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غم هاى زاگرس

توسعه شهرى پایدار 
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یکپارچه شهرى
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تخفیف صد درصدى 
عوارض در  چرمهین

3
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کشف نقوش پیش  از تاریخ در سمیرم
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دلخوش به زلزله 
خیز نبودن اصفهان 

نباشیم

چاى پررنگ یا کهنــه مى تواند موجب کم خونى هاى 
شدید شده و مشکالتى براى دستگاه گوارش ایجاد 

کند کــه توصیه مى شــود اکیــدا از مصرف آن 
خوددارى شود. اسید تانیک و اگزاالت دو ماده 

در چاى هستند که باعث جذب نشدن...

 «تاب آورى» اصطالحى است که براى شهرهاى 
ما نامفهوم است. این اصطالح را براى بعد از وقوع 
حوادث به کار مى برنــد و  حاال «نه تنها پایتخت 
بلکه، هیچ شــهر دیگرى در کشــور تاب آورى 

ندارد». 
این را مدیر پژوهشــکده خطرپذیرى و بحران، 
درباره تاب آورى شهرهاى ایران گفته است. این 
نکته وقتى ملموس تر مى شــود که بدانیم از 42 

حادثه طبیعى...

درگیرى درگیرى 1616 شهرستان اصفهان با گردوخاك  شهرستان اصفهان با گردوخاك 
آلودگى هواتا امشب ادامه داردآلودگى هواتا امشب ادامه دارد
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در ورودى غارهاى کوه هاى اطراف شهرستان صورت گرفت؛

نورافکن و زکى پور
 دوباره کنار هم

شــایعات فراوان در فصل نقل و انتقــاالت به وقوع 
نپیوســت تا دو هم بازى قدیمى را با لباس زرد در 
کنار هم ببینیم.آغاز فصل نقل و انتقاالت با شایعات 
فراوانى همراه بود، یکى از این شــایعات حضور 

میالد زکى پور دفاع چپ گل گهر ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تاب آورى بافت هاى فرسوده در 
حداقل ممکن است

بالگرها  از آنچه 
فکر مى کنیم به ما 

نزدیک ترند

تجلیل از 33 صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال 1400
در مراسمى با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار اصفهان صورت گرفت؛ 

8

5

به بهانه احتمال انتقال محبىبه بهانه احتمال انتقال محبى
 از سانتاکالرا به استقالل از سانتاکالرا به استقالل

معامله  سر برد

تولیدکننده ماکارونى خودرو مى سازد! ترفند فایرفاکس براى مسدود کردن ردیاب هاى اینترنتىجهان نما 13 درصد اصفهانى ها دوز اول واکسن کرونا را نزده اندتکنولوژى سلمانى در سپاهان  ماندنى شداستان ورزش

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت 
یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  واگذار نماید:

( مزایده مرحله دوم)
1. یک باب رستوران(زیتون سابق)  واقع در مجموعه ورزشگاه 22 بهمن مرآتو خیابان 

دانشگاه
2. یک باب سالن (سالن بیلیارد سابق) واقع در مجموعه پردیس خیابان شهداى صفه

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهار شنبه مورخه 
 1401/04/15به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 

( عنایت مولویان) تماس حاصل نمایید.

آگهى مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان

   بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد 
تعداد یک قطعه تجارى در محله اشترجان، شهرك شقایق، 
شهرســتان فالورجان را از طریق مزایده عمومى به فروش 

برساند. 
متقاضیــان براى کســب اطالعــات بیشــتر مى توانند 
از تاریــخ پنجشــنبه 1401/4/16 بــه آدرس اینترنتــى

 www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

 
 
 

 

  آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کوه سنگ کاوه (سهامى خاص) به شماره ثبت 
14436 و شناسه ملى 10260354350 دعوت به عمل مى آید که در جلسه مجمع عمومى 
عادى به تاریخ 1401/04/30 رأس ساعت 10 صبح و مجمع عمومى فوق العاده به تاریخ 
1401/04/30 رأس ساعت 12 ظهر در محل استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شهر اصفهان، خواجه عمید، خیابان شهید رسول ابراهیمى 11، کوچه شهیدان 
مهدى و حجت اله ملکوتى 37، پالك 48، طبقه همکف کدپستى 8199955451 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: مجمع عمومى عادى: 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسان 3ـ انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان 
مجمع عمومى فوق العاده: تغییر آدرس 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت کوه سنگ کاوه (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 14436 و شناسه ملى 10260354350 

هیأت مدیره
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سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: محصوالت جدید فوالدى با راه اندازى طرح V.O.D از 
3 ماه آینده به بازار داخلى عرضه خواهد شد و تنوع محصوالت ویژه و کیفى در گروه فوالد 

مبارکه افزایش پیدا خواهد کرد.
محمدیاسر طیب نیا در حاشــیه بازدید وزیر صمت از این شــرکت در جمع خبرنگاران 
خاطرنشان کرد: با راه اندازى واحد گاززدایى و کربن زدایى در مجتمع فوالد سبا، گازهاى 
محلول در فوالد مذاب شامل هیدروژن، نیتروژن و همچنین کربن کاهش مى یابد و در 

نتیجه آن، گریدهایى فوالدى با استحکام باال براى تامین نیاز صنایع خودروسازى تولید 
خواهد شد.

وى اضافه کرد: راه اندازى واحد گاززدایى نقش مهمى در تولید فوالدهاى کیفى شامل 
فوالد API(براى لوله هاى انتقال نفت و گاز)، فوالد پر اســتخدام و پیشرفته (جهت 
استفاده در صنایع خودروسازى) و فوالد الکتریکى دارد، محصوالتى که طى سال هاى 
گذشته از خارج از کشور تامین مى شده اما از این پس، کشورمان از واردات آن ها بى نیاز 

خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به طرح احداث واحد اسمز معکوس ثانویه(RO2) در 
مجتمع فوالد سبا اظهار داشــت: افزایش تنوع محصوالت ویژه و کیفى در گروه فوالد 
مبارکه دستاورد بزرگى محسوب مى شــود و نقش مهمى در سودآورى این مجموعه و 

همچنین خودکفایى کشور خواهد داشت.
وى ادامه داد: با بهره بردارى از پروژه اسمز معکوس ثانویه(RO2) تکمیلى با ظرفیت 
480 مترمکعب در ساعت، درصد بازیابى آب از پساب افزایش یافته و میزان مصرف آب 

تازه در فرایند تولید کاهش مى یابد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشــت: این طرح تاثیر قابل توجهى در کیفیت و میزان 
بازچرخانى پساب هاى صنعتى و بهداشتى خواهد داشــت، با اجراى این پروژه، میزان 

مصرف آب تازه براى تولید تا حد زیادى در مجتمع فوالد سبا کاهش پیدا مى کند.
واحدهاى گاززدایى و کربن زدایى تحت خالء(V.O.D & V.D) و اســمز معکوس 
ثانویه(RO2) فوالد سباى فوالد مبارکه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجتمع 

فوالد سبا به بهره بردارى رسید.

محصوالت جدید فوالدى از 3 ماه آینده عرضه مى شود 
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معاون ســازمان امــور مالیاتــى گفت: برخــى افراد 
دانه درشت صنف با سوء استفاده از کسبه جزء و تحریک 
آنها براى اعتراض، قصد دارند فرار مالیاتى کالن خود را 

همچنان مخفى نگه دارند.
مهدى موحدى بکنظر با عنوان اینکه فردى را ســراغ 
داشتیم که در سال گذشته فقط 3 میلیون تومان مالیات 
پرداخت کرده بود اما امســال مجموع درآمد حاصل از 
دســتگاه هاى پوز وى مجموعًا 80 میلیارد تومان بوده 
است، خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان کل پرداخت 
مالیاتى اصناف 17 هزار میلیارد تومان بوده اســت که 
در مقایســه با مجموع 305هزار میلیارد تومان درآمد 

مالیاتى رقم بســیار ناچیزى بوده است. وى گفت: در 
حال حاضر فقط 5 درصد کل مالیات پرداختى در کشور 

متعلق به اصناف است.
معاون ســازمان امــور مالیاتى  گفت: مــواردى بوده 
اســت که مؤدى مالیاتى در سال گذشــته فقط 500 
هزارتومان مالیــات پرداخت کرده اســت اما پس از 
شفافیت صورتحساب هاى مالیاتى وى این رقم به 60 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وى تشریح کرد: 
اکنون این افراد از این ناراحت هستند که چرا سازمان 
امور مالیاتى بدون هماهنگــى  و اطالع قبلى اقدام به 

رصد تراکنش هاى نجومى آنها کرده است.

ایران دیگر جایــى براى دفن زباله نــدارد. اگر زودتر براى 
بهره ورى و تبدیل زباله به انرژى فکرى نشود با عرصه هاى 
محیط زیستى بیشترى مواجه خواهیم بود که به محل دپوى 

زباله تبدیل شده اند.
على سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اواخر 
خرداد امسال، به این موضوع اشاره داشته و گفته «امیدواریم 
بحث کمپوست (عمل پوســاندن و تجزیه بقایاى گیاهى) 
هم مورد پیگیرى قرار گیرد. چون دیگر جایى براى لندفیل 
(محلى که انواع زباله و پسماند به آنجا منتقل و دفن مى شود) 

و دفع پسماند در کشور نداریم.»
طبق گزارش هاى منتشر شده از سوى وزارت نیرو، در ایران 

روزانه بیش از 58 هزار تن پسماند عادى تولید مى شود. از این 
میزان، فقط 20 درصد بازیافت شده و حجم بسیارى زیادى 

روانه اطراف شهرها و روستاها مى شوند.
در این میان هم، استان گیالن بزرگ ترین تولیدکننده زباله 
است. روزانه 2500 تن زباله در این استان تولید مى شود که 
مناظر زشت و زننده اى را در سواحل دریا و مناطق جنگلى به 
وجود آورده است.طبق گزارش برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد؛ ساالنه پتج تریلیون کیســه پالستیکى یکبار 
مصرف در سراسر جهان مورد اســتفاده قرار مى گیرد. این 
در شرایطى است که 300 میلیون تن زباله پالستیکى که 
معادل وزن کل جمعیت انسان است، هر سال تولید مى شود.

میزان کل پرداخت مالیاتى 
اصناف بسیار ناچیز است

ایران 
جایى براى دفن زباله ندارد

تکذیب کشف پیکر
 شهید باکرى 

   فارس | در پى  شایعه کشف پیکر مطهر شهید 
مهدى باکرى در فضاى مجازى، کمیته جستجوى 
مفقودین ستاد کل نیروهاى مســلح این شایعه 
را از اســاس کذب اعالم کرد و خواستار پیگیرى 
اخبار مرتبط با تفحص شهدا از کانال هاى رسمى 
این کمیته شد.شــهید باکرى روز 25 اســفندماه 
سال 1363 در عملیات بدر در شرق دجله به یاران 
شهیدش پیوست و هنگام انتقال پیکر مطهرش، 
قایق او مورد هدف اصابت شلیک مستقیم آر پى 
جى نیروهاى عراقى قرار گرفت و این گونه شد که 
پیکر مطهر شهید مهدى باکرى به آب هاى گرم 
جنوب پیوست و مانند برادرش حمید، مفقوداالثر 

شد.

ونزوئال به ایران
 زمین مى دهد

   همشــهرى آنالیــن | رئیــس  انجمن 
کشت فراسرزمینى گفت: ونزوئال با هدف کشت 
فراسرزمینى یک میلیون هکتار زمین کشاورزى در 
اختیار ایرانیان قرار داده است. على رضوانى زاده با 
بیان اینکه اقلیم ونزوئال براى کشت گندم مناسب 
نیست، افزود: در فرهنگ بومى ونزوئال مصرف نان 
گندم چندان رایج نیست و بیشتر نان ذرت استفاده 
مى کنند. چرا که این کشور براى کشت محصوالت 
استراتژیکى چون ذرت و سویا مناسب است؛ ارزش 

اقتصادى سویا به مراتب از گندم باالتر است.

بوئینگ قطرى افتخار دارد؟
   روزنامــه جمهــورى اســالمى | 
خبرگــزارى «ایرنا» در بخش اســتان هاى خود 
خبرى را با این عنوان روى خروجى خود گذاشت: 
«جدیدترین جت شرکت بوئینگ در مشهد به زمین 
نشست.» خواننده خبر در وهله اول فکر مى کند این 
جت مربوط به ایران است ولى در متن خبر مشخص 
مى شود این هواپیماى پیشرفته مربوط به قطر است 
که مسافران خود را به مشهد آورده است. زمانى که 
برجام امضا شد دولت گذشته قراردادى را با شرکت 
بوئینگ امضا کرد تا ناوگان هوایى نوسازى شود 
که در آن زمان جناح مقابل به این امر حمله کرد و 
تا توانست مانند سایر موارد سنگ  اندازى کرد ولى 
امروز به ورود یک هواپیماى پیشرفته مربوط به یک 

کشور دیگر افتخار مى کنیم!

محال است قیمت  خودرو 
باال برود

   روزنامه ایران | از آنجا که دالالن تا حدودى 
از بازار خودرو عقب نشینى کرده اند، بهتر است که 
مردم هم با خریدهاى هیجانى، باعث تشــویق و 
برگشــت این گروه به بازار خودرو نشوند. کسانى 
که اکنون خودرو دارند و عجله اى هم براى تعویض 
خودرو ندارند، بهتر اســت که خرید از کارخانه را 
پیگیرى کنند. افرادى هــم که خودرو ندارند بهتر 
اســت حداقل دو ماه صبر کنند تا بازار به صورت 
کامل به آرامش برسد و اگر هم مى توانند وارد فرایند 
ثبت نام خودروسازان شــوند تا با قیمت مناسب 
خودرو را خریدارى کننــد. احتمال افزایش قیمت 
خودرو بســیار کم و حتى محال اســت چرا که با 
افزایش تولید خودرو، رشد قیمت در بازار معنا ندارد.

چند درصد 
میل به مهاجرت دارند؟

   اعتماد آنالیــن | رئیس مرکز بررسى هاى 
استراتژیک ریاســت جمهورى ایران با استناد به 
گزارش رصدخانه مهاجرت ایران گفت: «5 درصد 
از اساتید دانشگاه و محققان، 45 درصد پزشکان 
و پرستاران، 43 درصد فعاالن کسب  وکارها و 40 
درصد دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهى 

میل دارند از ایران مهاجرت کنند.

براى خارجى ها ارزان تر است!
   جمــاران | محاسبات نشــان مى دهد تعرفه برق 
بخش خانگى در سال 99 با افزایش 17 درصدى مواجه 
بوده اســت. از طرفى تعرفه برق خانگى در سال 1398 
نســبت به ســال 1399 با افزایش 11 درصدى مواجه 
بوده است. بر اساس گزارش سازمان حسابرسى ایران از 
شرکت توانیر، در سال1399 به میزان 51 میلیون دالر 
برق به افغانستان، 659 میلیون دالر برق به عراق و 32 
میلیون دالر برق به پاکســتان صادر شده که در هر سه 
مورد نسبت به سال 1398 میزان برق صادر شده بیشتر 
شده است. اما نکته حائز اهمیت دیگر نرخ برق فروخته 
شده اســت نرخ فروش برق خارجى است که یا ثابت یا 

کاهشى بوده است.

شاهکار، سانسور شد!
   برترین ها | تیم ملى والیبال ایران در نهمین بازى 
خود در لیگ ملت هاى 2022 در گدانســک به مصاف 
لهســتان رفت و در یک بازى دیدنى در خانه این تیم 
با نتیجه 3 بر 2 پیروز و 14 امتیازى شــد. صدا و سیماى 
کشورمان به حدى این بازى را سانسور کرد که صداى 
بینندگان ایــن بــازى را در آورد و مخاطبان در فضاى 

مجازى واکنش نشان دادند.

مقصر ناکامى مذاکرات کیست؟ 
   روزنامه ایران | رسانه ها و تحلیلگران اصالح طلب 
و حامى دولت قبل در روزهاى اخیر در تالش هســتند 
همچون گذشــته، با انداختن توپ در زمیــن ایران و 
شکل گیرى یک دوقطبى سیاســى در افکارعمومى، 
فشارها براى تحمیل یک توافق بد به کشور را افزایش 
دهند و به دروغ بر «فوریت رسیدن به هر توافقى» سخن 
بگویند. فضاسازى این جریان رسانه اى و سیاسى داخلى 
حتى باعث شده است که «راب مالى» در سخنان اخیر 
خود نسبت به صداهایى که ایران را مقصر عدم توافق 

مى دانند، ابراز امیدوارى کند.

خالف قانون اما قابل اجرا!
   خبر آنالین | انتشار نامه اى از معاون دادستان مشهد 
درباره ممنوعیت خدمات مترو به افراد فاقد حجاب شرعى 
واکنش هاى زیادى درپى داشته است. شهردار مشهد 
درواکنش به این نامه مقام قضایى، ضمن اشاره به عدم 
پشتوانه قانونى این دستور گفته است که به دلیل اصرار 
مقام قضایى این دستور را جهت اجرا ابالغ کرده است. 
شنیده ها حاکى است این اقدام معاون دادستان با مقامات 

قوه قضاییه هماهنگ نشده است.

دیوارکشى فرماندار بوشهر 
   برترین ها | فرماندار بوشهر گفت: ما با هیچکس 
و هیچ مدیرى در حوزه عفــاف و حجاب تعارف نداریم. 
صالح رحیمى افزود: باید اتاق خانم ها و آقایان در کلیه 
دستگاه هاى اجرایى جدا باشد و هیچ همکار خانمى نباید 
در شوراى ادارى شهرســتان بوشهر بدون چادر حضور 

یابد، هر مدیرى که کوتاهى کند او را عزل خواهم کرد.

بخشنامه  پوششى
   دیــده بان ایــران | بانک ملت ایران بخشــنامه 
جدید درباره وضعیت پوشش کارکنان خود را ارائه کرد. 
بر اساس این بخشنامه جوراب نازك، کفش پاشنه بلند، 
آرایش براى زنان و  منشــى زن براى مدیران در بانک 

ملت ممنوع شده است.

آمریکا 
به رهبران بهترى نیاز دارد

   فارس | «هنرى کیسینجر»، وزیر خارجه99 ساله 
اســبق آمریکا اعالم کرد که ایاالت متحده آمریکا به 
رهبران بهترى نیاز دارد. کیسینجر در پاسخ به اینکه آیا 
نگران است که رهبرانى که ایاالت متحده و جهان به آنها 

نیاز دارند به موقع پیدا نشوند، پاسخ مثبت داد. 

خبرخوان

امام جمعه مشــهد در دیدار با رئیس ســازمان عقیدتى 
سیاسى فراجا اظهار کرد: مشهد هدف اصلى توطئه هاى 
فرهنگى دشمن است؛ به این خاطر که دژ معنوى کشور 
است و اگر دشمن بتواند ارزش هاى اخالقى و باورهاى 
اعتقادى مردم را در این شهر از بین ببرد، لگدمال کردن 
اندیشــه هاى دینى در سایر شــهرهاى کشور به مراتب 
ســاده تر خواهد شد. به همین خاطر، دشــمن اراده دارد 
تا بى بندوبارى ها و الابالى گرى ها را در ســطح وســیع 
در مشــهد ترویج دهد و فضاى معنــوى حاکم بر آن را 

محو کند.
آیت ا... احمــد علم الهدى افزود: افــزون بر توطئه هاى 

فرهنگى دشــمن، اربابان قدرت و ثروت نیز همواره به 
دنبال نفوذ به مشهد و اســتفاده از ظرفیت هاى ذاتى آن 
براى مال اندوزى و قدرت طلبى خود هستند. ازجمله این 
استعدادها، ورود بیش از 35 میلیون زائر به مشهدالرضا(ع) 
اســت که افزون بر 6 میلیون نفر از این تعداد، غیرایرانى 
هستند ولذا سودجویان و سرمایه داران بسیارى چشم طمع 
دوخته اند تا با ایجاد مراکز تفریحى متعدد، از ساعت هاى 
حضور هر زائر در مشهد براى خود درآمدى ایجاد کنند و 
به تدریج، مشهد به جاى آنکه شهر امام رضا (ع) باشد، به 
عنوان یک مرکز تفریحى شناخته شود و هویت رضوى در 

این شهر به فراموشى سپرده شود.

اربابان قدرت و ثروت 
دنبال نفوذ به مشهد هستند

بالگرها  از آنچه فکر مى کنیم
 به ما نزدیک ترند

پشــت هزاران پیکســل که چهره دخترك را به آسانى به 
نمایش مى گذارد، تنها چیزى کــه بى امان نظرت را جلب 
مى کند زندگى لوکس و دلفریبى اســت که بین رنگ ها و 
نورها حل شده است. چهره دخترك بین پیکسل ها کم کم 
مى رود روى خانه  اى مرتب و میزهایــى با چیدمان هاى 

مفصل و مناظرى که کمتر به چشم دیده ایم.
این تصاویر از یک دهه پیش جایشان را در خانه هاى ما باز 
کردند. تصاویرى که ذهنمان را جادو مى کردند و بعد به شکل 
یک افسردگى بى پایان باقى ماندند. حسرت زندگى هایى که 

آنها دارند و ما از آنها محرومیم.  
رفته رفته با گسترش شبکه هاى اجتماعى این بالگرها هم 
قوى تر شدند. هر کدامشــان اختصاص یافتند به موضوع 
خاصى تا مخاطبان از همه جا بى خبرشان این بار اختصاصى 
دنبالشــان کنند. مخاطبانى که به یکباره خــود را غرق در 
دنیاى مســافرت، لوازم زندگى الکچرى و چیدمان هاى 

رؤیایى دیدند.  
آن لحظه بود که مخاطبى که تا دیروز در فضاى اینستاگرام 
یک عکس شــخصى از خودش یا لحظات و خاطرات به 
یادماندنــى اش با متنى در میان دوســتانش به اشــتراك 
مى گذاشت، تبدیل به دنبال کننده بى هدفى شد که نه تنها از 
آن پیج ها چیزى عایدش نمى شود بلکه، حسرت و افسردگى 
هم به مشکالتش اضافه شد. کاربرانى که هر روز از لحظه اى 
که از خواب بیدار مى شــوند مانند فیلــم معروف «نمایش 
ترومن» تا نیمه هاى شب عکس ها و فیلم هاى رنگى زیبایى 
از خانه، زندگى، اعضاى خانواده شان، خرید، آشپزى و غیره 

در حالت هاى مختلف منتشر مى کنند. 
آنها بیشتر روزمره نویســان اینستاگرامى هستند که هر بار 
خالصه فعالیت هاى چند وقت اخیرشان را با تمام جزئیات 
براى مخاطب تعریف مى کنند. این فعاالن روزمره نویس 
به ظاهر بى ســر و صدا کار مى کنند اما آنقدر پرطرفدارند 
که مى توان در میانشان پیج هاى چند میلیونى هم پیدا کرد؛ 
صفحاتى که به ظاهر بى سر و صدا هســتند اما مثل یک 

سلبریتى، ذهن هاى زیادى را به خودشان مشغول کردند و 
افسردگى هاى زیادى را هم به دنبال خود به ارمغان مى آورند.

کار بالگرها گاهى به جایى مى رسد که در درمان هم وارد 
مى شوند و قرص هاى مکمل و خوراکى هم تجویز مى کنند. 
آنها حتى پا را فراتر مى گذارند و نقش یک عطار باتجربه را هم 
ایفا مى کنند. مخاطبانان مسخ شده شان نیز در این میدان 
همه آنچه هست را باور مى کنند و خوراکى که او به آنها مى 

دهد را با جان و دل مصرف مى کنند.
با گسترش شــبکه هاى اجتماعى به خصوص اینستاگرام، 
فعالیت در این پلتفــرم فراتر از ســرگرمى رفت و کاربران 

تالش مى کردند که هر روز از خود تصویرى بى نقص تر به 
اشتراك بگذارند تا اینکه این صفحات رنگى به مرور تبدیل 
به سلبریتى هاى اجتماعى پر بازدید شدند. سلبریتى هایى 

که بیشتر به طبلى تو خالى شبیه هستند. 
به جامعه اى فکر کنید که در آن از یک استورى 15 ثانیه اى 
مى توان بیش از 9 تا 10 میلیون درآمد کسب کرد و این یعنى 
بیشتر از درآمد روزانه یک متخصص که سال هاى زیادى 
درس خوانده و تالش کرده و اکنون در شــرایط اقتصادى 

متوسطى قرار گرفته است. 
حاال نوجوانانى هســتند که با وجود اســتعدادهاى فراوان 

در زمینه تحصیل اما با دیدن ایــن بالگرها و به این خاطر 
که در شــرایط اقتصادى نامناسب زندگى مى کنند، رغبتى 
براى ادامه تحصیل و تالش ندارند. مشــخص اســت که 
تالششان را مى کنند تا به جاى یک انسان مفید به یک بالگر 

اینستاگرامى تبدیل شوند. 
حاال مى شــود گفت که دنیاى پر اعجاز و پر کلک تبلیغات 
به شــکلى فرهنگ ما را به بازى گرفته که حتى اگر چهره 
واقعى این آدم هاى همیشــه خندان و مرفه را به ما نشان 
بدهند هیچوقت نمى خواهیم باور کنیم که آنها از آنچه فکر

 مى کنیم به واقعیت هاى زندگى خود ما نزدیک ترند.

دریا قدرتى پور

الدن ایرانمنش

قرار اســت یک رقیب جدید براى ایران خودرو سایپا پیدا 
شــود. گروه صنعتى زر که همه آن را بــا تولید ماکارونى 
مى شناســند و حاال قرار اســت خودرو تولید کند و گفته 
مى شود مجوزهاى تولید خودرو را هم دریافت کرده است.

خبر تولید خودرو توسط گروه زر از مدت ها قبل مطرح بود. 
اما روز دوشنبه مدیر اجرایى این گروه اعالم کرد زر خودرو 
مجوزهاى جدید براى تأسیس کارخانه خودروسازى را از 
وزارت صمت دریافت کرده است. بر اساس این وعده قرار 
است قطب سوم خودروسازى در کشور متولد شده و رقیب 

جدیدى براى ایران خودرو و سایپا ایجاد شود. 
آنگونه که مدیر اجرایى این گروه در نشست خبرى اعالم 
کرد تا کنون مجوزهاى الزم براى تولید خودرو از وزارت 
صمت را دریافت کرده و زمین کارخانه در هشتگرد را هم 
تهیه کرده اند. همچنین مذاکراتى با چندین برند صورت 

گرفته که هنوز به نتیجه قطعى نرسیده است.
این تنها اقداماتى است که تاکنون انجام شده است. روندى 
که به نظر مى رسد بیش از یکســال طول کشیده. براى 
همین به نظر نمى رسد خط تولید خودرو در این کارخانه 

به زودى راه اندازى شود و خودروى زر بتواند به زودى وارد 
بازار شود و بتواند بر قیمت خودرو تأثیر بگذارد.

پیش از این مرتضى سلطانى، یکى از مدیران گروه صنعتى 
زر درباره تولید خودروى جدید توضیحاتى داده و گفته بود 
قرار است انقالبى در صنعت خودروسازى ایران ایجاد شود 
و خودرو هاى کامًال متفاوتى وارد بازار شود. خودروهایى 
متفاوت با آنچه در 40 سال گذشته تولید شده است. یکى 
دیگر از وعده هایى که این گروه داده  اند تولید خودروهاى 

باکیفیت و البته اقتصادى است.
اما آیا ایجاد قطب سوم خودروسازى در ایران مقدور است و 
آیا شرکتى که تاکنون در حوزه مواد غذایى فعالیت مى کرده 

مى تواند خودروى ملى با کیفیت بسازد؟
مرتضى ســلطانى از مدیران این گروه قبًال اعالم کرده 
همانطور که این مجموعه در صنایع غذایى داراى برندهاى 
بسیار معتبرى است و توانســته بزرگ ترین طرح حوزه 
شیرینى و شــکالت را از منظر کمیت، کیفیت و زنجیره 
ارزش در دنیا طراحى کند و به مرحله تولید برساند در حوزه 

تولید خودرو هم مى تواند انقالب بزرگى را رقم بزند.

تولیدکننده ماکارونى خودرو مى سازد!

کمتر ســالى وجود دارد که در البه الى گــزارش ها و 
خبرهاى فصل تابستان، خبر آتش سوزى در جنگل هاى 
زاگرس به چشم نیاید. بالیى که هر بار بخشى از زاگرس 
را مى بلعد. حکایت امسال اما متفاوت است. این بار آفت 
برگ خوارها به جنگل هاى زاگرس حمله کرده اند تا قصه 

دردناك زاگرس پایانى نداشته باشد.
به گفته کارشناسان محیط زیســت اگر این آفت کنترل 

نشــود، شــاهد نابودى بلوط هاى کهنســال زاگرس 
خواهیم بود. موضوعى که شــوخى نیست و تنها به خود 
محدوده زاگرس برنمى گردد؛ بلکه، با توجه به اینکه این 
جنگل ها منبع 40 درصد آب شــیرین کشور را دارد اگر 
به بیابان تبدیل شــود آتش این بى تدبیرى دامن همه 

شهرهاى ایران را خواهد گرفت.
طى 15 سال اخیر بر اساس آمارهاى غیر رسمى روزانه 
500 هکتار از سطح مراتع و جنگل ها از بین رفته است. 
این عددها اما در آمارهاى رســمى ابتر و ناقص اســت 
و هنوز عدد واقعــى در رابطه با از بیــن رفتن جنگل ها 

معلوم نیست. 

آخریــن آمارها بــه خوبى نشــان مى دهــد که بیش 
از یک میلیــون و 300هــزار هکتار از رویشــگاه هاى 
زاگرس خشــکیده اند و اکنون که آفت هــا هم پا پیش 
گذاشته اند ممکن اســت ســهم عظیم دیگرى از این 

زیستگاه از بین برود. 
ســعید جاویدبخت، مدیرکل منابع طبیعى و جنگل هاى 
اســتان کهگیلویه وبویراحمد در رابطه بــا پدیده اخیر و 
حمله آفت ها به جنگل هاى زاگرس گفته: «جنگل هاى 
بلوط ما پیر شــده اند و اکثر 
درختان به دلیــل کهولت 
ســن در مقابل آفات بسیار 
آسیب پذیر هستند. در واقع 
این آفت ها مى تواند درختان 
را درمانده و راه را براى حمله 
آفت هاى دیگــر باز کند، به 
همین دلیــل باید از این کار 

جلوگیرى کنیم.»
اکنــون افــزون بــر 52 
هــزار هکتــار از اراضــى 
کهگیلویه وبویراحمــد بــه 
برگ خوار بلوط و جوانه خوار 
آلوده شــده اند، کــه از این 
میزان حدود 20 هزار و 400 
هکتار به آفت برگ خوار بلــوط و 31 هزار و 600 هکتار 
به آفت جوانه خوار بلوط آلوده اســت. بررسى هاى اخیر 
همچنین نشــان مى دهد که این آفت گسترش یافته و 

بیش از 60 هزار هکتار از اراضى را درگیر کرده است.
اما این تنهــا آفت هایى نیســتند که کمر بــه نابودى

جنگل هاى زاگرس بســته اند. قاچاق چــوب و چوب 
خوارى، آتش سوزى و ویال سازى و جنگل خوارى در این 
منطقه سال هاست تبرش را به تن درختان این منطقه زده 
است.  پدیده اى که سطح تنوع گونه ها، وقوع سیالب ها 
و افزایش پدیده هاى ریزگردهــا را افزایش داده و باعث 

شده قد جنگل هاى زاگرس هر روز آب برود.

غم هاى زاگرس 
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زمینه گسترش روابط بین 
بالروس و اصفهان قوى است

اســتاندار اصفهان در دیدار ســفیر کشور بالروس 
در جمهورى اســالمى ایــران بر تقویت و توســعه 
همکارى هاى همه جانبه به ویژه در حوزه گردشگرى 
تاکید کرد. دمیترى کالتسوف، سفیر کشور بالروس 
در تهران، موقعیت و جایگاه استان اصفهان را بسیار 
ممتاز و شایسته برشمرد و متذکر شد: سعى مى کنیم 
بستر توسعه ارتباط در همه زمینه ها را فراهم نماییم 
چراکه زمینه گســترش این روابــط بین بالروس و 
اصفهان با توجه به توانمندى هاى دو جانبه بســیار 
قوى است. وى پیشنهاد برگزارى سال دوستى بین 
دو کشور را طرح و خواســتار برگزارى برنامه هاى 
فرهنگى و تجارى در قالب کمیسیون هاى مشترك 

اقتصادى شد.

16 هزار حیوان گزیدگى 
ساالنه در اصفهان

مدیر گــروه پیشــگیرى از بیمارى هــا در معاونت 
بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
ســاالنه حدود 16 هزار مــورد حیوان گزیدگى در 
اســتان اصفهان (به جز آمار دو شهرستان کاشان و 
آران وبیدگل) گزارش مى شــود. رضا فدایى با بیان 
اینکه یک چهارم حیوان گزیدگى هــا منتقل کننده 
هارى هستند گفت: کارشناسان دامپزشکى بخش 
خصوصى و دولتى هنگام گزیدگى انسان بخشى از 
بدن آن ها را براى آزمایشات الزم به مراکز تخصصى 
ارسال مى کنند تا واکسن هارى به این افراد تزریق 
شود؛ طبق آمارها طى سال اخیر فردى بر اثر ابتالء به 
هارى فوت نکرده است. این متخصص عفونى گفت: 
بخش بزرگى از گزیدگى هــا از حیوانات صاحب دار 
است که بدون هیچ گونه مسئولیت و کنترلى در سطح 

منطقه رها شدند.

تشکیل بانک اطالعات  
سازمان هاى مردم نهاد در استان 
مدیر کل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: بــه زودى بانک اطالعــات جامع از 
ســازمان هاى مردم نهاد فعال در زمینه هاى مختلف 
فعالیت و با هدف فراخوان هاى استانى دراین منطقه 
تشکیل مى شــود. مســعود مهدویان فر  افزود :یکى 
از اشــکاالتى که در زمینه ســازمان هاى مردم نهاد 
از گذشــته  تاکنون وجود دارد، مراجع مختلف صادر 
کننــده  این نهادهاســت که عالوه بر اســتاندارى و 
فرماندارى، برعهده ســازمان ورزش و جوانان، اداره 
کل بهزیستى  و حتى کمیته امداد نیز بوده است. وى 
افزود: اطالعات سازمان هاى مردم نهاد نیز  زیر نظر  
استاندارى و فرماندارى کافى نیست و باید یک سامانه 
جامع براى فراخوان امکان و ظرفیت سنجى در حوزه 
سالمت، بهداشت، زنان، کودکان و نوجوانان براى همه 
سمن هاى موجود  وجود داشته باشد که البته این امر 

یک اقدام ملى مقدور است.

نهضت ملى مسکن در اصفهان 
ثبت نام جدید ندارد

بنابر ابالغ وزارت راه و شهرسازى، هیچ کدام از شهر هاى 
استان اصفهان مشــمول ثبت نام دوباره نهضت ملى 
مسکن نیســتند. مدیرکل راه و شهرسازى گفت: بنا بر 
اعالم وزیر راه و شهرســازى  در حالــى ثبت نام مجدد 
نهضت ملى مسکن از ساعت 12 ظهر پانزدهم تیر  براى 
40 شهر کشور آغاز شــده، که هیچ کدام از شهر هاى 
اســتان مشــمول ثبت نام دوباره نهضت ملى مسکن 

نمى شوند. 

رشد 125 درصدى
 خرید گندم 

محســن ضیایى، مدیرکل غله و خدمات بازرگانى 
استان اصفهان با اشاره به خرید 27 هزار و 500 تن 
گندم از ابتداى خردادمــاه تاکنون، گفت: این میزان 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 125 درصد 

رشد داشته است.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اســتان اصفهان اظهار 
کرد: هم اکنون 10 تا 12 استان ازجمله اصفهان درگیر روند 
افزایشى کرونا هستند. وى افزود: درصد تست هاى مثبت 
روزانه کرونا استان از پنج درصد به باالى 25 درصد رسیده؛ 
همچنین بسترى هاى بیمارستانى و بخش مراقبت هاى ویژه 

بیمارى کرونا در استان افزایش پیدا کرده است.
پژمان عقدك با اشــاره به اعالم وزارت بهداشت مبنى بر 
ضرورت انجام دوز چهارم واکسیناسیون کرونا براى افرادى 
که بیش از شش ماه از مدت تزریق دوز سوم واکسن آن ها 
گذشته است، اضافه کرد: مراکز انجام واکسیناسیون کرونا 
در استان اصفهان آمادگى دارند که دوز چهارم واکسن کرونا 

را براى این افراد تزریق کنند، منتهــى نکته اى که وجود 
دارد هنوز 13 درصد بــراى دوز اول، 23 درصد براى دوز 
دوم و 61 درصد براى دوز سوم در استان اصفهان اقدام به 

واکسیناسیون کرونا نکرده اند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى استان اصفهان با بیان 
اینکه سایت مرکز بهداشت استان اصفهان هر هفته لیست 
مراکز واکسیناسیون کرونا را اعالم مى کند، تصریح کرد: 
براى اطفال پنج تا 12 سال واکسیناسیون کرونا در استان 
اصفهان انجام مى شــود که تاکنون تنها براى 10 درصد 
جمعیت اطفال استان اصفهان واکسیناسیون کرونا انجام 

شده است.

مدیر روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان نســبت به خرید و فروش سهمیه بنزین و 
نفت گاز و واگذارى به غیر کارت هوشمند سوخت هشدار داد.

بهمن علیپور درباره خرید و فروش سهمیه بنزین و نفت گاز 
و واگذارى به غیر کارت هوشمند سوخت هشدار داد و اظهار 
داشت: براساس مواد 9 و 16 ضوابط اختصاصى فرآورده هاى 
نفتى و قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، خرید و فروش 
فرآورده هاى نفتى یارانه اى (نرخ اول و دوم) از طریق سهمیه 
شــخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه کارت 

هوشمند سوخت وسائط نقلیه ممنوع است.
وى خاطرنشــان کرد: در صورت مشخص شدن تخلف، از 

سوى مراجع ذیصالح رسیدگى و عالوه بر مسدودى کارت 
هوشمند سوخت تخلف مشمول جریمه اى معادل دو تا چهار 
برابر ارزش فرآورده (به نرخ بین المللى ماه مربوط) خواهد 
شد. مدیر روابط عمومى شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اى اصفهان با رد شایعات در فضاى مجازى مبنى 
بر حذف کارت سوخت آزاد جایگاهداران، گفت: حذف کارت 
سوخت جایگاهداران از چرخه عرضه بنزین در جایگاه هاى 
عرضه سوخت استان شایعه اى بیش نیست و همچنان طبق 
روال گذشــته عرضه بنزین در تمامى جایگاه هاى سوخت 
استان با نرخ اول به صورت یارانه اى 1,500 تومان و با نرخ 

غیر یارانه اى 3000 تومان است.

خرید و فروش سهمیه بنزین 
ممنوع است 

13 درصد اصفهانى ها دوز 
اول واکسن کرونا را نزده اند

بر اساس گزارش مراجع معتبر استان، شدت گرد وغبار در 
آسمان اصفهان که روز سه شنبه به اوج خودش رسیده بود 
در حال فروکش کردن است. آلودگى هواى شهر در روز 
سه شنبه کار را به جایى رساند که بسیارى از مراکز و ادارات 
اصفهان تعطیل شد و هشدارها نســبت به خارج نشدن 
اصفهانى ها از منازلشــان به باالترین حد ممکن رسید. 
این در حالى است که گزارش ها از سطح شهر حاکى است 

شهروندان چندان به این هشدارها توجه نکرده اند. 

 منشأ آلودگى چند روز اخیر
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: استان 
اصفهان ساالنه متحمل 400 میلیارد تومان خسارت ناشى 

از شرایط گردوغبار مى شود.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایمنا»، اظهار کرد: 
گردوخاك چنــد روزه اصفهان به علت وزش شــدید باد 
با سرعت 70 تا 90 کیلومتر بر ســاعت در مرز مشترك 
اســتان هاى اصفهــان، ســمنان و خراســان جنوبى 
بود که منجربه خیزش گردوغبار شــد و طى مســیر در 
شهرســتان هاى خوروبیابانک، نایین، انــارك و جندق 
تقویت شد و به اصفهان رسید. این گردوغبار طى روز سه 
شنبه 16 شهرستان استان را دربر گرفت اما طبق پیش بینى 
هواشناســى، غلطت آالینده ها به تدریج کاهش یافت و 

میزان گردوغبار تا پایان هفته کمتر خواهد شد.
وى افزود: از ابتداى ســال تاکنون حدود 50 روز ناسالم 
را در اصفهان تجربه کردیم که بــه علت گردوغبار بوده 
است. اصفهان طى شش ماهه ابتدایى سال، درگیر شرایط 

گردوغبار و شش ماهه دوم سال درگیر شرایط آلودگى هاى 
هوا ناشى از منابع ثابت و متحرك بوده است.

وى با بیان اینکه شــرایط مذکور نه تنهــا اصفهان بلکه 
سایر اســتان ها نظیر یزد، کرمان، خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و قم را نیز تحت تأثیر قرار داد، تصریح کرد: 32 
درصد مساحت استان اصفهان بیابان است و 10 میلیون 
و 700 هزار هکتار، وسعت استان است که شش میلیون 
و 300 هزار هکتار آن مسکونى و سه هزار و 200 میلیون 
هکتار آن بیابان اســت. میانگین میزان بارش دریافتى 
استان از مهرماه سال گذشته تاکنون برابر با 145 میلیمتر 
بوده که نســبت به میانگین بلندمدت 30 درصد کاهش 

داشته است.
وى با بیان اینکه کاهش بارش در شرق و مرکز استان 35 
درصد گزارش شده است، اظهار کرد: کمبود بارش نسبت 
به بلندمدت در خور 70 درصد، در نایین 35 درصد و در شهر 
اصفهان 50 درصد گزارش شده است. همین کم بارشى 
باعث مى شــود که شــرایط ایجاد کانون هاى گردوغبار 
افزایش یابد و زمینه ساز خیزش گردوغبار باشد، همچنین 
زمین هاى کشت نشــده و رهاسازى شــده نیز مى تواند 

پدیدآورنده شرایط مذکور باشد.
شیشه فروش گفت: طبق مطالعات انجام شده در استان 
اصفهان 1/5میلیون هکتار کانون بحران فرسایش بادى 
شناسایى شده و 14 شهرستان تحت شرایط کانون هاى 

فرسایش بادى و گردوغبار هستند.

اصفهانى ها خطر را جدى نمى گیرند
در همین حال مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 

اصفهان با اشاره به اعالم تعطیلى در شرایط آلودگى هوا 
بر اساس قوانین و شرایط خاص، گفت: متأسفانه همراهى 
مردم در تعطیلى روز سه شنبه ضعیف بود و خطر گردوغبار 

و ذرات معلق براى سالمتشان را جدى نگرفتند.
ســید مهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایسنا»، با اشاره 
به وضعیت بد هواى اصفهان در چند روز گذشــته گفت: 
وجود ذرات معلق و گردوغبار در هواى اصفهان سالمت 
شــهروندان را تهدید مى کند، اما باوجود اعالم تعطیلى، 
نمى توانیم به کسى که در این شرایط به چهارباغ مى رود و 

ساندویچ و بستنى مى خورد هشدار بدهیم.
وى با تأکید بر اینکه مردم باید در این شــرایط رعایت 
کنند و تا جایــى که امکان دارد از منزل خارج نشــوند، 
افزود: وقتى شهروندان مى بینند با بیرون آمدن از منزل 
دچار سرفه و آبریزش مى شوند و صد مترى جلوى شان 
مشــخص نیســت باید متوجه جدى بودن خطر براى 
سالمتى شان باشند. روز سه شــنبه ما با همراهى اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســتان چند اکیپ به سطح 
شــهر فرســتادیم و ممنوعیت عرضه مواد غذایى در 
گذر چهاربــاغ را تا ظهر روز چهارشــنبه اعالم کردیم، 
اما همچنان معتقدیم مردم باید خودشــان نســبت به 

سالمتشان حساس باشند.
میرجهانیان ادامه داد: این هفته منبع آلودگى و ذرات معلق 
در داخل کشور و مرز سه استان سمنان، خراسان جنوبى و 
اصفهان بود که متأسفانه جهت باد هم به سمت اصفهان 
بود و بیشتر شهرهاى استان درگیر شدند. در حال حاضر 
وضعیت بهتر شده ولى حداقل تا پنج شنبه شب ادامه دارد، 

اگرچه از شدت آن کاسته شده است.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با اشاره به سختى تأمین آب و کمبود آن براى پارك ها، گفت: 

فضاى سبز این کالن شهر هیچ سهمى از زاینده رود ندارد.
مجید عرفان منش اظهار کرد: فضاى سبز استان اصفهان به 
حدود شش هزار هکتار مى رسد که نیازمند آبیارى است تا 

بتواند زنده و راندمان اکولوژیک داشته باشد.
وى افزود: اصفهان آلوده ترین استان در کشور است زیرا بعد 
از تقسیم تهران و البرز، اصفهان صنعتى ترین استان کشور 
و عمده صنایع زیربنایى و حیاتى کشــور در اصفهان قرار 
گرفت و تمام کشور از تولیدات این صنایع زیربنایى بهره مند 
مى شوند و تمام آلودگى این صنایع به مردم اصفهان هدیه 

مى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: نیاز عمده آبى فضاى سبز اصفهان حدود 60 
میلیون متر مکعب است که به جاى آن کمتر از 25 میلیون 
متر مکعب در ســال آب براى آبیارى فضاى سبز استفاده 

مى شود و نگهدارى فضاى سبز با این میزان آب به سختى 
ممکن است.

وى ادامه داد: شهر اصفهان اولین شهرى است که بیش از 60 
درصد از فضاى سبز آن با آبیارى تحت فشار مدیریت مى شود 
و این طرح تاکنون هزینه هاى بســیارى براى شهردارى 

اصفهان و مردم اصفهان داشته است.
عرفان منش با بیان اینکه اصفهان اولین شهرى است که از 
سال 1384 به بعد، پساب آب فاضالب خروجى تصفیه خانه 
فاضالب را با تصفیه مجدد در عرصه هاى جنگلى استفاده 
مى کند، گفت: فضاى سبز اســتان اصفهان هیچ سهمى از 
آب زاینده رود ندارد و این مستقیم به سالمت شهر و شهروند 
بازمى گردد، زیرا فضاى سبز تولیدکننده اکسیژن مورد نیاز 
مردم است و آلودگى هاى شهر را رســوب مى دهد و با این 
وجود هیچ سهمى از آب زاینده رود براى نگهدارى فضاى 

سبز اختصاص داده نشده است.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 

اظهار کرد: 11 رشته مادى در شهر وجود دارد که تمام اینها 
بر اساس طومار شیخ بهایى حقابه دارند، اما هنگام جریان آب 
در زاینده رود به هیچ کدام از مادى ها اجازه آبگیرى نمى دهند.
وى با بیان اینکه بر اساس آمار آب منطقه اى حدود 30 هزار 
حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در استان اصفهان وجود دارد که 
تنها کمتر از 90 حلقه چاه آبدار مربوط به شهردارى اصفهان 
است، گفت: حدود 17 میلیون متر مکعب آب فضاى سبز از 
منابع زیرزمینى تأمین و حدود هشــت میلیون متر مکعب 
از پساب فاضالب اســتفاده مى کنیم که در کل 25 میلیون 
متر مکعب استفاده آب فضاى سبز اســت و با سختى آب 
فضاى سبز تأمین مى شود؛ این آمار دائمى نیست و بعضى از 
تصفیه خانه هاى که پساب آنها توسط شهردارى اصفهان از 
سال هاى قبل خریدارى شده است، بر حسب سلیقه توسط 
ذى نفوذ حوزه آب قطع مى شود، لذا گاهى به خاطر کم آبى، 
دستور قطع درختانى که دچار آفت یا بیمارى شده اند را صادر 

مى کنیم.

آلودگى هوا تا امشب ادامه دارد

درگیرى 16 شهرستان اصفهان
 با گردوخاك 

توسعه شهرى پایدار در دیزیچه با 
مدیریت یکپارچه شهرى

فضاى سبز هیچ سهمى از زاینده رود ندارد

نصف جهان  عباس اله یارى، شهردار دیزیچه گفت: 
امروزه حلقه گمشده مدیریت در شهرها و روستاها، 

اجرا نشدن مدیریت واحد شهرى و روستایى است. 
وى افزود: با اجرایى شدن مدیریت یکپارچه شهرى 

تحت مدیریت سازمانى با اختیاراتى بسیار وسیع تر از 
سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور، مى توان 
بسیارى از معضالت کهنه و متداول شهرها را، ریشه 

کن کرد و به توسعه شهرى پایدار دست یافت.

دست به گریبانى بویین میاندشت با 
«میراث» و «مسکن و شهرسازى»

نصف جهان  شهردار بویین میاندشت گفت: امروزه نباید 
از شهردارى ها درخواســت اجراى پروژه هاى بزرگ و 
شاخص را داشت.احمد عبداللهى افزود: در حال حاضر 
بودجه هاى فعلى شهردارى ها براى اقدامات و اصالحات 
عمرانى متداول و معمول پاسخگو نیست و اگر پروژه 
هاى عمرانى خوبى در شهرها عملیاتى مى شود، حاصل 

تجربه و هنر شهرداران است.
وى در ادامه به یکى از معضالت کنونى این شهردارى 

اشــاره کرد و گفت: بــراى تولید درآمد پایــدار براى 
شهردارى و ایجاد و راه اندازى یک طرح گردشگرى، 
مى بایســت رایزنى ها و بروکراســى هــاى فراوانى 
را با مســکن و شهرســازى و میراث فرهنگى انجام 
دهیم تا مجوزى دریافت کنیم در حالى که در گذشــته 
استاندارى اصفهان به سهولت و راحتى مجوز راه اندازى 
طرح هایمان را صادر و به حل و فصل مشــکالتمان

 مى پرداخت.

تخفیف 100 درصدى عوارض در چرمهین
نصف جهــان  شــهردار چرمهیــن با بیــان اینکه 
چرمهین90 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهرى 
دارد، گفــت: شــهردارى چرمهین بــا محله بندى 
بافت فرســوده شــهر به پنج محله «باغ جالل»، 
«خشک آباد»، «ناروندى»، «مبارك آباد» و «مریم 
بیگم»، در مسیر بازآفرینى بافت فرسوده شهر قدم 

برداشته است.
شهاب ثابت راسخ اضافه کرد: شهردارى چرمهین در 
اولین گام، اقدام  به بهسازى و نوسازى محله ناروندى 
کرد و در گام بعدى، با احیا و مرمت حمام قدیمى این 
محله و تغییر کاربرى آن به مرکز فرهنگى، قدم در 

زنده و زیباسازى شهر چرمهین کرد.

وى در ادامه افزود: در ســال جارى همچنین موزه 
مردم شناسى شهر را مرمت و به باز زنده سازى دیگر 

قسمت هاى بافت فرسوده شهر خواهیم پرداخت.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش به تخصیص 
تخفیف 100 درصدى عوارض براى اجراکنندگان 
مقررات شهرســازى و معمارى اشــاره کرد و بیان 
داشت: این شــهردارى عالوه بر تملک و آزادسازى 
امالك واقع در بافت ناکارآمد شهرى، براى مالکان 
امالکى که ضوابط شهرســازى را رعایت و اقدام به 
نوسازى بافت فرسوده کنند، در زمان صدور پروانه 
ساختمانى، تخفیف 100 درصدى پرداخت عوارض 

را اجرایى مى نماید.

مکعب هاى معلق، نه پیاده راه 
نصف جهان  سطوح ناصاف، عرض کم و باال و پایین 
بودن سطح پیاده رو در خیابان جهاد باعث شده که 
مردم این منطقه از ساخت پیاده رو ها چندان راضى 

نباشند.
سنگفرش هاى پیاده روهاى استاندارد باید بتوانند با 
حجم تردد بسیار عابران، به همان شکل سابق بمانند 
و کج و معوج و لق نشوند اما این موضوع در زمینه پیاده 

روهاى اصفهان به شکل جدى مشاهده نمى شود. 
امروز برخى از پیاده روهاى اصفهان استانداردهاى 
الزم را ندارند و فضاى پیش بینى شده براى عبور با 
حجم تردد آنان متناسب نیست. شاهد این مدعا هم 

پیاده رو خیابان جهاد است که با وجود اینکه بازسازى 
شده است اما سطح ناهموارى دارد و به این علت که 
احداث بخش هایى این پیاده رود استاندارد و متناسب 

نیست رفت و آمد عابران را مختل کرده است. 
 پیاده رو در اصطالح شهرسازى محلى است براى راه 
رفتن و قدم زدن و مکانى اســت که در ابتدا با هدف 
آسایش و راحتى تردد جماعت شهرنشین ساخته شده 
است اما مدت هاســت که در میان انبوه مشکالت 
شهرى از یاد رفته است و این موضوع در رابطه با پیاده 
روهاى شهر اصفهان که به عنوان یک شهر توریستى 

به شمار مى رود نمى تواند قابل توجیه باشد.

خداحافظ «جوکر» عزیز
نصف جهان  روزنامه «نسل فردا» در شماره 15 تیرماه 
در متنى که در صفحه اولش آمده است به رئالیتى شو 
«جوکر» پرداخته است. این روزنامه از این موضوع 
یاد کرده که چقدر مخاطب ایرانى که یاد گرفته غم 
قبلى را با غم بعدى بشورد و ببرد به خندیدن نیاز دارد. 
در بخشى از این مطلب آمده: «چقدر آمارهاى منتشر 
شــده در مطالعات و تحقیقات آن طرف آبى یا این 
طرف آب ها از ما ایرانى ها با موضوع خنده و امید به 
زندگى عجیب و ترسناك است. چقدر درگیر مصائب 

ریز و درشت یا خرد و کالن هســتیم که از زمین و 
زمان و آسمان برایمان مى بارد و در این وانفسا دائم 
خندیدن و خنداندنمان سخت تر مى شود.» نویسنده 
این مطلب در پایان نتیجه گرفته که «تیم "جوکر" 
از همان اول بى ادعا دســتش را باال مــى برد و در 
هر قسمت با نریشن شاهکارش اعالم مى کند این 
برنامه کپى است تا کسى کشف تازه اى نکرده باشد 
و به آنها نتازد که وااسفا از کپى کارى و تکرارى بازى 

و این حرف ها...»

شهردارى همه نقاط شهر را با یک چشم ببیند
نصف جهــان  با توجــه به اینکه زمــان جمع آورى 
زباله ها از تاریــخ زوج و فرد تقویمــى به روزهاى 
زوج و فــرد هفتگــى منتقل شــده گویــا نظافت 
معابــر و کوچه ها نیز مثــل قبل نیســت و به نظر 
مى رســد پیمانکاران جدید از ایــن موضوع غفلت 

کرده اند. 
به گفته شــهروندان اصفهانى با وجود اینکه هر بار 
با ســامانه 137 براى این موضــوع تماس حاصل 
کرده اند اما به این مسئله رسیدگى نشده است. پاکیزه 

شدن معابر و کوچه پس کوچه ها در مناطق باالى 
شهر همواره جزو وظایف شــهردارى ها محسوب 
شده و شــهردارى هاى این مناطق به این موضوع 
اهمیت مى دهند اما در حواشــى شــهر و مناطق 
شــمالى تر اصفهان این موضوع چنــدان رعایت 
نمى شود و به نظر مى رســد که به خود شهروندان 
واگذار شده است. در این رابطه شهردارى باید عدالت 
شــهرى را رعایت کرده و همه نقاط شهر را به یک 

چشم ببیند.

مانى مهدوى
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بدون شک فهرســت کردن تمام تفاوت هاى بین آیفون و گوشى هاى 
اندرویدى کار غیرممکنى است. با این حال تعدادى از ویژگى هاى آیفون 
ممکن اســت براى کاربران اندروید آزاردهنده باشند. در این مطلب قرار 
نیست در مورد تفاوت هاى کلیدى صحبت کنیم که هنگام خرید آیفون 
انتظــار روبرویى با آن هــا را دارید. بلکه به تفاوت هاى نســبتا کوچکى 

مى پردازیم که توجه زیادى را جلب نمى کنند.

1. کیبورد هاى آیفون
در سال 2014 اپل باالخره براى iOS 8 پشتیبانى از کیبورد هاى ثالث را 
امکان پذیر کرد اما برخالف انتظار، مشکالت کیبورد هاى آیفون برطرف 
نشد. کیبورد پیشفرض آیفون بد نیست ولى از نظر شخصى سازى تقریبا 
هیچ قابلیت مفیدى ارائه نمى دهد. به عنوان مثال نمى توانید ردیف اعداد را 
در بخش فوقانى کیبورد قرار دهید و از سوى دیگر امکان بزرگ تر کردن 

کلید ها هم وجود ندارد.
از ســوى دیگر اگرچه Gboard در اندروید از امکانات بسیار زیادى بهره 
مى برد، ولى در iOS ویژگى هاى چندان مفیدى ندارد و بیشتر مانند همان 
کیبورد اپل است که صرفا طراحى متفاوتى دارد. به دلیل اینکه کاربران 
iOS به این محدودیت عادت کرده اند، مشکلى با این موضوع ندارند اما 

زمانى که از اندروید به iOS مهاجرت مى کنید، این ضعف بسیار آزاردهنده 
مى شود.

(Autocorrect) 2. تصحیح خودکار
بسیارى از کاربران از قابلیت Autocorrect استفاده مى کنند زیرا در صورت 
تایپ سریع، بسیارى از غلط هاى امالیى آن ها برطرف مى شود. بسیارى 
از کیبورد هاى اندرویدى حین تایپ کردن، غلط هاى امالیى را برطرف 
مى کنند اما در آیفون بعد از ضربه بر دکمه  ارســال، این تغییرات اعمال 
مى شود. این یک ویژگى بسیار آزاردهنده محسوب مى شود و به همین 
 Autocorrect خاطر برخى کاربران به این نتیجه مى رسند که بهتر است

آیفون خود را به طور کامل غیرفعال کنند.

3. مدیریت فایل ها
بــا وجــود اینکــه آیفــون در زمینه  
مدیریت فایل بســیار بهتر شــده، 
ولى همچنان در این زمینه بســیار 
 Files ضعیف است. اپلیکیشــن
موجود در آیفون بســیار ســاده 
است و امکانات پیچیده اى ارائه 
نمى دهــد. همچنین بــا توجه 
 iOS به محدودیت هایــى که
وضع کرده، اپلیکیشــن هاى 
ثالث که براى این مشــخصه 
ارائه شده اند نیز قابلیت هاى 

چندانى ندارند.
از ســوى دیگــر، باید به 
ضعف گســترده در زمینه 
پشتیبانى از فرمت هاى 

مختلف اشاره 
کنیــم. به 

عنوان مثال اگر یک فایل M۴A را دانلود کنید، این فایل نه در کروم، نه در 
اپ files و نه در اپ VLC باز نمى شود. این در حالى است که در اندروید در 

محیط هاى مختلف به راحتى مى توانید چنین فایلى را باز کنید.

App library 4. محدودیت هاى
App Library یکى از امکانات نسبتا جدید آیفون است که به زبان ساده 

پوشه هاى حاوى اپ هاى پرکاربرد و مهم را ایجاد مى کند. به لطف این 
مشــخصه بدون نیاز به باز کردن پوشــه، مى توانید اپ ها را اجرا کنید.با 
این حال این مشــخصه هیچ امکانى براى شخصى سازى ندارد. به طور 
مشــخص در بخش تنظیمات صرفا مى توانید این قابلیــت را فعال یا 

غیرفعال کنید.
اما چرا نمى توانیم جاى این پوشه ها را تغییر دهیم؟ چرا حذف پوشه هایى 
که چندان مورد استفاده قرار نمى گیرند امکان پذیر نیست؟ چرا امکان تغییر 
نام این پوشه ها وجود ندارد؟ روى هم رفته App Library قابلیت مفیدى 

است اما به طور کامل توسط الگوریتم هاى اپل کنترل مى شود.

5. کنترل سنتر
کنترل سنتر پاسخ اپل به پنل تنظیمات سریع گوشى هاى اندرویدى است. 
به طور کلى این یک ویژگى مفید و کاربردى محسوب مى شود ولى اپل 
بسیارى از پتانسیل هاى آن را عملى نمى کند. اول از همه باید کم بودن 
امکانات شخصى سازى اشاره کنیم. اگرچه مى توانید برخى کنترلرها را 
حذف و اضافه کنید، اما تمام این موارد مربوط به شرکت اپل هستند. در 

نتیجه اپلیکیشن ها نمى توانند به این بخش راه پیدا کنند.
اگرچه در این پنل دسترسى به مواردى مانند واى فاى، بلوتوث، روشنایى 
نمایشگر و دیگر موارد این چنینى مفید است، اما از سوى دیگر جاى خالى 

بسیارى از چیزهاى دیگر احساس مى شود.

6. عدم باز شدن دوربین با دو بار فشار بر دکمه  پاور
بسیارى از گوشــى هاى اندرویدى با دو بار فشردن شــدن دکمه  پاور، 

اپلیکیشن دوربین را باز مى کنند. به همین خاطر قبل از اینکه 
گوشى را به طور کامل از جیب بیرون 
بیاوریــد مى توانید اپ 
دوربین را آماده کنید. 
البته با تــکان آیفون 

وقتى نمایشــگر روشن 
مى شــود، از طریق همان 

الك اســکرین مى توانید اپ 
دوربین را باز کنید ولى همین 

فرایند هم کندتر از گوشى هاى 
اندرویدى است. این در حالى است 

که اپل براى فشــار طوالنى بر روى 
دکمه  پاور اجازه شخصى سازى مى دهد. 
اما براى شخصى سازى صرفا مى توانید 

بین سیرى، کنترل صوتى یا هیچکدام دست 
به انتخاب بزنید.

7. فرمان هاى حرکتى متناقض براى 
نوتیفیکشن سنتر

مدیریت نوتیفیکشن ها در آیفون بسیار 
ضعیف تر از اندروید اســت که در یک 

مطلب دیگر به طور مفصل به این موضوع 
پرداخته ایم. اما به غیــر از تفاوت هاى اصلى، 
برخى رویکردهاى اتخاذ شده که در نگاه اول 
چندان مهم نیستند، آزاردهنده محسوب مى شوند. 

به عنوان مثال مى توانیم به فرمان حرکتى براى باز کردن نوتیفیکشــن 
سنتر اشاره کنیم. در بیشتر شرایط، با سوایپ به پایین از سمت چپ بخش 

فوقانى نمایشگر با این بخش روبرو مى شوید.
اما در الك اسکرین فرمان حرکتى الزم براى باز کردن این بخش دقیقا 
برعکس است. در الك اســکرین نوتفیکیشــن هاى جدید دریافتى را 
مى توانید ببینید اما براى مشاهده ى نوتفیکیشن هاى قبلى، باید به سمت 

باال سوایپ کنید.

8. براى ســایلنت کردن فقط باید از سوییچ فیزیکى 
استفاده کنید

یکى از ویژگى هاى آیفون که طى ســال هاى متمــادى پابرجا مانده، 
سوییچ فیزیکى براى سایلنت کردن است. اما در کمال تعجب هیچ گزینه 
نرم افزارى براى سایلنت کردن آیفون وجود ندارد. این یعنى اگر سوییچ 
موردنظر به هر دلیلى از کار بیفتد، براى ســایلنت کردن یا خارج کردن 

گوشى از این حالت با مشکل روبرو مى شوید.

9. حالت پرتره به چهره نیاز دارد
حالت پرتره آیفــون حرف زیادى بــراى گفتن دارد و حتى نســبت به 
گوشى هاى گوگل پیکسل هم مى تواند نظرات بیشترى را جلب کند. اما 
این مشخصه  مفید تنها با چهره  انسان کار مى کند. بسیارى از کاربران به 
حالت بوکه (مات شدن پس زمینه) عالقه ى زیادى دارند و مى خواهند براى 
سوژه هایى مانند حیوان خانگى و انواع اشیاء از این مشخصه استفاده کنند 

که با آیفون نمى توانند چنین کارى انجام دهند.

10. تناقض در اولویت پخش صدا
در زمینه  پخش صدا هم آیفون تناقض هایى دارد. به عنوان مثال فرض 
مى کنیم مشغول گوش دادن به موسیقى با استفاده از اپ اسپاتیفاى هستید 
و در عین حال در اینستاگرام هم به پست هاى مختلف سر مى زنید. در این 
بین اگر یک ویدیو در اینســتاگرام صدا داشته 
باشد، پخش موسیقى اســپاتیفاى متوقف 
مى شود که البته چنین کارى کامال طبیعى 
است. اما مشکل اصلى اینجاست که بعد 
از عبور از پســت موردنظر، گاهى اوقات 
موسیقى اســپاتیفاى دوباره پخش خود 

را آغاز نمى کند.
در نهایــت بایــد بگوییم کــه این 
مشــکالت به یک اندازه آزاردهنده 
نیســتند و  هیچکــدام از آن هــا 
مشکالت بسیار بزرگى محسوب 
نمى شــوند. اما اگر قصــد دارید 
گوشــى اندرویدى خــود را به 
مقصد آیفون ترك کنید، همین 
مشــکالت کوچک حداقل تا 
مدتى تجربه  کاربرى استفاده 
از آیفون را تا حدى 
آزاردهنده خواهند 

کرد.

برخى از وب سایت ها با اســتفاده از URL فعالیت هاى 
آنالین شما را مشاهده مى کنند.

مرورگــر فایرفاکس به تازگى ویژگى هــاى خود را که 
براى محافظت از حریم خصوصى کاربران ساخته شده، 
گســترش داده اســت. فایرفاکس این بار سعى دارد با 

مشکل ردیابى وب سایت ها مقابله کند.
 بسیارى از وب سایت ها، ردیاب هایى به URL ها اضافه 
مى کنند تا به آن ها اجازه داده شود فعالیت آنالین شما را 

مشاهده کنند.
ویژگى جدیــد حریم خصوصــى به طور 

پیش فرض فعال نمى شــود، اما وقتى 
آن را فعال کردید، شــروع به حذف 
پارامتر هــاى ردیابــى از URL ها 

مى کند. 
افزودن این قابلیت به شــبکه هاى 

اجتماعى همچون فیسبوك (متا)، هاب 
اســپات، مارکتو، یا Olytics، این امکان را 

مى دهد تا فعالیت هاى کــه در آن ها  انجام مى دهید، 
ردیابى کند.

براســاس گزارش ها، فایرفاکس برخى از مواردى که 
 URL جســت وجو کردید از لینک ها پــاك مى کند و
خامى که واقعًا از آن بازدید مى کنید را براى شــما باقى 
مى گذارد. این کار باعث حذف بیشتر ردیاب ها مى شود. 
گفتنى است که  Brave بیشتر از این مرورگر پارامتر ها 

را مسدود مى کند.

 Query Parameter نحوه فعــال کــردن
Stripping در فایرفاکس

ویژگى جدید مروگر فایرفاکس باعث مى شود تا از ردیابى 
کاربران جلوگیرى شــود. براى فعال کردن این قابلیت 
 Privacy & باید به تنظیمات مرورگر بروید سپس روى
 Enhanced Tracking کلیک کرده و گزینه Security

Protection و پس از آن Strict را انتخاب کنید.

با مرور در حالت خصوصى، این ویژگى غیرفعال مى شود. 
براى فعال کردن آن در حالت خصوصى، 
عبارت about:config را در نوار آدرس 
 strip فایرفاکس تایپ کنید، سپس
را جستجو کنید و سپس تنظیمات 
privacy.query_stripping.

 true را روى enabled.pbmode

تغییر دهید.

جلوگیرى از ردیاب ها
 با فعال بودن این ویژگى ممکن است مشکالتى ایجاد 
شــود، بنابراین اگر با مشکل مواجه شــدید، باید آن را 
غیرفعال کنید تا فایرفاکس راه حلى پیدا کند. بر اساس 
آمار Statcounter، گوگل کروم با 64.95 درصد تا ماه 
مه 2022 بیشترین ســهم بازار را در اختیار دارد و پس از 
آن ســافارى با 19.01 درصد و مایکروسافت اج با 3.99 
درصد قرار دارند. فایرفاکس با تنها 3.26 درصد در جایگاه 

چهارم قرار دارد.

ترفند فایرفاکس 
براى مسدود کردن ردیاب هاى اینترنتى

شایعه شده که پیکسل 7 پرو داراى صفحه نمایش روشن 
تر از پیکسل 6 پرو است.

 صفحه نمایش پیکسل 7 پرو قرار است همان رزولوشن 
1440 در 3120 پیکســل 6 پرو و همان نرخ تازه سازى 
10 هرتز تا 120 هرتز در مدل هاى 2021 را داشته باشد. 
به گفته میشال رحمان، ویرایشگر فنى Esper، که این 
اطالعات را توییت کرد، یک تفاوت بین پنل هاى پیکسل 
6 پرو و   پیکســل 7 پرو در کد منبع موجود در نسخه بتا 

اندروید 13 کشف شده است.
گوگل پیکسل 7 پرو داراى صفحه نمایش روشن ترى 

نسبت به پیکسل 6 پرو خواهد بود.
با توجه به کد منبع، پیکسل 7 پرو در حالت دستى 600 
نیت روشنایى دارد که 100 نیت بیشتر از روشنایى باالى 
پیکسل 6 پرو در حالت دستى اســت. در حالت خودکار، 
حداکثر روشنایى پیکسل 7 پرو 1000 نیت در مقایسه با 
800 در پیکسل 6 پرو خواهد بود.  ممکن است پیکسل 
 S۶E۳HC۴ 7 پرو از پنل صفحه نمایش سامســونگ
استفاده کند که یک نسل جدیدتر از صفحه نمایش مورد 

استفاده در Pro ۶ Pixel است.
رحمان داده هایى را فاش مى کند که نشــان مى دهد 
صفحه نمایش پیکسل 7 پرو روشن تر از صفحه نمایش 

پیکسل 6 پرو خواهد بود. 
طبق گزارش ها، سرى پیکسل 7 همچنین از حالت اصلى 
۱۰۸۰p بهره مى برد که باعــث صرفه جویى در مصرف 

باترى مى شود. بسیارى از کاربران گوشى هاى هوشمند 

مى گویند که نمى توانند تفاوت بین مشاهده محتوا در 
۱۰۸۰p و ۱۴۴۰p را تشخیص دهند. دومى تصویر کمى 

واضح تر ارائه مى دهد که برخى از کاربران گوشــى هاى 
هوشمند واقعاً، مى توانند آن را تشخیص دهند.

نمونه اولیه Pro 7 Pixel که اخیراً کشــف شــده نشان 
داده است که نسل دوم تراشــه Google Tensor که 
خط تولید Pixel 7 را تامین مى کند، همچنان از طراحى 
«4+2+2» اســتفاده شــده در OG Tensor استفاده 
مى کند. این بدان معناست که این چیپست داراى چهار 
هسته پایین رده براى کارهاى ســاده، دو هسته سطح 
متوسط   و دو هسته پرقدرت براى کارهاى پیچیده است. 
چهار هسته پایین رده از هسته هاى Cortex A۵۵ که در 
نسل اول تراشه Google Tensor نیز استفاده مى شود، 

تشکیل خواهند شد.
در حالى که بسیارى از کاربران ســرى پیکسل 6 تا حد 
زیادى تحت تأثیر هاپتیک گوشى قرار گرفتند، پیکسل 
 ،Cirrus Logic CS۴۰L۲۶ 7 پرو حتى در قالب تراشه
هاپتیک بهترى خواهد داشت. این یک نسل جدیدتر از 
تراشه لمسى مورد استفاده در خط پیکسل 6 پرو خواهد 
بود. ۹to۵Google همچنین خاطرنشــان مى کند که 
برخــالف ســخت افزار STMicroelectronics مورد 
استفاده در Pixel 6 و Pro 6 Pixel که NFC را با اتصال 
Ultra Wide-Band (UWB) ترکیب مى کند، ســرى 

Pixel 7 از دو جزء مختلف براى NFC و UWB استفاده 

مى کند.

10 ویژگى آیفون 
که براى کاربران اندروید 

آزاردهنده هستند

Autocorrect خاطر برخى کاربران به این نتیجه مى رسند که بهتر استt

آیفون خود را به طور کامل غیرفعال کنند.

3. مدیریت فایل ها
بــا وجــود اینکــه آیفــون در زمینه 
مدیریت فایل بســیار بهتر شــده، 
ولى همچنان در این زمینه بســیار 

Files ضعیف است. اپلیکیشــنs

موجود در آیفون بســیار ســاده 
است و امکانات پیچیده اى ارائه 
نمى دهــد. همچنین بــا توجه 

iOS به محدودیت هایــى کهS

وضع کرده، اپلیکیشــن هاى 
ثالث که براى این مشــخصه 
ارائه شده اند نیز قابلیتهاى

چندانى ندارند.
از ســوى دیگــر، باید به 
ضعف گســترده در زمینه
ىىهاى از فرمت  پشتیبانى

هاره مختلف اش
هههههه به کنیــم.

6. عدم باز شدن دوربینبا دو بار فشار بر دکمه  پاور
فشردن شــدن دکمه پاور،  بسیارى از گوشــى هاى اندرویدى با دو بار

اپلیکیشن دوربین را باز مى کنند. به همین خاطر قبل از اینکه 
گوشى را به طور کامل از جیب بیرون
بیاوریــد مى توانید اپ

دوربین را آماده کنید. 
البته با تــکان آیفون 

وقتى نمایشــگر روشن 
مى شــود، از طریق همان 

الك اســکرین مى توانید اپ 
دوربین را باز کنید ولى همین 

فرایند هم کندتر از گوشى هاى 
اندرویدى است. ایندر حالىاست 

که اپل براى فشــار طوالنى بر روى 
اجازه شخصى سازىمى دهد.  دکمه  پاور
اما براى شخصى سازى صرفا مى توانید 

بین سیرى، کنترل صوتى یا هیچکدام دست 
به انتخاب بزنید.

فرمان هاى حرکتى متناقض براى  .7
نوتیفیکشن سنتر

مدیریت نوتیفیکشن ها در آیفون بسیار
ضعیف تر از اندروید اســت که در یک

مطلب دیگر به طور مفصل به این موضوع 
پرداخته ایم. اما به غیــر از تفاوت هاى اصلى، 
برخى رویکردهاى اتخاذ شده که در نگاه اول 
چندان مهم نیستند، آزاردهنده محسوب مى شوند. 

در عین حال در اینستاگرام هم به پست هاى مختلف سر مى زنید. در این  و
بین اگر یک ویدیو در اینســتاگرام صدا داشته 
باشد، پخش موسیقى اســپاتیفاى متوقف

مى شود که البته چنین کارى کامال طبیعى 
است. اما مشکل اصلى اینجاست که بعد 
از عبور از پســت موردنظر، گاهى اوقات 
موسیقى اســپاتیفاى دوباره پخش خود 

نمى کند. را آغاز
در نهایــت بایــد بگوییم کــه این 
یکاندازه آزاردهنده  مشــکالت به
آن هــا  نیســتند و  هیچکــدام از
مشکالت بسیار بزرگى محسوب 
قصــد دارید  نمى شــوند. اما اگر
گوشــى اندرویدى خــود را به 
مقصد آیفون ترك کنید، همین 
مشــکالت کوچک حداقل تا 
مدتى تجربه  کاربرى استفاده 
آیفون را تا حدى  از
آزاردهنده خواهند 

کرد.
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شایعه جدید در مورد تفاوت پیکسل 7 و 6 پرو

نوبت دوم
"مدت زمان عکس العمل راننده اى که با تلفن همراه صحبت مى کند، در مقایسه با سایر رانندگان سه برابر افزایش مى یابد."

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مزایده عمومى یک مرحله اي واگذار نماید، بدینوسیله از  اشخاص حقوقی و حقیقی 
واجد شرایط مطابق اسناد مزایده پیوست سامانه ستادایران یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات براي شرکت در مزایده زیر دعوت بعمل می آید.

1- فروش روغن سوخته (شماره مزایده : 40120813/1)
2- واگذاري بسته سرمایه گذاري شامل ساخت و نصب پل عابر پیاده در محور تودشک و ساخت و نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی پیشانی آن و ساخت، نصب و بهره برداري 

از تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده موجود تودشک و بهسازي، مقاوم سازي و نگهداري آن (شماره تجدید مزایده : 40120808/2)
3- واگذاري بسته سرمایه گذاري شامل ساخت و نصب پل عابر پیاده دانشگاه خوارزمی و ساخت و نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی پیشانی آن و ساخت، نصب و بهره برداري 
از تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده دانشگاه آزاد دهاقان و پل بتنی محور فرودگاه-اصفهان و بهسازي، مقاوم سازي و نگهداري آن ها (شماره تجدید مزایده : 40120809/2)
4- واگذاري بسته سرمایه گذاري شامل ساخت پل عابر پیاده محله A 4 فوالدشهر و ساخت، نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی پیشانی آن و ساخت، نصب و بهره برداري از 

تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی پل هاي عابر پیاده عسگران و پل عابر پیاده ورودي بهارستان و بهسازي، مقاوم سازي و نگهداري آن ها (شماره تجدید مزایده : 40120810/2)
5- واگذاري ساخت و نصب پل عابر پیاده بیجگرد و ساخت، نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی بر روي پیشانی آن (شماره تجدید مزایده : 40120811/2)

6- واگذاري ساخت و نصب پل عابر پیاده مزرعه گورت و ساخت، نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتی بر پیشانی عرشه آن (شماره تجدید مزایده : 40120812/2)
تاریخ انتشار فایل اسناد مزایده ردیف 1 از چاپ اول آگهى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08 از طریق کارتابل مزایده سامانه ستاد ایران به نشانی 
الکترونیکی setadiran.ir  می باشد. مهلت بازدید از مکانهاي مورد نظر  از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16  تا  ســاعت 14:00 مورخ 1401/05/05  و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 
1401/04/26  و مهلت ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرآیند ارجاع کار یا ودیعه(شرکت در مزایده) و سایر اسناد از طریق سامانه ستاد ایران و ارائه 
پاکات به صورت فیزیکى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08  به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره 

حراست می باشد.
زمان گشایش فایلهاي پاکات مزایده ردیف 1 از طریق سامانه ستاد ایران  و به صورت فیزیکی در ساعت 8:00 صبح 1401/05/09 در محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و 

نقل جاده اي استان اصفهان انجام می شود. 
تاریخ انتشار اسناد مزایده هاي ردیف 2 الی 6 فوق از چاپ اول آگهى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08 از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به نشانی الکترونیکی iets.mporg.ir  و یا به صورت فیزیکی با ارائه معرفى نامه معتبر از اداره پیمان و رسیدگی این اداره کل می باشد. مهلت بازدید از مکانهاي مورد نظر  از ساعت 
8:00 مورخ 1401/04/16  تا  ساعت 14:00 مورخ 1401/05/06  و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/04/26  و مهلت ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرآیند 
ارجاع کار یا ودیعه(شرکت در مزایده) و سایر اسناد مربوط به پاکت ب و ج به صورت فیزیکى از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/16 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/05/08  به اداره کل راهداري 

و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره حراست می باشد.
زمان گشایش پاکات مزایده به صورت فیزیکی ساعت 8:00 صبح 1401/05/09 در محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان انجام می شود. 

الزم به توضیح است تصمیم گیري در خصوص برنده مزایده هاي ردیف 1 صرفأ بر اساس اطالعات مندرج در سامانه ستاد ایران و براي مزایده هاي ردیف 2 الی 6 به صورت  اطالعات 
فیزیکى ارائه شده در قالب پاکات الف،ب و ج انجام خواهد شد. و اطالع از مابقى شرایط مزایده  از طریق اسناد پیوست در سامانه هاى مذکور میسر مى باشد.

نشانى اداره: بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستی:33743 -81766، تلفن گویا 031-35059
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آگهی مزایده 

 شهردارى گلشهر به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر درنظردارد نسبت به واگذارى عملیات 
جمع آورى زباله سطح شهر به پیمانکار واجد شرایط به مدت یکسال با قیمت پایه پیشنهادى ماهانه 350/000/000 ریال اقدام نماید.لذا متقاضیان مى توانند به منظور اخذ مدارك 

وآگاهى از شرایط مناقصه 
به امور مالى شهردارى مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 57322222 تماس حاصل نمایند .

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت ادارى 1401/04/28 مى باشد .
آدرس : گلشهر –بلوار امام خمینى (ره)

www.Golshahrgolpa.ir : وب سایت

چاپ اول    آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم )

م.الف: 1347807    مصطفى محمودى –شهردار گلشهر 
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م.الف:     1347793
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان

اد
و
1
2
از
3
از
4
تا
5
6
تا
ال
6
پا
ح
ز
نق
تا
به
0
ار
و
ز
ال
فی
نش

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1400/330 مورخ 1400/02/27 شوراى محترم اسالمى شهر، اجراى عملیات پیست اسکیت – فرى استایل روباز (زمین ورزشى روباز) 
مطابق با نقشه، مشخصات و پالن اجرایى واقع در محور تفریحى بوستان زندگى شهردارى منطقه یک نجف آباد را با مجموع برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 7/587/185/177 ریال با احتساب 
تعدیل و بدون مابه التفاوت قیمت حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه از محل اعتبارات عمرانى سال 1401 شهردارى و براساس فهرست بهاء سال 1400 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت 

و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 1401/05/01 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 400,000,000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه 

معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

چاپ اول  آگهى تجدید مناقصه (نوبت سوم)
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م.الف:1347777عبدالرسول امامى – شهردار نجف آباد

چاپ اول   
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منتظر ویروس جدید باشید: «دل
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و کم 

بدون رژیم و ورزش، 6 کیل

مدیر ارشد پزشکى مدرنا هشدار داده است: اگر نوع "اومیکرون" و "دلتا" 
به طور همزمان فردى را آلوده کنند، ابرسویه جدیدى به نام "دلمیکرون" 

ایجاد خواهد شد!
کشورهاى جهان هنوز با نوعى از کروناویروس دست و پنجه نرم مى کنند، 
که گفته مى شود بسیار مسرى تر از دلتاســت؛ اما اکنون موج تازه اى در 
ایاالت متحده آمریکا و اروپا به دلیل شیوع ویروس کرونا آغاز شده است 
که مقصر آن احتماًال ترکیبى از دو ســویه ویروس کرونا یعنى "دلتا" و 
"اومیکرون" باشد.این سویه جدید "دلمیکرون" نام گرفته است؛ ترکیبى 

از انواع دلتا و اومیکرون ویروس کرونا که مى تواند سریع تر منتقل شود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، سویه اومیکرون ویروس کرونا که 73 
درصد از عفونت هاى جدید هفته گذشته را در آمریکا تشکیل مى دهد، به 

نوع غالب در ایاالت متحده تبدیل شده است.
در انگلیس، موارد روزانه کرونا براى نخستین بار در روز چهارشنبه از مرز 
100 هزار نفر گذشت که به اومیکرون نسبت داده شده است، با این حال، 
عالئم خفیف تر از انواع قبلى است و کمتر احتمال دارد که باعث بسترى 

شدن در بیمارستان شود.
دلمیکرون چیست؟

اومیکرون یک فرم جهش یافته از ویروس کرونا اســت که اولین بار ماه 
گذشته در آفریقاى جنوبى شناسایى شد. این نوع با سرعتى زیاد گسترش 
مى یابد، اما گفته مى شود عالئم آن، در زمان حاضر، خفیف تر از نوع دلتا 

است، میزان مرگ ومیر نیز کمتر است.
دکتر پل برتون، مدیر ارشــد پزشکى مدرنا هشــدار داده است: اگر نوع 
اومیکرون و دلتا به طور همزمان فردى را آلوده کنند، ابرســویه جدیدى 

به نام "دلمیکرون" ایجاد خواهد شد.
وى به دیلى میل گفت: داده ها و مقاالتى که از آفریقاى جنوبى در اوایل این 
همه گیرى منتشر شد، نشان مى دهد که افراد، به ویژه بیمارانى که داراى 
نقص سیستم ایمنى هستند، مى توانند به هر دو گونه ویروس (یعنى دلتا 

و اومیکرون) آلوده شوند.

یکى از موضوعات مهم و مفید در زندگى روزمره این است که صبح را با 
یک اقدام مثبت، هم از نظر ذهنى و هم به لحاظ جسمى آغاز کنیم.

 اینکه چگونه روز خود را شروع کنیم، مى تواند حاکى از مسائل مختلفى از 
وضعیت روحى گرفته تا بهره ورى کلى فرد باشد.

به این ترتیب، الزم است به چند نکته از جمله نوع مواد غذایى که هنگام 
صبح مصرف مى کنیم، دقت داشته باشیم.

روزنامه "ایندین اکســپرس" در این مطلب به معرفى چند خوراکى مفید 
براى آغاز روز و در هنگام صبح اشاره کرده است.

این خوراکى ها از جمله موادى هستند که در اکثر خانه ها وجود دارد و با 
مراقبت از روده و کمک به هضم غذاها، باعث حفظ سالمتى مى شوند:

1) صبحانه را مى توانید با بادام خیس خورده و پوست کنده شروع کنید. این 
خوراکى سرشار از مواد مغذى و ویتامین E است که براى سالمت پوست 

و مو مفید است. بادام براى سالمت مغز نیز عالى است.
2) سپس به سراغ کشمش هایى بروید که شب قبل در آب خیس خورده 
اند. این خوراکى براى روده مفید اســت، به هضم غذا کمک مى کند و 

ریزش مو را کاهش مى دهد. کشمش سرشار از آهن و ویتامین B است.
3) کمى زردچوبه را در آب گرم حل کرده و میل کنید. این ترکیب داراى 

خواص ضد التهابى است که مى تواند ایمنى بدن را تقویت کند.

چاى پررنگ یــا کهنه مى تواند موجب کم خونى هاى شــدید شــده و 
مشکالتى براى دســتگاه گوارش ایجاد کند که توصیه مى شود اکیدا از 

مصرف آن خوددارى شود.
 اسید تانیک و اگزاالت دو ماده در چاى هستند که باعث جذب نشدن آهن 
مى شوند و مقدار آن ها در چاى کهنه و پررنگ بیشتر است. در همین زمینه 
افراد باید از مصرف چاى کهنه و نیز چاى پررنگ که حاوى مقدار زیادى 
اسید تانیک و اگزاالت است خوددارى کنند. همچنین براى جذب بهتر 
آهن توصیه مى شود، افراد از مصرف چاى بالفاصله بعد از وعده غذایى 

خوددارى کنند.
فاطمه شیرانى متخصص تغذیه  اظهار کرد: اگر چاى بر اثر کهنه دم بودن 
غلیظ شده باشد اصال قابلیت مصرف ندارد، چاى پررنگ یا کهنه مى تواند 
موجب کم خونى هاى شدید شده و براى دستگاه گوارش مشکالتى ایجاد 

کند که توصیه مى شود اکیدا از مصرف آن خوددارى شود.
او ادامه داد: بهترین راه براى نگهدارى از چاى دم شده براى مدت طوالنى 
تهیه یک شیشه با در بســته محکم و بدون منفذ، بدون هیچ اسانس و یا 

شکر اضافه شده به آن است.
متخصص تغذیه گفت: اگر هر گونه ماده اضافه مثل شکر را به چاى اضافه 
کردید، حتى درون فریزر هم نباید بیش از 24 ساعت آن را نگهدارى کنید. 
چاى کهنه دم ترشح اسید معده را تحریک کرده و به دلیل ماهیت اسیدى 

در بروز زخم معده نقش دارد.
شیرانى تاکید کرد: عوارض گوارشى چاى کهنه دم در مورد دمنوش هاى 
گیاهى آماده نیز وجود دارد براى همین توصیه مى شود دمنوش با استفاده 

از ترکیبات گیاهى و توسط خود فرد تهیه شود.

به نقل از اسپوتنیک مایکل موسلى روش کاهش وزن تا 6 کیلو ظرف 12 
هفته بدون رژیم و تمرین را شرح داد.

موسلى معتقد اســت که انتخاب زمان مناسب براى صرف شام به الغر 
شــدن بدون تالش کمک مى کند. وى توصیه کرد که 3 ساعت قبل از 
خواب غذا نخورید و از خوردن تنقالت در عصر صرف نظر کنید تا شاهد 

بهبود وضعیت سالمتى و فرم بدن خود باشید.
این پزشک به تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه تاتینگمس و دانشگاه 
تهران اشــاره کرد که در آن ها 82 زن سالم با اضافه وزن شرکت کردند، 
نقطه مشترك آن ها این بود که تقریبا در ساعات عصر دست از خوردن 

مى کشیدند.
شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند و از آن ها خواسته شد که طى 12 
هفته از دستورات کارشناسان پیروى کنند: به تعدادى از آن ها پیشنهاد داده 
شد که در زمان عادت کرده خود شام بخورند و برخى دیگر سه تا 4 ساعت 
قبل از خواب وعده غذایى آخر خود را داشــته باشند. در نتیجه تحقیقات 

شدند. موسلى تاکید اعضاى گروه دوم به طور متوســط 7 کیلو الغر 
کرد:  اندازه دور کمر آن ها نیز تغییر 

کرد و همچنین سطح کلسترون 
و چربى خونشان کاهش یافت.

ى درمان گلودرد
10 توصیه برا علل مختلفى باعث ایجاد گلودرد در افراد مى شوند با این وجود، طبق ارزیابى هاى صورت گرفته 

بین 70 تا 95 درصد موارد گلودرد به دالیل ویروسى بوده اند از ویروس سرمایه خوردگى گرفته تا 
آنفوالنزا، کووید -19، اوریون و آبله مرغان.

 از جمله مواردى که کم تر به عنوان عامل گلودرد شــناخته شــده اند مى توان به عفونت هاى 
باکتریایى مانند عفونت از طریق استرپتوکوك گروه A اشاره کرد که از آن تحت عنوان گلودرد 

استرپتوکوکى یاد مى شود.
محرك هاى محیطى مانند دود سیگار یا هواى خشــک داخل خانه، بیمارى رفالکس معده به 
مرى که نوعى اختالل گوارشى است که باعث بازگشت اسید معده به داخل دهان مى شود، نفس 
کشیدن از طریق دهان و بیش از اندازه فریاد زدن یا صحبت کردن بیش از حد که باعث فشار آمدن 

به گلو مى شوند از جمله موارد نادر، اما امکان پذیر و تاثیر گذار در ایجاد گلودرد هستند.

ا د رونف
ررک ککی ییم

ممل «د ددید: ییش اابا ددید ددجد رریروس ررظرو ظت

عفونت باشد؟
تعد تحریک و 

ین اندازه مس
یزى باعث مى شود گلو تا ا

چه چ

مل مى کنند. این بافت ها 
 احتمالى مانند باکترى ها، ویروس ها، دود، آالینده هاى محیطى، هواى خشک و هواى سرد ع

ن خطوط دفاعى براى مهاجمان
ى و گلو به عنوان اولی

بافت هاى بین

د منجر به ایجاد التهاب 
 دسترسى پیدا مى کن

ت به ناحیه بینى و گلو
کنند. زمانى که عفون

ده به بدن عمل مى 
ن و مواد استنشاق ش

به مثابه موانعى براى جلوگیرى از نفوذ بیش تر این مهاجما
مى شود.

مرطوب باقى بماند.نگه دارید و گلوى تان خشــک نشده و مصرف کنید تا بدن خــود را هیدراته مانند آب، چاى بدون کافئین یا ســوپ سعى کنید روزانه هشت لیوان مایعات مایعات کافى بنوشید

آب گرم به همراه نمک را غرغره کنید
آب گرم گلو را تسکین مى دهد و افزودن نمک به آن مى تواند به کاهش التهاب 
کمک کند. در آن صورت، درد کم ترى را احساس خواهید کرد. هر سه ساعت 
یک بار نصف قاشــق چاى خورى نمک را در آب گرم حل کرده و مخلوط را 

غرغره کنید (مراقب باشید که قورت داده نشود)! خوردن عسل
مطالعه اى نشــان مى دهد که به 
طور خاص عســل مانوکا داراى 
خواص ضد التهابى، ضد ویروسى 
و ضد قارچى اســت و مى تواند 
پوشــش داخلى گلو را بپوشاند و 
میکروب هــا را از بین ببرد و گلو 
را تسکین دهد. سعى کنید یک 
قاشق غذاخورى عسل را به یک 
فنجان چاى گیاهى اضافه کنید. 
عســل حاوى گلوکز و فروکتوز 
اســت. بنابراین، اگــر قند خون 
باالیى دارید مهم اســت که به 
این مســئله توجه کنیــد. هرگز 
به نوزادان زیر یک ســال عسل 
ندهید. عســل مى تواند حاوى 
باکترى هایى باشــد کــه براى 

نوزادان بدون خطر نیست.

خوردن قرص روى
این قرص مدت زمان گلودرد را تا 18 درصد کاهش داده بود.11 میلى گرم است مدت زمان سرماخوردگى شان کاهش یافته بود. به طور کلى، قرص استات روى مصرف کرده بودند که بسیار بیش از دوز توصیه شده روزانه 8 تا نتایج سه مطالعه صورت گرفته نشــان داد افرادى که روزانه 80 تا 92 میلى گرم 

چاى سبز غرغره کنید

چاى سبز داراى خواص ضد التهابى 

است و ممکن است به مسدود کردن 
گلو درد کمک کند.

مقدارى زنجبیل را 
امتحان کنید

زنجبیل داراى خواص ضد 
التهابى قوى است. زنجبیل 
تازه را پوست گرفته و آن را 
به نازکى برش دقیق و در آب 
جوش قرار داده و اجازه دهید 
به مدت پنج دقیقه دم بکشد. 
این دم کرده را در طول بروز 
عالئم حاد گلودرد به صورت 

روزانه مصرف کنید.

استفاده از مکمل هاى گیاهى
ریشــه شــیرین بیان و نارون دو مکمل گیاهى 
قدیمى هستند که مى توانند به رفع گلودرد کمک 
کنند. مى توان آن ها را به شکل چاى مصرف کرد.

ترکیبات سرد مانند بستنى آالسکا براى تسکین گلودرد از خوردن آالسکا لذت ببرید
مى توانند مناسب باشند. با این وجود، حواس تان به محتواى 
قند و شیرینى آن باشــد. هم چنین، مى توانید آب دم کرده با میوه 
بستنى آالسکاى طبیعى مصرف کنید.و گیاهان تازه را در فریزر قرار دهید تا یخ بزند و ســپس آن را به صورت 

ُمسکن هاى بدون نسخه را در نظر گیرید

روفن یا ناپروکسن را امتحان کنید. ایبوپروفن براى تسکین درد 
براى کمک به کاهش گلودرد استامینوفن، ایبوپ

بیشــتر دوام مى آورد، اما عوارض جانبى بالقوه اى نیز دارد و ممکن است در برخى از بیماران منع مصرف داشته 

باشد. از مسکن هاى توصیه شده توسط پزشک معالج خود استفاده کنید.

رطوبت درون خانه را افزایش دهید

براى افزایش رطوبت هواى داخل خانه به منظور جلوگیرى از خشــک شدن گلو 

مى توانید یک دستگاه بخور یا رطوبت ساز را در اتاق خواب خود قرار دهید. دستگاه 

بخور هنگام شب و خواب بسیار مفید است به خصوص اگر با دهان باز بخوابید حتى 
اگر به طور موقت به دلیل گرفتگى بینى باشد.

ندهی
باکترى هایى باشــد کــه براى

نوزادان بدون خطر نیست.

چ
اس
گ

از خورد
بستنى آالسکاى طبیعى مصرف کنو گیاهان تازه را در فریزر قرار دقند و شیرینى آن باشــد. همى توانند مناسب باشندترکیبات سرد مانند

ک نشده و 

ىخوردن قرص روى
92 میلى گرم  2 تا 80 0 که روزانه نتایج سه مطالعه صورت گرفته نشــان داد افرادىک
8تا 8ش از دوز توصیه شده روزانه قرص استات روى مصرف کرده بودند که بسیار بیش

استمدت زمان سرماخوردگى شانک گرم کاهش یافته بود. به طور کلى، میل 11

ز
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بخوابید حتى ز نب ر
 باشد.اگر به طور موقت به دلیل گرفتگى بینى

ریزش مو را کاهشمى دهد. کشمش س
3) کمى زردچوبه را در آب گرم حل کرد
خواص ضد التهابى است که مى تواند ایم

د
او
به
وى
هم

نقص
و اوم

و ایممنى بدن را تقویتکند. ى

شدند. موسلى تاکید 7عضاى گروه دوم به طور متوســط 7 کیلو الغر 
رد: اندازه دور کمر آن ها نیز تغییر 

رد و همچنین سطح کلسترون
 چربى خونشان کاهش یافت.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302006002067- تاریخ: 1401/03/19 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1398114402006002466 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عبدالرضا زمانى فروشانى 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. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب اظهارنامه ثبتى از پالك 72/987 
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 بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
عبدالرضا زمانى فروشانى به شناسنامه شماره 371 کدملى 1141631644 صادره خمینى 
شهر فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 397/58 مترمربع پالك شماره 987 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول  هاى 2/12 متر و 1/97 متر و 7/10 متر دیوار و درب است به گذر 

شرقا به طول هاى 1/06 متر و 1/15 متر و 1/41 متر و 1/30 متر و 36/35 متر دیوار به دیوار 
باقیمانده پالك 

جنوبا به طول هاى 2/70 متر و 0/15 متر که شرقیست و 7/18 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
پالك 72/987 

غربا به طول 38/44 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 72/987 
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: 1401/04/01- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/16- م الف: 1338186 - رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. 
عضو قضائى - مجتبى پور على. قائم مقام رئیس اداره واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک 

زاده /3/316

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

شــماره: 140160302006001937- تاریخ: 1401/03/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000874 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم تقى دهقانى خوزانى 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. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 509 دفتر 337 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 بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم تقى دهقانى خوزانى 
به شناسنامه شماره 13243 کدملى 1140508601 صادره فرزند میرزا در ششدانگ یکباب 
خانه در حال ساخت و سفت کارى به مساحت 140/65 مترمربع پالك شماره 160 فرعى از 
85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال در پنج قسمت که قسمت دوم غربیست و قسمت چهارم شرقى محسوب است به طول 
هاى 5/47 متر و 3/75 متر و 6/48 متر و 4/20 متر و 8/70 متــر دیوار به دیوار پالك هاى 

85/159 و 85/160 باقیمانده 
شرقا به طول 4/82 متر خط مستقیم مفروض به شارع 

جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست به طول هاى 8/75 متر و 0/35 متر و 12/10 متر 
دیواریست به فاصله بین دو دیوار متقاضى با دیوار مجاور از پالك ثبتى 85/181 

غربا به طول 6/60 متر دیواریســت به فاصله بین دو دیوار متقاضى با دیوار مجاور از پالك 
 85/166

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: 1401/04/01- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/16- م الف: 1338205 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /3/318

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

راى شــماره 140060302026016206 مــورخ 1400/12/23 و راى اصالحــى 
140160302026003418 مورخ 1401/03/02 هیات دو مالکیت آقاى سید آیت اله فتاحى 
به شناسنامه شماره 1416 کدملى 1159347964 صادره از فریدن فرزند سید عین اله بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 328,85 مترمربع از پالك شماره 6405 فرعى از 
15182 و 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین و مژگان (حاج کاظمیان) و بدرالسادات 
عراقچى مورد ثبت صفحه 335. 338. 341 دفتر شماره 209 امالك و سند تعویض وکالت 
20212 مورخ 98/03/12 دفتر 229 اصفهان مقدار 150 سهم مشاع و همچنین به موجب سند 

25272 مورخ 97/10/10 دفتر 237 اصفهان مقدار 178,85 سهم مشاع
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال 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: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16 

- م الف: 1339219 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/320

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

راى شماره 140160302026000219 مورخ 1400/01/21 هیات چهار مالکیت آقاى 
باقر شــیروانى فیل آبادى به شناسنامه شــماره 2316 کدملى 4679265833 صادره از 

فارسان فرزند سهراب بصورت ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 170,23 
مترمربع از پالك شــماره 15189 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان مع الواســطه خریدارى از مالکیت محمد ابراهیم فیض موضوع 

اظهارنامه ثبتى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 1339617 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/322

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

راى شــماره 140060302026015873 مورخ 1400/12/11 هیات یک خانم فریبا 
زنوپى به شناسنامه شــماره 1165 کدملى 1282759191 صادره اصفهان فرزند رضا 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 174,62 مترمربع از پالك شماره 1492 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 66829- 1393/05/26 دفتر 89 اصفهان 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/16 - م الف: 1339690 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /3/326 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002068- تاریخ: 1401/03/19

برابر راى شــماره 2068 مــورخ 1401/03/19 به شــماره کالســه 2586 تصرفات 
مالکانه آقاى/ خانم فرشاد دفاعى به شناسنامه شماره 16702 کدملى 1140165879 
صادره خمینى شهر فرزند محمد در ششــدانگ یکباب باغ ویال به مساحت 4922,77 
مترمربع پالك شــماره 6 فرعى از 104 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شــهر به موجب ســند شــماره 14885 مورخ 1344/11/17 دفترخانه 
81 اصفهــان و دفتر 46 صفحــه 169 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 
مالحظه و محــرز و مفروز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول:1401/04/01 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 1338695- رئیس ثبت اســناد و امالك

 خمینى شهر /3/328

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

راى شماره 140160302026003144 مورخ 1401/02/26 هیات یک مالکیت آقاى 
مهدى نعمت بخش به شناسنامه شماره 1381 کدملى 1287935761 صادره اصفهان 
فرزند علیخان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 103,50مترمربع پالك شماره 79 
فرعى از 15187 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بیگم اغا امین الرعایا موضوع سند انتقال 9445 

مورخه 2535/09/01 دفتر 83)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 1339754 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/330

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

راى شماره 140060302026015834 مورخ 1400/12/09 هیات دو آقاى تقى فدائى 
حیدرى به شناسنامه شــماره 1685 کدملى 4621184636 صادره از بن فرزند علیقلى 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 62,72 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت باقر زراعتى شمس آبادى موضوع سند انتقال 
33088- 1348/7/14 دفتر 65 اصفهان و اقرارنامه شماره 158783 - 1400/01/18 

دفتر 82 اصفهان 
راى شــماره 140060302026016255 مورخ 1400/12/24 هیات یک لذا مالکیت 
آقاى تقى فدائى حیدرى به شناسنامه شــماره 1685 کدملى 4621184636 صادره از 
شهرکرد فرزند علیقلى بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 80,56 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت باقر زراعتى شمس آبادى 

موضوع سند انتقال شماره 33088 مورخ 47/07/14 دفتر 65 اصفهان 
راى شماره 140060302026016256 مورخ 1400/12/24 هیات یک مالکیت آقاى 
تقى فدائى حیدرى به شناسنامه شماره 1685 کدملى 4621184636 صادره باز شهرکرد 
فرزند علیقلى بصورت ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 55,58 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت باقر زراعتى شمس آبادى موضوع سند 

انتقال شماره 33088 مورخ 48/07/14 دفتر 65 اصفهان)
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/16 - م الف: 1339865 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان -

 موسوى /3/332

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
شهرستان سمیرم از کشف نقوش پیش ازتاریخ در ورودى 
چنددهانه غار در دامنه کوه هاى اطراف این شهرستان خبر 
داد.سعید سلیمانیان گفت: در بررسى هاى انجام شده، تعدادى 
منطقه باستان توســط کارکنان یگان حفاظت شهرستان 
طى روزهاى گذشته شناسایى شــده بود که با هماهنگى با 
واحد باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان، روز سه شــنبه  با حضور 
کارشناس باستان شناســى این اداره کل، این مناطق مورد 
بازدید و بررسى کامل قرار گرفت.رئیس اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان سمیرم ادامه داد: این 

مناطق شامل تعدادى تپه باســتانى و غار بود که در دامنه 
کوه هاى اطراف شهرســتان قرار داشت و به صورت کامل 
و با همکارى نیروهاى بســیج مردمى منطقه، مورد بازدید 
و بررسى قرار گرفت.وى افزود: در عملیات بازدید و بررسى 
اولیه این مناطق، کارشناسان در ورودى غارها موفق به کشف 
نقوش پیش  از تاریخى شدند.رئیس اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان سمیرم تصریح کرد: با 
کشف این نقوش، برنامه ریزى هاى الزم براى بررسى هاى 
بیشتر و انجام آزمایش هاى مربوطه در حال انجام است تا 
پس از کســب اطالعات دقیق تر از قدمت این آثار، مراحل 

حفاظت و نگهدارى از این نقش عملیاتى شود.

کارشناس فضاى ســبز مجموعه جهانى باغ تاریخى فین 
گفت: طرح حفاظت و نجات بخشــى درختــان باغ فین و 
ساماندهى فضاى سبز این باغ با هزینه افزون بر یک میلیارد 

و 700 میلیون تومان از اعتبارهاى ملى اجرا شد.
زهره حنطه اى افزود: طرح حفاظت و نجات بخشى درختان 
باغ فین و ســاماندهى فضاى ســبز آن از ابتداى دهه  90 

تاکنون به صورت مستمر انجام شده است.
وى ادامه داد: وزش بادهاى فصلى و محلى همراه با گرد و 
غبار و همچنین موقعیت قرارگیرى مجموعه تاریخى باغ 
فین در کنار آزاد راه کاشان - قم - اصفهان باعث مسدود 
شــدن روزنه هاى گیاه و اختالل در وضعیت سالمت گیاه 

مى شود.
کارشناس فضاى ســبز مجموعه جهانى باغ تاریخى فین 
اظهار داشت: شست وشــوى درختان کهنسال و مرتفع از 
جمله اقدام هاى علمى و اصولى انجام شده در طرح حفاظت 
و نجات بخشــى فضاى ســبز مجموعه تاریخى باغ فین 
است که ضرورت دارد این مهم هر سال و در چند نوبت با 
استفاده از آب و گاهى به کاربردن صابون ارگانیک پالیزین 

صورت گیرد.
وى خاطر نشان کرد: این عملیات از سه جهت تاج پوشش و 
از راس تا پایین درخت در شب و به مدت 30 دقیقه براى هر 

اصله درخت و با استفاده از باالبر انجام مى شود.

کشف نقوش پیش  از تاریخ 
در سمیرم

عملیات نجات بخشى درختان 
باغ فین کاشان 

ارسال 10 مخزن ذخیره آب
 به هرمزگان

در اقدامى نوع دوستانه، آبفاى استان اصفهان تعداد 
10 مخـزن ذخیره آب بـه مناطق زلزله زده اسـتان 
هرمزگان ارسـال کرد. هر یک از ایـن مخازن پلى 
اتیلنى 5000 لیتر گنجایش دارد و به منظور تامین و 
ذخیره آب در مناطق زلزله زده توسط شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان تهیه و به استان هرمزگان 
ارسال شد. اضافه مى شود با وجود تعطیلى اصفهان 
به دلیل شرایط اضطرار ناشى از آلودگى هوا در روز 
سـه شـنبه 14 تیرماه جارى، کارکنان آبفا  با هدف 
کمک به مردم زلزله زده استان هرمزگان در محل 
کار حاضر شده و نسبت به بارگیرى و ارسال مخازن 

ذخیره اقدام کردند.

افزایش پهناى باند روستاى قه 
به همـت مدیریـت مخابرات شهرسـتان کاشـان، با 
بروزرسانى زیرساخت هاى مخابراتى سرعت اینترنت 
ثابت در روستاى قه از توابع کاشان افزایش یافت. به 
گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در 
راستاى تسهیل استفاده روسـتائیان از خدمات دولت 
الکترونیـک و بـراى بهره منـدى و دانش آمـوزان و 
دانشـجویان از آمـوزش هاى مجـازى، پهنـاى باند 
تجهیزات اینترنت پر سرعت منصوبه در مرکز تلفن قه 
از M 30 به M 60 افزایش یافت و بدین ترتیب کیفیت 

و سرعت اینترنت بهبود قابل توجهى یافت. 

خبر

خورشید کیایى
 «تاب آورى» اصطالحى اســت که براى شهرهاى ما نامفهوم است. 
این اصطالح را براى بعد از وقوع حوادث به کار مى برند و  حاال «نه تنها 

پایتخت بلکه، هیچ شهر دیگرى در کشور تاب آورى ندارد». 
این را مدیر پژوهشــکده خطرپذیــرى و بحران، دربــاره تاب آورى 
شهرهاى ایران گفته اســت. این نکته وقتى ملموس تر مى شود که 
بدانیم از 42 حادثه طبیعى که تا به حال در جهان روى داده 32 مورد آن 
را ما ایرانى ها تجربه کرده ایم و هر بار تسلیم اتفاقاتى شده ایم که بیش 

از حد آمادگى مان بوده است. 
این آمادگى اکنون در کالنشــهرى مثل اصفهــان هم با وجود حجم 
عظیمى از بافت هاى فرسوده وجود ندارد. کافى است به این موضوع 
پى ببریم که حتــى اگر زلزله هم نیاید ســاختمان هاى برخى از نقاط 
اصفهان ایمن نیســتند و ممکن اســت هر لحظه بر ســر ساکنانش

 آوار شوند.
اکنون نزدیک بــه 10 درصــد از 140 هزار هکتار بافت فرســوده و 
سکونتگاه هاى غیررسمى کشور در استان اصفهان و 6 هزار هکتار آن 
در شرق اصفهان قرار دارد؛ یعنى حدود 550 هزار نفر از جمعیت شهر 
اصفهان ساکن بافت هاى لرزانى هستند که طى ده سال گذشته نه تنها 

سامان نیافته اند بلکه فرسوده تر هم شده اند.
به گفته کارشناسان، این بافت هاى زخمى و صدمه دیده قابلیت این 
را دارند که حتى بــا یک لرزش کوچک هم فرو بریزند، چه برســد به 

زلزله هاى چند ریشترى.
اصفهان شهرى اســت که طى یک قرن اخیر کمتر تجربه زلزله هاى 
بزرگ را داشته و به طور معمول زلزله هایى هم که حاشیه اصفهان زمین 
را لرزانده قدرت چندانى نداشته اند. اما با توجه به اینکه هیچ پیش بینى 

قطعى در زمینه وقوع زلزله وجود ندارد این گمانه هست که در اصفهان 
هم زلزله اى نسبتًا شدید به وقوع بپیوندد.

به گفته دانشیار گروه زمین شناســى دانشگاه اصفهان، هم اکنون 63 
گسل زلزله در حاشیه 100 کیلومترى اصفهان وجود دارد. گسل هایى 
که ممکن است هر لحظه جان بگیرند و زمین را بلرزانند؛ بنابراین اگر 
آمادگى کامل را نداریم حداقل باید آمادگى همیشگى داشته باشیم و 

ریسک زمین لرزه احتمالى در اصفهان را بپذیریم. 
سالیان سال اســت مدیریت شــهرى اصفهان نتوانســته گره کور
 بافت هاى فرسوده را باز کند و حتى از تسهیالت شهردارى هم آبى گرم 
نشده است و این بافت ها به چالشى بزرگ تبدیل شده اند. چالشى که 
حل آن نیازمند تدبیرى بلند مدت است تا حداقل از بروز تبعات احتمالى 

زلزله هاى ویرانگر جلوگیرى شود.

تاب آورى بافت هاى فرسوده در حداقل ممکن است

قیمت هر کیسه سیمان اوایل سال 32 هزار تا 40 هزار تومان دلخوش به زلزله خیز نبودن اصفهان نباشیم
بود، اما حاال قیمت در بازار 55 هزار تا 70 هزار تومان است.

رییس اتحادیه مصالح فروشــان شهرستان اصفهان گفت: به 
دلیل اینکه شفافیتى در بورس وجود ندارد و هرکس به صرف 
داشتن کد بورسى اقدام به سفارش سیمان مى کند رقابت ناسالم 

در سیمان افزایش پیدا کرده است.
ناصر محمدى افزود: میزان تولید کارخانجات سیمان از مصرف 
داخلى بیشتر است، اما فعالیت ناسالم دالالن و عدم شفافیت 

بورس موجب افزایش قیمت سیمان شده است.
وى با اشــاره به اینکه افرادى که حیطه کارى آن ها ســیمان 
نیســت در این زمینه فعالیت و اقدام به ثبت سفارش سیمان 
مى کنند، گفت: الزم است سازمان صنعت، معدن و تجارت به 
این مسئله ورود کند و از خرید و فروش این افراد در بورس کاال 

جلوگیرى کند.
مدیر عامل توزیع کنندگان مصالح ساختمانى اصفهان و حومه 
با بیان اینکه قیمت سیمان اوایل سال 32 هزار تا 40 هزار تومان 
بود افزود: هم اکنون قیمت هر کیسه سیمان در بازار 55 هزار تا 

70 هزار تومان عرضه مى شود.
ناصر محمدى با اشاره به اینکه سیمان فله در بضى کارخانه ها 
از سیمان کیسه اى گرانتر شــده، گفت: قیمت سیمان به دلیل 
عرضه در بورس از پارسال تاکنون حدود 6 برابر افزایش یافته 

است.
وى افزود: در صورتى که سازمان صمت نظارت کافى بر بورس 

کاال داشته باشد، قیمت این محصول کاهش مى یابد.
رییس اتحادیه مصالح فروشــان شهرســتان اصفهان گفت: 
مصرف کنندگان مى توانند حداقل 10 تن سیمان مورد نیاز خود 

را از طریق بورس خریدارى کنند.

چرا بازار سیمان در اصفهان 
 همچنان ناآرام است؟
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تیم فوتبال سپاهان عصر روز سه شنبه براى حضور در فصل 
جدید مسابقات لیگ برتر استارت زد. بازیکنان سپاهان در 
اولین جلسه، تمرین پرفشــارى را زیر نظر مورایس انجام 
دادند و قرار است با توجه به شروع بدنسازى، تمرینات این 
تیم در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود. باشگاه سپاهان 
همچنان فعالیتى جدى در فصل نقــل و انتقاالت دارد و 
مسئوالن این باشگاه بر اســاس خواسته ژوزه مورایس در 
حال مذاکره با چند بازیکن خارجى هستند. سرمربى سپاهان 
در چند پســت از جمله دفاع میانى، دفاع راست، هافبک و 
مهاجم مى خواهد تیمش را تقویت کند و سپاهانى ها در حال 
مذاکره با گزینه هاى مورد نظر این مربى هستند. مورایس 

قصد دارد 4 بازیکن خارجى به تیمش اضافه کند.

هافبک با تجربه تیم سپاهان قراردادش را با این تیم تمدید 
کرد. با درخواست ژوزه مورایس،سرمربى پرتغالى سپاهان، 
جالل الدین على محمدى، کاپیتان طالیى پوشان اصفهان 
پس از مذاکره با سپاهانى ها قراردادش را تمدید کرد. به این 
ترتیب على محمدى یک فصل دیگر در جمع زردپوشــان 

اصفهان توپ خواهد زد.

بازیکن جوان تیم فوتبال سپاهان براى ادامه همکارى با این 
باشگاه به توافق رسید. یاسین سلمانى کاپیتان تیم ملى امید 
و هافبک تیم سپاهان پس از مذاکره با سپاهانى ها در این 
تیم ماندنى شد. به این ترتیب سلمانى به مدت یک فصل 

دیگر در جمع زردپوشان اصفهان به میدان خواهد رفت.

مذاکره سپاهان
 با گزینه هاى خارجى

مورایس، کاپیتان را
 تأیید کرد

سلمانى در سپاهان
 ماندنى شد

استقاللى ها بى خیال محمد محبى نمى شوند. آنها مى خواهند هرطور شده پیراهن آبى را در 
فصل پیش رو برتن وینگر 23 ساله بوشهرى کنند. تیم هاى زیادى نام بازیکن ایرانى سانتاکالرا 
را در فهرست خرید تابستانى خود قرارداده بودند اما وقتى با مخالفت این باشگاه پرتغالى روبه 
رو شدند یکى یکى از صف مشتریان او خارج شدند؛ با این حال، استقالل تسلیم نشد و آخرین 
خبرها از به توافق رسیدن مسئوالن این باشگاه تهرانى با سانتاکالرا سِر انتقال محبى حکایت 
دارد که البته به احتمال زیاد پرتغالى ها این بازیکن را به صورت قرضى دراختیار آبى پوشــان 

قرار خواهند داد. 
نکته جالب ماجرا آنجاست که شنیده شده سرمربى جدید استقالل در موفقیت این تیم در این 
ماجرا نقش بسزایى داشته، چرا که یکى از دالیل پذیرفته شدن پیشنهاد قهرمان لیگ ایران از 
سوى سانتاکالرا این بوده که مدیران این باشگاه پرتغالى متوجه شده اند با حضور محمد محبى 
در استقالل و درخشش او در جمع شاگردان «ریکاردو ساپینتو» هیچ بعید نیست او یک بار دیگر 
شانس ملى پوش شدن و حضور در جام جهانى را پیدا کند و این موضوع باعث باالتر رفتن ارزش 
و قیمت محبى خواهد شد. پربیراه نیست اگر بگوییم سرمربى پرتغالى آبى ها در القاى این نکته 

به این تیم پرتغالى بى تأثیر نبوده است. 
احتماًال ساپینتو با تعقیب مســابقات لیگ برتر پرتغال به عدم موفقیت وینگر جوان ایرانى در 
رقابت هاى این کشور اروپایى پى برده و با در نظر گرفتن سابقه درخشان محبى در جمع طالیى 
پوشان اصفهان به این نتیجه رسیده که شاید این بازیکن با بازگشت به لیگ ایران دوباره اوج 
گیرد؛ با این حســاب، محبى هم فرصت حضور در ترکیب تیم ملى را پیــدا خواهد کرد و هم 
در صورت عملکرد درخشان او در جام جهانى مشتریان بیشــترى خواهان به خدمت گرفتن 
همشهرى جوان طارمى خواهند شد. مهمتر از همه اینکه با داغ شدن بازار محبى سود کالنى از 
این دادوستد عاید سانتاکالرا خواهد شد. به این ترتیب، پرواضح است که این باشگاه پرتغالى به 

راحتى از پیشنهاد وسوسه انگیز آبى هاى تهران صرف نظر نکند.
البته انتقال قرضى محبى به استقالل معامله دو سر برد خواهد بود. چرا که آبى پوشان پایتخت 
در صورت به عضویت درآوردن این پسر بوشهرى فوتبال کشورمان مى توانند با ربودن گوى 
سبقت از سایر رقیبان ایرانى خود، رضایت هواداران این تیم که از عملکرد نامطلوب مسئوالن 

استقالل در نقل و انتقاالت گله مندند را به دست آورند. 
از سوى دیگر با افزوده شــدن محمد محبى به جمع وینگرهاى پرتعداد آبى پوشان، هم دست 

ســرمربى این تیم در انتخاب مهره بازتر خواهد شد و هم خط آتش 
آبى ها تقویت و بیمه مى شــود. این موضوع در کنار عوامل دیگر که 

بدون شک مدیران این باشگاه تهرانى از آن غافل نیستند دفاع از عنوان 
قهرمانى را براى استقالل سهل تر خواهد کرد.

ضمن اینکه نباید این نکته را دور از ذهن داشــت که همــه اینها محقق 
نمى شود اال به شرط صرف فعل خواستن توسط شخص محمد محبى. 

حضور در پرتغال براى این وینگر 23 ساله مانند اکثر ستاره هاى ایرانى 
خوش یمن نبود اما جاى شکرش باقى است که محبى زودتر از سایر 
لژیونرهاى بداقبال کشورمان به این موضوع پى برده است. شواهد 

و قرائن هم نشاندهنده آن است که آبى پوشان فقط یک گام 
تا نهایى کردن عقد قرارداد بــا محبى فاصله دارند و این 
بازیکن هم مى تواند همچون سانتاکالرا و استقالل از 

این انتقال بهره ببرد. 
بنابر این، محبى مى تواند با ســرلوحه قراردادن اینکه 

مى گویند «ماهى را هر وقت از آب بگیرى تازه است» به 
انجام تمرینات سخت و مستمر بپردازد و با تالش فراوان 

و نمایش بازى هاى زیبا و تأثیرگــذار، خودش را براى حضور 
ثابت در ترکیب استقالل به ساپینتو تحمیل کند. در این صورت او 

قادر خواهد بود با ارائه عملکرد فوق العاده از خود در رقابت ها به روزهاى 
خوبش در سپاهان برگردد. 

محبى با درخشش دوباره در میان ستاره هاى آسمان لیگ برتر ایران مى تواند 
با یک تیر چند نشان بزند؛ هم با جلب اعتماد سرمربى تیم ملى به دورى اش 
از جمع ملى پوشان پایان دهد و فرصت حضور در رقابت هاى جام جهانى را 
به دست آورد و هم با جذب نگاه تیم هاى مطرح اروپایى یک بار دیگر شانس 
خود را براى لژیونر شدن و درخشش در خارج از کشور امتحان کند. شاید این 
بار حضور این پسر بوشهرى در رقابت هاى اروپایى با پیشرفت و موفقیت روز 

افزون او همراه باشد و سرنوشــتى چون همشهرى اش مهدى طارمى برایش 
رقم بخورد.

به بهانه احتمال انتقال محبى از سانتاکالرا به استقالل

معامله 3 سر برد
د شد و هم خط آتش مرضیه غفاریان

ر کنار عوامل دیگر که 
ل نیستند دفاع از عنوان 

ـت که همــه اینها محقق 
ط شخص محمد محبى.
کثر ستاره هاى ایرانى 
 محبى زودتر از سایر 
ى برده است. شواهد 

فقط یک گام 
رند و این
قالل از 

ن اینکه 
ست» به 

ش فراوان 
را براى حضور

د. در این صورت او 
 در رقابت ها به روزهاى 

مان لیگ برتر ایران مى تواند 
رمربى تیم ملى به دورى اش 
در رقابت هاى جام جهانى را 
 اروپایى یک بار دیگر شانس

کشور امتحان کند. شاید این 
یى با پیشرفت و موفقیت روز 

رى اش مهدى طارمى برایش 

الل
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على کریمى هافبک سابق آبى پوشــان پایتخت یکى از 
گزینه هاى تقویت خط میانى استقالل در فصل جدید زیر 
نظر ساپینتو بود. اما على کریمى بعد از شرکت در تست هاى 
پزشکى پیش از فصل کایسرى اسپور و حضور مستمر در 
تمرینات گروهــى این تیم ترکیه اى در چند روز گذشــته 
نشان داد در فصل آینده در سوپر لیگ ترکیه بازى خواهد 
کرد. کریمى فصل گذشته به کایسرى اسپور رفت ولى به 
محض ورودش به این تیم مصدوم شد و نتوانست براى این 
تیم بازى کند و قراردادش را فســخ کرد. کایسرى اسپور 
تنها کریمى را به عنوان بازیکن ایرانى در اختیار ندارد بلکه 
مجید حسینى مدافع ملى پوش کشورمان نیز براى این تیم 

ترکیه اى بازى مى کند.

بازگشت کریمى به استقالل
 منتفى شد

05

این روزها حواشــى زیادى درباره عروسى مهدى طارمى 
مطرح مى شود و برخى با تصاویرى ساختگى مدعى انتشار 
عکس هاى مراسم عقد او شده اند اما پدر طارمى با رد این 
شایعات اظهار کرد: «مراسم عقد رسمى مهدى با حضور 
اعضاى درجه یک خانواده داماد و عروس در بوشهر برگزار 
شده و هیچ خبرى از مراسم الکچرى و میلیاردى نبوده است 
و مراسم دیگرى نیز برگزار نخواهد شد.» به گفته علیشاه 
طارمى اصًال عکاسى در این مراسم حضور نداشته و همه 
تصاویر جعلى است و این شایعات با هدف جذب بازدیدکننده 
درحال انتشار است. با توجه به نزدیکى سفر فردوسى پور به 
بوشهر و حضور طارمى در این شهر، شایعاتى نیز مبنى بر 
حضور عادل در مراسم مهدى منتشر شد که پدر طارمى این 

موضوع را هم تکذیب کرد.

افشاى جزئیات
 ازدواج طارمى

سپاهان پنجره نقل و انتقاالتى امسال را با چند شوك بزرگ آغاز کرد، 
استعفاى نویدکیا و جدایى چند ستاره بزرگ از جمله اسماعیلى فر، رفیعى، 
ولسیانى و میرزایى مدیران این باشــگاه را در شرایط سختى قرار داد و 
باعث نگرانى گسترده هواداران این تیم شــده بود. با این حال حضور 
ژوزه مورایس در راس کادرفنى  ســپاهان، جو اطــراف این تیم را آرام 
کرده و باعث شــده امیدوارى ها درباره زردپوشان اصفهانى در فصل 

آینده افزایش یابد.
سپاهانى ها در چند روز گذشته با به خدمت گرفتن سه مربى خارجى، 
ترکیب کادرفنى خود را تکمیل کردنــد و با کادرى تماماً خارجى آماده 
حضور  در فصل آینده رقابت هاى لیگ برتر مى شــوند. زردپوشــان 
اصفهانى با هوگو آلمیدا، ستاره نامدار تیم ملى پرتغال به عنوان دستیار 
اول مورایس قرارداد بستند و این مربى مشهور پرتغالى که پیش از این 
در تیم الهالل عربستان با مورایس همکارى کرده بود، از این به بعد در 

خدمت زردپوشان اصفهانى خواهد بود.
مدیران سپاهان که در فصل گذشته بارها به خاطر ضعف در بدنسازى و 
عملکرد دروازه بان هایشان مورد انتقاد قرار گرفته بودند، با جدایى محرم 

نویدکیا ترجیح دادند تا از مربیان خارجى به عنوان بدنساز و مربى گلرها 
بهره بگیرند و به درخواست مورایس با پائولو سانتوس و ژائو پدرو قرار داد 
بستند.ژوائو پدرو مربى بدنساز جدید سپاهانى ها پیش از این در تیم هاى 
چلسى و رئال مادرید با ژوزه مورینیو همکارى کرده و کارنامه درخشانى 
با خود همراه دارد. پائولو سانتوس نیز که به عنوان مربى دروازه بان ها به 
سپاهان پیوسته، مثل پدرو با درخواست مورایس به کادر سپاهان اضافه 
شده است. سپاهانى ها اگرچه در پنجره نقل و انتقاالت امسال بر خالف 
رویکردشان در چند فصل اخیر، تاکنون فعالیت چندانى نداشته و هنوز 
نتوانسته  اند بازیکن خاصى را به ترکیب خود اضافه کنند، اما اتفاقات چند 

روز اخیر نشان از بهبود شرایط زردپوشان اصفهانى دارد.
اولین خرید سپاهانى ها در نقل و انتقاالت امسال، میالد زکى پور، مدافع 
چپ فصل گذشته گل گهر سیرجان بود. زکى پور 27 ساله در شرایطى به 
سپاهان پیوست که شایعات زیادى درباره انتقال وى به پرسپولیس وجود 
داشت اما واکنش تند هواداران سرخ دوست در قبال انتقال این بازیکن 
باعث شد تا مدیران پرسپولیس از جذب زکى پور منصرف شوند و مدافع 

سابق گل گهر راهى اصفهان شود.

سپاهانى ها در ادامه محمد دانشگر را هم به خدمت گرفتند تا جاى خالى 
ولسیانى در قلب خط دفاع را پر کند.  انتقال دانشگر به سپاهان با حواشى 
زیادى همراه بود، به ویژه درخصوص رقم قرارداد وى شائبه هاى زیادى 
به وجود آمد و ارقام عجیب و غریبى مطرح شد، با این حال حضور این 

مدافع 28 ساله مى تواند خط دفاعى سپاهان را تقویت کند.
ســپاهانى ها در این مدت قرارداد چند تن از بازیکنانشان را هم تمدید 
کردند، تا با خیال آســوده ترى به ادامه راه بپردازند. محمد نژادمهدى 
اولین بازیکنى بود که قراردادش را با سپاهان تمدید کرد و تا پایان لیگ 
بیست و چهارم در خدمت این باشگاه خواهد بود.زردپوشان اصفهانى در 
تازه ترین اقدام خود قرارداد یاسین سلمانى و جالل على محمدى را هم 
تمدید کردند و این دو بازیکن تا پایان فصل آینده در خدمت ســپاهان 

خواهند بود.
در نهایت اگرچه سپاهان مانند فصول قبل حضور پر هیاهویى در نقل 
و انتقاالت ندارد اما حضور مربیان با تجربه خارجى و تالش براى حفظ 
شاکله اصلى تیم مى تواند نویدبخش روزهاى خوبى براى زردپوشان 

اصفهانى باشد.

حفظ شاکله اصلى، نویدبخش 
روزهاى خوب براى سپاهان

مدافع سابق سپاهان اعالم کرد به کادر فنى این تیم اضافه 
نخواهد شد.

هادى عقیلى در خصوص شایعاتى که پیرامون حضور وى 
در کادر فنى تیم فوتبال سپاهان مطرح شده، عنوان کرد: 
قبل از حضور سرمربى جدید صحبت هایى با من انجام شد، 
اما این مذاکرات قبل از حضور آقاى مورایس و همکارانش 
در اصفهان بود و بعد از آن روند تماس ها کامال متوقف شد. 
با این شرایط حضورم در کادر فنى تیم سپاهان منتفى شده 
چون مذاکره جدیدى با من در این زمینه انجام نشده است.

او ادامه داد: براى باشــگاه بزرگ ســپاهان و همچنین 
هواداران تیم در فصل بیست و دوم آرزوى موفقیت مى کنم 
و همه مى دانند آدمى نیستم که بخواهم خودم را چسبیده 
به تیم بدانم. من خــودم را عضوى از خانواده ســپاهان 
مى دانم و امیدوارم این تیم در فصل آتى تبدیل به مدعى 

اصلى قهرمانى شود.
مدافع پیشین سپاهان در خصوص شایعاتى که پیرامون 
حضورش در کادر فنى نفت مسجدســلیمان مطرح شده، 
ابراز کرد: صحبت هایى مطرح شــد و جــا دارد از آقاى 
مهاجرى به خاطر حســن نیتى که به من داشتند، تشکر 
کنم، اما تصمیم گرفتم با نفت مسجدســلیمان همکارى 
نکنم و به همین دلیل از آقــاى مهاجرى براى حضور در 
کادر فنى این تیم عذرخواهى کردم. باز هم از وى تشکر 
مى کنم و امیدوارم همه این عزیزان امســال براى مردم 
خوب مسجدسلیمان و هواداران پر شــور این تیم نتایج 

خوبى کسب کنند.
عقیلى در پاســخ به اینکه برنامه اش براى آینده چیست، 
گفت: فعال منتظر هستم تا ببینم چه شرایطى پیش رویم 
قرار مى گیرد. من در حال مطالعه هستم، فوتبال ایران را 
پیگیرى مى کنم و حرف هاى زیادى در آینده خواهم داشت. 
در این چند سال تالش کرده ام و البته پیشنهاداتى هم از 
لیگ دسته اول داشتم، اما سعى کردم بهترین تصمیم را 
بگیرم. مطمئن باشید در آینده حرف هاى زیادى در فوتبال 
خواهم داشت چون معتقدم زحماتى که کشیده ام به ثمر 

خواهد نشست.

شایعات فراوان در فصل نقل و انتقاالت به وقوع نپیوست تا دو هم بازى قدیمى را با لباس زرد در کنار هم ببینیم.
آغاز فصل نقل و انتقاالت با شایعات فراوانى همراه بود، یکى از این شایعات حضور میالد زکى پور دفاع چپ گل گهر در 

تیم پرسپولیس بود، زکى پور که قبل از حضور در گل گهر سابقه بازى در استقالل و نفت تهران را داشت و بعد 
از بازى برگشت فصل قبل دو تیم پرسپولیس و گل گهر واکنش هاى زیادى به داورى این بازى نشان داد، 

در هیاهوى شایعات به سپاهان پیوست تا رقیب امید نور افکن دیگر ستاره سپاهان در منطقه چپ دفاعى 
سپاهان شود. 

نورافکن هم با سابقه بازى در استقالل در زمان نقل و انتقاالت شــایعات زیادى بابت حضورش در 
پرسپولیس شنیده مى شد اما ستاره ملى پوش سپاهان که توان بازى در منطقه دفاع وسط و هافبک 

دفاعى را نیز دارد، در اولین تمرین سپاهان با مورایس در زمین حاضر بود.
باید دید سرمربى نام آشناى سپاهان چگونه از این دو چپ پاى خوب فوتبال ایران استفاده خواهد 

کرد و آیا هردوى این بازیکنان به صورت فیکس به میدان مى روند؟

س زرد در کنار هم ببینیم.
د زکى پور دفاع چپ گل گهر در 

تتهران را داشت و بعد 
 این بازى نشان داد، 

منطقه چپ دفاعى 

ت حضورش در 
سطو هافبک 

فاده خواهد 

عقیلى:

حضورم در کادر فنى 
سپاهان منتفى است

نورافکن و زکى پور دوباره کنار هم

وفادارى به پیراهن یک باشگاه همیشــه از مواردى بوده که عالوه بر 
هواداران آن تیم، براى سایر فوتبالدوستان هم جذاب و تحسین برانگیز 
بوده است و در موارد متعدد خارجى و داخلى نمونه هاى آن را دیده ایم. 
قاسم حدادى فر هم یکى از انگشت شــمار افرادى است که در طول 
دوران بازى این وفادارى را به بهترین شــکل ممکن از خودش نشان 
داد و امروز تبدیل به نماد و سمبل باشــگاه ذوب آهنى شده است که 
قرار است از امسال در قامت مربى در آن فعالیت داشته باشد. «ایلنا» به 
بهانه خداحافظى او از فوتبال پاى صحبت هایش نشسته و درباره حس 
و حالى که بابت ماندگارى پاى تیم مورد عالقه اش دارد گفتگویى با او 

انجام داده است که بخشى از اظهارات او را مى خوانید.
  من پیش از این اعالم کرده بودم که تصمیم دارم به میادین برگردم 
و بازى کنم و پس از آن خداحافظى کنم چون دوســت نداشتم به این 
شکل و بیرون از میدان فوتبال را کنار بگذارم. طى صحبتى که با مهدى 
تارتار داشتم او هم دستم را باز گذاشت و حتى استقبال کرد که به عنوان 
بازیکن در خدمت ذوب آهن باشم ولى من جوانب زیادى را سنجیدم و 
تصمیم گرفتم دیگر ادامه ندهم و از این به بعد به عنوان مربى در خدمت 
ذوب آهن باشم. من بیش از یک سال است که بازى نکرده ام و بعد از 
مصدومیتى که داشتم هم شرایط برایم سخت شد. توانایى بازى کردن 

را داشتم ولى در نهایت تصمیمى که گرفتم این بود.
  در مورد جاه طلبى در عرصه مربیگرى باید بگویم فعًال به مسئولیت 

پیش روى خودم فکر مى کنم و همه فکر و ذکرم این است که در فصل 
پیش رو به عنوان مربى بتوانم به تیم محبوبم کمک کنم و اینکه بعدش 
چه اتفاقى برایم رخ مى دهد و اینکه براى خودم درونمایى در نظر بگیرم 
که چه زمانى مى خواهم ســرمربیگرى کنم چیزى نیست که در حال 

حاضر فکرم را به آن مشغول کنم. 
   فصل گذشته دلخورى ها و کدورت هایى شکل گرفت و خود آقاى 

تارتار هم در صحبت هایى عنوان کرد کــه این موضوع به خاطر عدم 
شناختى بود که از هم داشتیم و رفع شــد ولى دلخورى اصلى من از 
باشگاه بود و انتظارى که داشــتم رفتار خیلى بهترى بود. من سال ها 
براى دل خودم در ذوب آهن ماندم و منتى روى ســر کسى ندارم ولى 
انتظار چنین رفتارى را هم از سوى باشگاه نداشتم. بارها این رفتار را در 
قبال ســایرین دیده بودم ولى فکر نمى کردم یک روز با من هم چنین 

رفتارى صورت بگیرد.
  در این سال ها بازیکنان زیادى بودند که از من مى پرسیدند در ذوب 
آهن بمانیم یا به پیشــنهادات باالتر جواب مثبــت دهیم و من آنها را 
تشویق به ماندن مى کردم ولى وقتى دیدم فصل گذشته بعد از سال ها 
بازى در لباس ذوب آهن آن رفتار با من صورت گرفت دیگر نمى توانم به 
کسى چنین توصیه اى بکنم و االن اگر کسى سراغ من بیاید و مشورت 

بخواهد به او مى گویم به جاى قلبت، با مغزت تصمیم بگیر.
  من هیچ وقت حتى یک لحظه هــم از تصمیمى که بابت ماندن در 
ذوب آهن گرفتم پشیمان نشدم. شــاید موقعیت هاى خوبى که برایم 
پیش آمده بود مى توانست من را به پله هاى باال برساند و به استقالل و 
پرسپولیس بروم و لژیونر شوم و بازى هاى ملى بیشترى هم داشته باشم 
ولى عشق و عالقه به این لوگو و این پیراهن باعث شد حتى یک لحظه 
هم از این تصمیمى که در طول دوران بازى گرفتم پشــیمان نشوم و 
امروز در نقطه اى ایستادم که از تصمیمات گذشته خودم راضى هستم.
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ساسان اکبرزاده
در آیین ویژه اى با حضور وزیــر صنعت، معدن و تجارت که 
در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار 
شد از 33 صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال 1400 با 
اهداى تندیس قدردانى شد. در این مراسم که جمع کثیرى 
از صادرکنندگان و فعاالن عرصه تولید حضور داشتند وزیر 
صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن مسائل و مشکالت 
جمعى از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، در سخنان بسیار 
کوتاهى با اظهار خوشحالى از اینکه در جمع صادرکنندگان 
استان اصفهان است، گفت: در بخش صادرات نباید فقط به 
اینکه چه مبلغ صادرات داشــته ایم و این میزان افزایش و یا 
کاهش یافته اکتفا کرد بلکه ترکیب صادرات مهم است؛ اینکه 
صادرات داراى چه فناورى بوده و چه میزان اشــتغال ایجاد 
مى کند و در حقیقت تراز مالى، اشتغال، انرژى و... مهم است. 
سیدرضا فاطمى امین افزود: ما باید به سوى افزایش کیفیت 
با کاهش مصرف آب و کاهش مصــرف انرژى در صادرات 
حرکت کنیم و ارتباط در کسب و کار برقرار نماییم و جمهورى 
اسالمى ایران باید در جایگاه مناسب و زنجیره هاى بین المللى 
در صادرات قرار گیرد و فقط نباید در این راستا تجارت خارجى 

دوجانبه مدنظر باشد. 
وى با تأکید بر اینکه در صادرات باید به سوى سرمایه گذارى 
بیشتر باشیم و در حلقه هاى مؤثر و تأثیرگذار بین المللى قرار 
گیریم گفت: همه ما با هم، ما در دولت و صادرکنندگان در 
بخش خصوصى باید تالش کنیم جهش در صادرات ایجاد 
شــود و عالوه بر اینکه میزان مبالغ را در صادرات افزایش 
مى دهیم، در کیفیت صادرات هم نقــش ایفا کنیم که امید 

است این مهم به سرانجام برسد. 
■■■ 

اســتاندار اصفهان نیز در جمع صادرکنندگان نمونه استان 
اصفهان در سال 1400 گفت: انصافاً شوراى گفتگو در استان 
جلسات خوبى داشته و راهکارهاى مناسبى اتخاذ شد و این 

امر حتى موجب شد تا رتبه استان در کسب و کار از 23 به 8 
برسد که این امر ستودنى است و اگر در هر وزارتخانه اى از 

جمله وزارت صمت همت باشد مى تواند مؤثر شود. 
سیدرضا مرتضوى با بیان اینکه واگذارى تصمیمات گره گشا 
به استان ها از خواسته هاى ماســت، افزود: محوریت ستون 
کشور در استاندارى است که باید تقویت شود البته ما کارها 
را به خوبى پیش مى بریم و اقداماتى انجام مى دهیم که براى 
سرمایه گذار مفید است ولى باید بازنگرى در کار بانک ها که 

مشکل داریم ایجاد کرد. 
وى از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواســت تا در صورت 
صالحدید در جلســه سران سه قوه، مســئله تجدیدنظر در 
بودجه استان اصفهان را مطرح کند تا از این طریق به استان 

اصفهان کمک شود. 
استاندار اصفهان گفت: ما توانستیم در استان اصفهان نرخ 
تورم را از 45 به 39 رســانده و تاکنون60 جلســه با 1500 
مصوبه در حوزه تسهیالت داشته باشیم. این درحالى است 
که فعالیت بسیار خوبى در گمرکات استان انجام شده و رشد 
56 درصدى را شاهد هستیم و اشتغال نیز 2 درصد نسبت به 

سال هاى گذشته افزایش نشان مى دهد. 
■■■ 

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان نیز با بیان اینکه مشکل 
اســتان اصفهان در حقیقت مشکل کل کشــور بوده و اگر 
مشکل استان حل شود مشکل کشور حل شده است خطاب 
به وزیر صمت یادآور شــد: اگر براى اســتان اصفهان وقت 

بگذارید، براى کشور وقت گذاشته اید. 
رســول جهانگیرى خطاب به فاطمى امین ادامــه داد: به 
اســتان اصفهان تفویض اختیار کنید، پر پرواز به استاندار و 
دیگر مســئوالن بدهید تا پرواز کنند چرا که مردم اصفهان 
مى توانند هزینه ها را کاهش دهند و آنقدر بخشش دارند که 
آب اصفهان را هم بخشیدند. این درحالى است که 250 هزار 

واحد صنفى فعالیت بسیار اثربخشى دارند. 

جهانگیــرى ادامــه داد: این اصنــاف هیچ چیــز از دولت 
نمى خواهند، فقط سنگ جلوى پاى آنها نگذارید. 

■■■ 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سخنران بعدى این 
مراسم بود که گفت: از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
مى خواهم بگذارند وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را 
بکند و فرمانده ما را هر چند وقت یکبار تهدید به اســتیضاح 
نکنند، چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت تحوالت خوب و 
با برنامه اى داشته و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى باید 

سعه صدر داشته باشند. 
عبدالوهاب سهل آبادى از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
خواست استان اصفهان را که استانى وفادار به نظام، کشور، 
انقالب و داراى مردمى متعهد است را بیش از دیگر استان ها 

مدنظر داشته باشد. 
وى ادامه داد: مسئوالن باید بدانند استان اصفهان بار کشور را 
به دوش مى کشد و باید اختیارات این استان با دیگر استان ها 

متفاوت باشد چرا که امروز این اختیارات اندك است. 

رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت خطاب به وزیر صمت 
مى گوید: آقاى وزیر، قوانین مربوط به صــادرات را هر روز 
عوض نکنید و مســائل مربوط به صادرات را بیش از پیش 

پیگیرى نمایید. 
■■■ 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان هم 
به عنوان میزبان با خیرمقدم به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و همراهان وى به برخى از مســائل و مشکالت مربوط به 

صادرات در بخش هاى مختلف اشاره کرد. 
مسعود گلشیرازى با بیان اینکه مسئوالن نباید با تصمیمات 
آنى، بازارهاى صادراتى را مخدوش کننــد گفت: امروز در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان کارهاى 
بسیار خوبى آغاز شــده و در حال انجام است که امید داریم 
به نتیجه قطعى برسد. ولى توقع آن است که با برنامه ریزى، 
همچنان اصالح ساختار در سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اتفاق بیافتد و محدودیت هاى سرمایه گذارى رفع شود. 
وى ضمن اعالم حمایت فعاالن بخش خصوصى اصفهان از 

جراحى اقتصادى تأکید کرد: توجه جدى به حوزه برند در کنار 
برنامه هاى اصالح ساختارى حوزه اقتصاد درخواست اصلى 
صادرکنندگان از دولت به عنوان یک سیاستگذار است.  وى 
همچنین محدودیت سرمایه گذارى را دستاورد اعمال تعرفه 
بر واردات ماشین آالت صنعتى بیان کرد و خواستار رفع این 

مشکل شد.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه توجه به تأثیر واردات 
مواد اولیه پتروشیمى توسط صنایع باالدست بر افزایش هزینه 
تمام شده واحدهاى نســاجى، برنامه ریزى دقیق و مستمر 
جهت استفاده حداکثرى از فرصت ناشى از پاندمى کرونا بر 
فتح بازارهاى صادراتى، تأثیرات مخرب تصمیمات احساسى 
و خلق الساعه ناشى از تغییرات قیمتى  بر صادرات و واردات 
کشور، توجه به آسیب هاى ورود دولت بر نظام قیمتگذارى 
و عدم تطابق دســتورالعمل هاى نظام قیمتگذارى سازمان 
حمایت با شــرایط امروز و توجه به مشکالت قطعه سازان 
و صنعت خودرو را اهم درخواست هاى فعاالن اقتصادى از 

وزیر صمت برشمرد.
■■■ 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این 
آیین گفت: استان اصفهان با بیش از 9 هزار واحد صنعتى با 
سرمایه گذارى 57 میلیارد تومان و اشتغالزایى بیش از 280 

هزار نفر در حال فعالیت است. 
امیرحسین کمیلى افزود: استان اصفهان سهم 12درصدى از 
لحاظ تعداد واحدهاى صنعتى، رتبه سوم سرمایه گذارى بعد از 
تهران و خوزستان و رتبه دوم اشتغال را داراست که همه اینها 

به همت این فعاالن صنعت تحقق یافته است. 
وى با بیان اینکه فعالیت هاى دانش بنیان در اســتان انجام 
شده و رشد داشته است گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مى خواهیم تا به زودى بار دیگر به اصفهان ســفر کرده و از 
واحدهاى بزرگى چون ذوب آهن و... بازدید داشته باشند تا 

انگیزه فعالیت تولیدکنندگان چندین برابر شود. 

کمیلى افزود:  از 600 شرکت دانش بنیان در استان اصفهان، 
تا امروز 70 شــرکت دانش بنیان از سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان اصفهان مجوز گرفته اند. 
■■■ 

محمد امینى، رئیس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان هم 
گفت: کسانى که امروز براى صادرات تصمیم مى گیرند یک 
دالر هم در این کار صرف نکرده اند و باید دانست کسانى باید 
براى صادرات تصمیم بگیرند که صادرات و مشکالت آن را با 
گوشت و پوست و استخوان احساس کرده باشند و در حقیقت 

دولت باید از آنها مشاوره بگیرد. 
وى ادامه داد: با هر دســتکارى در امور صــادرات، ما یک 
مشترى را از دست مى دهیم و تالش براى پیدا کردن مشترى 
براى صادرات بسیار مشکل اســت. بنابراین احساسى نباید 
با صادرات برخورد کرد تا شــاهد اتفاقات خوب باشیم. این 
تصمیم گیرى در صادرات، عدم تصمیم گیرى هاى احساسى 
و رسیدگى به نیازهاى کوچکى که در استان قابل حل است 
را خواستار بوده و امیدوار است گوش شنوایى براى این امور 

وجود داشته باشد. 
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
طالى اســتان اصفهان دیگر ســخنران این آیین بود که 
گفت: از زمانى که شــمش طال در بخش صادرات شــامل 
مالیات براســاس قانون شــد صادرات ما نیز کاهش یافت. 
یعنى صادرات طال در ســال 91 که اوج صــادرات طال بود 
670 میلیون دالر بود که این میزان با توجه به اینکه براساس 
قانون عطف به ماسبق شد یعنى سال 81، صادرات طالى 
اســتان اصفهان به 10 میلیون دالر رســید و این یک نوع 

تحریم داخلى است. 
محســن طالمینایى مى گوید: اگر مشــکالت صنف طال 

برطرف شود اشتغالزایى بسیار خوبى ایجاد مى شود. 
در پایان این مراسم از 33 صادرکننده نمونه استان اصفهان 

در سال 1400 تجلیل شد.

در مراسمى با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار اصفهان صورت گرفت؛ 

تجلیل از 33 صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال 1400 

رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان از اجراى سلسله 
رویدادهاى «30 ســیب» با محوریت تغذیه سالم در سى 

محله مناطق 15گانه شهر اصفهان خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، هاجر ابراهیمى با اعالم این خبر اظهار داشت: 
سلسله رویدادهاى شیرین با محوریت تغذیه سالم با عنوان 
«30 سیب»  از 11 تیرماه آغاز شده و تا 5 مردادماه هر شب 
از ساعت 20:30 تا 22:30 در یک محله از مناطق 15گانه 

شهر اصفهان برگزار مى شود.
وي با اشاره به اجراى نمایش در سه اپیزود در این برنامه 
ادامه داد: در این نمایش هاى طنز به پنج گام ســالمتى 
اشاره شده و نکات آموزشى به شهروندان ارائه می گردد 
و بین هر اجرا نیز مسابقاتى با موضوع تغذیه سالم و سبک 
زندگى سالم میان شرکت کنندگان برگزار شده و هدایایى 

از جمله تولیدات اداره توسعه فرهنگ سالمت به برندگان 
اهدا مى شود.

ابراهیمى با اشــاره به اجــراى برنامه «30 ســیب» در 
بوستان هاى محالت شهر اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
سالمت موضوعى چندبعدى است و تمام افراد خانواده را 
در بر مى گیرد، جامعه هدف ما در اجــراى این برنامه نیز 
خانواده و تمام رده هاى سنى هســتند. در هنگام اجراى 
برنامه نیز از کودکان شرکت کننده دعوت مى کنیم چرا که 
آنها آموزش پذیرى بهترى دارند و انتقال مفاهیم مرتبط با 
سالمتى در قالب نمایش، سرگرمى، مسابقه و بازى براى 

آنها جذابیت دارد.
گفتنى اســت؛ عالقه منــدان براي کســب اطالعات 
بیشــتر دربــاره مکان هــاي برگــزاري رویــداد «30 
ســیب» مى تواننــد بــا شــماره 32240124 تمــاس

 حاصل کنند.

رویداد شیرین «30 سیب» در 30  محله 

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
جوانان اســتان اصفهان على رغم فراخوان هاى زیاد 

حاضر به مهارت آموزى و اشتغال در صنایع نیستند.
آرش اخوان در نخستین جلسه مهارت استان اصفهان 
با بیان اینکه طرح مهارت آموزى در محیط کار واقعى 
و آموزش دوگانه از سال 92 آغاز شــد، اظهار داشت: 
تاکنون این طرح پنج بار ویرایش شده است و آخرین 

ویرایش دو ماه گذشته به استان ها ابالغ شده است.
وى با بیــان اینکه آموزش مبتنى بــر محیط کار تأثیر 
بسزایى دارد، ابراز داشــت: آموزش هاى کالسیک به 
تنهایى کافى نیست و باید آموزش ها در محیط کار نیز 

اتفاق بیفتد.

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان ادامه 
داد: در آموزش محیط واقعى کار 100 درصد یادگیرى 
در محیط کار اســت، با اصناف و صنایع در این زمینه 
همکارى داریم چرا که دولت توان تأمین فضا و امکانات 
براى توسعه فضاهاى مناسب براى آموزش در محیط 

کار را ندارد.
وى با بیان اینکه آموزش در محیط واقعى کار از 12 به 
18 ماه و تعداد کارآموز از سه به پنج نفر افزایش یافته 
اســت، گفت: همچنین کارفرما در ویرایش جدید این 

اجازه را دارد که مبلغى را به کارآموز پرداخت کند.
اخوان با بیان اینکه برخــى از بنگاه هایى که تمایل به 
پذیرش کارآموزان را دارند کد کارگاهى ندارند، افزود: 

همچنین بهتر است مشــوق هایى مانند معافیت هاى 
مالیاتى براى این واحدهاى صنفــى و صنعتى در نظر 

گرفته شود.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان با کمبود متقاضیان 
مهارت آموزى رو به رو هستیم، گفت: در این زمینه باید 

فرهنگسازى در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان افزود: 
در سال گذشته دو هزار و 719 نفر آموزش داشتیم که در 

زندان و پادگان ها نیز این امر دنبال شده است. 
وى گفــت: صنایــع اســتان اصفهــان على رغــم 
فراخوان هاى زیاد حاضر به مهارت آموزى و اشــتغال 

در صنایع نیستند.

با حکم اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان، محمد على اصغرى عهده 
دار سرپرستى اداره مخابرات شهرستان فریدن شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در مراسمى که روز  یکشنبه 
12 تیرماه 1401 با حضور محمد حســام رحیمى مدیر دفتر مدیر منطقه، فرشته 
صبائى رئیس اداره روابط عمومى و محمد قیومى جانشــین رئیس اداره بازرسى 
مخابرات منطقه اصفهان، جمعى از مسئولین شهرســتان و کارکنان مخابرات 
فریدن برگزار شد؛ از خدمات و فعالیت هاى فرشید خزائى در طول مدت تصدى 
ریاست مخابرات این شهرستان قدردانى و براى وى در ادامه دوران کارى آرزوى 

سعادت و بهروزى شد.
در حال حاضر فریدن بزرگ شامل چهار شهرســتان فریدن به مرکزیت داران ،
 فریدونشهر ،چادگان وبویین میاندشت مى باشــد و پس از اندك زمانى بخش 

کشاورزى پرچم دار توسعه فریدن گردید. 

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان:

جوانان اصفهان حاضر به مهارت آموزى و اشتغال در صنایع نیستند

سرپرست جدید مخابرات فریدن منصوب شد


