملى شعبه 
دانشگاه در تازه ترین اعترافات خود مدعى شدند فقط 300 میلیون تومان 
از اموال سرقتى به اضافه 180 ســکه طال را خرج کرده اند و مقدارى از 
دالرها به ارزش 50 میلیون تومان را نیز به عمه شــان به عنوان کادوى 

تولد هدیه داده اند.
10 متهم این باند در تهران و شهر هاى اطراف و سه نفر از آنها در ترکیه 
بازداشت شدند. بررسى ها نشان مى داد که سردسته هاى این باند سه برادر 
به همراه یکى از اقوامشان بوده اند. در تحقیقات یکى از متهمان گفت: بعد 

از سرقت به دو نمایشگاه اتومبیل رفته و با پرداخت 180 سکه دو خودروى 
خارجى از دو نمایشگاه خریدارى کردیم. به غیر از 180 سکه، 300 میلیون 
تومان از این پول هاى سرقتى را خرج کردیم. 250 میلیون تومان را براى 
بدهى هایمان دادیم و 50 میلیون تومان دیگر را هم به عمه مان به عنوان 

هدیه تولد دادیم.
متهم جوان گفت: مقدارى از طالهایى را که در فرودگاه کشف شده قرار 
بود بستگان و دوستانمان به عنوان طالهاى شخصى از کشور خارج کنند 

و مقدار دیگر را هم با کمک یک قاچاقچى از مرز خارج کنیم.

روزنامه  حامى دولت رییســى از وضعیت اقتصادى کشور گالیه کرده است. 
روزنامه اصولگراى خراســان نوشت: ســریال «خانه به دوش» را که حمید 
لوالیى در آن نقش آقا ماشاا... داشت و رضا عطاران آن را ساخته بود، حتما به 
خاطر دارید. سریالى که سال 1383 از تلویزیون پخش شد و در آن آقا ماشاا...

به عنوان نماینده قشر ضعیف جامعه به مردم معرفى شد.
حاال کاربران شبکه هاى اجتماعى با بازنشر تصاویرى از این سریال نوشته اند 
که آن سال آقا ماشااهللا در حالى نماینده قشر ضعیف جامعه بود که مالک یک 
خانه حیاط دار بود و یک وانت هم براى کاسبى در اختیار داشت اما حاال افرادى 

که این وضعیت را داشته باشند فاصله زیادى با قشر ضعیف جامعه دارند.
کاربرى در همین رابطه نوشــته اســت: «ببین کارمون به جایى رسیده که 
حسرت قشر ضعیف جامعه در ســال 1383 رو مى خوریم بر عکس شعارها 

کاش به عقب برگردیم.»

هدیه  دزدان جنجالى بانک ملى به عمه شان!

مردم آرزو دارند به
 آقا ماشاا...  برسند!

اولین وزیر کابینه رییسى 
خداحافظى کرد؟

تمایلى به افزایش قیمت آب 
معدنى نیست 
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فرونشست 40 سانتیمترى 
خیابان میرزاطاهر

نرخ  جدید کرایه تاکسى هاى 
اصفهان ابالغ شد

کنسرت اصفهان شهرام ناظرى 
4 روزشد

کنسـرت موسیقى اسـت شـهرام ناظرى با همراهى 
گروه موسیقى مولوى در سـالن سیتى سنتر اصفهان 
برگزار مى شود. رضا فروزنده، تهیه کننده این کنسرت 
به ایسـنا گفت: بـر اسـاس برنامـه ابتدایى قـرار بود 
کنسرت اسـتاد شـهرام ناظرى در روزهاى 24، 25 و 
26 خردادماه در سـالن سـیتى سـنتر اصفهان برگزار 
 شـود، اما با توجه به اسـتقبال صـورت گرفته، عالوه 
بر سـه روز یادشـده، یک روز دیگر یعنى روز بیسـت 
و نهم خردادماه نیز به اجرا اضافه شـده اسـت و چهار 
شـب در خدمت اسـتاد ناظرى خواهیم بود و در شب 
آخر کنسـرت نیز مراسـم نکوداشـت اسـتاد ناظرى 

برگزار خواهد.

احتکار 41 خودرو 
صفرکیلومتر در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامى اسـتان از کشف 41 دستگاه 
خودروى صفر کیلومتر داخلى در یک پارکینگ طبقاتى 
خبر داد. سردار محمدرضا هاشمى فر افزود: ماموران پس 
از انجام تحقیقات الزم طى هماهنگى با مرجع قضائى 
از این پارکینگ بازدید کردند که در نهایت از 41 دستگاه 
انواع خودروهاى صفر کیلومتر تولید داخل که از مدت ها 
قبل در این مکان نگهدارى شده بودند، کشف شد. وى 
ارزش خودروهاى احتکار شـده را بالغ بـر 120 میلیارد 

ریال اعالم کرد.

قلع و قمع ویالهاى غیرمجاز 
منطقه سرشیر 

مدیرعامـل شـرکت آب منطقه اى اصفهـان گفت: 
با دسـتور دادسـتان، قلع و قمع ویالهاى غیر مجاز 
منطقه سرشـیر آغاز و طى یک روز 81 اخطار کتبى 
به متصرفان ابالغ شد. حسن ساسانى اظهار داشت: 
با حضور نماینده دادسـتان، براسـاس قانون اخطار 
کتبى به کلیه مالـکان یا متصرفان حریـم رودخانه 
زاینده رود که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز 
نسـبت به احداث ویال، باغ در منطقه قلعه سرشـیر 
اقدام کرده بودند، قلع و قمع انجام شـد. وى با بیان 
اینکه بنرهاى اخطارى هشدار دهنده در سطح شهر 
پیربکـران و ورودى منطقه رفاهـى و تفریحى قلعه 
سرشیر نیز نصب شده است، خاطرنشان کرد: منطقه 
رفاهـى و تفریحى قلعـه سرشـیر در 15 کیلومترى 
شهر اصفهان متعلق به بخش خصوصى در فضایى 
به مسـاحت 60 هکتار در شـهر تاریخى پیر بکران 

احداث شده است.

کمبود 16هزار معلم
 در اصفهان

معاون تربیت و سـالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اسـتان اصفهـان گفـت: آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان 16هـزار معلم کمبـود دارد و ایـن وضعیت 
بحرانى اسـت. آذرکیوان امیرى پور گفت: کمبود 16 
هزار معلم در مقاطع مختلف آموزش و پرورش استان 
اصفهان به ویـژه دوره ابتدایى به یـک چالش جدى 
تبدیل شده است. وى  گفت: به زودى حدود یک هزار 
دانشـجومعلم به کمک آموزش و پرورش مى آیند در 
حالى که این تعداد افـراد جوابگوى کمبـود 16 هزار 

معلم نخواهد بود.

نصب گیت در 24 ورودى 
بازار 

معاون حمل ونقل و ترافیک شـهردار اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه بارانداز اکثر کسبه بازار از دو محور اصلى 
هندوها و قلندرها اسـت، این دو محور بـا به کارگیرى 
نیـرو و مابقى محورهـا با نصـب گیـت و راه بند جهت 
ایمنى سازى بازار کنترل مى شـود. حسین حق شناس 
گفت: مسـیر براى ورود آسـان تجهیزات آتش نشانى، 
نیروى انتظامى و راهنمایى و رانندگى از 24 ورودى باز 
شده اسـت و همچنین پارکینگ هاى محله ها در زمان 
وقوع حادثه به صـورت رایگان در اختیـار عوامل فوق 

قرار مى گیرد.

نصف جهان   با توجه به پایان امتحانات و فرا رسیدن 
اوقات فراغت، جوانان ونوجوانان تمایل زیادى براى 

حضور در گیم نت ها دارند.
این مجموعه هاى بازى معموال بدون اینکه نظارتى بر 
آنها شود دستگاه ها را در اختیار کودکان قرار مى دهند 
و در برخى موارد جنبه خشن بازى هایى که انتخاب 

مى شود بسیار باال است.
از آن جایى که با پیشــرفت روزافزون تکنولوژى و 
گســترش فرهنگ «گیمینگ» در بین نوجوانان و 

جوانان و ظهور مدل هاى جدیدى از بازى هاى گروهى 
و تحت شبکه به عنوان یک سرگرمى مدرن و نیز ورود 
ایران به بازار تولید محصوالت مشابه منجر شده که 
این صنعت رو به رشد و فراگیر شود باید نظارت ها هم 

باید به شکل جدى انجام شود. 
 لذا توجه بــه این صنــف و نظارت و ســاماندهى 
مجموعه هاى گیم سنتر یا گیم نت مى تواند نه تنها 
سبب پیشرفت و رونق این شغل شود بلکه گامى جدى 

در جهت سالم سازى فضاى این مجموعه ها باشد.

ترویج خشونت در گیم نت ها؟!

نصف جهان    در بســیارى از خیابان هاى اصفهان 
که با حجم باالیى از تردد خودروها در آن ها روبرو 
هســتیم پل هاى عابر پیاده غیر مکانیزه وجود دارد 
و این مســاله تردد ســالمندان را با مشکل مواجه

 کرده است.
این موضوع همواره به عنــوان یک دغدغه جدى 
براى قشر معلول و سالمند شهر مطرح بوده است به 
طورى که عبور از  این پــل هاى غیر مکانیزه براى 

اقشار خاص غیر ممکن است.

بدون شک پل هاى عابر پیاده در نقاط پر خطر نصب 
مى شــوند و براى کاهش خطرات عبور از خیابان، 
توصیه مى شود که شهروندان از این پل ها استفاده 
کنند، اما زمانى که امکانى براى تردد ســالمندان 
و معلوالن از روى آنها وجود نــدارد، آن ها مجبور 
مى شــوند راهکار پر خطر را انتخــاب کنند و مثًال 
رسیدن به یک ایســتگاه اتوبوس سعى مى کنند از 
خیابان عبور کنند و این مساله مشکالت و خطرات 

جانى بسیارى به دنبال دارد.

پل هاى غیر مکانیزه، بالى جان عابران!

نصف جهان     در حالى که تنها چند روز به سفر 
ریاست جمهورى به اصفهان باقى مانده است، 
روزنامه «اصفهان زیبا» در چهار هزار و سیصد 
و پانزدهمین شماره خود بیشتر مطالبش را به 
موضوع زاینده رود اختصاص داده است. این 
روزنامه وابسته به شهردارى اصفهان عکس 
صفحه اول خود را به همراه تیتر درشتى با این 
عنوان که «بى زاینده رود زنده نمى مانیم» به 
همین موضوع اختصاص داده و در صفحه 6 
خود به شکل جدى ترى به این موضوع پرداخته 
ینــده رود بــه  و نوشته: «ایــن روزهــا زا

شــاه بیت تک تــک جمله هــاى مســئوالن 
شــهرى و استانى تبدیل شده است؛ رودى که 
سال هاسـت ناى نفس کشیدن ندارد و همین 

نبودنش هم نفــس شهر را گرفته است.»
 این روزنامه از زبان محسن سلیمانى، عضو هیئت 
علمى گروه دانشگاه نوشته: «در اصفهان در 
بخش آب و هوا با مشکالت عدیـده اى روبــه 
رو هسـتیم؛ بنابرایــن یکى از مطالبات اصلى 
مـردم و جامعه دانشگاهى، این است که سهم 
اصفهان، به ویژه سهم محیط زیسـت از منابــع 

آبى مشخص شود.»

زاینده رود زندگى مى خواهد! 

«مسئوالن تنها به این محله مى آیند، پابه پاى ساکنان 
گریه مى کنند، عکس مى گیرنــد و مى روند، از این رو 

محلى براى «شوآف» مسئوالن شده است.»
اینها بخشــى از توصیف مدیر منطقه 14 شــهردارى 
اصفهان از محله «حصه شــمالى» است؛ محله اى که 
در شمال شرق اصفهان واقع شده است و به دو بخش 
شــمالى و جنوبى تقسیم مى شــود و از کمترین سرانه 

خدماتى برخوردار است. 
مشکالت حصه چیزى نیست که از دید مسئوالن پنهان 
مانده باشد، این منطقه زیرساخت فرهنگى، فرهنگسرا 
و ورزشگاه ندارد، مطالبه 60 ساله مردم آن تعیین تکلیف 
زمین هاى اوقافى آن است، خواسته اى که تاکنون اقدام 
مؤثرى از سوى مســئوالن براى رفع آن انجام نشده 
است. از سوى دیگر کمبود گشــت هاى پلیس و نبود 
ایستگاه نیروى انتظامى در این منطقه، عامل رشد آمار 

خالف شده است.
از آنجا که مدیریت شهرى ششم اصفهان محله محورى 
را به عنوان شعار خود انتخاب کرده تا شهردارى بتواند 
سطح محله هاى این شهر را به منزلت شهروندان نزدیک 
کند؛ هر سال دو محله مورد توجه ویژه مدیریت شهرى 
قرار مى گیرد که امسال، حصه شمالى یکى از دو محله 

منطقه 14 به این منظور است.
محمدمهدى کریمــى، مدیر منطقه 14 شــهردارى 
اصفهان به ایمنا مى گوید: ســال گذشــته از شهردار 
اصفهان درخواســت کردم کــه اجراى ایــن طرح از 
منطقه 14 آغاز شــود، لذا براى آغاز محله محورى وارد 
بحرانى ترین نقطه شــهر یعنى محله «حصه شمالى» 
شدیم، محله اى که از نظر تمام شاخص هاى محرومیت، 
مظلومیت و دیگر مولفه هاى منفــى محله ها، در رده 
نخست قرار دارد و شرایط آن از محله حصه جنوبى نیز 

بحرانى تر است.
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان با بیان اینکه 10 محله 
از محله هاى دوازده گانــه این منطقه داراى محرومیت 
است، تصریح مى کند: در راســتاى اجراى پروژه هاى 
محله محــورى در حصه شــمالى تحقیقاتى همچون 
نیازسنجى و نظرســنجى از جهاد دانشگاهى، معاونت 

فرهنگى شــهردارى این منطقه و دفاتر تسهیل گرى 
انجام شــد و پس از انجام تحقیقات الزم در خصوص 
نیازهاى حصه شمالى، ســه محور اصلى با عنوان هاى 

امنیت، هویت و تفریح براى رفع این نیازها ترسیم شد.
وى با بیان اینکه حصه شــمالى ته نشــین شده تمام 
نازیبایى هاى شهر اســت، مى گوید: از کارتن خوابى تا 
اعتیاد و دیگر آســیب هاى اجتماعى در حصه شمالى 
وجود دارد و این محله «حیاط خلوت» این آسیب هاى 
شده است؛ کمتر از 10 درصد کارتن خواب هاى حصه از 
اهالى این محله هستند و سایر آنها از دیگر نقاط کشور 
همچون کهکیلویه و بویراحمد، دزفول و شهرکرد به این 

محله مى آیند.
کریمى تصریح مى کند: ساکنان محله حصه، از حدود 
20 تا 25 سال گذشته درخواست تأسیس یک کالنترى 
در این محله را مطرح کرده اند، اما هر بار با پاسخ منفى 
از سوى مسئوالن مربوطه روبه رو شده اند، زیرا تأسیس 
کالنترى فرایندهایى دارد که بخشــى از آن در حوزه 

اختیارات درون استانى نیست.
وى با بیان اینکه حصه «استیج» مسئوالن شده است، 
تصریح مى کند: مســئوالن تنها به این محله مى آیند، 
پابه پاى ســاکنان گریه مى کنند، عکــس مى گیرند و 
مى روند، از این رو محلى براى «شــوآف» مســئوالن 
شــده اســت. کریمى تصریح مى کند: در حال حاضر 
هویت بخشى به محله حصه، در بروکراسى هاى ادارى 
متوقف شده است و گرنه تا پیش از عید نوروز اقدامات مد 

نظر را انجام مى دادیم.

«حصه»، استیج مسئوالن شده است

دفاع از زاینده رود، تالش براى اقناع مخالفان، مخاطب قرار 
دادن رییس جمهور براى جارى شدن زاینده رود و تقاضاى 
جلوگیرى از توسعه صنعت و بارگذارى بر روى رودخانه، 
همه محتواى نشســت مطبوعاتى چهار تشکل زیست 

محیطى در آستانه هفته محیط زیست با خبرنگاران بود.  
22 سال پیش تشکل هاى محیط زیستى بیانیه اى منتشر 
کردند و هشدار دادند که زاینده رود با مشکالت جدى مواجه 
خواهد شد. در آن زمان زاینده رود به واسطه بندزنى رودخانه 
پر آب تر به نظر مى رسید و به گفته مهدى بصیرى رییس 
هیات مدیره جمعیت پیام ســبز عده اى با دیدن آن فکر 

کردند که اصفهان این میزان آب را نیاز ندارد. 
او گفت که بحران زاینده رود برخالف اعتقاد عوام از سال 
72 که بیشترین بارندگى را داشتیم شروع شد و مسئوالن 
آن زمان به تقالى این تشکل ها توجه نکرده اند تا حاال 
که به واسطه توسعه غلط صنعت دچار کمبود آب شده ایم. 
حرف هاى او زمانى ابعاد جدى ترى به خود گرفت که با 
خطاب قرار دادن باالترین مقام اجرایى کشور گفت: باید 
از رییس جمهور بخواهیم که حق اصفهان را به دیگران 
نبخشند و این اولین مطالبه باشد؛ بعد از آن باید تاکید کنیم 
که اصفهان دیگر جاى توسعه صنعت به ویژه صنایع آب 
بر را ندارد: «اصفهان در حال نابودى است و آثار فاخر این 
شهر در حال تخریب بوده در حالى که چاره کار مشخص 

است و باید وارد عمل شد.»
او با بازگشــت به دو دهه قبل ادامــه داد: در همان زمان 
معتقد بودیم که تمام مشکالت محیط زیستى از توسعه 
غلط شروع مى شود و به همین دلیل نسبت به کمبود آب 
هشدار دادیم اما توجهى نشد و باالخره رودخانه زاینده رود 

در سال 79 خشکید. 
او در ادامه سخنانش به اشــتباهاتى اعتراف کرد که در آن 
زمان باعث شــده زاینده رود به این وضعیت برسد:« همه 
ما اشــتباهى در گذشته داشتیم که مســئله محیط زیست 
را به مردم تفهیم نکردیم، ما تریبون و بودجه اى نداشــتیم 
که این کار را به صورت گسترده انجام دهیم، اگرچه در حد 
توان خود فعالیت هایى انجام دادیم. سال هاى زیادى مرتب 
گفتند خشکى زاینده رود به خاطر خشکسالى است در حالى 
که این حرف اشتباه بود. طى سال هاى گذشته بارندگى ها 
هم نوسان داشــت و قرار بود کمبود آب در سال هاى کم 
بارش از طریق سد تامین شــود ولى در سال هاى پر بارش 
شروع به فروختن آب کردیم  و در نهایت به اینجا رسیدیم.» 
حشــمت ا... انتخابى، فعــال محیط زیســت و بنیانگذار 
جمعیت طبیعت یــاران دومین فردى بود کــه از مطالبات

 انجمن هاى محیط زیســتى صحبت کرد. او در پاسخ به 
سوال «نصف جهان» درباره اینکه 22 سال است یک بیانیه 
به عنوان مرجعى براى مطالبات آب و زاینده رود صادر شده 
است اما چرا طى بیش از دو دهه فریاد تشکل هاى محیط 
زیســتى راه به جایى نبرده گفت: ما زنگ هشدار را به صدا 
درآوردیم، اما بولدوزر توسعه و تخریب بى محابا پیش مى آمد. 
در شرایط کنونى ما حداقل باید وظایف و تکالیف قانونى را 

یادآور شویم، اگرچه هر روز بار جدیدى بر دوش زاینده رود 
مى گذارند. درست است شرایط به نفع ما پیش نرفته، اما نباید 

ناامید شویم و باید بیشتر تالش کنیم.
در ادامه این جلســه، مهمترین پرســش و پاســخ میان 
نمایندگان تشکل ها و خبرنگاران، حول محور زاینده رود، 
حضور ریاست جمهورى در اصفهان بود. همان فحواى 
کالم این چهار تشــکل براى رسیدن به هدف که چیزى 
جز مطالبه گرى نیســت؛ مطالبه اى که باید به امیدوارى 
اضافه شود تا بتواند رنج روزهاى اصفهان را مرهم ببخشد.

همان خواسته اى که محمد کوشافر، فعال محیط زیست، 
عضو جمعیت پیام سبز و استاد دانشگاه نیز با بیان آن گفت: 
ما فقط یک خواسته از رییس جمهور داریم و آن هم جریان 

یافتن دائمى آب در زاینده رود است.
وى با طرح این سوال که آیا اصفهان با این وضعیت زیست 
محیطى هنوز توان توسعه دارد یا خیر گفت: اگر توان دارد 
باید دالیل آن منتشر شود و اگر ندارد باید از مراجع ذى ربط 

علت موافقت با توسعه هاى جدید پیگیرى شود.
نفر بعدى عبدالحسین میرمیران، مدیرعامل جمعیت امید 
دوستداران زاینده رود بود که با گرفتن تریبون تکلیف همه 
را روشن کرد و گفت: «ما اینجا جمع شده ایم که مشکالت 
زاینده رود را حل کنیم و هیــچ نگاه قومیتى و جغرافیایى 
نداریم چون معتقدیم به زاینده رود بایــد به عنوان یک 

حوضه طبیعى نگاه کرد.»
وى با اشاره به اینکه در قوانین ما به صورت متقن و صریح 
موضوع آب ذکر شده و قوانین خوبى در زمینه توزیع آب 
داریم تصریح کرد که از جمله ماده 158 و 159 قانون مدنى 
و قانون توزیع عادالنه آب که طى ســه تا چهار دهه اخیر 

این قوانین زیرپا گذاشته شده و به این شرایط رسیده ایم.
میرمیران اضافه کرد: از جمله اشکاالت در موضوع آب و 
زاینده رود تصویب قانون استقالل آب بود در حالى که تا 
قبل از آن حوضه هاى آبریز به صورت کلى اداره مى شدند 
از آثار شروع اجراى این قانون صدور مجوزهاى غیر قانونى 
در باال دست تحت عنوان توسعه کشاورزى بود در حالى که 
هر توسعه کشاورزى در باال دست دو و نیم برابر در پایین 
دست تبعات خشکى به همراه داشــت و باعث شد عدم 

تعادل در منابع و مصارف زاینده رود به وجود آید.
مدیر عامل جمعیت امید دوستداران زاینده رود با اشاره به 
اینکه در این سال ها وعده و وعیدهایى داده شد که هیچ 
وقت عملى نشد مثل تونل ســوم کوهرنگ و بهشت آباد 
افزود: از اوایل دهه 80 معیشت کشاورزان به خطر افتاد و 
اعتراضات آنها شروع شد. این جریان منجر به مصوبه اى 
در شوراى عالى آب شد که مى توانست راهگشا و کلیدى 
براى حل مساله زاینده رود باشــد اما متاسفانه 9 سال از 

مصوبه مى گذرد و هنوز اجرا نشده است.
وى به برداشت هاى زیرزمینى و فشار به سفره هاى آب 
زیرزمینى اشاره و اظهار کرد این اتفاقات تبعات بسیار بدى 
به دنبال داشت از جمله فرونشستى که دامنگیر اصفهان 
شده اســت و اگر فکرى نشــود باعث نابودى اصفهان 

خواهد شد. 

میرمیران با بیان اینکــه هر دولتى خشکســالى را تیتر 
کارهایش کرده و پشت این کلمه پنهان مى شود گفت: این 
در حالى است که در حوضه زاینده رود خشکسالى نداریم 
چون بارش هاى 40 و 50 ساله همیشه نوسان داشته اما 

هیچ وقت باعث این وضعیت نشده است. 
وى با بیان اینکه اطالعات زاینده رود روشن و بارگذارى هاى 
جدید پیش روى ماست گفت: این موضوع چیزى نیست که 
پنهان باشد در باال دست زاینده رود در هر دو استان منابع و 
مصارف و اضافه شدن روز افزون مصارف جدید مشخص 

است اما کارى انجام نمى شود . 
میرمیران به دو ســال پیش هم نقــب زد زمانى که آیت 
ا...رئیســى به عنوان رئیس قوه قضائیه به اصفهان آمد و 
جلسه اى با کشاورزان برگزار شد که در آن جلسه مسائل 
کشاورزان مطرح شد. در آن زمان  رئیسى فى المجلس به 
حجت االسالم اژه اى، معاون وقت قوه قضائیه ماموریت 
داد که کمیته اى با دعوت از وزیر نیرو، رؤساى دادگسترى 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى، استانداران اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى، نمایندگان مجلس و نمایندگان 
کشاورزان ایجاد شود تا به راه حلى برسند، اما به گفته مدیر 
عامل جمعیت امید دوستداران زاینده رود تا اکنون اتفاقى 

نیفتاده است.
به گفته میرمیران سال گذشته نیز رئیس جمهور به مرکز 
مطالعات استراتژیک ریاســت جمهورى دستور بررسى و 
ارائه راه حل عملى براى وضعیت زاینده رود را داد، همچنین 
وزیر نیرو در سفرى به اصفهان در سال گذشته در استاندارى 
قولى داد و قرار شد به یکى از معاونان خود حکم ویژه براى 
پیگیرى مســئله زاینده رود بدهد، ولى هنوز هیچ اتفاقى 
نیفتاده اســت. وى ابراز امیدوارى کرد در سفر پیش روى 

رئیس جمهور به اصفهان همه این موارد یادآورى شود.
این مسائل به گفته مرتضى چگونى، مدیرعامل جمعیت 
صلح با طبیعت به خاطر عادى شــدن مشــکل خشکى 
زاینده رود، اتفاق افتاده است و همین باعث شده که با وجود 
سفرهاى مسئوالن به اصفهان اتفاق خاصى نیافتد:« ما 
با مسائل و مشکالت زیســت محیطى زیادى در استان 
اصفهان دست به گریبانیم. وقتى این مسائل و مشکالت 
حل نشود در کوتاه مدت به بحران و در بلندمدت به منازعه 
تبدیل مى شــود، در عین حال آنچه این مسائل را تشدید 

مى کند روزمرگى مدیریتى و اجرایى در استان است.»
وى بر بازخوانى مسئله توسعه به صورت جدى در استان 
اصفهان تأکید کرد:« سال گذشــته تعداد روزهاى پاك 
اصفهان کمتر از انگشتان دســت بود. در همین شرایط 
شهردارى اصفهان شعار شهر زندگى مى دهد، اما زندگى 
با چه کیفیتى؟ آیا ســند و راهبرد مشخصى براى توسعه 
صنعتى داریم و آیا توســعه مبتنى بر آمایش سرزمین و 

ظرفیت استان است؟
مدیر عامل جمعیت صلح با طبیعت در پایان به 500 صنعت 
آلوده شناخته شده در اصفهان اشاره کرد که سال ها توسعه 
یافته و در کنار آن محیط زیست هر روز عقب افتاده و دود 

آن اکنون به چشم مردم مى رود.

در نشست خبرى تشکل هاى زیست محیطى درباره خشک شدن زاینده رود عنوان شد؛ 

زنگ هشدار را زدیم  اما بولدوزر 
تخریب بى محابا پیش آمد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان گفت: نرخ هاى جدید کرایه انواع تاکسى هاى شهر 
پس از تصویب مراجع ذى ربط به سازمان تاکسیرانى ابالغ 

شد.
محمد پرورش اظهار کرد: سازمان تاکسیرانى طبق وظیفه 
قانونى خود تعرفه کرایه تاکسى را اسفندماه سال گذشته براى 
ارائه به مراجع ذى ربط تهیه و پیشنهاد داد، اما به جهت سیر 
مراحل قانونى، روند تصویب الیحه نرخ تا حدودى طوالنى 
شد. وى افزود: در نرخ هاى تصویب شده فعلى، موارد فنى 
و عوامل تأثیرگذار بر نرخ بررســى و ارزیابى شد، همچنین 
براى نخســتین بار در خطوط ویژه نظرات رؤساى خطوط 

نیز دریافت شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى تصریح 
کرد: برچسب نرخ هاى کرایه در انواع کاربرى تاکسى خطى، 
گردشى و دربستى در اسرع وقت تهیه و توزیع مى شود و تمام 
تاکسیرانان موظف به نصب آن و دریافت مبلغ کرایه طبق 
تعرفه هستند. وى با بیان اینکه بازرسان سازمان تاکسیرانى 
به صورت میدانى بر اجراى دقیق نصب برچسب نرخ هاى 
کرایه و دریافت آن نظارت مى کنند و با متخلفان برابر قانون 
برخورد خواهند کرد، گفت: شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف مى توانند موارد را اعالم و ثبت کنند تا در اسرع 

وقت رسیدگى الزم انجام شود.

مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان با تایید 
فروریختن یکباره 40 سانتیمتر از زمین خیابان میرزاطاهر، 
علت وقوع حادثه را نه شکستگى لوله بلکه فرونشست زمین 

عنوان کرد.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: دلیل فرونشست خیابان 
میرزاطاهر اصفهان به علت خشکســالى، تخلیه منابع زیر 
زمینى و برداشت بى رویه آب است. وى با بیان اینکه ظهر روز 
یکشنبه فرونشست زمین را در یکى از خیابان هاى اصفهان 
گزارش کردند، گفت: در پى اعالم حادثه تیمى متشکل از 
آب و فاضالب و شهردارى اصفهان به محل اعزام و بررسى 
علمى را در خصوص تاثیرات فرونشست روى آن منطقه آغاز 

کردند. مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اعالم 
کرد: شهردارى اصفهان چند وقتى است روى پهنه بندى و 
نرخ فرونشست زمین در شهر اصفهان به مطالعه پرداخته  
که 30 درصد آن انجام گرفته اســت. وى گفت: همچنین 
در دســتور کار کارگروه کم آبى وزارت نیرو، مقرر شد نقشه  
فرونشست زمین در اســتان اصفهان را تهیه و نرخ آن را در 
نقاط مختلف مشخص کنند. شیشه فروش با اشاره به اینکه 
دشت مهیار، فالورجان، بادرود و اردستان بیشترین میزان 
فرونشســت را دارد، ادامه داد: تاکنــون 27 جى پى اس در 
مناطق مختلف اصفهان نصب شده است و  نرخ فرونشست 

زمین را تعیین مى کنند.

دریا قدرتى پور
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اینستاگرام قصد دارد به کاربران خود این امکان را بدهد تا کنترل بیشترى بر محتوایى که در نتایج جستجو و 
بخش  پیشنهادها مى بینند، داشته باشند.

اینســتاگرام اعالم کرد که  قابلیت کنترل محتــواى حســاس (Sensitive Content Control) خود را 
به روزرسانى و گسترش مى دهد تا به کاربرانش اجازه دهد کنترل بیشترى بر میزان محتواى حساسى که در 
بخش هاى مختلف این پلتفرم نظیر اکسپلور، بخش جستجو، ریلزها و صفحات هشتگ مشاهده مى کنند، 
داشته باشند. انتظار مى رود نسخه به روزرسانى شــده ویژگى کنترل محتواى حساس در هفته هاى آینده در 

دسترس همه  کاربران اینستاگرام قرار بگیرد.
اسکرین شات هاى منتشر شده نشان مى دهد که این قابلیت به روزرسانى شــده تنها محتواى حساب هاى 
کاربرى که دنبال نمى کنید را به شما نشان نمى دهد و این قضیه در مورد حساب هاى کاربرى که دنبال مى کنید، 
صدق نمى کند. اینستاگرام گفته است که محتواى حساس مى تواند شامل پیام هاى خشونت آمیز فیزیکى و 
همچنین محتواهایى باشد که مواردى مانند دخانیات یا استفاده غیرمجاز از برخى از دارو ها و همچنین استفاده 

از اسلحه را تبلیغ مى کند.
این قابلیت به روزشده همچنین سه گزینه  کنترل بیشتر (More)، استاندارد (Standard) و کمتر (Less) را به 
کاربران ارائه مى دهد. گزینه ى More محدودیت محتواى کمترى دارد و بنابراین احتماًال محتواى حساس 
بیشترى را خواهید دید. گزینه Standard گزینه میانى است که تنها به برخى از محتواى حساس اجازه نمایش 
مى دهد. و گزینه  Less داراى محدودیت هاى محتوایى بیشــترى است و این به این معنى است که احتماًال 
محتواى حساس کمترى را خواهید دید. باید خاطر نشــان کنیم که کاربران زیر 18 سال نمى توانند گزینه  

More را فعال کنند.

کاربران مى توانند به تنظیمات این قابلیت از طریق مسیر زیر دسترسى داشته باشند:
 Sensitive Content بخش < Account بخــش < Setting آیکون پروفایل > منو > بخش تنظیمات یا

Control

در سالى که گذشت، اینستاگرام پلتفرم خود را با ارائه ى قابلیت هاى جدید و کاربردى به یکى از محبوب ترین 
اپلیکیشن هاى جهان مبدل کرد. مدیران این شرکت دوست دارند تا این روند رو به جلوى خود را حفظ کرده 
و با انتشار قابلیت هاى بیشتر به تعداد کاربران خود اضافه کنند. در همین راستا، اینستاگرام قابلیت جدیدى را 
براى کاربرانش عرضه کرده که به طور خودکار زیرنویــس را به ویدیو ها اضافه مى کند. این قابلیت جدید در 
حال حاضر تنها براى برخى زبان ها فعال شده ولى اینستاگرام وعده داده که به زودى زبان هاى بیشترى را به 

این قابلیت اضافه خواهد کرد.
این قابلیت از فناورى هوش مصنوعى بهره مى برد، بنابراین در ابتدا ممکن است زیرنویس ها کامل نباشد ولى 
به مرور و با یادگیرى هوش مصنوعى، کیفیت آن ها بهتر خواهد شد و زبان هاى بیشترى به آن اضافه مى شود.
اضافه شدن زیرنویس خودکار براى کاربرانى که از مشکالت شنوایى رنج مى برند بسیار مفید است. همچنین 
پیش از این تولیدکنندگان محتوا مجبور بودند به صورت دستى زیرنویس به محتواى ویدیویى خود اضافه کنند 

که اکنون با این ویژگى بسیار خوب، فرآیند کار آن ها ساده تر خواهد شد.
در جدیدترین گزارشات به این نکته اشاره شده که این پلتفرم متعلق به متا به زودى قابلیت جمع آورى کمک 
مالى را به بخش ریلز اپلیکیشنش اضافه خواهد کرد.  کاربران بیش از 30 کشور در سراسر جهان مى توانند با 
قرار دادن لینک مخصوص به بیش از 1.5 میلیون موسسه  خیریه در دنیا کمک مالى کنند.  اینستاگرام اعالم 
کرد که تاکنون بیش از 4 میلیون نفر از طریق اینستاگرام و فیسبوك بیش از 150 میلیون دالر براى محافظت 

از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمى کمک مالى کرده اند.
سامانه  هشدار امبر (Amber Alerts)، قابلیت جدید دیگرى از اینستاگرام است که به زودى در اختیار کاربران 
برخى از کشــورها قرار مى گیرد. این هشدار که از ســال 1996 در ایاالت متحده آمریکا آغاز به کار کرد، در 
کانال هاى رادیویى، شبکه هاى تلویزیونى و سایر رسانه ها پخش مى شــود تا به پیدا شدن کودکان گمشده 

کمک کند. 
در همین راستا، اینستاگرام قصد دارد تا هشدار آمبر را وارد فید اصلى خود کند. در حال حاضر قابلیت مذکور 
براى کاربران آمریکایى فعال شده و اینســتاگرام اعالم کرده که طى دو هفته آینده کاربران 25 کشور دیگر 
جهان نیز مى توانند از هشدار امبر استفاده کنند. این اقدام در واقع نشان مى دهد که چگونه اپلیکیشن هایى مانند 

اینستاگرام به زیرساخت هاى ارتباطى اساسى در دنیاى مدرن امروزى تبدیل شده اند.

 متقاضیان استفاده از ســرویس ترابرد شماره تلفن همراه 
مى توانند با مراجعه حضورى به دفاتر امور مشترکین یا پایگاه 
اینترنتى اپراتورى که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه اش 
را دارند، از شرایط ترابرد شماره مطلع شده و درخواست خود 

را ثبت کنند.
 Mobile Number) ترابرد یا انتقال شــماره تلفن همراه 
Portability)، قابلیتى است که به کاربران امکان مى دهد 

بتوانند با حفظ شماره، اپراتور تلفن همراه خود را تغییر دهند، 
با این قابلیت، کاربر براى تغییر اپراتور خود، نیازى به تغییر 
شماره تلفن همراه و اطالع رسانى هاى پس از آن ندارد. بر 
همین اساس اگر از هزینه، کیفیت، تنوع خدمات و پوشش 
دهى اپراتور خود راضى نیستید، مى توانید بدون دغدغه  تغییر 
شماره، از سرویس هاى جذاب و کاربردى سایر اپراتورهاى 

تلفن همراه استفاده کنید.
طرح MNP پیش از بهره بردارى 
تجارى، به منظور ارزیابى دقیق 
شرایط و پارامترهاى مورد نظر و 

بررسى اشکاالت احتمالى، به مدت 
یک ماه و نیم به صورت آزمایشــى اجرا شد. در 

این بازه زمانى اشــکاالت نرم افزار و میزان قابلیت اعتماد 
آن در فرایند اجرا مورد بررســى قرار گرفته و در تعامل با 
اپراتورهاى تلفن همراه ، اشکاالت فنى برطرف شد. با تست 
نسخه نهایى نرم افزار، طرح ترابردپذیرى شماره هاى تلفن 
همراه، از شهریور سال 1395 به طور رسمى در کشور مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
متقاضیان براى درخواســت ترابرد شــماره مى توانند به 
آدرس پایگاه اینترنتى اپراتورهاى تلفن همراه، در شرکت 
ارتباطات ســیار ایران به آدرس join.mci.ir، در شرکت 
خدمات ارتباطى ایرانسل به آدرس eform.irancell.i و 
rightel.ir/ در شــرکت خدمات ارتباطى رایتل به آدرس

mnp مراجعه کنند.

 سواالتى که ممکن اســت درباره طرح 
ترابردپذیرى پیش بیاید

اما متقاضیان براى انجام ترابرد شــماره تلفن همراه خود 
چگونه باید اقدام کنند؟ متقاضیان ترابرد شماره مى توانند با 
مراجعه حضورى به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتى 
اپراتورى که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه اش را دارند، از 
شرایط ترابرد شماره مطلع شده و پس از تأیید شرایط و ارائه 

اطالعات الزم، درخواست خود را ثبت کنند.
مشترکان پیش از ثبت تقاضا براى ترابرد شماره باید به چند 
نکته توجه کنند، مشترکان ســیم کارت هاى دائمى  براى 
مهاجرت به اپراتور دیگر، باید بدهى کارکرد خود را پرداخت 
کنند چون پس از آن، اپراتور فرآیند انتقال را انجام خواهد 
داد. لذا باید به صورت حساب اولیه اعالم شده از سوى اپراتور 
فرستنده و پرداخت آن در مهلت24 ســاعت توجه کنند. 
همچنین میزان اعتبار سیم کارت هاى اعتبارى، بعد از ترابرد 
صفر مى شود لذا مشترکان سیم کارت اعتبارى باید اعتبار 

سیم کارت خود را پیش از ترابرد مصرف کند.
هر مشترك براى هر شماره مى تواند حداکثر دوبار در سال 
تقاضاى ترابرد شماره داشته باشد. براى اولین درخواست 

ترابرد به اپراتور دیگر، فرد متقاضى مى بایست حداقل سه 
ماه مشترك اپراتور فعلى بوده و از فعال  بودن سیم کارت وى 
نیز سه ماه سپرى شــده باشد. درخصوص درخواست هاى 
بعدى ترابرد مشترك، تنها فعال  بودن سیم کارت (بدون قید 

بازه زمانى سه ماهه) کافى است.
شماره مشترك پس از ترابرد تغییر نمى کند و پس از ترابرد، 
مشــترك مى تواند همانند سایر مشــترکین اپراتور جدید 
(اپراتور پذیرا) از تمامى  محصوالت و خدمات اپراتور بهره مند 
شود. همچنین سیم کارت دائمى  تنها به سیم کارت دائمى  
و سیم کارت اعتبارى تنها به ســیم کارت اعتبارى امکان 
ترابرد دارد. پس از درخواست ترابرد و تا زمان فعال سازى 
ســیم کارت جدید در اپراتور پذیرا، رومینــگ بین الملل و 
تماس با خارج از کشور براى ســیم کارت قبلى مشترکین 
دایمى  مسدود خواهد شد. از آنجایى که هر مشترك 
در هر اپراتور نهایتــًا مى تواند 
10 شماره تلفن همراه 
(اعم از اعتبارى و دائمى) 
را در اختیار داشته باشد، 
لذا امــکان ترابردپذیرى 
مشترکى که در اپراتور پذیرا 10 

دارد، وجود ندارد.ســیم کارت 
دریافت درخواست مشترکین توســط اپراتورها در خارج از 
ســاعات و روزهاى کارى، مى تواند انجام شود، اما بررسى 
درخواست ترابرد شماره توســط مرکز مدیریت ترابرد، در 
ساعات و روزهاى کارى یعنى شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح 

تا 5 بعدازظهر انجام مى شود.
از زمان ثبت تقاضاى مشترك براى انجام ترابردپذیرى تا 
فعال سازى سیم کارت، فرایند ترابرد براى سیم کارت هاى 
اعتبارى حداکثر تا دو روز و براى ســیم کارت هاى دائمى، 
حداکثر تا سه روز انجام مى شــود. همچنین براساس سند 
قواعد تجارى طرح ترابردپذیرى، پس از ارسال درخواست 
مشترك در ساعات ادارى توسط اپراتورمقصد، مرحله تایید 
اولیه براى مشترکین اعتبارى توسط اپراتور مبدا حداکثر 24 
ساعت و براى مشترکین دایمى  حداکثر 48 ساعت انجام 
خواهد شد تا چنانچه مشکالت حقوقى و مالى براى انجام 

طرح، وجود دارد توسط مشترك، حل شود.

دالیل رد درخواســت مشترك 
براى ترابرد شماره

درخواست ترابرد شــماره ممکن 
اســت به پنج دلیل رد شود که در 
صورت وجود هر کدام از این دالیل 
اپراتور باید علت رد درخواســت 
را به مشــترك اعالم کند. اولین 
دلیل، عدم احراز هویت مانند عدم 
تطابق مشــخصات اعالم شــده 

با مشخصات دارنده شــماره؛ عدم 
تطبیق ماهیت حقوقــى و حقیقى؛ 
شماره مجوزدار و شــماره گروه دار 

است.
شماره مجوزدار، شماره هاى مربوط 

به مشترکینى اســت که برابر قرادادهاى منعقده با اپراتور، 
براى خروج از اپراتور فعلى باید نسبت به عمل به تعهدات 
برابر با شرایط فسخ قرارداد خود اقدام کنند. اپراتور به منظور 
استفاده از این کد جهت رد درخواست ترابرد مشترك، باید 
قبل از ارائه این نوع شماره ها از ســازمان تأییدیه مربوطه 
را اخذ کرده باشد. شــماره گروه دار، شماره هاى مربوط به 
مشترکینى است که ســیم کارت آنها به دستور سازمان یا 
نهاد خاصى جهت بهره بردارى فعال شده است و بدون تأیید 
آن نهاد امکان خروج از شبکه اپراتور را ندارند. شماره هاى 
گروه دار شامل شــماره هاى تســت، کارکنان اپراتورها و 
نمایندگان فروش اپراتورها که توسط اپراتور به آنها واگذار 

شده، است.
عدم رعایت ترابرد نظیر به نظیر مثل درخواســت ترابرد از 
ســیم کارت دایمى به اعتبارى و بالعکس هم یکى  دیگر از 
دالیل رد درخواست ترابرد است. دلیل دیگر، احکام صادره 
از سوى مراجع ذیصالح؛ از جمله مسدودى با نامه قضایى؛ 
یا مسدودى به دالیل اعالم شــده از سوى سازمان تنظیم 

مقررات.
یکى  دیگر از دالیل درخواست ترابرد، فعال بودن کمتر از 
3 ماه سیم کارت شماره مورد درخواست براى ترابرد (این 
3 ماه به فعال بودن شماره مربوطه با مالکیت یک شخص 
حقوقى/ حقیقى و تنها براى اولین ترابرد لحاظ مى شود)؛ 
همچنین در صورت دایمى  بودن سیم کارت و عدم پرداخت 
به موقع صورت حساب اولیه صادره از اپراتور فرستنده توسط 
مشترك (این مورد براى مشترکین اعتبارى اعمال نخواهد 

شد) این درخواست رد مى شود.

آیا امکان انصراف از ترابرد وجود دارد؟
درصورت انصراف مشــترك از درخواســت خود در حین 
مراحل ترابرد، مشــترك مى تواند تا قبل از شروع فرایند 
اجرا یعنى 15 دقیقه قبل از قطع سیم کارت قبلى، با مراجعه 
به اپراتور پذیرا درخواســت انصراف خــود را اعالم کند. 

مشترك از طریق کد گزینه انصراف براى 

رهگیرى تا زمان فرآیند اجرا روى پرتال اپراتور پذیرا فعال 
است.

درصورت انصراف پس از انجام ترابرد، مشــترك مى تواند 
درخواست بازگشت به اپراتور قبلى را با مراجعه به آن اپراتور 
به عنوان ترابرد جدید انجام دهد، که در این صورت مشترك 
مى تواند بــدون محدودیت زمانى به شــبکه اپراتور قبلى 
بازگردد. در صورتى که اپراتور قبلى، اپراتور پایه مشــترك 
نباشــد، محدودیت تعداد ترابرد در ســال (دو بار در سال) 

رعایت مى شود.
در فرآیند ترابرد، پس از طى مراحل ثبت درخواست و احراز 
هویت، باید سیم کارت اپراتور جدید به مشترك تحویل داده 
شود و بعد از آنکه سیم کارت قبلى مشترك، غیرفعال شد، 
سیم کارت جدید فعال مى شود. نحوه تحویل سیم کارت بنا بر 
تصمیمات اپراتورها متفاوت است. فرآیند تحویل سیم کارت 
خام به مشــترك، به دو صورت انجام مى شــود، مشترك 
مى تواند به دفاتر امور مشترکان مراجعه کرده و بعد از ثبت 
درخواست خود و طى کردن مراحل احراز هویت، سیم کارت 
جدید را فعال کند و یا اپراتور پذیرا از طریق شرکت پست یا 
شرکت هاى طرف قرارداد خود، سیم کارت جدید را، پس از 
احراز هویت، تحویل مشترك دهند تا پس از تایید دریافت، 

سیم کارت قبلى غیرفعال شود.
مشترك دو بار در ســال مى تواند از سرویس ترابرد شماره 
استفاده کند و هزینه ها و تعرفه هاى خدمات پس از ترابرد 
تغییر مى کند، پس از ترابرد، مطابق بــا تعرفه هاى اپراتور 
پذیرا (جدید) هزینه هاى تمامى  خدمات محاسبه مى شود. 
با ترابرد شدن شماره تلفن همراه، تمامى  اطالعاتى که از 
قبل روى سیم کارت وجود داشت مانند دفترچه تلفن حذف 
مى شود، زیرا تعویض سیم کارت مانند سوزاندن سیم کارت 
قبلى و دریافت سیم کارت جدید است. عالوه بر اینکه براى 

سیم کارت هاى اعتبارى، میزان اعتبار نیز صفر خواهد شد.
متقاضیان استفاده از سرویس ترابرد شماره، براى اطالع از 
جزییات سرویس و مزایا و معایب آن باید بدانند اپراتورهاى 
تلفن همراه موظف هســتند قبل از اجراى ترابردپذیرى، 
جزئیات این طرح و نحوه استفاده از ســیم کارت جدید را 
از طریق درج در پورتال و یا ارایــه اطالعات در دفاتر امور 
مشترکین براى متقاضیان، اطالع رســانى کنند. در حال 
حاضر نیز اطالعات الزم در قالب راهنما و سواالت متداول 
در پورتال اپراتورهاى تلفن همراه بارگذارى شده است.

متقاضیانى که در صورت برخورد با مشکل 
در فرایند درخواست سرویس ترابرد شماره، 
با مشکل مواجه مى شوند در گام اول باید از 
طریق تماس با مرکز تماس و یا مراجعه به 
امور مشترکین اپراتور پذیرا، پیگیرى الزم 
را انجام دهند و اپراتور پذیرا موظف است 
براى رفع اشکاالت به وجود آمده اقدام 
الزم را انجام دهد. در گام دوم مى توانند 
از طریق تماس با سامانه پاسخگویى 195 
یا مراجعه به پایگاه اینترنتى این سامانه به 
آدرس www.195.ir مشکالت خود را 
منعکس کنند تا پیگیرى الزم براى رفع 

آن صورت گیرد.

مایکروسافت سرفیس لپتاپ Go 2در فهرست خرده فروشى 
لو رفت. به نظر مى رســد آخرین مدل داراى پردازنده نسل 
یازدهم اینتل است و مى تواند از این هفته به فروش برسد.

به نظر مى رسد که مایکروســافت به زودى نسل بعدى لپ 
تاپ خود Surface Go را معرفى خواهد کرد. جانشین رقیب 
احتمالى کروم بوك در فهرست خرده فروشى کره اى ظاهر شد 
که به نظر مى رسد کمى زودتر از موعد منتشر شده است.این 
لیست که توسط The Verge مشاهده شد، نشان مى دهد 
که Surface Laptop Go ۲ از یک پردازنده نســل دهم 
اینتل Core به یک پردازنده نسل یازدهم اینتل تغییر خواهد 
کرد. این پیکربندى خــاص داراى گرافیک ۱۱۳۵G۷-i۵ و 

Intel Iris Xe است.

 Surface Laptop Go طبق فهرست، این لپ تاپ همانند
اصلى 2020 تا 8 گیگابایت رم و حداکثر 256 گیگابایت فضاى 
ذخیره سازى را پشتیبانى مى کند. با این حال، مشخصات مدل 
پایه نامشخص است. گزارش هاى قبلى حاکى از آن بود که 
این لپ تاپ داراى 4 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه 

داخلى خواهد بود. سرفیس Laptop Go پایه 64 گیگابایت 
فضاى ذخیره ســازى دارد.همانطور که ممکن است انتظار 
داشته باشید، این لپ تاپ قرار است با ویندوز 11 عرضه شود. 
این لیست وعده عمر باترى تا 13,5 ساعت را نیز مى دهد. 
عالوه بر این، نشان مى دهد که این سیستم «عملکرد دوربین 
HD بهبود یافته» خواهد داشت، هرچند که گفته مى شود، 

مانند نسخه قبلى خود، یک وب کم ۷۲۰p دارد.
به نظر مى رسد Surface Laptop Go 2 جزئیات مشترك 
زیادى با سیســتم اصلى دارد. این لیست نشان مى دهد که 
هنوز هم صفحه نمایش 12,4 اینچى و نسبت تصویر 3:2، 
شامل جک 3,5 میلى مترى هدفون و پورت شارژ اختصاصى 
Surface و حسگر اثر انگشــت دارد. متاسفانه هنوز هیچ 

نشانه اى از داشتن صفحه کلید با نور پس زمینه وجود ندارد.
به نظر مى رسد که ممکن است مجبور نباشیم خیلى بیشتر 
منتظر بمانیم تا مایکروسافت رســمًا آخرین لپ تاپ سطح 
پایه سرفیس را معرفى کند. این فهرست نشان مى دهد که 

پیش سفارش ها در 2 ژوئن باز خواهد شد.

گوگل با هدف ســاده کــردن خدمــات ارتباطى خود، 
اپلیکیشن هاى تماس ویدیویى Duo و Meet را در یک 

پلتفرم ادغام مى کند.
تا چند هفته دیگر، گوگل قابلیت هاى اپلیکیشن Meet را 
به Duo اضافه خواهد کرد. زمانى که این اتفاق روى دهد، 
کاربران مى توانند از این اپلیکیشن که تا این مقطع، براى 
تماس ویدیویى شخصى طراحى شده بود، براى برنامه 
ریزى دیدارها استفاده کنند. قابلیتهاى دیگرى که براى 
Duo در راه خواهد بود، شامل پشتیبانى براى بکراندهاى 

مجازى، اشــتراك گذارى زنده محتــوا و چت متنى در 
هنگام جلسه ویدیویى خواهد بود.

همزمان، گــوگل به کاربــران Duo قول داده اســت 
قابلیتهایى که مى شناسند و دوســت دارند مانند امکان 
اســتفاده از فیلترها و افکتها براى تماسهایشان، حذف 
نخواهند شــد. همچنین تاریخچه تماس، مخاطبان و 
پیامها از این اپلیکیشن حذف نخواهند شد. این بخشى 
از وعده گــوگل براى یکپارچه کــردن دقیق دو پلتفرم 
و تضمین پشــتیبانى از شــمار زیادى از کاربران تا حد 

ممکن است.

هنگامى که این فرآیند تکمیل شد، گوگل نام نسخه هاى 
موبایل هر دو اپلیکیشــن را تغییر خواهد داد و Duo به 
Meet و Meet فعلى به Meet Original تغییر نام خواهد 

داد. این شرکت به وب سایت ورج اعالم کرد قصد دارد 
اپلیکیشن آخرى را نهایتا منسوخ کند. اگرچه این اقدامات 
ممکن است گیج کننده باشد اما گوگل دلیل خوبى براى 
آن دارد. این شرکت اعالم کرده است پیشرفتگى زیادى 
در اپلیکیشن موبایلى Duo بکار رفته و گوگل نمى خواهد 

این اپلیکیشن را رها کند.
 گوگل بــر این باور اســت که یکپارچه کــردن این دو 
پلتفرم، به نفع کاربران خواهد بود. طى چند ســال اخیر 
اپلیکیشن هاى Duo و Meet به موازات تقاضاى فزاینده 
براى تماس ها و دیدارهاى مجازى، رشد کرده اند و اکنون 
این تجربه در قالب Google Meet بهتر خواهد شــد. 
چالش گوگل، یافتن راهى براى ادغام این دو اپلیکیشن 
با یکدیگر بدون پیچیده کردن آنهاســت. بســیارى از 
افراد، Duo را براى سادگى آن دوست دارند و پیچیدگى 
بیشتر ممکن است باعث شــود به اپلیکیشن هاى دیگر 

مهاجرت کنند.

چند نکته 
مهم درباره 

ترابردپذیرى 
شماره موبایل

ى 

اینستاگرام قابلیت کنترل 
محتواى حساس را گسترش مى دهد

نسل بعدى لپ تاپ مایکروسافت لو رفت  اپلیکیشن هاى تماس 
ویدیویى گوگل  
ادغام مى شوند

گزارش ها حاکى از این است که هکر ها مى توانند با استفاده از یک ترفند، حساب واتساپ کاربران را هک 
کنند.

کارشناسان فناورى روش جدیدى را کشف کرده اند که با استفاده از آن، هکر ها مى توانند تقریبًا هر حساب 
واتساپى را هک کرده و به تمام پیام ها و فهرست مخاطبین موجود در برنامه، دسترسى پیدا کنند.

راهول ساسى، موســس و مدیر عامل شرکت امنیت دیجیتال CloudSEK، کشــف کرد که با استفاده از 
خدمات تماس خودکار که برخى از شرکت هاى خدماتى تلفن همراه ارائه مى دهند، همراه با گزینه ارسال 
رمز تأیید یکبار مصرف (OTP) از طریق تماس صوتى، هکر ها مى توانند اطالعات تقریبا همه حساب هاى 

واتساپى را به دست آورند.
براى انجام موفقیت آمیز این نوع حمله سایبرى، مهاجم ابتدا باید قربانى را متقاعد کند که با شماره اى که با 
کد رابط انسان و ماشین (MMI) شروع مى شود تماس بگیرد. این شماره معموًال توسط شرکت مخابراتى 

تلفن همراه تنظیم مى شود و براى فعال کردن انتقال تماس، استفاده مى شود.
تماس با این شماره همه تماس هاى آینده قربانى را به نقطه پایانى که متعلق به مهاجم است هدایت مى کند. 
پس از آن، مهاجم مى تواند فرآیند ثبت نام واتساپ را در دســتگاه خود آغاز کند و OTP را از طریق تماس 

صوتى دریافت کند.

کاربردى سایر اپراتورهاى ب و

دارى 
دقیق 
نظر و 

ه مدت 
یشــىاجرا شد. در

رم افزار و میزان قابلیت اعتماد 

تماس با خارج از کشور براى ســیم کا
دایمى  مسدود خواهد شد. از آنج
در هر اپراتو
ش 10
(اعم
را در
امـ لذا
مشترکى ک

یی ر ور اپرا و ارى ا ر
4اى مشترکین اعتبارى توسط اپراتور مبدا حداکثر 24
48 ساعت انجام 8 و براى مشترکین دایمى حداکثر
 شد تا چنانچه مشکالت حقوقى و مالى براى انجام

جود دارد توسط مشترك، حل شود.

الیل رد درخواســت مشترك 
ترابرد شماره

ست ترابرد شــماره ممکن 
 به پنج دلیل رد شود که در
 وجود هر کدام از این دالیل 
 باید علت رد درخواســت 
شــتركاعالم کند. اولین

عدم احراز هویت مانند عدم 
مشــخصات اعالم شــده

عدم خصات دارنده شــماره؛
 ماهیت حقوقــى و حقیقى؛
 مجوزدار و شــماره گروهدار

مجوزدار، شماره هاى مربوط

م ا را و را ا وا ر یرا پ ور اپرا ب
مشترك از طریق کد گزینه انصراف براى

ا ب ی یبآنب و زای رویسو جزیی
تلفن همراه موظف هســتند قبل از اجراى ترا
جزئیات این طرح و نحوه استفاده از ســیم کار
یا ارایــه اطالعات د از طریق درج در پورتال و
مشترکین براى متقاضیان، اطالع رســانى کن
حاضر نیز اطالعات الزم در قالب راهنما و سواال
در پورتال اپراتورهاى تلفن همراه بارگذارى
متقاضیانى که در صورت برخور
در فرایند درخواست سرویس تر
با مشکل مواجه مى شوند در گام
طریق تماس با مرکز تماس وی
امور مشترکین اپراتور پذیرا، پی
انجام دهند و اپراتور پذیرا م را
براى رفع اشکاالت به وجود
الزم را انجام دهد. در گام دو
از طریق تماس با سامانه پاسخ
یا مراجعه به پایگاه اینترنتى این
www.195.irمشکال rآدرس

منعکسکنند تا پیگیرى الز
آن صورت گیرد.

هک حساب واتساپ س 
با یک تماس صوتى

 ممکن است

هک حساب واتساپ 
با یک تماس صوتى

 ممکن است
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 امروزه برخى از مردم با مشکل ترك پاشنه درمان پا هاى ترك خورده با 9 راهکار خانگى
پا دست و پنجه نرم مى کنند. آنان به دنبال 
پاسخى براى این سوال هستند که ترك 
پاشنه پا چگونه درمان مى شود؟ با مراقبت 
منظم از پا قبــل از ایجاد ترك پاشــنه، 
مى توانید از بروز این مشــکل جلوگیرى 

کنید.
اگر ترك پاشنه به تازگى ایجاد شده است، 
مى توانید با مرطوب کردن پا و پاشــنه پا، 
از تکثیر تــرك جلوگیرى کنیــد. اگر در 
پاشــنه پا هاى خود ترك دارید، مى توانید 
با روش هاى ســاده اى از شر این مشکل 
خالص شوید. به راحتى مى توانید در خانه 

از این روش ها استفاده کنید.
در این گزارش چنــد درمان خانگى ترك 

پاشنه پا مورد بررسى قرار مى گیرند.

لیمو براى بسیارى از مشکالت مربوط به پوست مفید است و به دلیل ساختار اسیدى، 

با نرم کردن پوست از ترك خوردن جلوگیرى مى کند. اگر ترك هاى پاشنه، شما را آزار 

مى دهند؛ مقدارى آب لیمو را به آب گرم اضافه کنید و پا هاى خود را حدود 15 دقیقه در 

این آب خیس کنید. سپس با استفاده از سنگ پا، پاشنه پا را مالش دهید.

در نهایت پا هاى خود را با آب تمیز بشویید و با حوله خشک کنید. نکته اى که در استفاده 

از این روش باید به آن توجه کنید، این است که آب خیلى داغ نباشد؛ زیرا آب داغ باعث 

خشک شدن پوست و در نتیجه ترك خوردن بیشتر پاشنه پا مى شود.

د
درمان خانگى 

ترك پاشنه پا با 
کمک لیمو

استفاده از روغن زیتون، 
روغن نارگیل، روغن کنجد 

یا روغن بادام
ویژگى مشترك این روغن ها که متخصصان مى گویند براى 
پوست بسیار مفید هستند، این است که به طور طبیعى پوست 

را مرطوب مى کنند.
براى از بین بردن ترك پاشنه پا، پس از مدتى خیساندن پا در آب 
گرم، پاشنه پا را با ســنگ پا مالش دهید. پا هاى خود را تمیز و 
خشک کنید. سپس کف پا را با یکى از اسانس هاى دلخواه ماساژ 

دهید. پس از این پروسه، جوراب بپوشید.
وقتى صبح از خواب بیدار مى شوید، نرمى پاشنه پا شما را شگفت زده مى کند. 
مى توانید این روش را هر شب تکرار کنید تا ترك هاى پاشنه پا کامال برطرف 

شوند.

ویژگ
پوست
را مر
براى از
گرم،
خشک
اب ج سه اینپ از پ د ده

درمان خانگى ترك پاشنه پا با وازلین
مى توانید از وازلین استفاده کنید تا پاشنه پاى خود را نرم کرده و رطوبت مورد 

نیاز پوستتان را تامین کنید. مانند روغن هاى ضرورى، پس از خیس کردن پا 
در آب گرم، پاشنه پا را با سنگ پا مالش دهید. سپس مقدار زیادى وازلین 
را به تمام قسمت هاى پا ى خود بمالید و پس از 

پوشیدن جوراب، بخوابید.
هنگامى که صبح از خواب بیدار مى شوید، یک نرمى 
جدى در پاشنه پا ایجاد مى شــود. در صورت تمایل 
مى توانید وازلیــن را با یک قاشــق چاى خورى آبلیمو 
مخلوط کرده و به پا هاى خود بمالید. توصیه مى شود این 
برنامه را هر روز انجام دهید تا زمانى که ترك پاشــنه پا 

برطرف شود.

 استفاده از عسل
به لطف خواص ضد باکتریایى و مرطوب کنندگى عســل، 
مى توانید به سرعت از شر ترك هاى پاشنه پا خالص شوید. 

براى این کار، مقدارى عسل را به یک کاسه آب گرم اضافه کنید 
و پا هاى خود را به مدت 15 دقیقه در این آب نگه دارید.

ســپس، مانند روش هاى دیگر باید پا هاى خود را بشویید، خشک کنید و 
پاشنه هاى خود را با سنگ پا بسابید. مى توانید این روش را تا زمانى که ترك هاى پاشنه پا 

کامال از بین بروند، اعمال کنید.

م پاشنه پا را با سنگ پا در آب گرم،
را به تمام
پوشی
هنگ
جدى
مى تو
مخلوط
برنامه
برطرف

کمک به نرمى پاشنه پا با 
مرطوب کننده ها

اگر هر روز عصر بعد از شستن پا ها در آب ولرم، آن ها را 
با سنگ پا تمیز کرده و سپس با کرم مرطوب کنید؛ ترك 
پاشنه پا به سرعت برطرف مى شود. استفاده از این روش 
بعد از هر دوش گرفتن از ایجاد ترك پاشنه پا جلوگیرى 
مى کند. براى این که ترك پاشنه پا را در مدت زمان کوتاهى 
بهبود بخشید، باید به طور مرتب از کرم مرطوب کننده استفاده کنید. 
کرم ها و لوسیون هاى مرطوب کننده، مخصوصًا براى پوست هاى خشک توصیه مى شوند. این کرم 

ها، باعث بازسازى سریع پوست در ناحیه پاشنه پا مى شوند.

ن پوست و در نتیجه ترك خوردن

کمک

اگر هر
سا سنگ ب
پاشنه پ
بعد از هر
مى کند. برا
باید بهبودبخشید،

وقتى ص
مى توان
شوند.

ل، 
ید. 

 کنید 

د، خشک کنید و

بهبود ترك پاشنه پا با موز
بــراى داشــتن پاشــنه هاى نــرم و صــاف مى توانید از 
خواص مرطــوب کنندگــى مــوز بهره مند شــوید. 

با پــس از له کــردن یک مــوز رســیده، پاشــنه پــا را 
موز له شده آغشته کنید. در صورت امکان، موز له شــده را به مدت 5 تا 10 دقیقه 

روى پاى خود بگذارید. سپس پا هاى خود را با آب گرم تمیز کنید. سپس پا هاى خود را به مدت 5 تا 
10 دقیقه در آب سرد قرار دهید.

را شگفت زده مى کند. 
شنه پا کامال برطرف 

د از 
ید. 
ا اا

استفاده از آرد برنج
به لطف آرد برنج الیــه بردار، مى توانید 
پوست مرده را از روى پاشنه هاى خود 
بردارید. بدین ترتیــب از ایجاد ترك 
پا جلوگیرى کنید. با دســتورى که در ذیل مى بینید، 
مى توانید پوست خود را مرطوب کنید و در عین حال از 

شر پوست مرده پا هاى خود خالص شوید.
یک مشت آرد برنج را با چند قاشق چاى خورى عسل و 
سرکه سیب مخلوط کنید تا خمیرى شود. پا هاى خود را 
به مدت 10 تا 15 دقیقه در آب گرم خیس کنید و سپس 
خشــک کنید. در آخر پاشــنه پا را با خمیرى که تهیه 
کردید، آغشته کنید. سپس پا را با پالستیک بپوشانید و 

یک ساعت بعد پا هاى خود را بشویید.

سر
به
خش
کر
یک

استفاده از نمک اپسوم براى رفع 
ترك پا

بهترین راه براى پیشگیرى و از بین بردن ترك پاشنه، مرطوب نگه داشتن 
پوست است. با نمک اپسوم مى توانید هم پاشنه پا را مرطوب کنید و هم گردش خون را بهبود ببخشید. 
نمک اپسوم را در یک سطل آب گرم بریزید و پا هاى خود را حداقل 10 دقیقه در این آب قرار دهید. پس 
از اتمام زمان، پاشنه هاى نرم شده خود را با سنگ پا مالش دهید. سپس دوباره پا هاى خود را به مدت 

10 دقیقه در آب نمک اپسوم قرار دهید.
در نهایت پا هاى خود را خشک کرده و به پاشــنه هاى خود کرم مرطوب کننده بزنید. با این روش در 

مدت زمان کوتاهى از شر ترك هاى پاشنه پا خالص مى شوید.

درمان خانگى ترك پاشنه پا با 
مخلوط گالب و گلیسیرین

وقتــى گلیســیرین و گالب بــا هم ترکیب شــوند، 
ترك هاى پاشــنه پــا را در مــدت کوتاهــى بهبود 
مى بخشند. گلیسیرین که در صنایع آرایشى و بهداشــتى کاربرد زیادى دارد باعث نرمى
 پوست مى شــود. از طرف دیگر گالب به دلیل خواص ضد عفونى کننده، آنتى اکسیدانى، 
ضد التهابى و ویتامین هایــى که دارد از پوســت محافظت مى کند. بــراى بهره مندى 
از قدرت درمانى گلیسیرین و گالب کافى است هر دو ماده را به طور مساوى با هم مخلوط 

کنید.

درمان
مخ
وقت

ك ت چه عواملى باعث ترك پاشنه پا مى شوند؟
ایستادن زیاد (مخصوصاً روى زمین هاى سخت)-ماندن پا ها در کفش براى مدت طوالنى-انتخاب 
اشتباه کفش-خشکى پوست-کمبود رطوبت-کم آبى پوست-هواى خشک-پینه هاى درمان نشده
-مراقبت ناکافى از پا-تغذیه ناسالم و سوء تغذیه-مشکالت پوستى مزمن مانند پسوریازیس یا اگزما

دیابت -بیمارى تیروئید.

ک ساعت بعد پا هاى خود را بشویید.

پزشــکان مزایــاى 
شــگفت انگیز مصرف 

فلفل سیاه را براى سالمتى 
شرح داده اند.

نفخ شکم را پزشکان آیورودا بر این باورند که فلفل سیاه 
تسکین مى دهد؛ در طب ســنتى چین نیز از فلفل سیاه براى درمان صرع 

استفاده مى شود.
آیورودا یک علم باســتانى و کهن و نزد بســیارى از افراد هندى و اروپا و 
آمریکا است که از هندوستان ریشــه گرفته و به خصوص در هند بسیار 
مرکز توجه است، اگر چه در کشــورهاى دیگر نیز در قالب طب جایگزین 
استفاده مى شود. در آیوردا از گیاهان طبى، ماساژ و یوگا براى درمان بیماران 

استفاده مى شود.
علم مدرن نیز نشان داده، فلفل سیاه در واقع فوایدى براى سالمتى دارد، 
عمدتاً در نتیجه آلکالوئیدى به نام پیپرین، ماده شیمیایى که طعم تند فلفل 

و آنتى اکسیدان قوى آن را مهیا مى کند.
آنتى اکسیدان ها مولکول هایى هستند که مواد مضرى به نام رادیکال هاى 
آزاد را از بین مى برند. رژیم غذایى ناســالم، قرار گرفتــن بیش از حد در 

معرض نور خورشید، مصرف الکل و سیگار 
مى تواند تعداد رادیکال هاى آزاد را در 
بدن افراد افزایش دهد. وجود بیش 
از حد آنها مى تواند به ســلول ها 
آسیب برساند، افراد را سریع تر پیر 
کرده و باعث طیفى از مشکالت 
سالمتى از جمله بیمارى هاى قلبى 
عروقى، ســرطان، آرتریت، آسم و 

دیابت شود.

مطالعات آزمایشگاهى روى حیوانات و سلول ها نشان داده است که پیپرین 
با این رادیکال هاى آزاد مقابله مى کند. فلفل سیاه همچنین ممکن است 
جذب کورکومین را که ماده فعال موجــود در ادویه ضد التهابى محبوب 

زردچوبه است، بهبود بخشد.
 دانشــمندان دریافتند که مصرف 20 میلى گرم پیپرین به همراه 2 گرم 
کورکومین میزان دسترســى به کورکومین را در انســان تا 2000 درصد 

بهبود مى بخشد.
مطالعات دیگر نشان داده اند که فلفل سیاه ممکن است جذب بتاکاروتن را 
بهبود بخشد، ترکیبى که در سبزیجات و میوه ها یافت مى شود و بدن آن را 
به ویتامین A تبدیل مى کند. بتاکاروتن به عنوان یک آنتى اکسیدان قوى 
عمل مى کند که ممکن است با آسیب سلولى مبارزه کند. تحقیقات نشان 
داد که مصرف 15 میلى گرم بتاکاروتن با 5 میلى گرم پیپرین در مقایسه 
با مصرف بتاکاروتن به تنهایى، سطح بتاکاروتن خون را به میزان زیادى 

افزایش مى دهد.

بســیارى از رژیم هاى الغرى و کاهش وزن در ما احســاس 
گرسنگى طوالنى و آزاردهنده ایجاد مى کنند و درنتیجه باعث 
مى شوند که از دنبال کردن یک رژیم الغرى سالم در بلندمدت 

صرفنظر کنیم.
 از این رو متخصصان سالمت همواره تاکید دارند که کم کردن 
وزن به صورت تدریجى، موثرترین شیوه براى کاهش وزن در 

طوالنى مدت است.
براى مثــال رژیم هــاى غذایى کم کالــرى، حاوى 

کربوهیدرات کمتر و غالت سبوس دار بیشتر براى 
کاهش وزن به مراتب مناسب ترند و در عین حال نیز 

ادامه دادن آنها در بلندمدت نسبتا راحت تر است.
برهمین اساس متخصصان تغذیه توصیه مى کنند: صبحانه اى 
حاوى پروتئین کافى بخورید چرا که مصرف کافى پروتئین در 
وعده غذایى صبحانه کمک مى کند تا در طول روز خیلى کمتر 
احساس گرسنگى کنید. در عین حال نیز از غالت کامل و سبوس 

دار در برنامه غذایى روزانه استفاده کنید چراکه احساس سیرى 
بیشترى در شما ایجاد مى کنند.

همچنیــن توصیه مى شــود مواد 

غذایــى و خوراکى هایى مانند 
ماهى، سبزیجات برگ پهن، مرکبات، خشــکبار و حبوبات را 
انتخاب کنید که با کاهش وزن سازگارتر هستند. از مواد غذایى 
حاوى فیبر خوراکى محلول نیز مى توانید اســتفاده کنید. فیبر 

محلول، در آب حل مى شــود و در روده حالت ژلــه اى به خود 
مى گیرد و احساس سیرى به شما مى دهد. منابع غذایى حاوى 
این فیبر شامل بلغور، جو، لوبیا قرمز و برخى میوه ها و سبزیجات 
هستند.یک توصیه مفید دیگر این است که مدت کوتاهى قبل 
از هر وعده غذایى مقدارى آب بنوشید. مطالعات نشان داده که 
این اقدام ساده، میزان کالرى مصرفى را در هنگام غذا خوردن 

کاهش مى دهد.
مصرف نوشیدنى هاى حاوى کافئین مانند چاى و قهوه نیز 
به مقدار متعادل مفید است چراکه به افزایش سوخت و ساز 
بدن کمک مى کند. این درحالیست که مصرف آب میوه هاى 
قندى و نوشابه ها توصیه نمى شود چون این نوشیدنى ها، کالرى 

بیشترى را به بدن وارد مى کنند.
 همچنین آرام غذا خوردن و خــوب خوابیدن نیز دو فاکتور مهم 
براى دستیابى به وزن مطلوب است چرا که تند غذا خوردن و کم 

خوابى از عوامل اثرگذار بر تشدید چاقى هستند.

در تحقیقى که در مهندسى زیستى در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، دانشمندان از زردچوبه براى رشد رگ هاى خونى و سایر بافت ها استفاده کردند.
مهندسان زیستى از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید (ایاالت متحده آمریکا) کاربرد ترکیبى از زردچوبه را یافته اند که قصد دارند از آن براى رشد رگ هاى خونى و سایر بافت ها استفاده 
کنند.زردچوبه یک ماده زرد روشن که در صنعت به عنوان ماده رنگى استفاده مى شود، داراى خواص ضد التهابى و آنتى اکسیدانى است و از رگزایى در تومور هاى بدخیم جلوگیرى 

مى کند.
تحقیق جدید دانشمندان نشان داده است که وقتى این ترکیب همراه با هیدروژل هاى مغناطیسى در کشت سلول هاى بنیادى استفاده مى شود، ترشح فاکتور رشد 

اندوتلیال عروقى یا VEGF را افزایش مى دهد که به رشد بافت عروقى کمک مى کند.
امکان استفاده از زردچوبه در بازسازى عروق، پیش از این نیز مورد توجه دانشــمندان قرار گرفته بود؛ اما متخصصان دانشگاه کالیفرنیا 

توانستند آن را ثابت کنند.
در این آزمایش، محققان نانوذرات اکسید آهن مغناطیسى را با زردچوبه پوشانده و سپس آن ها را در یک هیدروژل زیست سازگار مخلوط 

کردند. پس از آن، مهندسان این ترکیب را با سلول هاى بنیادى که از مغز استخوان به دست آمده بودند، کشت دادند.

آنطور که بررسى ها نشان مى دهد، شیوع اختالل دوقطبى حدود یک یا 2درصد است؛ 
البته قطعا نوع خفیف آن بیشتر از این آمار اســت. درواقع ما با اختالل طیف دوقطبى 

روبه رو هستیم و خیلى از افراد به نوع خفیف این بیمارى دچارند.
 بنا بر گفته ابوالفضل بهراد، عضو سازمان نظام پرستارى، این بیمارى درصورتى که 
به موقع درمان نشود، مى تواند بسیار مخرب باشد. این بیمارى به عنوان ششمین عامل 
ناتوان کننده در جهان شناخته شده است. اختالل دوقطبى ناشى از ضعف شخصیتى یا 

نامتعادل بودن نیست، بلکه یک بیمارى است که قابل درمان است.

اختالل دوقطبى چه ویژگى هایى دارد؟
اختالل دوقطبى یا همان بیمارى شیدایى، نوعى اختالل خلقى است که باعث نوسانات 
شدید در خلق و خو مى شود. این نوســانات نه تن ها روى خلق و خوى فرد، بلکه روى 
فکر، رفتار و عملکرد او تأثیر مى گذارد. این بیمارى به صورت دوره اى است؛ یعنى فرد در 
طول زندگى خود تجربه این را دارد که دوره هایى حداقل یک هفته را در فاز افسردگى 
یا بالعکس در فاز شیدایى یا مانیا به سر مى برد. در بین این دوره ها فرد دوره هاى سالم 
هم دارد که ممکن است سال ها طول بکشــد. البته فراز و نشیب در خلق و خو ممکن 
است به صورت طبیعى در هر انسانى وجود داشته باشد، اما در بیمارى دوقطبى دامنه این 
تغییرات و نوسانات بسیار شدید است. این بیمارى اکثرا در اواخر سن بلوغ و شروع جوانى 
خودش را نشان مى دهد؛ هرچند ممکن است در سنین پایین تر هم وجود داشته باشد، اما 

غالبا با استرس هاى دوران نوجوانى اشتباه گرفته مى شود و تشخیص داده نمى شود.
بیمارى دوقطبى 2 نوع دارد؛ نوع یک که همان مانیا همراه یا بدون افسردگى است و 

نوع 2 که هایپومانیا (حالت خفیفى از مانیا) به اضافه افسردگى است. در به وجود آمدن 
بیمارى دوقطبى فاکتور هاى زیادى مؤثرند ازجمله ژنتیک، ساختار و عملکرد مغز. علت 
بیمارى دوقطبى بیشتر از هر بیمارى روانپزشکى، ژنتیک است. این بیمارى به علت 
شرایط استرس زا و تنش هاى زندگى به وجود نمى آید، بلکه این عوامل مى توانند عاملى 
براى بروز بیمارى نهفته در فرد باشند. همینطور مصرف مواد مخدرى مانند کوکائین و 

آمفتامین ها مى تواند جرقه اى براى شعله ورسازى این بیمارى باشد.

بیمارى چگونه تشخیص داده مى شود؟
تشــخیص بیمارى دوقطبى در برخى موارد بسیار دشوار اســت؛ چراکه گاهى فرد 

بدون هیچ ســابقه خانوادگى و تنها با یک افســردگى ساده به 
پزشک مراجعه مى کند. در این حالت 
درصورتى که به اشــتباه افسردگى 

تشــخیص  تک قطبــى 
داده شــود و دارو هــاى 

ضد افســردگى تجویز شود، 
فــرد به اصطالح ســوئیچ مى کند؛ یعنى 
یکبــاره وارد فاز مانیا و دچــار حالتى از 
انرژى بیش از حد و سرخوشى مى شود. 

در این حالت ممکن است خود فرد از وضعیت 
خود بسیار راضى باشد، اما اطرافیان بیمار با 

مشاهده این حالت باید سریعا به پزشــک اطالع دهند تا پزشک اقدام به قطع دارو و 
تجویز داروى جدید براى درمان بیمارى دوقطبى کند. مهم ترین راه هاى تشخیص 
بیمارى دوقطبى از طریق مصاحبه بالینى توســط روانپزشک و تست معتبر اختالل 

دوقطبى است.

چه عواملى بیمارى را تشدید مى کند؟
مهم ترین عوامل تشدیدکننده اختالل دوقطبى، دریافت نکردن درمان به موقع یا قطع 
داروهاســت؛ زیرا در این صورت تعداد دوره ها در آینده بیشتر و وخیم تر مى شود. این 

فرد بیمار وجود دارد و عوامل بیرونى بیمارى به صورت ژنتیک در 
مى تواند آن را شــدیدتر کند. عواملى 
مثل شکســت عشــقى، استرس هاى 
شدید، مصرف مواد مخدر، از دست 

دادن عزیزان و....

چگونــه درمــان 
مى شود؟

بهترین روش درمان بیمارى دوقطبى استفاده 
از دارو هاى تثبیت کننده خلق است؛ 
دارو هایى مانند والپرات سدیم، لیتیم، 
الموتریزین، کاربامازپیــن و.... دارو ها باتوجه به 

تشخیص پزشک و فازى که بیمار در آن قرار دارد، تجویز مى شوند. البته ممکن است 
پزشک از ترکیب روان درمانى و دارودرمانى براى درمان استفاده کند. درصورت تجویز 
داروى لیتیوم پزشک آزمایش خون تجویز مى کند و هر چند ماه یک بار این آزمایش را 
تکرار مى کند. درصورت داشــتن هرگونه عوارض جانبى، مشکل را با پزشک خود در 

میان بگذارید و بدون دستور پزشک هرگز داروى خود را قطع نکنید.

عالئم بیمارى دوقطبى در دوره مانیا
در دوره مانیا فرد لزوما شادى بیش از حد و سرخوشى را تجربه نمى کند، بلکه ممکن 
است بسیار پرخاشگر و تحریک پذیر باشد. این دوره درصورت درمان نشدن، ممکن 

است 2 یا 3ماه ادامه داشته باشد.

نشانه هاى بیمارى دوقطبى در دوره افسردگى
دوره افسردگى باید حداقل 2 هفته ادامه داشته باشد؛ به طورى که در بیشتر روز ها و در 
بیشــتر طول روز این حالت با بیماران همراه است. در این فاز باید فرد حداقل 5 نشانه 
از نشانه هاى زیر را داشته باشد: خلق افسرده، اختالل خواب، کاهش یا افزایش وزن، 
از دست دادن انرژى، احساس بى ارزشــى و گناه، افکار خودکشى و توهم. با توجه به 
دالیل یادشده شده خطر ورشکستگى، اعتیاد، خودکشى، تصادفات رانندگى، ازدواج یا 

طالق هاى ناگهانى در این بیماران زیاد دیده مى شود.
خبر خوب اینکه این بیمارى درصورت انجام اقدامات درمانى درست توسط روانپزشک 

حتى در مواردى که بیمارى شدید باشد، به شدت کنترل پذیر است.

با اختالل دوقطبى بیشتر آشنا شویم

ه تشخیص داده مى شود؟
دوقطبى در برخى موارد بسیار دشوار اســت؛ چراکه گاهى فرد 

خانوادگى و تنها با یک افســردگى ساده به
ند. در این حالت 
ــتباه افسردگى

خیص 
ــاى 
یز شود،

ىعنى ـوئیچ مى کند؛ ی
ا و دچــار حالتى از 
سرخوشى مى شود. 

ست خود فرد از وضعیت 
د، اما اطرافیان بیمار با 

داروهاســت؛ زیرا در این صورت تعداد دوره ها در آینده بی
ر در فرد بیمارماایمابیماررى به صورت ژنتیک

مى تواند آن
مثل شکسـ
شدید،
دادن ع

م
بهترین روشدرما
از دارو ها
دارو هایى
الموتریزین، کاربامازپ

معجزه 
فلفل سیاه 

در بدن

شــکان مزایــاى
ــگفت انگیز مصرف 

فل سیاه را براى سالمتى 
رح داده اند.

ا ندکهفلفل ا ا دا آ اشکا شک نفخ

ممممعرض نور خورشید، مصرف الکلو سیگ
مى تواند تعداد رادیکال هاى آزاد را

بدن افراد افزایش دهد. وجود بیش
از حد آنها مى تواند به ســلول
آسیب برساند، افراد را سریع تر پ

کرده و باعث طیفى از مشکالت
سالمتى از جمله بیمارى هاى قلب
عروقى، ســرطان، آرتریت، آسم

دیابت شود.

مطالعات آزمایشگاهى روى حیوانات و سلول ها نشان داده است که پیپری
ت کنا ن چن ه اه فلفل کند له قا آزاد کالهاى اد ن ا ا

معجزه 
فلفل سیاه 

در بدن

چند اقدام ساده براى کنترل وزن
 ما احســاس

رنتیجه باعث 
م در بلندمدت 

 که کم کردن 
اهش وزن در 

ىاوى ح
ى 
یز 

د: صبحانه اى 
ى پروتئین در 

دار در برنامه غذایى روزانه استفاده کنید چراکه احساس سیرى
بیشترى در شما ایجاد مى کنند.

توصیه مى شــود مواد ههههههمچنیــن

و خوراکى هایى مانند  غذایــى
ماهى، سبزیجات برگ پهن، مرکبات، خشــکبار و حبوبات را 

محلول، د
مى گیرد و
این فیبرش
هستند.یک
از هر وعد
این اقدام
کاهش
مصر
به مق
بدن ک
قندى و نو
بیشترى ر
 همچنین

تأثیر 
زردچوبه 
بر رشد 
رگ هاى 
خونى

ب یر ىو و ى ر برىر
ى است و از رگزایى در تومور هاى بدخیم جلوگیرى 

تفاده مى شود، ترشح فاکتور رشد

لیفرنیا 

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

راى شماره 140160302026003504 مورخ 1401/03/04 هیات دو خانم مریم زارعى شمس 
آبادى به شناسنامه شــماره 1270236229 کدملى 1270236229 صادره اصفهان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 151,67 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24/08/29 دفترخانه 

67 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325481 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/183

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

راى شــماره 140160302026001690 مورخ 1401/01/30 هیات یــک آقاى على بهاءلو به 
شناسنامه شــماره 26 کدملى 4623205282 صادره از شــهرکرد فرزند غالمرضا بصورت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 281,88 مترمربع از پالك شماره 
556 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکــى شــماره 139820302026022965 و 

 139820302026030485
راى شــماره 140160302026001689 مورخ 1401/01/30 هیــات یک خانم صدیقه رقائى 
به شناســنامه شــماره 999 کدملى 1287571085 صادره از اصفهان فرزند حسن بصورت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 281,88 مترمربع از پالك شماره 
556 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکــى شــماره 139820302026022965 و 

 139820302026030485
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325486 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/185

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

1 راى شــماره 140060302026016010 مورخ 1400/12/16 هیات سه آقاى محمد دهقانى 
به شناسنامه شماره 6 کدملى 5659822908 صادره از کوهپایه فرزند رجبعلى بصورت ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 161,470 مترمربع از پالك شماره 15180 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

5255 مورخ 1390/08/11 دفتر 228 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 

الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325542 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/187 

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

1 راى شــماره 140160302026002401 مورخ 1401/02/08 هیات سه خانم زینب الملوك 
زارعى شمس آبادى  به شناسنامه شــماره 766 کدملى 1286327210 صادره از اصفهان فرزند 
احمد بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 221,226 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 86679 مورخ 98/02/17 دفترخانه 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325562 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/189

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

راى شــماره 140060302026015445 مورخ 1400/12/01 هیات چهار خانم فاطمه حدادى 
زفره به شناسنامه شــماره 2422 کدملى 5659024629 صادره فرزند محمد بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 184,66 مترمربع از پالك شماره 102 فرعى از 14915 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه 

از مالکیت حاج تقى برهمند موضوع سند انتقال 17697 مورخ 52/02/23 دفتر 82 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325584 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/191 

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

راى شــماره 140160302026001470 مورخ 1401/01/30 هیات یک خانم زهرا فرامرزى 
فیل آبادى به شناسنامه شماره 59 کدملى 4679680261 صادره فارسان فرزند حسن بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 134,94 مترمربع از پالك شماره 
445 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکــى شــماره 140020302026007854 و 
140020302026007856 و سند انتقال شماره 20785 مورخ 1400/04/08 دفتر 425 اصفهان 
راى شــماره 140160302026001468 مورخ 1401/01/30 هیات یک آقاى ایرج ســلطانى 
فروشانى به شناســنامه شــماره 11 کدملى 3539610057 صادره گناوه فرزند حسن بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 134,94 مترمربع از پالك شماره 
445 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکــى شــماره 140020302026007854 و 
140020302026007856 و سند انتقال شماره 20785 مورخ 1400/04/08 دفتر 425 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325663 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/195 

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره

آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك زواره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
زواره تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل را ارائه نکند  اداره ثبت  مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شــماره 140160302021000004 مورخ 1401/01/31 - خانم فاطمه بیگم احمدى 
طباطبائى زواره فرزند ســیدرحیم کدملى 1189474956  تمامت ششدانگ یکدرب باغ  پالك 
1040 فرعى واقع در زواره 16 دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 882.08 متر 
مربع خریدارى عادى از خانم بتول مدنى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 -  تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 1325488 - خیراله عصارى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

زواره /3/197

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

راى شــماره 140160302026003622 مورخ 1401/03/07 هیــات دو مالکیت آقاى حمید 
کیانى به شناسنامه شماره 1469 کدملى 1817016016 صادره آبادان فرزند اسداله در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 148,77 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند شماره 92268 مورخ 

1399/01/30 دفترخانه 187 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/24 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/08 - م الف 

1333871 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/245 

فقدان سند مالکیت
آقاى محمد باقر علیرضائى علویجه   فرزند محمد على  باستناد دو   برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود آن طى شماره 1400/09/20  توسط دفترخانه 182   علویجه    رسما گواهى شده 

مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک درب باغ پالك شماره  2322 فرعى  
واقع در علویجه یک  اصلى بخش 15   ثبت اصفهان که درصفحه 247  دفتر 45  امالك ذیل ثبت 
1470/1280  بنام فاطمه نورى علویجه  فرزند محمد على ثبت و سند صادر گردیده و بعدا بموجب 
سند قطعى شماره 7188-1348/05/20  دفتر 42 نجف آباد به محمد باقر نامبرده ثبت و سند صادر 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/03/24 – 1332533 /م الف - سرپرست ثبت اسناد 

و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان /3/228
 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

شــماره: 140060302006007868- تاریخ: 1400/11/24 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000030 مربوط به تقاضاى آقــاى/ خانم ارغوان امیر خانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق 
پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  
نماید. باتوجه به گواهى کارشناس تمامت ششدانگ پالك 87- 4693 در تصرف متقاضى مى باشد 

که مقدارى از آن را رسمى و مقدارى هم عادى خریدارى نموده است.
 رأى هیأت 

بــا توجه بــه تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات ضمیمــه به موجــب ســند الکترونیکى 
139820302006008087 و 139820302006008088و 139820302006008089 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقــاى/ خانم ارغوان امیر خانى به 
شناسنامه شماره 4660132935 کدملى 4660132935 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب 
خانه به استثناى ثمیه اعیانى به مساحت 169/52 مترمربع پالك شماره 4693 فرعى از 87 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
شماال به طول 14/11 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك ثبتى 87/969 

شرقا به طول 12/66 متر دیوار به دیوار پالك 970 فرعى 
جنوبا به طول 4/64 متر دیوار و به طول 8/77 متر دیوار اشتراکیســت هر دو قســمت به پالك 

968 فرعى
غربا اول به طول 9/09 متر دیوار به دیوار پالك 967 فرعى و دوم به طول 2/71 متر دیوار و درب 

است به راهرو اشتراکى
حقوق ارتفاقى ندارد. 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08- 
م الف: 1333379 – رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. عضو قضائى – مجتبى پور 

على.  قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /3/243

مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: ایجاد بیش از 80 هزار  
شغل از سوى دســتگاه هاى اجرایى تا پایان سال جارى 
در این استان تعهد شده است و با اطمینان کامل اعالم 

مى کنیم که بیش از این تعداد هم محقق خواهد شد.
حسین باقرى افزود: تعهد اشتغال استان  اصفهان در سال 
جارى براى 15 دستگاه اجرایى و 28 شهرستان تعیین  و 
بر مبناى این تعهد، 80 درصد  اشتغال در بخش خدمات، 
13 درصد در بخش صنعت و هفت در بخش کشاورزى 

در نظر گرفته  شده است.
باقرى با اشاره به تعهد اشــتغال استان اصفهان در سال 

گذشته، اضافه کرد: بر اساس آمار سامانه رصد اطالعات 
36 هزار و 405 نفر در این ســامانه ثبت شــد که بیانگر 
تحقق 87 درصدى تعهد اشــتغال استان در سال 1400 

است.  
مدیر  کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعــاون کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان، نبود نیروى انسانى کارآمد 
و توقع باالى افراد را از مهم ترین مشــکالت برشمرد و 
افزود: نیروى موجود بیکار این اســتان، کیفیت الزم را 
براى جذب در واحدهاى مختلــف ندارند و باید توانمند 
شوند.وى تاکید کرد: این افراد را باید با روش هاى مختلف

 توانمند کنیم.

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت:  صادرات این استان در 
2 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بدلیل صدور بخشنامه  عوارض محصوالت معدنى 16 
درصد از نظر وزن و 12 درصد از نظر ارزش کاهش یافت.
رسول کوهســتانى پزوه افزود: صادرات استان اصفهان 
در 2 ماهه نخســت ســال جارى 179 میلیون و 500 
هزار دالر بود که نســبت به مدت مشابه سال گذشته از 
نظر وزن و ارزش کاهش یافــت.  وى کاهش صادرات 
شــرکت هاى فوالد مبارکه و ذوب آهن را دلیل کاهش 
صادرات استان دانست و گفت: این مشکل بدلیل صدور 
بخشنامه هاى عوارض محصوالت معدنى که پس از 2 

ماه نیز حذف شــد، ُرخ داد که نتیجه اى هم جز کاهش 
صادرات استان دربرنداشت.مدیرکل گمرکات اصفهان 
با اشاره به صادرات 335 قلم کاال از استان به 62 کشور 
دنیا، اظهار داشت: ُچدن، آهن و فوالد و مصنوعات آن به 
ارزش 88  میلیون دالر با ســهم 49 درصد، محصوالت 
پتروشیمى  به ارزش 31 میلیون  دالر با سهم  17 درصد 
و محصوالت لبنى به ارزش 20 میلیون دالر با سهم  11 
درصد، مهمترین کاالهاى صادراتى اســتان اصفهان 
هســتند.وى گفت: عراق، پاکســتان، ترکیه، میانمار و 
ارمنستان مهمترین کشــورهاى هدف صادراتى استان 

محسوب مى شوند.

تعهد به ایجاد بیش از 80 هزار 
شغل در اصفهان

کاهش صادرات استان 
اصفهان  در 2 ماهه امسال 

یادمان شهدا  در فهرست 
میراث ناملموس 

مدیر کل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اصفهان گفت: 165 یادمان شهداى گمنام 
این اســتان همزمان با سراسر کشــور در فهرست 
میــراث ناملموس کشــور قرار گرفتند. ســرهنگ 
محمد رضایى  افــزود: این آثار معنــوى و میراث 
ناملموس در  محتواهاى رسانه اى و نشریات معرفى 
ظرفیت  هــاى گردشــگرى و میــراث فرهنگى 

شهرستان ها به مسافران معرفى مى شوند. 
وى تصریح کرد: تاکنــون تولید محتــوا و زیارت 
مجــازى 52 مقبره اســتان انجام شــده و تا هفته 
دفاع مقدس این کار براى کل 165 یادمان شــهید 
گمنام اصفهــان انجــام خواهد شــد. وى اضافه 
کرد: تکمیل مراحل ســاخت یادمان ها امســال در 
دســتور کار قرار گرفته تا محیطى شایســته شهدا 
و براى معنویت مــردم تهیه و مورد اســتفاده قرار 
گیرد. به گفته رضایى تنها توســعه ســاختمانى مد 
نظر نیســت بلکه اجراى فعالیت هــاى فرهنگى و 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت با محوریت شهداى 
گمنام مــورد تاکید بــوده و این موضوع توســط 
هیات امنا یادمان ها برنامه ریزى و اجرا شــود. وى 
خاطرنشان کرد: تشــخیص هویت شهداى گمنام 
از طریق اقدامات آزمایشــگاهى در دستور کار قرار 
گرفته و تاکنــون هویت 12 شــهید گمنام مهمان 
این استان مشــخص و 12 شــهید اصفهان که به 
عنوان شهید گمنام در دیگر اســتان ها هستند نیز

 شناخته شده اند.

خبر

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از سهم 10 
درصدى تغییر مسیر ناگهانى در بروز تصادفات 
برون شهرى اســتان از اوایل سال تاکنون خبر 

داد.
سرهنگ اصغر زارع اظهار داشت: یکى از علل 
وقوع حــوادث رانندگى حرکــت نکردن بین 
خطوط و تغییر مسیرهاى ناگهانى بوده و حدود 
10 درصد از عوامل تصادفات برون شــهرى 
استان نیز از اوایل سال تاکنون مربوط به تغییر 

مسیرهاى ناگهانى است.
وى افزود: برابر ماده 119 آئین نامه راهنمایى و 
رانندگى در راه هاى خط کشى شده وسایل نقلیه 
مکلف هستند بین خطوط حرکت نموده و از آن 
خارج نشــوند، درصورت تغییر مسیر و خروج از 
یک خط عبورى رانندگان باید با احتیاط کامل 
و با استفاده از چراغ راهنما و دادن عالمت تغییر 

مسیر دهند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان پیرامون حرکت 
وســایل نقلیه در بین خطوط تصریح کرد: در 
صورتى که وسایل نقلیه در بین خطوط حرکت 
نمایند باعث تسریع خدمات اورژانسى، کاهش 
زمان سفر و کاهش تصادفات رانندگى مى شوند 
و حتى باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش 
آرامش روحــى و روانى نیز مى گــردد، وقتى 
رانندگان بین خطــوط رانندگى کنند یک نظم 
و زیبایى خاصى در ترافیک ایجاد شــده، همه 
از رانندگى خود لذت برده و حوادث نیز کاهش 

پیدا مى کند. 

معاون صنایع دستى وسنتى سازمان میراث فرهنگى کشور 
با بیان اینکه اصفهان مى تواند پیش قراول ایجاد تحول در 
سه حوزه صنایع دستى از جمله محتوا، رویکرد و سازوکار 
آن باشد، گفت: این سه تحول با رویکرد دانش بنیانى آغاز 

خواهد شد.
مریم جاللى دهکردى در آئین تجلیل از پیشکسوتان هنرمند 
صنایع دستى و سنتى که در مهمانسراى عباسى برگزار شد، 
اظهار کرد: براى توصیف شــهر اصفهان باید از بهترین 
واژگان اســتفاده کنیم زیرا ریشه هنرهاى سنتى و صنایع 

دستى در اصفهان است.
وى با بیان اینکه خالقیت برخاسته از روح انسان، خدا گونه 
است، افزود: براى انتقال فرهنگ باید آن را به صنایع دستى 
تبدیل کنیم، لذا صنایع دســتى و هنرهاى سنتى سفیران 

فرهنگى هستند، روح هنرمندان متعدد در آن وجود دارد.
معاون صنایع دستى و سنتى سازمان میراث فرهنگى کشور 
با بیان اینکه در علم آمده است که مواد سه نوع جامد، مایع 
و گاز است و براى هرکدام خصوصیاتى مطرح شده است، 
اما هنر همچون رایحه است، گفت: در این مکان و زمان از 
همه مادرانى که هنرمندان برجسته را تربیت کردند، قدردانى 

مى کنم و بر دستان آنها بوسه مى زنم.
وى با بیان اینکه صنایع دستى، صنایع مولد است که اقتصاد 

هویت بنیان را پایه ریزى مى کند، گفت: امروز نقش زنان در 
این کار مولدى پررنگ شده است، لذا معتقدم مزیت رقابتى 
سبک زندگى اصفهان، خانواده است و هر زمان به خانواده 
اهمیت دادیم، موفق بودیم، زیرا خانواده اصل و اســاس 

مدیریت است.

وى با تاکیــد بر اینکه نظــرات بیان شــده از زبان امروز 
هنرمندان را با گوش جان مى شنویم و تالش خواهیم کرد 
تمام موانع در زنجیره ارزش برطرف شود، افزود: براى خلق 
و شناسایى صنایع دستى و مصرف آن باید تدبیر کرد، زیرا اگر 
فقط صنایع دستى تولید کنیم، اما به فروش، بازار، صادرات و 

استانداردها، زیباشناسى و طراحى آن فکر نکنیم قطعاً دچار 
مشکل خواهیم شد.

جاللى دهکردى با بیان اینکه درصدد هستیم احیا و رونق 
صنایع دســتى را با محوریت یک خانواده بزرگ محقق 
ســازیم، اظهار کرد: خانه هاى ما باید کارگاهى باشد که 
صنایع دســتى را به عرصه ظهور و متن زندگى ببرد، باید 
صنایع دســتى را کاربردى کنیم و به مطالعات بازار دقت 

داشته باشیم.
وى با تاکید بر اینکه اصفهان مى تواند پیش قراول ایجاد 
تحول در سه حوزه صنایع دستى از جمله محتوا، رویکرد 
و سازوکار آن باشد، افزود: تحول در محتوا یعنى محصول 
کارآمد، به روز و شاخص و استاندارد داشته باشیم، تحول در 
رویکرد یعنى صنایع دستى را هزینه ندانیم، زیرا مى تواند 
در کنار اقتصاد نفــت قرار گیرد و تحول ســازوکار یعنى 
اینکه براى هنرمند و کنشــگر خود ارزش قائل باشــیم 
و سیاســت هاى ســازمانى خود را به سمت تسهیل گرى 

پیش ببریم.
معاون صنایع دستى و سنتى سازمان میراث فرهنگى کشور 
گفت: سه تحول محتوا، رویکرد و سازوکار صنایع دستى 
مبناى کار من در سازمان میراث فرهنگى خواهد بود و با 

رویکرد دانش بنیانى آغاز خواهد شد.

معاون صنایع دستى سازمان میراث فرهنگى:

اصفهان مى تواند پیش قراول تحول 
در 3 حوزه صنایع دستى باشد

عامل 10 درصد تصادفات 
برون شهرى اصفهان
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با اعالم یک روزنامه پرتغالى، باشــگاه پورتو براى فروش 
مهدى طارمى مهاجم ایرانى خود مبلــغ 20 میلیون یورو 
را تعیین کرده است. طارمى تا سال 2024 با پورتو قرارداد 
دارد. هرچند گفته مى شود بعید است طارمى حداقل در نقل 
و انتقاالت تابســتانى پورتو را ترك کند، امــا این روزنامه 
پرتغالى  اعالم کرد که فنرباغچه و باشگاه هایى از انگلیس و 

فرانسه وضعیت طارمى را پرس و جو کرده اند. 

طى یکى دو روز گذشــته اخبارى درباره مذاکره باشــگاه 
سپاهان با فیلیکس ماگات آلمانى منتشر شده و خیلى ها در 
ایران بر این عقیده اند که سرمربى سابق بایرن مونیخ توافق 
کرده تا به اصفهان بیاید و هدایت زردها را بر عهده بگیرد. 
این در حالى است که روزنامه «ایران ورزشى» نوشته که 
ایجنت این مربى آلمانى که کارهــاى او را در ایران انجام 

مى دهد، هرگونه مذاکره با ماگات را تکذیب کرده است.

بازى افتتاحیه فصل جدید لیگ فوتسال در حالى قرار است 
در اصفهان برگزار شود که سپاهانى ها از حضور در لیگ برتر 
انصراف داده اند و هنوز حریف گیتى پسند در هفته ابتدایى 
مشخص نیست. دیدار افتتاحیه لیگ برتر فوتسال پنج شنبه، 
23 تیر برگزار مى شــود و 6 دیدار دیگر، روز جمعه 24 تیر 

برگزار خواهند شد. 

حامد لک که همین چند روز پیش از پرسپولیس جدا شد با 
چند پیشنهاد از تیم هاى لیگ برترى روبرو شده است.او که 
به پیشنهاد آلومینیوم اراك پاسخ منفى داده بود حاال وارد 
مذاکره با گل گهر سیرجان شده است. این اتفاق در حالى 
است که گل گهرى ها محسن فروزان را درون دروازه شان 
دارند اما خبر رسیده که شاید فروزان بر سر مسائل مالى با 

گل گهرى ها به توافق نرسد و از جمع آنها جدا شود.

شــایعات احتمال حضور ژوزه مورایس دســتیار ســابق 
مورینیو در اینتر براى مربیگرى در استقالل این روزها در 
رسانه هاى پرتغال داغ است. نشریه «آبوال» پرتغال در این 
زمینه، نوشت: ژوزه مورایس مربى 56 ساله پرتغالى که با 
الهالل قهرمانى عربستان را تجربه کرده بازگشت به فوتبال 
اروپا را در اولویت قرار داده بود امــا دعوت قهرمان ایران 

چالشى جذاب و توجیه کننده براى مربى پرتغالى است.

مبلغ فروش طارمى 

ادعاى ایجنت ماگات 

حریف نامشخص
 گیتى پسند! 

دروازه بان پرسپولیسى
 شاگرد قلعه نویى مى شود؟

چالشى جذاب براى مورایس 
شکســت تیم ملى بعد از چند ماه ســرگردانى و اردوى پر انتقاد در دوحه گرم 
احتماًال جایگاه اســکوچیچ را چنان لرزان کرده که هر لحظه احتمال جدایى 

او وجود دارد.
تیم ملى در یک بازى پرانتقاد مقابل الجزایر شکســت خورد تا زنگ خطر در 
فاصله کمتر از 6 ماه تا جام جهانى براى شــاگردان دراگان اسکوچیچ به صدا 
دربیاید. وضعیت نابه سامان تیم ملى در ماه هاى اخیر و حواشى مختلف به وجود 
آمده باعث شده وزارت ورزش و جوانان به صورت جدى به دنبال ایجاد تغییراتى 

باشد و حاال زمزمه هایى مبنى بر برکنارى دراگان اسکوچیچ وجود دارد.
در شرایط فعلى فدراسیون فوتبال به قدرى درگیر بحران هاى مختلف و بى پولى 
اســت که حتى اگر بخواهد هم بعید است بتواند ســرمربى جدیدى استخدام 
کند اما در مراجع باالتر اوضاع به شــکل دیگرى است و بعضى مشاوران این 
روزها گزینه تغییر در کادر فنى تیم ملى را پیشــنهاد داده اند. شخصى که این 
روزها نامش براى جانشینى اسکوچیچ مطرح هم شده هم کارلوس کى روش، 
ســرمربى اســبق تیم ملى اســت که پس از جدایى از مصر تیم ندارد. او که 
مدافعان ســنتى در فوتبال ایران دارد و البته منتقدان جدى و دلیل جدایى اش 
از فوتبال ایران همین فشار سهمگین دو قطبى بعد از شکست در جام ملتهاى

 آسیاى 2019 بود.
نکته مثبت کى روش شناخت خوب او از تیم ملى است و مرد پرتغالى سابقه کار 

با اکثر نفرات حاضر در تیم را دارد. کى روش که در فوتبــال بریتانیا و آمریکا 
سال ها کار کرده شناخت عمیقى از رقبا دارد. مدافعان او در نهادهاى باالدستى 
فدراسیون فوتبال اعتقاد دارند در این شرایط سخت اقتصادى کشور، موفقیت 
تیم ملى در ایجاد نشاط عمومى بسیار اهمیت دارد و کى روش مى تواند به تیم 

ملى تا حد زیادى نظم دهد تا این بى سامانى تمام شود.
براى سرمربى سابق ایران هم یک شانس بزرگ است چرا که او تمایل فراوانى 
به حضور در جام جهانــى قطر دارد تا پنجمین حضــورش را هم تجربه کند و 

رکورددار شود.
دیگر دلیل براى افزایش احتمال تغییر در کادر فنى تیم ملى، همگروهى ایران 
با انگلیس و آمریکا است. دیدارهایى که جداى از ورزش حساسیت هاى زیادى 
در دیپلماسى عمومى این کشورها را دارد و همین موضوع باعث شده این دوره 

از جام جهانى فراتر از مسائل فوتبالى حائز اهمیت باشد.
با توجه به این شــرایط قطعا امکان هزینه کردن براى تیــم ملى وجود دارد و 
با توجه به اهمیت این مســابقات از نظر ژئوپولتیکى نتایــج بازى ها اهمیتى 
دوچندان دارد. اگرچه بازگشــت کى روش دردسرهاى فراوانى دارد که هم در 
نوع مدیریت این مربى و انتقاداتش از کمبودهــا نمود خواهد یافت و هم البته 
منتقدان سنتى او که بى شک یک دو قطبى شدید دوباره براى تیم ملى ایجاد 

خواهد کرد.

رأى قاضى شورا 
کالسه پرونده: 941/96 شماره دادنامه:500  و تاریخ رسیدگى: 97/4/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف –شهرستان آران و بیدگل راى قاضى شورا در خصوص 
دادخواست على منعمیان به طرفیت مهدى امیرى به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال 
وجه دو فقره چک به شماره 352265  مورخ 96/6/22  و 352266 مورخ 1396/8/5 به عهده 
بانک رفاه کارگران شعبه مرودشت به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونــده و گواهینامه ى عدم پرداخت وجه چــک  از ناحیه بانک محال علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگى مورخه 97/4/26 و نظر به اینکه اصل سند 
تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و 
نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده، فلذا 
با توجه به نظریه مشورتى اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/4/26 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310 
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى، حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه 
بانک مرکزى و پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ، قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى 
مهلت مقرر ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى شهرستان آران و بیدگل مى باشد. م الف: 1333537 - شعبه دوم حقوقى 

حوزه قضایى شهرستان آران و بیدگل زهره گرامى نوش آبادى /3/247

رأى قاضى شورا
کالسه پرونده: 403/95 شماره دادنامه:936  و تاریخ رسیدگى: 95/12/15 مرجع رسیدگى: 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف –شهرستان آران و بیدگل راى قاضى شورا در خصوص 
دادخواست على منعمیان به طرفیت حسین بیرانوند به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و چهار 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 824326  مورخ 94/7/30 عهده بانک  تجارت شعبه 
درود به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
ى عدم پرداخت وجه چک  از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگى مورخه 95/12/15 و دفاعیات غیرموثر خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى 
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده، 
فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضا شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/12/15 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 
310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى، حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایى حکم بر اساس شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ، قابل واخواهى در همین شعبه و پس از 
انقضاى مهلت مقرر ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان آران و بیدگل مى باشد. م الف: 1333540 - شعبه دوم 

حقوقى حوزه قضایى شهرستان آران و بیدگل زهره گرامى نوش آبادى /3/249

 رأى قاضى شورا
کالســه پرونده: 538/94 شــماره دادنامــه:366  و تاریخ رســیدگى: 95/6/9 مرجع

 رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف –شهرستان آران و بیدگل راى قاضى 
شورا در خصوص دادخواست على منعمیان به طرفیت پرویز تارى پور به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست و یک میلیون و ششصدهزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 174878  مورخ 
1391/7/20 عهده بانک  ملى شعبه بیدگل به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه ى عدم پرداخت وجه چک  از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 95/6/9 و دفاعیات 
غیرموثر خوانده در جلسه رسیدگى شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده، فلذا با توجه به 
نظریه مشورتى اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 95/6/9 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310 
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى، حکم 
به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایى حکم 
بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ، قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مقرر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان آران و بیدگل 

مى باشد. م الف: 1333534 - شــعبه دوم حقوقى حوزه قضایى شهرستان آران و بیدگل 
زهره گرامى نوش آبادى /3/248

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

برابــر آرا صــادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز آگهــى مــى شــود. درصورتى که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خــود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مرجع قضایى

 تقدیم نمایند.
راى شــماره 112 مورخــه 1401/01/14 خانم پــوران کافى موســوى نجف آبادى 
فرزنــد قنبر ششــدانگ یک قطعــه باغ  بــه مســاحت 5734/15 مترمربع قســمتى 
از پالك شــماره 39  اصلى واقــع در قطعه9 بخــش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان – 
متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/24 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/4/8 -  1334009/ م الــف - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین
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راز چرخش شهباززاده
 به سمت استقالل

ایران یک گل زد
 نورافکن 2 پاس گل داد!

اختالف مالى باشگاه پرســپولیس با مهاجم ســپاهان اصفهان موجب شده تا 
زمزمه هایى از حضور دوباره این بازیکن در جمع آبى پوشان به گوش برسد.

سجاد شهباززاده که سابقه پوشیدن پیراهن تیم اســتقالل تهران را در کارنامه 
دارد و در شهرآورد 79 نیز موفق به باز کردن دروازه پرسپولیس شد اکنون یکى 
از گزینه هاى مد نظر «یحیى  گل محمدى» است. اخبارى نیز از توافق اولیه وى 
با سرخپوشان در رسانه ها منتشر شــد اما با وجود این اخبار، بازیکن تیم سپاهان 

اصفهان مسیر جدیدى را انتخاب کرده است.
یکى از مهمترین دالیل دور شــدن آقاى گل لیگ بیســتم فوتبــال ایران مبلغ 
پیشنهادى باشگاه پرسپولیس است. این باشگاه به بازیکن سپاهان اعالم کرده 
براى قراردادى مبلغى بیش از 9 میلیارد تومان پرداخت نمى کند اما شــهباززاده، 

براى سرخپوش شدن مبلغ 12 میلیارد تومان را پیشنهاد داده است.
اختالف سه میلیاردى و پیشــنهاد تیم هاى فوتبال استقالل و گل گهر سیرجان 
موجب چرخش عجیب شــهباززاده شده اســت. این در حالى است که خبرهاى 
رسیده از سیرجان از بى میلى امیر قلعه نویى به جذب شهباززاده حکایت مى کند 
و به همین دلیل احتمال حضور این بازیکن سپاهان در تیم قهرمان لیگ بیست و 

یکم بیش از دو  تیم دیگر است.

امید نورافکن در بازى نفسگیر با الجزایر یک پاس گل به ایران و یکى به حریف 
داد.

شاید مورد توجه ترین نکته ترکیب اولیه ایران مقابل الجزایر حضور امید نورافکن 
در قلب خط دفاعى و جلوتر از دیگر مدافعان تخصصى دعوت شده بود.

دراگان اســکوچیچ و امیر عابدزاده تنها افرادى نبودند که در پایان بازى تیم ملى 
مقابل الجزایر، سوژه انتقادهاى زیادى در فضاى مجازى شدند.

به این فهرست دونفره نام امید نورافکن را هم باید اضافه کرد. بازیکنى که هنوز 
کسى متوجه اصرار اسکوچیچ به استفاده از او در پست دفاع میانى نشده تا جایى 

که این تغییر پست صداى جوادخیابانى را هم درآورد!  
نورافکن پس از به بازى رفتن عارف آقاسى در نیمه دوم به سمت چپ خط دفاع 
رفت تا بتواند عملکرد مطلوب ترى از خود نشان دهد. همین اتفاق هم رخ داد و امید 
روى یک حرکت ترکیبى سانترى فوق العاده از سمت چپ انجام داد که منجر به 

گلزنى علیرضا جهانبخش شد.
نورافکن در ادامه وقتى فشار الجزایر زیاد شده بود نتوانست پاس رو به عقب امید 
ابراهیمى را به خوبى کنترل کند و پاس او منجر به لو رفتن توپ و باز شدن دروازه 

ایران براى دومین بار شد.
بدون شک امید نورافکن همانند دیگر بازیکنان شب پرفشارى را در هواى بسیار 
گرم دوحه پشت سر گذاشته و نباید شایستگى هاى او را نادیده گرفت. باید دید آیا 
اسکو بازهم او را در پســت دفاع مرکزى به کار خواهد گرفت یا همانند نیمه دوم 

بازى با الجزایر از او در پست تخصصى خود استفاده خواهد شد.

ماجراى بازگرداندن مرد جنجال ها به باالتر از فدراسیون فوتبال رسید

صداى پاى کى روش مى آید

تیم فوتسال بنفیکا که حســین طیبى را مثل همیشه 
در فهرســت نفرات خود داشت، در مســابقه برگشت 
مرحله نیمه نهایى پلى آف لیگ برتر پرتغال به مصاف 

الکتریکو رفت.
یاران طیبى که جمعه شب در مسابقه رفت نیمه نهایى 
پلى آف موفق به کسب پیروزى 2 بر یک مقابل الکتریکو 
شــده بودند، در دیدار برگشــت و خانگى هم توانستند 
همین نتیجه را تکرار کنند تــا در مجموع با برترى 4 بر 
2 برابر حریف خود راهى بازى فینال لیگ برتر فوتسال 

پرتغال شوند.
تیم فوتســال بنفیکا که ســال گذشــته نیز در حضور 
حسین طیبى به فینال لیگ برتر پرتغال رسیده و مقابل 
اسپورتینگ لیسبون قرار گرفته بود، در فصل 2021-22 
نیز باید در بازى پایانى و رقابت براى قهرمانى، به مصاف 

همین تیم و نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا برود. 
حسین طیبى، فوتسالیســت ایرانى بنفیکا که در فصل 
جارى لیگ برتر پرتغال 24 گل به ثمر رسانده و اخیرا نیز 
در تیم منتخب هفته پلى آف این رقابت ها قرار گرفته بود، 
در دیدار برگشت برابر الکتریکو نیز مثل مسابقه رفت به 

میدان رفت.

بنفیکا با طیبى
 در فینال لیگ پرتغال

زننده گل جنجالى به ذوب  آهن،
 در پرسپولیس!

پرسپولیس از یک خرید جدید خود رونمایى کرد که 
خیلى ها او را نشناختند.

مهــدى هاشــم نژاد وینگر ســرعتى تیــم نفت 
مسجدسلیمان در حالى به پرسپولیس پیوست که 
هواداران مسجدسلیمان بخش مهمى از بقاى خود 

را مدیون او هستند.
او زننــده گل این تیم مقابــل ذوب آهن اصفهان 
بود؛ گلى کــه در یک آفســاید میلى مترى به ثمر 
رسید و طلسم پیروزى هاى پیاپى تارتار را شکست 

و نخســتین برد مهاجــرى در قامت ســرمربى 
خوزســتانى ها را به ارمغــان آورد. بعدتر هم این 
گل ســر و صداى کادرفنى فجر سپاسى را درآورد 
و سرآســیایى در نشســت هاى خبرى بازى  هاى 
دیگرش بارها اعالم کرد اگر کمک داور به درستى 
پرچم مى زد، شــرایط بقا و ســقوط در لیگ برتر 

متفاوت مى شد.
هاشــم نژاد بعداً هم یــک گل به تراکتــور زد و 
باعث شــد بازى باخته مقابل شاگردان ساغالم با 
تساوى عوض شود و یک امتیاز ارزشمند در خانه 
مسجدســلیمانى ها بماند تا عمًال نقش مهمى در 
بقاى نماینده بختیارى ها داشته باشد. مربى بعدى 
مسجدســلیمانى ها که البته هنوز مشخص نشده 
هم حساب ویژه اى روى او باز کرده بود که با این 
شرایط خوزســتانى ها باید فکر جایگزین مناسبى 

براى او باشند.
این وینگر سرعتى بازیکن فیکس مهدوى کیا در 
تیم ملى امید هم بود که عملکرد خوبى از خودش 
در این تیم به نمایش گذاشت اما به تنهایى نتوانست 

مانع از حذف این تیم شود.
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براساس تصمیمات اتخاذشــده و نظرسنجى، 
از اوایل تیرماه ســال جــارى زباله هاى منازل 
مســکونى در روزهاى زوج غیــر از جمعه ها 

جمع آورى خواهد شد. 
معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان در جمع خبرنگاران این مطلب را عنوان 
کرد و گفت: باتوجه به اینکــه پاك بانان باید از 
روز جمعه به عنوان تعطیلى خود استفاده کرده 
و 20 تا 30 درصد شهروندان نیز روزهاى جمع 
آورى زباله در هفته را فراموش مى کنند، براساس 
نظرسنجى هاى انجام شده، قرار است از چهارم 
تیرماه سال جارى زباله هاى منازل در سطح شهر 
اصفهان روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر 
هفته جمع آورى گردد تا پاك بانان نیز روز تعطیل 

جمعه را در کنار خانواده بگذرانند. 
مهدى بقایى با توصیه به شهروندان در مدیریت 
زبالــه در منــازل، از آنان خواســت با تفکیک 
زباله هاى خشــک و تر از یک دیگــر، معاونت 
محیط زیســت و خدمات شــهرى شهردارى 
اصفهان را بیش از گذشــته یارى داده و در این 

باره همکارى کنند. 
وى با بیان اینکه روزانه 300 هزار لیتر شــیرابه 
زباله هــا در اصفهان حمل مى شــود افزود: در 
صورت تفکیک زباله هاى خشک و تر از یکدیگر 
و کاهش میزان شیرابه، به سالمت مردم کمک 

خواهد شد. 
معاونــت محیط زیســت و خدمات شــهرى 

شهردارى اصفهان معتقد است: با فرهنگ سازى 
رسانه ها و آگاهى شهروندان از طرح جمع آورى 
زباله منازل در روزهاى زوج هفته، این طرح تا 
دى ماه ســال جارى 90 درصد موفقیت خواهد 

داشت. 
معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان هم چنین از اصحاب رسانه و شهروندان 
خواســت تا در صورت بروز مشکالت، با 137 

تماس بگیرند. 
بقایى خدمات شهرى را کارى محورى خواند و 
افزود: براى رفع مشکالت احتمالى و بیان آن از 
سوى شهروندان، هر روز از سامانه 137 بازدید 
کرده و تالش مى کنیم در اسرع وقت مشکالت 

برطرف گردد. 
وى که از آبان ماه ســال جارى به عنوان معاون 
محیط زیست و خدمات شــهرى در شهردارى 
اصفهان منصوب شده است، به تشریح اقدامات 
انجام شده و در حال انجام، ساختارها، راهبردها 
و... پرداخت و گفت: معاونت محیط زیســت و 
خدمات شهرى شهردارى اصفهان داراى سه 
مدیریت کنترل و نظارت، تعمیر و نگهدارى (نت) 
و هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى و هفت 
سازمان پسماند، پارك ها و فضاى سبز، خدمات 
موتورى، ایمنى و آتش نشــانى، آرامستان ها، 
زیباســازى میادین و میوه و تره بار بوده و کلیه 

سازمان ها داراى سیاستى هندسى است. 
بقایى مى گوید: ما در کشــور مشکلى داریم که 
همه سازمان ها و ارگان ها، مطالعات استراتژیک 

و اهداف هندســى دارند ولى فقط روى صفحه 
نمى آید. 

وى در بیان مســائل و مشکالت سازمان هاى 
مربوط به خدمات شهرى گفت: ما یک هندسه 
حرکتى مثًال در آرامستان براى روند فعالیت ها 
داریم که طى چند سال چه فعالیت ها و چگونه 
باید صورت پذیرد یا در سازمان خدمات موتورى 
شــهردارى اصفهان که مغفول هم مانده است 
مى دانیم که وظیفه تکنولوژى شهردارى باید در 
آن انجام شود و باید الگوسازى جدید انجام شود 

و برنامه ریزى کرد. 
بقایى از بکارگیرى دســتگاه پیرولیز در آینده 
نزدیک براى پسماند در شهردارى اصفهان خبر 

داد و گفت: با استفاده از این سیستم از ضایعات 
پالستیکى که قابلیت تبدیل ندارد، مایعى شبیه 
گازوئیل به دســت مى آید که به عنوان سوخت 

قابل استفاده است.
وى گفت: ما امروز 300تن پسماند قابل استفاده 
داریم و قرار است پسماند خشک را در زباله سوز 
برده و از آن برق تولید کنیم و الزم است در این 
راستا فرهنگ ســازى کرده و مردم مشارکت 

اثربخش داشته باشند. 
وى ادامه داد: سازمان میادین ساماندهى کسب 
و کار را به عهده داشــته و ساماندهى خیابان ها 
در حوزه کســب و کار از دیگر وظایف سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى 

شهردارى است، لذا ساماندهى خیابان هاى صغیر 
و طالقانى را در دستور کار قرار دادیم.

معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: در مدیریت کنترل و نظارت این 
معاونت که بیشتر پلیس شــهردارى به شمار 
مى رود، ســدمعبر و کنترل ساختمان ها مدنظر 
بوده که باید هوشمندســازى شود که اقدامات 
اولیه آن صورت گرفتــه و در دو ماه آینده، مدل 
هوشمندسازى در تخلفات را شاهد خواهیم بود. 
همچنین در مدیریت تعمیر و نگهدارى (نت)، 
نگهدارى شهر در زمینه هاى گوناگون به عهده 

20 شرکت گذاشته شده است. 
بقایى مى گوید: ما در معاونت خدمات شــهرى 

شهردارى اصفهان سه نوع قرداد ُرفت و روب، 
نظافت و جمع آورى زبالــه را داریم که اصوًال 
قراردادهاى مــا تجهیزات محور اســت و در 
نظر داریم در ســال هاى آینده، نظافت کارها 
الکترونیکى و تأسیساتى صورت گرفته و بررسى 

مى شود. 
وى نظافــت و ُرفــت و روب را کارى جمعى 
کارگرى خواند و گفت: کســانى که در بخش 
نظافت و ُرفت و روب شهرى کار مى کردند که 
قراردادشــان با پیمانکار بود، فکر مى کردند از 
کارکنان شهردارى هستند درحالى که اینگونه 
نبود و بدینسان در یک ســال اخیر 212 نفر بر 
چرخه کارگرى ما اضافه شده اند. البته حتماً این 
کارها باید مکانیزه انجام شود ولى این به معناى 

تعدیل کارگران نیست. 
بقایى ادامه داد: یک جاروى مکانیزه مى تواند 
به جاى بیست نفر کار کند ولى تا هر زمانى که 
کارگر براى پیمانکار کارى مى کند موظف است 
تمام حقوق، اضافه کار و... از ســوى پیمانکار 
پرداخت شــود و ما بر آن نظارت کامل داریم 
و اینها در قرارداد با پیمانکار دیده شــده است. 
این درحالى است که میزان کارى که براى هر 

کارگر در نظر گرفته شده، باید انجام شود. 
معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: امســال 11 ماشین مکانیزه به 
ماشــین هاى مکانیزه قبلى اضافه شــده و در 
حقیقت نیمى از معابر با این جاروها تمیز مى شود 
و ما در مجموع در ســطح شــهر اصفهان 48 

میلیون مترمربع معابر داریم که باید تمیز شود. 
وى در خصــوص مباحث مطرح شــده درباره 
نگهدارى حیوانــات در باغ وحــش، افزود: بر 
سر اینکه باغ وحش داشــته باشیم یا نقاهتگاه، 
اختالف نظــر وجــود دارد، زیــرا نگهدارى 
حیوانات در باغ وحش براى حیوانات بد اســت 
و اگر نقاهتگاه باشد و حیوانات را رها کنیم تلف 
مى شوند، لذا پیشنهاد ما ایجاد پارك وحش است 
که در محیط باز حیوانات را رها کنیم و مردم در 
دل طبیعت با استفاده از خودروهاى خاص از آنها 
دیدن کنند؛ البته به رغم اینکه در حال حاضر باغ 
وحش بازدید مردمى ندارد، اما هزینه نگهدارى 

آن انجام مى شود.. 
وى در مورد روان آب ها هم گفت: به دلیل تغییر 
اقلیم روان آب ها را داشــته و نیاز است ما یک 
معبر در نظر داشــته باشــیم و روان آب باید راه 

خود را بیابد. 
در این نشســت خبرى مدیر بهینه ســازى و 
نگهدارى شهرى شهردارى اصفهان هم گفت: 
شــهردارى اصفهان بزرگ ترین مصرف کننده 
انرژى پاك بوده که ســالیانه 63 هزارمگاوات 

است. 
سیدمهدى حســینى افزود: چندین سال است 
شهردارى اصفهان از اول خرداد تا شهریورماه 
در پیک مصرف، مقام اول مدیریت مصرف و در 

انرژى تجدیدپذیر مقام دوم را داراست. 
وى ادامه داد: ما امسال 12 میلیارد تومان براى 

انرژى هاى تجدیدپذیر هزینه کرده ایم. 

معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کرد؛

روزهاى جمع آورى زباله در شهر اصفهان تغییر مى کند
ساسان اکبرزاده


