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گیر کردن 
«معاون سیاسى فرماندارى 
کاشان» در پیچ تاریخى

موتورسیکلت،
 قاتل خانواده ها
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«آبه» در صلح آباد!
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سنگ بزرگ
 جلوى پاى مستأجران

کمبود زمین تخصیص یافته به 
کشتارگاه صنعتى نجف آباد

کوه یا سرعت گیر؟!
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رشد مو 
با یک روغن 
باورنکردنى

کاهش فرونشست زمین در اصفهان، فکاهى است
6
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باالخره تخم مرغ 
چرا گران شد؟

روغن اسطوخودوس مى تواند به رشد مو هاى 
شما کمک کند. بسیارى از افراد مو هاى خود را 
به علت یک وضعیت پزشکى که آلوپسى آرتا 
نامیده مى شــود، از دست مى دهند. آلوپسى 

یک بیمارى خودایمنى است ...

اول مرغ گران شــد و حاال نوبت تخم مرغ اســت. از 
20 اردیبهشت ماه که وزیر کشــور از برداشته شدن 
ارز ترجیحى و گران شــدن 5 قلم کاال از جمله تخم 
مرغ خبر داد تا اکنون که کمى بیش از دوماه گذشــته 
اســت، قیمت این محصول هر بار با نوساناتى روبرو 

بوده است. 
20 روز پیش امــا برعکس این ماجرا اتفــاق افتاد و 
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گــذار اصفهان از مازاد 
عرضه ناشى از گرانى و نخریدن تخم مرغ توسط مردم 
خبر داد و گفت که قیمت هــاى آن روز نصف قیمت 
تمام شده این محصول اســت. حاال جدیدترین نرخ 

هاى تخم مرغ باز هم رشد ...

عصر جدیدعصر جدید
عصرگاهى در تمرین شاداب گاندوهاعصرگاهى در تمرین شاداب گاندوها
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اظهارات مقام ارشد سازمان نقشه بردارى کشور تکذیب شد

دژاگه با فوالد توافق کرد
جواد نکونام براى فصل بیست و دوم لیگ برتر در حال ساختن 
تیم مدعى قهرمانى است. اشکان دژاگه بعد از مذاکره با مدیران 
فوالد خوزستان با این تیم به توافق رسید. در روزهاى اخیر زمزمه 
هایى مبنى بر حضور ایــن بازیکن در یکى از تیم هاى اســتقالل 
و پرسپولیس وجود داشــت. حتى برخى از حضور احتمالى او در تیم 

سپاهان خبر دادند اما هیچ یک از این ها...
2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

هر دستگاهى
 دستگاه دیگر را مقصر مى داند

امپراطورى 
سیگارهاى گیاهى 
در فضاى مجازى 

سرعتگیرى براى فرار مغزها نیست
سراب سرمایه گذارى درکشورهاى همسایه 

2
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مذاکره اسدىمذاکره اسدى
 با گزتپه

چاره اى جز توسعه استفاده از خودروهاى برقى نداریم ترفند جدید هکر ها، استفاده از یوتیوب استجهان نما افزایش 100درصدى نرخ پارکینگ هاى اصفهانتکنولوژى گومیس با یک میلیون دالر در سپاهان استان ورزش

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم  شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص به شماره ثبت 1252 
و شناسه ملى 10260629059 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده راس 
ساعت 9 مورخ 1401/05/11 و مجمع عمومى فوق العاده شرکت که راس ساعت 11 مورخ 1401/05/11 
روز سه شنبه به آدرس : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر،دانشگاه صنعتى اصفهان، شهرك 
علمى تحقیقاتى اصفهان، سالن جلسات ساختمان فن آفرینى یک تشکیل مى گردد حضور بهم 

رسانند.
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 9 مورخ 1401/05/11:

دستور جلسه:
- انتخاب بازرسان

- تصویب تراز و صورت هاى مالى
- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى باشد

مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 مورخ 1401/05/11:
دستور جلسه :

- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت واصالح ماده مربوطه اساسنامه

هیأت مدیره شرکت گل پونه صفاهان

 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
گل پونه صفاهان سهامى خاص به شماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059

حامد حسین ولى بیک معاون اقتصادى و مالى فوالد 
مبارکه گفت: به منظور تسهیل در امر اجراى طرح هاى 
توسعه تعریف شده براى گروه فوالد مبارکه که بدون 
شــک در توســعه صنعتى و اقتصادى کشور مؤثر 
خواهند بود، گســترش تعامالت فــوالد مبارکه با 
سیستم بانکى در دستور کار قرارگرفته است. وى که 
در گفتگویى شرکت کرده بود از سه ماهه نخست سال 
1401 به عنوان ایام پرافتخار و درخشان خطوط تولید 

شرکت فوالد مبارکه یاد کرد.

راهبرد فوالد مبارکه در زمینه هاى تولید، 
توسعه و سرمایه گذارى 

همان گونــه کــه مطلع هســتید همــکاران ما در 
جاى جاى شرکت باهمت بلند خود در سال 1400 و 
البته سه ماهه نخست سال جارى على رغم تحریم ها 
و همه محدودیت هاى موجــود در حوزه مواد اولیه و 
انرژى و همچنین پاندمى کرونا توانســتند کارنامه 
درخشانى از خود برجا گذارند و در بدترین شرایط که 
بسیارى از شرکت ها و سازمان ها حتى در تراز جهانى 
با رکود مواجه بودند، نه تنهــا در حوزه تولید متوقف 
نشدند بلکه با برنامه ریزى هاى راهبردى و هدفمند 
موفق شــدند گام هاى ارزنده اى در راستاى توسعه 
اقتصاد ملــى بردارند؛ و با عبــور از تولید 10 میلیون 
تن فوالد خام در گروه فوالد مبارکه سهم حدود 50 
درصدى خود در تولید فوالد کشــور را حفظ نمایند. 
عالوه بر این با ایفاى نقش محورى در ابَر پروژه هایى 
نظیر انتقال نفت گوره به جاسک که از آن به عنوان 

بزرگ ترین و اســتراتژیک ترین پروژه هاى ملى یاد 
شده است، نیز افتخارآفرینى نمایند.

برنامه و راهبرد مدیریت فوالد مبارکه 
در حــال حاضر پروژه هــاى از پیش تعریف شــده 
توســعه اى در فوالد مبارکه به بهره بردارى رسیده 
است و زمینه کســب این موفقیت ها را فراهم آورده 
است اما براى بزرگ ترین هلدینگ فوالدسازى کشور 
و خاورمیانــه این پایان راه نیســت و براى گام هاى 
بعدى برنامه ریزى هاى حساب شــده اى تعریف و در 

حال اجراشدن است.
شرکت فوالد مبارکه به منظور اجراى ابر پروژه هاى 
توســعه اى خود همچون نورد گرم شماره 2 و سایر 
پروژه هاى تعریف شده در گروه، در سال 1400 حجم 
باالیى از مصارف نقدینگى را پیش بینى کرده بود؛ که 
خوشبختانه سهامداران شــرکت در مجمع عمومى 
با افزایش ســرمایه به مبلغ 84,000 میلیارد ریال از 
محل سود انباشته براى اجراى طرح هاى توسعه اى 
مذکور که از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره 2 بود 

موافقت نمودند.

راهکارهــاى مدیریــت شــرکت 
فوالدمبارکه

در بخشى از این اقدامات ازآنجایى که پرداخت هاى 
مربوط به طرح هاى توســعه اى مذکــور از ابتداى 
سال 1401 شروع شد لذا شــرکت با مازاد نقدینگى 
مواجه شد بر این اساس و به منظور مدیریت مناسب 
منابع نقدینگى در حســاب هاى بانکى و حفظ منافع 
ســهامداران وجوه نقد مازاد در حساب هاى بانکى 
سپرده گذارى گردید که مانده این حساب ها در پایان 
ســال به مبلغ 130,000 میلیارد ریال بالغ گردید. با 
روى کار آمدن دولت جدید و قرار گرفتن شــرکت 
فوالد مبارکه در گروه پیشــتازان پیشــرفت ایران 
بیش از 400,000 میلیارد ریال پروژه در سطح ملى 
که شــامل طرح نیروگاه 1000 مگاواتى و خرید 50 
دســتگاه لوکوموتیو بود در دســتور کار قرار گرفت. 
همچنین قرارداد ابَر پروژه نورد گرم شماره 2 در سال 
1401 به مرحله پرداخت رسید و پیش پرداخت بخش 
ارزى آن انجام شــد. ازآنجایى که طرح هاى مذکور 
منابع مالى و نقدینگى بسیار باالیى را جذب نمودند 

بنابراین مانده حساب هاى ســپرده بانکى به میزان 
قابل توجهى کاهش یافــت به طورى که در بعضى از 

بانک ها مانده این سپرده ها به صفر رسیدند.

جایگاه گروه فوالد مبارکه در توســعه 
صنعتى و اقتصاد ملى 

گروه فــوالد مبارکه با گردش عملیــات مالى بیش 
از 350 هــزار میلیارد تومان در ســال بــه یکى از 
شرکت هاى اثرگذار در ســطح کشور مبدل گشته و 
در همین راستا این شرکت، توســعه اقتصاد کشور 
به منظور کاهش نرخ تورم و از طریق کاهش نرخ رشد 

پایه پولى را یکى از رسالت هاى اصلى خود مى داند.

لزوم اهمیت مدیریت هوشمند و هدفمند 
با توجه به گردش مالى

این شــرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف 
مالى در نظر دارد تا سیستم خزانه دارى متمرکز مالى 
را در کل گروه خود مستقر نماید. ازجمله اقداماتى که 
در این راستا به عمل آمده انعقاد تفاهم نامه همکارى 
با کلیه بانک هاى داخلى جهــت تمرکز وجوه نقد در 
حساب هاى قرض الحسنه جارى و عدم سپرده گذارى 
این وجوه در حساب هاى سپرده به منظور کسب سود 

سپرده است.
در این راســتا اولین تفاهم نامه بــا بانک تجارت در 
تاریخ 12 تیرماه 1401 به امضا رسیده که طبق آن با 
تجمیع وجوه نقد در حساب هاى قرض الحسنه جارى، 
تسهیالت ریالى با نرخ هاى ترجیحى براى کل گروه 
اخذ مى گردد. با اجراى این تفاهم نامه انتظار مى رود 
ضمن کاهش هزینه هاى مالى در گروه فوالد مبارکه 
از گردش منابع مالى در عملیاتى غیر از عملیات تولید 
جلوگیرى شده و با حرکت به سمت بانکدارى اسالمى 
از برکات افزایش تولید اشتغال و پایدارى کسب وکار 

در صنعت کشور بهره مند گردیم.

حرکت در مسیر توسعه 
به یارى خداوند، گروه فوالد مبارکه مفتخر اســت 
که با تولید انواع محصوالتى که بســیارى از آن ها 
وارداتى بوده اند و همچنین با اشتغال آفرینى و عمل به 
مسئولیت هاى اجتماعى در مسیر توسعه اقتصادى و 

صنعتى کشور در حال حرکت است.

معاون اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد؛

گسترش تعامالت
 فوالد مبارکه با سیستم بانکى

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

1.یک باب غرفه ساندویچى سرد
واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه

2.پارکینگ و کارواش واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه
3.پارکینگ بانک سپه(حکمت سابق) واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه 

4.تابلوهاى تبلیغاتى واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه 
5-یک باب مغازه واقع در ورزشگاه 22 بهمن خیابان دانشگاه

6-یک باب غرفه سوپرى واقع در کلینیک باغ ابریشم
7-یک باب آشپزخانه( بیرون بر) واقع در مجتمع یاس خیابان صفه پشت فروشگاه اتکا

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخه 1401/04/27به 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)و 

09928079568 (عباسى) تماس حاصل نمایید.

آگهى مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان
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سالروز والدت حضرت امام موسى کاظم (ع) مبارك باد
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وزیر نیرو با بیان اینکه ایران قــدرت اول تولید برق غرب 
آسیاست، گفت: حرکت به سوى انعقاد قراردادهاى راهبردى 
بلند مدت در بخش برق، یکى از محورهاى دیپلماسى پویاى 
منطقه اى دولت بوده که نتایج درخشانى را براى کشور به 

همراه داشته است.
على اکبر محرابیــان اظهار کرد: بر اســاس گزارش هاى 
بین المللى، بزرگ ترین ظرفیــت تولید و توزیع برق در بین 
کشورهاى غرب آسیا متعلق به ایران است که با وجود کند 
شدن روند توسعه صنعت برق در سال هاى گذشته همچنان 
ایران قدرتمند ترین کشور برقى منطقه به حساب مى آید و با 
رکوردشکنى افزایش ظرفیت نیروگاهى در سال جارى این 

مسئله تداوم خواهد یافت.
وزیر نیرو با اشاره به برترى ایران در حوزه برق بین کشورهاى 
غرب آسیا گفت: قدرت ایران در حوزه برق تنها به ظرفیت 
نصب شده نیروگاهى اختصاص ندارد بلکه صادرات قابل 
توجه انواع خدمات مهندسى در حوزه برق را در دستور کار 
داریم. محرابیان گفت: با توجه به اینکه در زمان هاى زیادى 
از سال با مازاد تولید برق در کشور مواجه هستیم، لذا توسعه 
دیپلماســى انرژى به محوریت برق را با سایر کشورهاى 
همسایه پیگیرى کردیم تا عالوه بر رفع مسائل کشورهاى 
همسایه، زمینه ایجاد جریان پایدار درآمد و استفاده از حداکثر 

ظرفیت شبکه برق کشور مهیا شود.

با وجود اینکه فواید زیســت محیطى توسعه استفاده 
از خودروهــاى الکتریکى و خورشــیدى در ایران بر 
هیچکس پوشیده نیست، اما با وجود گذشت بیش از 
پنج سال از رونمایى اولین خودروى برقى ایرانى با نام 
«یوز» در دولت قبل، هنــوز حتى یک خط تولید انبوه 

خودروى برقى در کشورمان راه اندازى نشده است.
روح ا... عباسپور، سخنگوى کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در این بــاره اظهار کرد: اکنــون دنیا در حال 
حرکت به سمت انرژى هاى پاك اســت و ما نیز در 
آینده چاره اى جز توسعه استفاده از خودروهاى برقى 
نخواهیم داشت. البته واقعى کردن قیمت بنزین تنها 

راهکار گســترش خودروهاى برقى در ایران نیست، 
بلکه مــا باید همزمــان با اصالح نرخ ســوخت، زیر
ســاخت هاى تولید انبوه و واردات خودروهاى برقى 
را نیز فراهم کنیــم و یارانه ویــژه اى را به خرید این 
خودروهــا اختصاص دهیــم تا در صــورت افزایش 
قیمت بنزین، مردم جایگزین مناســب و ارزانى براى 
خودروهاى بنزینى داشــته باشــند. البته قطعًا انجام 
ناگهانى این کار منجر به وارد کردن شوك به اقتصاد 
کشورمان خواهد شد و ما باید مرحله به مرحله به سمت 
جایگزین کردن خودروهاى برقى با خودروهاى بنزینى 

حرکت کنیم.

ایران قدرت اول تولید برق 
غرب آسیاست

چاره اى جز توسعه استفاده 
از خودروهاى برقى نداریم

«آبه» در صلح آباد!
   نصف جهان |ترور «شینزوآبه»، نخست 
وزیر سابق ژاپن بســیارى را در جهان غافلگیر 
کرد. بعد از سفر آبه به ایران، او براى ایرانى ها 
هم شناخته شــده بود و طبعًا کشته شدن او نیز 
در کشور ما بازتاب گســترده اى پیدا کرد. اما 
نکته جالب در این بین واکنش ساکنان بعضى 
شهرهاى بسیار کوچک ایران به این اتفاق بود. 
یکى دو روزى است ویدیویى در فضاى مجازى 
منتشر شده که بنر بزرگى از تسلیت مرگ شینزو 
آبه را در محله  صلح آباد بوشهر نشان مى دهد. در 
این بنر که از شعر معروف «گلچین روزگار عجب 
خوش سلیقه است...» اســتفاده شده، به ژاپن 
بابت ترور نخست وزیر سابق آن کشور تسلیت 
گفته شــده اســت. اما چیزى که از همه جالب 
تر اســت، امضاى پاى این پیام تســلیت است 
که این بنر بزرگ توســط آنها تهیه شده است:

 «ژاپنى هاى مقیم صلح آباد»!

ماجراى گرد سفیدرنگ 
   ایســنا | صبح روز دوشــنبه شهروندان 
آبادان در سراســر شــهر گرد ســفیدرنگى 
را مشــاهده کردند که در منــازل و خیابان ها 
روى زمین و در و دیوار نشسته بود. بنا به گفته 
شهروندان، این گرد صنعتى روى همه اماکن 
شهرى و وسایل نشست و در هوا نیز مشاهده 
مى شد. طبق گفته مســئوالن، کاتالیست از 
واحد کت کراکر پاالیشــگاه آبادان که یکى از 
مراکز تولید بنزین کشور است، انتشار یافت و 
این واحد، در حال تعمیرات و راه اندازى دوباره، 

دچار مشکل شد.

نمکى نگران شد!
   فرارو | سعید نمکى، وزیر سابق بهداشت در 
یادداشتى در صفحه اینستاگرام خود نوشت: انگیزه 
نگارش این سطور نگرانى از تهدید سالمت مردم 
در آینده توسط ویروس پیچیده هزار چهره اى است 
که به دلیل بروز سویه هاى نجیبى چون اومیکرون 
و مرگ ومیر پایین آن توهم پایان کرونا را رقم زد. 
متأسفانه آنچه بسیار محتمل است بروز سویه هاى 
ســرکش و نفســگیر در ماه هاى آینده در سراسر 
جهان است که واکسن ها و دارو هاى ضدویروس 

موجود در مقابلشان زانو مى زند.

پیاده روى اربعین 
انجام مى شود

   مهــر | احمد وحیدى، وزیر کشور در رابطه با 
شیوع دوباره کرونا و احتمال تأثیر آن روى برگزارى 
مراسم پیاده روى اربعین و یا بازگشت به احتمال 
اعمال مجدد محدودیت ها، گفت: ما امیدوار هستیم 
چنین نشود و با مراعات هایى که صورت مى گیرد 
نیاز به وضع محدودیت هاى جدید نباشد. وى افزود: 
اگر احیاناً مسائل جدیدى پیدا شد، ستاد ملى کرونا 

باید تصمیم گیرى کند.

«خندوانه» 
به تاریخ پیوست؟

   فــارس | صداپیشــه و سرپرســت تیــم 
ایده پردازى «جنــاب خان» با انتشــار پیامى 
در صفحه شــخصى خود، از احتمال پایان کار 
«خندوانه» در شبکه نسیم خبر داد. وى با اشاره 
به این نکته نوشت: «فکر مى کنم کًال ده برنامه 
از "خندوانه" مونده باشه که همه شون هم ضبط 
شده اند و شــاید بعد از این قسمت ها "خندوانه"  
براى همیشــه به تاریــخ بپیونــده».  پیش تر 
رامبدجوان گفته بود که باید براى شروع فصل 
جدید به خودمان زمان بدهیم و مخاطبمان هم 
حوصله کند. اما ما «خندوانه» را دوست داریم 
و مى خواهیم که ادامــه پیدا کند و هیچوقت به 

تعطیل شدن «خندوانه» فکر نکرده ایم. 

دیدار روحانى با دولت سابق
   برترین ها | حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانى صبح دوشنبه در دفتر جدید خود، میزبان اعضاى 
دولت سابق بود. در این «دورهمى» به مناسبت عید سعید 
غدیر خم، همکاران ســابق در فضایى صمیمى تجدید 

دیدار کردند و روحانى به آنها عیدى داد.

هالیوود علیه مهدویت است
   خبر گزارى حوزه | حجت االسالم والمسلمین 
رسول فالحتى، امام جمعه رشــت، جمهورى اسالمى 
ایران را شمه اى از حکومت جهانى مهدوى خواند و افزود: 
دشمنان اسالم به این مسئله اذعان دارند که حکومت 
اسالمى پرتوى از حکومت جهانى مهدوى است و 90 
درصد فیلم هاى هالیوودى در راستاى مبارزه با مهدویت 
ساخته مى شود. وى معرفى مهدویت، غدیر و عاشورا را 

به نسل هاى بعدى وظیفه همگان دانست.

عمق قدرت نرم 
   روزنامه رسالت | اکنون سرود انقالبى «سالم 
فرمانده» عمق قدرت نرم جمهورى اسالمى را در داخل 
و خارج ســرزمین ایران از کوه هاى هیمالیا تا سواحل 
مدیترانه به رخ دشمنان کشــیده، اجراى سرزمینى این 
ســرود در حقیقت یک رفراندوم حماسى از اقتدار ملت 
ایران بود. در صفوف فشرده این سرود چهار نسل به ویژه 
دهه نودى ها محکم ایستاده اند. چه کسى قادر است با 

این قدرت مقابله کند؟

اعتراض به سفیر روسیه
   روزنامــه جمهورى اســالمى | مطالعه 
تاریخ دوران سلطنت قاجاریه به روشنى نشان مى دهد 
که سفیر کنونى روسیه در تهران این روزها درصدد تکرار 
نمایش هاى مداخله جویانه سفراى روس و انگلیس در 
دربار شاهان قاجار است هرچند توجه ندارد که حدود دو 
قرن دیرتر به دنیا آمده و همه چیز را عوضى گرفته است. 
به «لوان جاگاریان» توصیه مى کنیم تاریخ مبارزات ایران 
در 60 سال اخیر را بخواند و به این نکته توجه کند که در 
ایران یک انقالب علیه دخالت اســتعمارگران شرقى و 
غربى صورت گرفته. به همین دلیل روس ها و سفیرشان 
باید این واقعیت را درك کنند که بــا ملت ایران نباید با 

ادبیات عهد قجر سخن بگویند.

ادامه تالش
   انتخاب | «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجى 
اتحادیه اروپا در گفتگوى تلفنى با وزیر امورخارجه ایران 
بر ضرورت ارائه و جمع بندى ایده هاى طرفین در شرایط 
کنونى تأکید کرد. بورل افزود: معتقدم باید ماه ها تالش 
به نتیجه منجر شود و به تالش خود براى نزدیک  کردن 
دیدگاه هاى ایران و آمریکا و رســیدن به نقطه توافق 

ادامه خواهم داد.

نظر کرملین 
درباره استقالل ایران

   همشــهرى آنالین | «دیمیترى پسکوف»، 
سخنگوى کاخ کرملین تأکید کرد: روسیه و ایران زمینه 
همکارى براى کاهش پیامدهاى تحریم ها دارند. از زمان 
اتحاد جماهیر شوروى، محدودیت هاى مختلفى علیه 
کشور ما اعمال شده است که مجموع آنها احتماًال هزاران 
محدودیت در حوزه هاى مختلف بوده است. اما شاید این 
بهایى باشد که هم کشور ما و هم ایران براى استقالل و 

حاکمیت خود مى پردازند.

«هورالعظیم»  مى میرد؟ 
   روزنامه شهروند | احتمال دارد نمونه هاى در 
خطر انقراض تاالب«هورالعظیم» واقعاً منقرض شوند.  
هر روز در بخش عراقى آتش سوزى اتفاق مى افتد. در آن 
بخش آبى نیست و بیشتر نیزارهاى خشک است. نیزارها 

مى سوزند دودش هم نصیب ایران مى شود. 

سراب سرمایه گذارى درکشورهاى همسایه  خبرخوان

سرعتگیرى براى فرار مغزها نیست
وسوسه مهاجرت به خارج از کشور اگر تا چند سال پیش 
به نخبگان ختم مى شد، مدتى است به گروه هاى دانش 
آموزى هم رسیده است تا جایى که خانواده ها خودشان 
را به آب و آتش مى زنند تا فرزندانشان بتوانند در خارج از 

ایران ادامه تحصیل بدهند.
همین موضوع باعث شده که روند سرمایه گذارى براى 
خرید مسکن در کشورهاى همسایه نیز اوج بگیرد، معامله 
دو سرباختى که در گرماگرم نوسانات دالر و ارز مشکالت 

زیادى را براى خانواده هاى ایرانى ایجاد کرده است. 
بیشــتر این خانواده ها همه دارایى و دار و ندارشــان را 
مى فروشند و شرایط شــغلى و زندگى را طورى طراحى 
مى کنند که فرزندانشــان امکان زندگى و تحصیل در 

کشور دیگرى را پیدا کند. 
البته این روند مهاجرتى از ســن کم به شدت به میزان 
درآمد و دارایــى افراد و خانواده ها بســتگى دارد. موارد 
زیادى از شرکت ها و مدارس خاص هستند که کارشان 
بورسیه کردن دانش آموزان است و هزینه هاى هنگفت 
دریافت مى کنند یــا شــرکت هایى کــه در ارتباط با 
ســفارتخانه ها در ازاى خرید ملک، خدمات تحصیلى را 

ارائه مى دهند. 
مسئله اینجاست که از نظر خانواده این دانش آموزان اینکه 
این مدارس خارجى با چه کیفیتى خدمات ارائه مى دهند، 
اهمیت چندانى ندارد و مهمترین نکته تالش براى رفتن 

و شروع زندگى در کشورى دیگر است.
 بســیارى از مؤسســه هاى خارجى و داخلى هم از این 
اشــتیاق مفرط اســتفاده کرده و ترفندهاى مختلفى را 
براى افزایش تمایل خانواده ها ایجاد مى کنند که یکى از 
مهمترین آنها قبولى در رشته هاى مهمى مانند پزشکى 

یا فرار از سربازى، آموزش چند زبان خارجى و... است.
دبیر کل انجمن اســتعداد هاى برتر ایــران چندى قبل 
اعالم کرده بود از میــان 86 نفر برگزیدگان المپیادهاى 
دانش آموزى کشور، 82 نفر مهاجرت کرده اند. البته این 
مقام مسئول خیلى زود حرف خود را تکذیب کرده و گفت 
که از 2800 نفر برگزیدگان المپیادهاى جهانى، 57 درصد 
در داخل کشور هستند و 4/4 درصد هم برنامه بازگشت 

پس از ادامه تحصیل به کشور را دارند.
 الزم به توضیح نیســت که گروه هاى المپیادى معموًال 

همان گروه هاى نوجوان و جوان هســتند که شرکت در 
المپیادها را از سنین کم شروع مى کنند. حاال اگر بگوییم 
آمار اول اشتباه بوده و آمار دوم درست است، مابقى آن 57 
درصد، یعنى چهل واندى درصد باقیمانده که رفته اند، در 

حساب مسئوالن جاى نگرانى داشته اند؟ 
بررســى جزئى تر دالیل اقامتى مهاجران ایرانى نشان 
مى دهد که تعداد ویزاهاى تحصیلى در ســال 2010، 
11 هزار و 719 مورد بوده که در سال 2018 به 21 هزار و 
4430 مورد رسیده است. همچنین تعداد ویزاهاى کارى 
از بیش از شــش هزار مورد به نزدیک به 18 هزار مورد 
و تعداد ویزاهــاى خانوادگى از 27 هــزار مورد به بیش 
از 42 هزار مورد رسیده اســت. در این میان سهم موارد 
پناهندگى هم از نزدیک به 18 هزار مورد به بیش از 56 

هزار مورد رسیده اســت. باید توجه داشت که تمایل به 
مهاجرت که در این بررسى هاى میدانى مورد سئوال قرار 
گرفته و در سال 99 حدود 30 درصد کل جمعیت آمارى 

بوده، با اقدام به مهاجرت و مهاجرت کردن فرق دارد.
مهاجرت نخبگان در بخش هاى مختلف از دهه هاى 
قبل وجود داشته است، این را که فالن نخبه المپیادى 
خیلى زود سر از دانشگاه هاى آمریکا درآورده و یا فالن 
نخبه ورزشى مهاجرت کرده اســت را در این سال ها 
زیاد شــنیده ایم؛ اما داســتان مهاجــرت و پناهندگى 
خانواده هاى عام تر در این ســال ها موضوع در خور 

توجهى است.
این در حالى اســت که به گفته تعدادى از کارشناسان 
مسکن این نوع ســرمایه گذارى هاى خانواده ها براى 

اینکه فرزند نخبه شان به جایى برسد، در کشورى مانند 
ترکیه یا امارات کامًال اشتباه است زیرا بعد از گذشت چند 
سال واحد مسکونى به مصادره گذاشته شده و یا دریافت 

اقامت در این کشورها منتفى مى شود. 
با تمام اینها جاى تأســف دارد که چند ســالى است که 
مردم فریب چنین تبلیغاتى را خورده اند و ســرمایه هاى 
خود را به خارج کشــور انتقال مى دهند اما بعد از گذشت
 ماه ها تمامى سرمایه هاى آنها  به دلیل  نداشتن اشرافیت 
حقوقى بر باد مى رود. اکنون افراد مى توانند با یکى دو 
میلیارد خانه هاى روى آبى را بخرند که ممکن اســت 
یک شبه از دستشان برود و نه تنها نتوانند فرزندشان را 
به جایى برسانند؛ بلکه باعث فرارمغزها و سرمایه ها هم 

از کشور بشوند.

الدن ایرانمنش

مصطفى میرسلیم، عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه و 
نماینده فعلى تهران در مجلس، در گفتگو با «تسنیم» به 
تشریح جزئیاتى از دستگیرى پسرش به اتهام همکارى 

با منافقین پرداخت.
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: مهدى را ظاهراً 
پس از دو سال مراقبت، در تیرماه 1398 بازداشت و در 

بهمن 1398 به اتهام اقدام علیه امنیت ملى به پنج سال 
حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدید نظر 
و قطعى شــدن حکم، در بهمن 1399 بــه زندان اوین 

برده شد.
وى افزود: در هنگام دســتگیرى او، بــا اطالعاتى که 
مأمــوران امنیتى به من دادند متوجه مســائلى که او را 
گرفتار کرده بود شدم و فکر مى کنم اگر زودتر متوجه این 
مسائل شده بودم، با تنبیه مختصرى مى توانستم او را از 

این وضعیت نجات دهم.
این نماینده مجلس درخصوص اقدامات فرزندش در این 
پرونده گفت: منافقین با شناسایى و سوء استفاده از نقطه 

ضعف مهدى او را شــکار کرده و به دام انداخته و سعى 
کردند از او اطالعاتى به دست بیاورند که البته چون او 
فاقد هرگونه اطالعات طبقه بندى شده بوده، موفقیتى 

جز به دام انداختن او به دست نیاوردند.
وى درخصوص نقطه ضعف فرزندش نیز خاطرنشــان 
کرد: فرزندم بسیار عاطفى و ســاده لوح و سست  اراده 
است؛ این ضعف موجب ناتوانى 
در تأمین وضعیت معیشتى او شده 
و منافقین نیز با استفاده از همین 
موارد توانستند او را جذب کنند و 
به انحراف بکشــانند و مأموران 
امنیتى نیز گمان کرده بودند که 

او عنصر اثرگذارى است.
وى گفت: من به عنوان پدرش، 
حتى بعد از پنجاه ســال ابا دارم 
که بگویم او ضعیف است تا مبادا 
به شــخصیت او اهانت شود ولى 
واقعیــت همین اســت و اکنون 
اغلب کســانى که با این پرونده 
سروکار داشته اند این نقاط ضعف 

را به خوبى مى دانند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مهدى در دوران بازجویى 
متوجه شد که فریب خورده و به دام افتاده و کامًال نادم و 
افسرده شد به گونه اى که دائم پس از بازجویى و به ویژه 
در زندان احساس غربت مى کرد و شب و روز را با اشک 
و ناله مى  گذراند و هم بندى هایش او را وادار کرده بودند 
از قرص هاى آرامبخش اســتفاده کند و همین موجب 
شد ضعف جسمانى اش تشــدید شود و حتى تعادلش را 

از دست بدهد.
وى افزود: در این فاصله، مهدى درخواســت عفو کرده 
بود که با مالحظه رفتار و شرایط او نیمى از مدت حبس 

او مشمول عفو شد.

میرسلیم: فرزندم ساده لوح و سست  اراده است
 

«قصد ترك دارید؟ سیگارهاى گیاهى ما را انتخاب کنید.» 
الوندر، کینگ، اســطوخودوس، میخک و ... فهرستى از
 نام هایى است که به جاى توتون و تنباکو وارد لوله هاى 
الغر و سفید مى شود تا سیگارى ها اگر هوس پک زدن 
کردند این سیگارها را به جاى الیت هاى سبک امتحان 
کنند. سیگارهایى که در فضاى مجازى اکنون امپراتورى 
بزرگى راه انداخته اند و با قیمت هــاى گزافى به فروش 

مى رسند.  
فروشنده ها هم فهرســتى از خواص این سیگارهایى که 
معلوم نیســت آیا خواصشان واقعى اســت یا نه جلویت 
مى گذارند؛ خواصى مثل ضــد میکروب، ضد انگل، ضد 
باکترى، آنتى بیوتیک قوى، تسکین دهنده درد دندان و لثه، 

درمان کننده آسم و سینوزیت، ضد سرطان و ...
این در حالى است که قیمت این سیگارهاى به اصطالح 
گیاهى، گــران تر از ســیگارهاى معمولى هم هســت. 
بسته هاى مرسوم سیگار، 20 تایى است ولى سیگارهاى 
گیاهى را در بسته هاى هشــت تایى وکیوم مى کنند و در 
تک فروشى، بسته به نوع گیاهى که داخلش بار مى زنند 
تا 30 هزار تومان مى فروشــند. ســیگارهاى گیاهى به 
طرز واضحى از سیگارهاى معمولى گران ترند و معموًال 
مبدأ فروششان فضاى مجازى اســت و کمتر مى توانى 
در فروشگاه هاى سطح شهر آنها را ببینى. اگر هم در یک 
عطارى الکچرى به فروش برسند قیمت هایشان باالتر 
هم مى رود.  اما به نظر مى رســد که این سیگارها آنطور 
که مى گویند نه سالم هســتند و نه اعتیاد به سیگار را کم 
مى کنند. به گفته کارشناسان این سیگارهاى من درآوردى 
مى توانند فرد را بیشتر از آنچه فکر مى کند وابسته کنند و 

حتى پاى مواد مخدر و گل هم وسط است. 
کامبیز رمضانى، کارشناس دخانیات در توجیه این مسئله 
مى گوید: «ذائقه دخانــى ایرانى ها از گذشــته تا امروز 
ذائقه اى آمریکایى شده و احتمالش کم است که به نعناع و 

مرزنجوش و عنبرنسارایى که در این سیگارها دود مى شود 
روى خوش نشان دهد.»

 فروشنده هاى سیگارهاى گیاهى اما تضمین مى دهند که 
یک بار پک زدن به این سیگارها مساوى با مشترى شدن 
اســت. حتى وقتى پاى مضر بودن کاغذ این سیگارها و 
گفته هاى کارشناسان که کاغذ سیگار از توتون و تنباکو نیز 
سرطان زاتر است به میان مى آید فروشنده با اعتماد به نفس 
این حرف و حدیث ها را رد مى کند و از نیکوتین و قطراِن 

صفر در سیگارهاى گیاهى مى گوید.
این در حالى است که به گفته کارشناسان هیچ سیگارى 
نمى تواند با قطران صفر باشد و همه سیگارها حتى آنهایى 
که با نام گیاهى به فروش مى رسند داراى قطران هستند و 
حتى ممکن است ردپاى مواد مخدر به واسطه وابسته شدن 

به آنها در این سیگارها وجود داشته باشد. 
با این حال تولیدکننــدگان و فروشــندگان و بازاریابان 
سیگارهاى گیاهى مرغشان یک پا دارد و حرف خودشان 
را مى زننــد.  تأمل برانگیزتر اینکه اینها در تبلیغاتشــان، 
ســیگارهاى گیاهى را راهى براى ترك ســیگار معرفى 
مى کنند و نسخه مى نویسند که فالن تعداد سیگار معمولى 
اگر با فالن تعداد ســیگار گیاهى در روز کشیده شود به 

تدریج به ترك سیگار منجر مى شود.
 محمدمحسن عزیزى، متخصص طب سنتى البته این را 
هم دروغ مى داند و مى گوید: «مدت ها متخصصان طب 
سنتى دنبال تولید سیگارى بوده اند که به ترك سیگار منجر 

شود ولى هنوز موفق به چنین اختراعى نشده اند.» 
با این حال فعالیت آزادانه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
این محصوالت و بازاریابى هاى علنى شان در کانال ها و 
شــبکه هاى اجتماعى، تاریک ترین وجه این ماجراست، 
فضایى که چــون نظارتى کامل بر آن اعمال نمى شــود 
همچون نقابى صورت متخلفان و مدعیــان جورواجور 
را مى پوشاند و بستر امنى براى کســب و کارشان ایجاد 

مى کند.

امپراطورى سیگارهاى گیاهى در فضاى مجازى
مریم محسنى
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اهمیت لباس روحانیت از زبان 
امام جمعه اصفهان

امام جمعــه اصفهان با اشــاره بــه اهمیت لباس 
روحانیت، گفت: این لباس فــرم هدایتگران دین 
است و کردار ما باید طمأنینه باشــد و هرگز اجازه 
ندهیم هیچ امرى وقار طلبگى را خدشــه دار کند. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در شب عید سعید 
غدیر و در آیین هجدمیــن دوره طرح ادیب (تلبس 
دائم) در مدرســه صدر بازار اصفهان تصریح کرد: 
هرگاه فردى غیر مومن در جامعه به واسطه پوشیدن 
لباس روحانیت به ما ناســزا و توهینى کرد، به یاد 
مشقت ها، سختى ها و توهین هایى بیفتیم که رسول 
اکرم(ص) و امیرالمومنیــن(ع) در راه دین تحمل 
کردند. وى  خاطرنشــان کرد: وقار، منظم بودن و 
تمیزى لباس روحانیت از اهمیت بسزایى برخوردار 
است، بنابراین طالب حتما رعایت کنند، البته قطعا 
در مسیر طلبگى خانواده ها باید محدودیت هایى را 
رعایت کنند که موجب حفــظ وقار و حرمت لباس 

روحانیت مى شود.

اصفهان زیر تیغ کم آبى 
مناطقى از کالنشــهر اصفهان در تیرماه بسیار گرم 
امســال دچار تنش آبى شدند. افت فشــار و قطعى 
آب در برخى مناطق کالنشــهر اصفهان در گرماى 
40 درجه سانتیگراد، شــهروندان را با مشکل مواجه 
کرده اســت. به گزارش مهر، طى دو سه هفته اخیر 
شــهروندان اصفهانى با افت فشــار و قطعى آب در 
نواحى مختلف شهر مواجه بودند به طورى که آب در 
مناطقى از جمله محله خانه اصفهان، محدوده خیابان 
امام خمینى (ره) و پارك قلمســتان، شاهپور جدید، 
رهنان، میدان جمهورى، خرم، ملک شهر، رباط، ِجى، 
سروش، عسگریه، تاالر، پروین و مولوى آب حتى در 
طبقات همکف ســاختمان ها براى ساعاتى از شبانه 

روز قطع بود.

بانک ها، بیشترین 
مصرف کنندگان برق

ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهــان گفت: 
بیشــترین میزان مصرف برق در اســتان اصفهان 
مربوط به بانک ها اســت که درجه کولرهاى گازى 
را برروى عددهاى کم تنظیم مى کنند و مصرفشان 
زیاد اســت و تاکنون نیز بسیارى از بانک ها با اخطار 
و قطعى برق مواجه شــده اند. به گفته نوحى به طور 
معمول روزانــه 150 تا 200 اخطار بــه اداراتى که 
مصرف زیادى دارند داده مى شــود. پیش از این در 
هر روز حتى برق 40 اداره نیز قطع مى شد، اما اکنون 
بیشتر ادارات ســقف مصرف را رعایت کرده و تعداد 
اداراتى که ممکن است برقشان قطع شود به کمتر از 

20 رسیده است.

ناکامى در انتقال 250 کیلو 
مواد مخدر 

فرمانده انتظامى کاشــان از ناکامــى قاچاقچیان و 
کشف بیش از 250 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان 
کاشان خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر طى سه مرحله 
از فعالیت 3نفر قاچاقچیان مواد مخدر در محورهاى 
ورودى به شهر کاشان مطلع و موفق شدند متهمان 
را با 3 دستگاه خودرو پژو 206،  ال90 و دنا شناسایى 
و در یــک عملیات ضربتــى دســتگیر کنند. وى 
خاطرنشــان کرد: از خودرو متهمان، 253 کیلوگرم 
هروئین و تریاك کشــف و در ایــن خصوص 4 نفر 

دستگیر شدند.

برگزارى 
جشن عید غدیر 

به گزارش روابط عمومــى بنیاد تعــاون زندانیان 
استان اصفهان؛ جشــن عیدغدیر با حضور زندانیان 
بند کارگــرى زندان مرکزى اصفهــان و همچنین 
مسئولین اداره کل و بنیاد تعاون زندان ها در محوطه 

کارخانجات بنیاد تعاون اصفهان برگزار گردید.

خبر

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان با اشاره به 
خرید 32 هزار و 526 تن گندم از ابتداى خردادماه تاکنون، 
گفت: ارزش وزنى گندم خریدارى شده از کشاورزان اصفهان 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، صددرصد افزایش 

داشته است.
محسن ضیایى با اشاره به شــروع خرید تضمینى گندم از 
ابتداى خردادماه، اظهار کرد: تاکنون 32 هزار و 526 تن گندم 

از کشاورزان اصفهانى خریدارى شده است.
وى با بیان اینکه ارزش ریالى گندم خریدارى شــده در این 
مدت 3/433 میلیارد ریال بوده اســت، افزود: این گندم ها 
توسط 4/214 کشاورز در قالب 7/869محموله به اداره کل 

غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان تحویل داده شده 
است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: 
30 هزار و 500 تن از گندم هاى خریدارى شــده تاکنون به 

سیلوها و مراکز دولتى حمل شده است.
ضیایى اضافه کــرد: ارزش وزنى گندم خریدارى شــده از 
کشاورزان اصفهان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
صددرصد افزایش داشته که نشان دهنده استقبال کشاورزان 
از خرید تضمینى گندم است. وى تصریح کرد: بیشترین خرید 
در شرق اصفهان منطقه جرقویه، هرند، زیار و ورزنه بوده و 
اوج آن در شهرستان سمیرم است که پیش بینى مى شود در 

روزهاى آینده به غرب استان نیز برسد.

نایب رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان از افزایش 
صددرصدى نرخ پارکینگ هاى عمومــى و ارتقاى کیفیت 

پارکینگ ها تا شش ماه آینده خبر داد.
ابوالفضل قربانى گفت: در دو ســال گذشته هیچ تغییرى در 
نرخ پارکینگ ها انجام نشده بود، از این  رو پیشنهاد افزایش 
150 درصدى مطرح شــد که مورد قبول واقع نشد. پس از 
بررسى این الیحه در صحن علنى شــوراى اسالمى شهر 
و سپس در کمیســیون تلفیق تاکید شــد که افزایش نرخ 
پارکینگ ها نسبت به آنچه سال هاى گذشته لحاظ مى شده 
اســت، بیش از صددرصد افزایش نیابد. نایب رئیس شوراى 
اسالمى شهر اصفهان مى گوید: ارتقاى کیفیت پارکینگ ها 

تا شش ماه آینده، مکانیزاسیون و اداره پارکینگ ها به صورت 
هوشمند از مهم ترین تأکیدات در این زمینه بوده است. عباس 
حاج رسولى ها، عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز گفت: 
افزایش صددرصدى نرخ پارکینگ ها با توجه به اینکه وزن 
نیروى کارگرى در این مجموعه ها بیشــتر اســت، در نظر 
گرفته شد، البته به رغم افزایش صددرصدى اداره باکیفیت 
پارکینگ ها نیز با مشکل روبه رو است. مجید نادراالصلى عضو 
شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز مى گوید: با توجه به اینکه در 
دو الى سه سال گذشته نرخ پارکینگ ها افزایش نداشته است، 
قیمت لحاظ شده براى پارکینگ ها براى فردى که مى خواهد 

خودرو خود را در جاى امن نگهدارى کند، باال نیست.

افزایش 100درصدى نرخ 
پارکینگ هاى اصفهان

رشد 100 درصدى خرید گندم 
از کشاورزان اصفهانى

اول مرغ گران شــد و حاال نوبت تخم مرغ اســت. از 20 
اردیبهشت ماه که وزیر کشور از برداشته شدن ارز ترجیحى 
و گران شدن 5 قلم کاال از جمله تخم مرغ خبر داد تا اکنون 
که کمى بیش از دوماه گذشته است، قیمت این محصول 

هر بار با نوساناتى روبرو بوده است. 
20 روز پیش اما برعکس این ماجرا اتفاق افتاد و مدیرعامل 
اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان از مازاد عرضه ناشــى از 
گرانى و نخریدن تخم مرغ توسط مردم خبر داد و گفت که 
قیمت هاى آن روز نصف قیمت تمام شــده این محصول 

است. 
حاال جدیدترین نرخ هاى تخم مرغ باز هم رشد صعودى 
قیمت این محصول را نشــان مى دهد تــا جایى که بازار 
تخم مرغ را دچار هــرج و مرج و گرانى کــرده و عرضه
 تخم مرغ هاى تنظیم بازارى هــم دردى از این موضوع 

دوا نکرده است. 
در این رابطه هر یک از مسئوالن دالیل خاص خود را براى 
این گرانى ها مطرح مى کنند، اما فشــار بر اقشار ضعیف 
جامعه در این اوضاع اقتصادى که روزگارى تخم مرغ براى 
آنها ارزانترین و در دســترس ترین کاالى پروتئینى بود از 

اهمیت بیشترى برخوردار است.
به گفته مدیر عامل اتحادیه مرغ هاى تخم گذار اصفهان، 
مقصر اصلى گرانى تخم مرغ نبود نظارت است:« واحد هاى 
زیر مجموعه اتحادیه، تخم مرغ را با قیمت مصوب سى و 
یکم اردیبهشت ماه عرضه مى کنند. قیمت تمام شده هر 

کیلو تخم مرغ براى تولید کننده اکنــون تقریبًا 44 هزار 
تومان است، اما قیمتى که در حال حاضر تولید کننده براى 
هر کیلو تخم مرغ به شرکت هاى پخش و خرده فروشى ها 
عرضه مى کند 34 هزار و 800 تومان است و به همین خاطر 
تولید کنندگان با حذف ارز ترجیحى با کاهش نقدینگى رو 
به رو و متضرر شده اند و این نشان مى دهد که در مجموع 
ما افزایش قیمتى نداشتیم و حتى در مقطعى تخم مرغ را زیر 
قیمت مصوب عرضه کردیم؛ بنابراین، ریشه گرانى هاى 

اخیر را باید در نبود نظارت ها جست و جو کرد.»
طرف دیگر ماجرا، مصرف کنندگانى هستند که با یک بام و 
دو هوا روبرو شده اند. از یک طرف رصد بازار نشان مى دهد 
که قیمت تخم مرغ رو به صعود است و از سویى دیگر معاون 
توسعه بازرگانى جهاد کشاورزى استان اصفهان با تکذیب 
گرانى این کاالى اساسى اعالم کرده که قیمت تخم مرغ در 
اصفهان باال نرفته است: «تخم مرغ هایى که قیمت باالتر 
دارند از خارج استان وارد مى شوند و پرونده تخلف براى این 

شرکت ها تشکیل شده است.»
در این میان برخى هم این گرانى ها را به نوع بسته بندى 
تخم مرغ ها مربوط مــى دانند. از جملــه این ها انجمن 
تولیدکنندگان تخم مرغ است که علت اختالف قیمت ها 
را شناسنامه دار بودن و مسئله کیفیت و گرید بندى تخم 
مرغ ها اعالم کرده است. موضوعى که سازمان دامپزشکى 
آن را رد کــرده و اعالم مى کند کیفیــت تخم مرغ هاى 

تولیدى با یکدیگر تفاوتى ندارد. 
به موازات دیدگاه سازمان دامپزشــکى، دستگاه دیگرى 

هم وجود دارد که نظراتش همسو با همین سازمان است. 
سخنگوى اتحادیه مرغداران میهن معتقد است: «انجمن 
تولیدکنندگان، تخم مرغ هاى شناسنامه دار را از مرغداران 
خریدارى کرده و بدون هیچ گونه فرایندى، تنها آن را بسته 
مى کند و گرنه از کره ماه نمــى آورد که بخواهد هر عدد 
تخم مرغ را با نرخ باالى دو هزار تومان به مردم بفروشد، 
درحالیکه هزینه بسته بندى آن 500 تومان تمام مى شود.»
در بین دعواهاى سازمان ها و ارگان ها بر سر مرغ و تخم 
مرغ، دولت هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونى دانسته و 
اعالم کرده که هر شــانه تخم مرغ باید با قیمت مصوب 
عرضه شود، دســتورالعملى که گویا در بازار عرضه محلى 
از اعراب نداشــته و در بــازار تخم مرغ اصفهان شــاهد

 قیمت هایى در محدوده 85 تا 100 هزار تومان هستیم.
حذف ارز ترجیحى در صنعت مرغ و تخــم مرغ در حالى 
اتفاق افتاده که عالوه بر اینکــه مصرف کننده نهایى هر 
روز با قیمت هاى باالتر مواجه مى شود، تولید کننده هم هر 
روز فریاد ورشکستگى سر مى دهد و حتى لغو طرح دریافت 
عوارض صادرات نیز بخش تولید را خوشــحال نمى کند. 
اینجاست که باید از دولت پرسید چه هدفى را در بازار دنبال 

مى کند و چه دستاوردى تاکنون به همراه داشته است؟! 
این در حالى اســت که اصفهان همواره به عنوان یکى از 
بزرگترین صادر کنندگان تخم مرغ مطرح بوده و اکنون این 
گرانى ها عده اى را به این صرافت انداخته که چه بسا علت 
گرانى هاى بى سابقه تخم مرغ، صادرات بیش از حد این 

کاالى اساسى و کاهش آن در بازار عرضه و تقاضا است.

هر دستگاهى دستگاه دیگر را مقصر مى داند

باالخره تخم مرغ چرا گران شد؟

سنگ بزرگ جلوى پاى مستأجران 
 نصف جهان   بســته هــاى حمایتــى دولت براى 
مستاجران به واسطه سنگ اندازى بانک ها با موانع 

بسیارى روبرو شده است.
در دو سال گذشته بسیارى از متقاضیان ودیعه مسکن 
از پاســکارى بین وزارت راه وشهرســازى و بانک 
مرکزى براى پرداخت این تسهیالت گله مند بودند. 
متقاضیان وام ودیعه مسکن امسال نیز با مشکالت 
جدى در این رابطه روبرو شــده اند، بــه گفته آنها 
بانک ها اعتبار ندارند و هیچکدامشان به متقاضیان 

جواب درستى نمى دهند.
طبق ادعاهاى مطرح شده از ســوى متقاضیان وام 
ودیعه مســکن، این بانکها اعالم کرده اند که براى 
دریافت تسهیالت ودیعه مســکن باید دو ضامن و 

سفته و مدارك کامل شده را متقاضیان ارائه دهند.
این ســنگ اندازى ها باعث شــده که بسیارى از 
مســتاجران در گیر و دار بروکراســى هاى ادارى 
بمانند و نتوانند از تسهیالت مربوط به ودیعه مسکن 

برخوردار شوند.

گیر کردن«معاون سیاسى فرماندارى کاشان»
 در پیچ تاریخى

از دى ماه سال گذشته که عباسعلى قپانى پور، معاون 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى کاشان با اعالم 
فرماندار از ادامــه فعالیت در این فرمانــدارى، عزل و 
صندلى قدرتش خالى شــد، هنوز با گذشت هفت ماه 

هیچکس نتوانسته بر این کرسى تکیه زند.
داستان انتصابات معاون سیاســى فرماندارى کاشان 
از آن هفت خوان هایى اســت که هر چند وقت یکبار، 
یک نفر از داخل گوى بى قانونى و سیاســت زدگى به 
عنوان «معاون» معارفه مى شود و پس از چندى چون 
فرماندار امکان عزل معاون سیاسى اش را ندارد و او را 
کنار گذاشــته و هم تیمى اش را صندلى نشین کرده، 
وى برکنار و دوباره معرفى نفر جدیــد و برکنارى او و 

ادامه و ادامه...
نخستین بار در مرداد 97 در حالى که قپانى پور، معاون 
سیاسى وقت در ســفر حج تمتع بود با حکم مؤمنیاِن  
فرماندار، برکنار و وظایف این معاونت به بخشدار قمصر 
سپرده شد. با این انتصاب غیرقانونى فرماندار و مخالفت 
استاندارى با این تغییر، وظایف به سلیمانى، رئیس اداره 
سیاسى محول شد و با بازگشــت قپانى پور از حج، وى 
دوباره بر صندلى باال و پایین شــده اش تکیه زد و چند 
هفته بعد فرماندار خود تصمیم، جاى خود را به على اکبر 

مرتضایى داد.
در آذر ماه 97، دوبــاره قپانى پور با اعــالم مرتضایِى 

فرماندار، برکنار شــد و براى مدت کوتاهى وظایفش 
مجدداً به ســلیمانى، رئیس اداره سیاسى فرماندارى 
کاشان رســید که این بار باز هم استاندارى اصفهان با 
این برکنارى مخالفت کرد و قپانى پور مجدداً به محل 

کار خود بازگشت!
با روى کار آمدن دولت ســیزدهم، اســتاندار اصفهان 
تغییرى در مسئوالن فرماندارى کاشان ایجاد نکرد و این 
بار در 12 دى ماه سال گذشته، مرتضایى براى دومین بار 
در دوران مسئولیتش قپانى پور را برکنار کرد و از آن تاریخ 
تاکنون وظایف این مسئولیت به سلیمانى، رئیس اداره 
سیاسى محول شده  و مرتضایى هم  بعد از این انتصاب 
سفارشى در بهمن ماه 1400 جاى خود را به محمدشریف 
زارعى داد و تغییر فرماندار هم نتوانست با گذشت هفت 
ماه طلسم بى مســئول بودن معاونت سیاسى امنیتى را 
بشکند و این صندلى خالى و پرحاشــیه در فرماندارى 
کاشان همچنان براى خدمت(؟!) و زورآزمایى بى صاحب 

و سرانجام است.
حاال نیز استاندار اصفهان با توجه به عزل و نصب هاى 
بى ضابطه در فرماندارى کاشان، این عالى ترین مقام 
اجرایى کاشان(فرماندار) را به حال خود رها کرده تا ببیند 
تا کى مقامات سیاسى و مدیریتى آن شهرستان دست از 
اختالفات و طغیان و عصیان ورزیدن در انتخاب و معرفى 
معاون سیاسى بر مى دارند و باالخره به اجماع مى رسند 

تا کسى متصدى این مقام سیاسى در شهرستان شود.

کمبود زمین تخصیص یافته کشتارگاه صنعتى 
نجف آباد

 نصف جهــان   شهردار نجف آباد از امکان کشتار 30 
هزار راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه صنعتى 

نجف آباد خبر داد.
عبدالرسول امامى ادامه داد: به زودى با توجه به تبدیل 
سالن ضایعات و احداث منبع بتنى آب احداث شده و 
ورود و تکمیل تاسیســات وارداتى سردخانه، شاهد 
بهره بردارى کشتارگاه صنعتى نجف آباد خواهیم بود. 
 وى به زیربناى 13هزار متر مربعى کشتارگاه اشاره 

کرد و افزود: متاسفانه زمین تخصیص یافته به این 
مجموعه براى آغل هاى روبــاز و بازارهاى دام کم 

است .
امامى با بیان اینکه تاکنون 1400 میلیارد ریال براى 
احداث کشــتارگاه نجف آباد هزینه شده است،بیان 
داشــت: در آینده نزدیک واحد تولید پــودر خون، 
گوشت و استخوان، ژالتین و فراورده هاى روده این 

کشتارگاه راه اندازى مى شود.

دریا قدرتى پور

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: در 
بررسى پرونده تخلفات ساختمانى در کمیسیون ماده 100 
و 99 قانون شهردارى باید تمهیداتى لحاظ شود که تخلفات 
مرتبط با پایدارى و ایمنى ساختمان نباید از طریق پرداخت 
جریمه جبران  شود و باید دستور قلع و قمع آنها صادر شود.

منصور شیشه فروش اظهار داشت: این دستورالعمل ها به 
کلیه شهردارى هاى استان ابالغ شده و رصد و پایش این 

موارد توسط شهرداران انجام مى شود.
وى با اشاره به تشکیل کارگروه پایش ایمنى ساختمان هاى 
مهم و بلندمرتبه، اضافه کرد: این کارگروه در شهر اصفهان 
هم اماکنى را شناسایى کرده  اســت که الزامات ایمنى را 
رعایت نکرده بودند و اخطار الزم به مالکان این ساختمانها 

ارائه شده است.

شیشه فروش خاطرنشان کرد: وزیر کشور پس از ریزش 
ساختمان متروپل آبادان  بخشنامه اى به استانداران صادر 
کرد و به کلیه دستگاهها ابالغ شد که بر اساس بند چهارم 
این بخشنامه راه و شهرسازى مکلف شده ارزیابى ایمنى 
ساختمان هاى مهم و بلند مرتبه با کاربرى هاى مختلف 
را در کالنشهرها در برابر آتش سوزى، زلزله، فرونشست و 
فروریزش را با همکارى مرکز تحقیقات راه و شهرسازى 

انجام دهد.
وى افزود: همچنین در کارگروهى اســتانى با مسوولیت 
اداره کل راه و شهرســازى در ســتاد مدیریــت بحران 
مصوب شد که راه و شهرسازى شناسایى، ارزیابى ایمنى 
ساختمان هاى مهم و  بلند مرتبه را با اولویت کالنشهرها در 
قالب یک کارگروه ویژه  انجام دهد و بر اساس گزارش طبق 

چک لیست هاى مشخص شده پیگیرى هاى الزم انجام 
مى شــود. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
ادامه داد: ساختمان هاى 14 طبقه فوالدشهر و ساختمان 
هاى بلند مرتبه در دیگر نقاط استان در دستور کار بررسى 

این کارگروه قرار دارد.
وى بیان کرد: شــهردارى ها مکلفند که ساختمان هاى 
نا ایمن و پر خطر را در کل شــهرهاى اســتان از جمله 
مجتمع هاى مسکونى را بررســى کنند و چک لیست در 
مورد وضعیت ایمنى این ساختمان ها تهیه کنند و با تشکیل 
کارگروهى در این زمینه به مالکان ساختمان هاى نا ایمن 
با مهلت مقرر اخطار دهند در صورتى که پس از پایان مهلت 
مقرر اقدام به رفع عیب نکرد با همکارى مراجع قضایى با 

این افراد برخورد خواهد شد.

تخلفات ساختمان ها جریمه مالى نشود؛ قلع و قمع شود

نگاه روز

کوه یا سرعتگیر؟!
 نصف جهــان   سرعتگیرهاى دســت ساز در برخى 
از خیابان ها ممکن اســت منجر به حوادث جبران 
ناپذیرى شــود. شاهد این مدعا ســرعت گیرهاى 
خیابان امام خمینى(ره) است که نسبت به استانداردها 
از ارتفاع بیشترى برخودار است و به نظر مى رسد که 

این موضوع خطرات زیادى را ایجاد خواهد کرد.
به گفته کارشناسان بلندترین نقظه سرعت گیر باید 
بین 7 تا 10 ســانتى متر باشــد در حالى که سرعت 
گیرهایى که در خیابان امام خمینى (ره) ایجاد شده 

بیشتر از این میزان ارتفاع داشته و به واقع مانند یک 
کوه در وسط خیابان هر لحظه ممکن است حادثه اى 
بیافریند و منجر به انحراف خــودرو و یا چپ کردن 
آن شــود.  در برخى موارد مشاهده شــده که خود 
شهروندان بدون اینکه مجوزى داشته باشند و بدون 
در نظر گرفتن اســتانداردها اقدام به ساخت چنین 
سرعت گیرهایى مى کنند و این عامل نه تنها باعث 
بروز تصادفات مى شود؛ بلکه خسارات زیادى را به 

خودروها وارد مى کند.

زهرا زرفشانى

موتورسیکلت، قاتل خانواده ها

حمل و نقل و جابه جایى اعضاى خانواده به خصوص 
بچه هاى خردســال با موتورســیکلت یک واقعیت 
اجتماعى تلخ و دلهره آور اســت. واقعیتى که ارتباط 
معنادارى با وضعیت اقتصادى خانوارها دارد و همین 
موضوع باعث شــده که این وســیله نقلیه ناایمن به 
بخشى از زندگى شــهروندان به ویژه اقشارکم درآمد 

تبدیل شود.
این در حالى است که اشــتباه بودن فرهنگ رانندگى 

وســایل نقلیه به ویژه در بین این خانواده ها به شکلى 
است که هیچکدام از آنها از کاله ایمنى و موارد ایمن 

هم استفاده نمى کنند.
باید اعتــراف کرد کــه اغلب خانــواده هایــى که از 
موتورسیکلت استفاده مى کنند راه ارزان قیمت دیگرى 
برایشان براى جابه جایى در شهر در وضعیت اقتصادى 
حاکم بر جامعه باقى نمانده اســت امــا زمانى که این 
وضعیت منجر به مرگ یک یا چند نفر از خانواده ها بشود 

دیگر نمى توان نام ارزان را براى آن انتخاب کرد.

مریم محسنى

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با 
اشاره به اینکه دماى هوا در اکثر مناطق استان یک تا 2 
درجه افزایش خواهد داشت، گفت: نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر جوى پایدار بر روى استان طى پنج روز آینده است.
حجت اله على عسگریان با اشاره به وضعیت هواى استان 

اظهار داشت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى پایدار بر 
روى استان طى 4روز آینده است. وى افزود: بر این اساس 
وضعیت جوى در اکثر مناطــق به  صورت صاف تا کمى 
ابرى در ســاعات بعدازظهر گاهى وزش باد نسبتًا شدید 

پیش بینى مى شود.

على عسگریان با اشاره به اینکه دماى هوا در اکثر مناطق 
اســتان یک تا 2 درجه افزایش خواهد داشــت، گفت: 
کاشان با 44 و بوئین میاندشــت با 13 درجه سانتى گراد 
به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان پیش بینى 

مى شود.

گرما تا پایان هفته در اصفهان ادامه دارد
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یکى از بزرگترین مشکالت واتس اپ، امکان حذف پیام هاى ارسال شده در گروه ها 
براى دیگران است که در حال حاضر فقط تا یک ساعت پس از ارسال پیام مى توان 
این کار را انجام داد. اکنون به نظر مى رسد این پیام رسان محدودیت زمانى قابلیت 
حذف پیام هاى ارسال شده را تا بیشتر از 2 روز براى کاربران در جدیدترین نسخه 

بتا افزایش داده است.
WABetaInfo گزارش مى دهد که واتس آپ در نسخه 2,22,15,8 بتا محدودیت 

زمانى حذف پیام هاى ارسال شده در گروه ها را براى برخى کاربران به 2 روز و 12 
ساعت افزایش داده است.

البته این قابلیت در حال حاضر فقط براى دسته اى از آزمایش کنندگان نسخه بتا فعال 
شده است. همچنین در نسخه بتا اپلیکیشن هیچ عالمت یا نشانه اى از این قابلیت 
وجود ندارد و WABetaInfo توضیح مى دهد که با تالش براى حذف کردن پیامى 

که در گذشته ارسال شده، متوجه این تغییر شده است.
واتس آپ اولین بار در ســال 2017 این قابلیت را معرفى کرد تــا کاربران بتوانند 

پیام هاى خود را بــراى تمام افراد گروه حذف کنند. البتــه، ابتدا محدودیت زمانى 
عجیب 8 دقیقه اى براى انجام این کار وجود داشت که این میزان سپس تا حدود 1 
ساعت افزایش پیدا کرد! سال گذشته هم در برخى گزارش ها به افزایش محدودیت 
زمانى این قابلیت تا ســه ماه اشاره شــده بود که البته این تغییر هرگز در دسترس 

کاربران قرار نگرفت.

برترى واتس آپ نسبت به تلگرام
تلگرام به عنوان رقیب اصلى واتس آپ ، به کاربران خود اجازه مى دهد تا 48 ساعت 
پس از ارسال پست ها، آن ها را حذف کنند، بنابراین به نظر مى رسد پیام رسان متعلق 

به شرکت متا، در این زمینه 12 ساعت زمان بیشترى به کاربران خود مى دهد.
واتس آپ در چند وقت گذشته، قابلیت هاى متعددى را براى کاربران خود آزمایش 
کرده است که از جمله آن ها مى توان به امکان اســتفاده از آواتارها در تماس هاى 

ویدیویى، قابلیت مخفى کردن آنالین بودن و البته ویرایش پیام ها اشاره کرد.

اخیراً، خبر هاى زیادى درباره طراحى و تولید هدفون هاى بى سیم شرکت اپل با مدل 
ایرپاد پرو2 در دنیاى فناورى منتشر شده است. هیجان در میان خریداران اختصاصى 
این برند موج مى زند که پیش بینى مى شود در سال جارى میالدى به بازار عرضه 
شود. شــایعاتى از ارتقاى ایرپاد با ویژگى هاى مرتبط با ســالمتى مانند نظارت بر 
ضربان قلب نیز وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتــن آخرین داده هاى اپل این 
شرکت دارد که ایرپاد به کاربران در جلوگیرى از تصادف جاده اى کمک شایانى کند.
اپل از یک سیستم صوتى Contextual اســتناد مى کند که به طور خودکار صدا 
را تغییر مى دهد تا اطمینان حاصل شــود که کاربران مى توانند صدا هاى ضرورى 
اطراف خود مانند آژیر هاى اضطرارى و بوق خودرو را در مجموعه پتنت هاى ارائه 
شده توسط اداره ثبت اختراع و عالئم تجارى ایاالت متحده (USPTO) بشنوند. اپل 
به یک سیستم صوتى پس زمینه اى نیز مى پردازد که به طور خودکار میزان صوت 
را طورى تنظیم مى کند تا کاربر بتواند سروصدا هاى مهم اطراف مانند آژیر خطر و 

بوق خودرو ها را بشنود.

سیستم صوتى پس زمینه اپل مى تواند مسیر و سرعت ســفر کاربر را با استفاده از 
داده هاى GPS و سایر پارامتر هاى حسگر جمع آورى شده توسط تلفن همراه کاربر 
یا ساعت هوشمند آن تعیین کند. به عنوان مثال، داده هاى GPS نشان مى دهد که 
کاربر در نزدیکى یک تقاطع شــلوغ بوده، اما از آنجایى که ایرپاد را در هر دو گوش 
دارد، ممکن است هنگام عبور از آنجا، ترافیک اطراف را تشخیص ندهد چراکه در 
این شرایط صداى موسیقى را پایین آورده یا احتماًال پخش آن را قطع کند تا کاربر را 
از ترافیک آگاه کند. اگر جاده اى در سمت چپ کاربر باشد، ایرپاد فقط صداى گوشى 

سمت چپ را تنظیم مى کند.
همزمان، هنگامى که ایرپاد و سایر دستگاه ها داده هاى خاصى را شناسایى مى کنند، 
سیستم ممکن است صداى زنگ هشدار ذخیره شده در تلفن همراه یا ساعت هوشمند 
را پخش کند تا به افراد هشدار دهد که هوشیار باشند. طبق این گزارش، صداى ایرپاد 
را مى توان در شرایطى که کاربران باید مانند محیط هاى خطرناك، مکان هاى شغلى 

و امکانات آموزشى تمرکز کنند، کاهش یا حتى متوقف کرد.

در این گزارش به 5 ترفند اشاره شده که باعث مى شود راحت تر به 
نتایج جست و جوى خود در گوگل دسترسى داشته باشید.

در این گزارش به 5 ترفند اشاره شده که باعث مى شود راحت تر به 
نتایج جست و جوى خود در گوگل دسترسى داشته باشید.

در حال حاضر مــا در عصرى زندگى کنیم که بیشــتر اطالعات 
موجود در جهان را مى توانیم مشــاهده کنیم. معموال اکثر مردم 
هنگامى که به دنبال چیزى در اینترنت هستند به گوگل مراجعه 
مى کنند. اما گاهى اوقات، شــما نمى توانید دقیقــًا چیزى را که 
دنبالش بودید را پیدا کنید. در اینجا ما به 5 ترفند اشاره مى کنیم 
که به شما کمک مى کند تا دقیقًا همان چیزى را که مى خواهید 

پیدا کنید.

از جستجوى پیشرفته استفاده کنید
احتماًال شــما از رابط کاربرى ســاده Google، به جســتجوى 
معمولى مى پردازید. اما موتور جســتجو گــوگل داراى ویژگى 
"جســتجوى پیشرفته" اســت که مى تواند به شــما کمک کند 

جســتجوى خود را با جزئیات دقیق ترى انجام دهید. به عنوان 
مثال، مى توانید کلمات خاص، عبارات دقیق یا طیف وســیعى از 

اعداد را جستجو کنید.
همچنین مى توانید نتایج جســتجو را فقط بــه زبان هاى خاص 
یا مناطق خــاص محدود کنید. اگر به دنبــال اطالعاتى در یک 

ســایت خاص هســتید، اما نمى توانید آن را پیدا کنید مى توانید 
دامنه خاصى را نیز در این قسمت جســتجو کنید. عالوه بر این، 
مى توانید تصاویر را بر اســاس اندازه تصویر، رنگ، نسبت ابعاد، 

حقوق استفاده و ... جستجو کنید.
براى دسترســى به این قابلیت مى توانید در تلفن هوشمند یا لپ 
تاپ خود بــه google.com/advanced_search بروید. در 
دسکتاپ نیز، روى «تنظیمات» سمت راست پایین صفحه کلیک 

کرده و سپس «جستجوى پیشرفته» را انتخاب کنید.

کلمات کلیدى را که نیاز ندارید حذف کنید
این قابلیت به شــما کمک مى کند تا صرفا موضوعاتى را که نیاز 
دارید مشــاهده کنید. براى مثال، اگر مى خواهید درباره تســال، 
شرکت خودروسازى، جستجو کنید و نمى خواهید نتایجى در مورد 
ایالن ماسک، مدیر اجرایى این شرکت ببینید، مى توانید عبارت 
جستجوى «تسال - ماسک» را وارد کنید. این شیوه به شما همه 
نتایجى را نشان مى دهد که مربوط به تسال است، در حالى که هر 

چیزى را که مرتبط با ایالن ماسک است را حذف مى کند.

جستجو براى فایل ها
گاهى اوقات، مى دانید که اطالعاتى که به دنبال آن هســتید به 
عنوان یک فایل خاص در دســترس خواهد بود. به عنوان مثال، 

ممکن اســت به دنبال یک فایل PDF یا اکسل باشید، گوگل 
براى این کار نیز راه حلى دارد. در ابتداى عبارت جستجوى خود، 
"filetype:" را اضافه کنید و سپس پسوند فایل مورد نظر خود را 

اضافه کنید. به عنوان مثال، اگر بــه دنبال یک فایل پى دى اف 
هستید، آن "filetype:pdf" یا اگر به دنبال فایل اکسلى هستید، 

"filetype:xlsx" را تایپ کنید.

مستقیم از داخل گوگل ترجمه کنید
گاهى اوقات، شما به سرعت به دنبال ترجمه یک عبارت یا کلمه 
در یک زبان خاص هســتید. مى توانید ایــن کار را بدون نیاز به 
 Google Translate رفتن به وب سایت یا رابط کاربرى مستقل

مستقیمًا از داخل Google انجام دهید. به عنوان مثال، 
اگر مى خواهید بدانید که موز در ماالیایى به چه چیزى 
گفته مى شود، عبارت "banana in Malayalam" را 

جستجو کنید.
گوگل نه تنهــا ترجمه را در باالى نتایج جســتجوى 

شما نشــان مى دهد، بلکه 
نحوه تلفظ آن را نیز به شما 
مى گوید. اما توجه داشــته 
باشید که نتایج ممکن است 
بسته به زبانى که جستجو 

مى کنید متفاوت باشد.

براى جســتجوى بهتر از عملگر هــاى اصلى 
جستجوى استفاده کنید

اگر نمى خواهید وارد جستجوى پیشرفته شوید، مى توانید از طریق 
جستجو هاى معمولى با استفاده از عمل گر هاى اصلى نتایج خود را 
بیابید. براى مثال، مى توانید از عملگر AND براى دریافت نتایجى 

که حاوى دو عبارت جستجوى مختلف هستند، استفاده کنید.

واتس آپ محدودیت زمانى حذف پیام ها را
 به 2 روز افزایش مى دهد

اپل با ایرپاد جدیدش از تصادفات جاده اى 
جلوگیرى مى کند

با یک ترفند بهترین نتیجه در جستجوى گوگـــل را داشته باشید
PDF یا اکسل باشید، گوگل لایل Fک فاااا

وگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 سرعت به دنبال ترجمه یک عبارت یا کلمه 
هســتید. مى توانید ایــن کار را بدون نیاز به 
Google Translate رابط کاربرى مستقل e

Goo انجام دهید. به عنوان مثال،

 که موز در ماالیایى به چه چیزى 
"ت "banana in Malayalam" را 

مه را در باالى نتایج جســتجوى
، بلکه 
ه شما 
شــته 
ن است 
ستجو 

هکر ها از یوتیوب براى ترغیب افراد به دانلود و نصب بدافزار استفاده مى کنند.
کارشناســان امنیتى به تازگى کشــف کرده اند که مجرمان سایبرى جدیدا از 

یوتیوب به عنوان وسیله اى براى توزیع بدافزار ها استفاده مى کنند.
محققان امنیت سایبرى اخیراً به بیش از 80 ویدیو برخورد کرده اند که همه آن ها 
بینندگان نسبتاً کمى داشتند و همه متعلق به یک کاربر بودند. این ویدیو ها نحوه 
عملکرد یک نرم افزار استخراج بیت کوین را نشان مى دهند تا بینندگان را متقاعد 
به دانلود آن کنند.لینک دانلود در توضیحات ویدیو موجود است و در یک آرشیو 
محافظت شده با رمز عبور قرار گرفته تا قربانیان را در مورد مشروعیت آن متقاعد 
کند. همچنین بایگانى دانلود شده داراى پیوندى به VirusTotal است که فایل 
را به عنوان بى خطر نشان مى دهد و هشــدار مى دهد که برخى از برنامه هاى 

آنتى ویروس، ممکن است یک هشدار مثبت نادرست ایجاد کنند.
خود این بدافزار که PennyWise نام دارد، انواع داده ها، از اطالعات سیســتم 
گرفته تا اعتبارنامه هاى ورود، کوکى ها، کلید هاى رمزگذارى و رمز هاى عبور 
اصلى را مى دزدد.همچنین این بدافزار توکن هاى دیسکورد و جلسات تلگرام را 
مى دزدد و در طول مسیر اسکرین شات هم مى گیرد. عالوه بر این، دستگاه قربانى 
را براى کیف پول هاى ارز دیجیتال بالقوه و افزونه هاى مرورگر مرتبط با رمزنگارى 
اسکن مى کند.در نهایت این بدافزار وقتى همه موارد فوق را جمع آورى مى کند، 
آن را در یک فایل فشرده سازى مى کند و به سرورى که تحت کنترل مهاجمان 

است مى فرستد و با مکانیزم خودتخریبى خود را نابود مى کند.

ترفند جدید هکر ها 
استفاده از یوتیوب است

شهردارى زرین شهر به استناد صورتجلسه شماره 7961 مورخ 1401/4/1 هیأت عالى سرمایه گذارى و مصوبه 
شماره 9531 مورخ 1401/4/16 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انجام فراخوان شناسایى 
سرمایه گذار پروژه ناتمام ورودى شهر زرین شهر به مشــخصات زیر اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران 
عالقمند به ســرمایه گذارى در این پروژه که داراى طرح، ایده و توان مالى مناسب هستند دعوت به عمل 
مى آید که تا تاریخ 1401/5/12 ایده و طرح هاى مورد نظر خود را به شهردارى زرین شهر، بلوار معلم، ساختمان 
شهردارى، اداره حراست تحویل نمایند. و یا (جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03152235060 داخلى 

142 (اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى) تماس حاصل نمایند. 

الزم به ذکر اســت کلیه طرح ها و پیشــنهادات مى تواند بصورت منحصر یا تلفیقى از طرح ها و ایده ها 
ارائه گردیده و طرح نهایى در فراخوان مشــمول امتیاز فرصت آفرینى طبق شیوه نامه سرمایه گذارى و 

مشارکت هاى مردمى مربوطه مى باشد.  

فراخوان عمومى جذب و شناسایى سرمایه گذار

حسین اسماعیلى احمدى – شهردار زرین شهر 

موقعیت مکانى عنوان پروژهردیف
روش سرمایه گذارىمساحت زیربنامساحت عرصهپروژه

مشارکت مدنى9500 مترمربع29800 مترمربعمیدان امام حسین(ع)پروژه ورودى شهر1

  م.الف: 1350020 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/5/8
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روغن اسطوخودوس مى تواند به رشد مو هاى شما کمک کند. بسیارى از افراد مو هاى خود را به علت یک 
وضعیت پزشکى که آلوپسى آرتا نامیده مى شود، از دست مى دهند. آلوپسى یک بیمارى خودایمنى است 
که باعث مى شود بدن فولیکول هاى مو را بعنوان یک شــى خارجى شناخته و آن ها را پس بزند. روغن 

اسطوخودوس یکى از درمان هاى طبیعى براى این بیمارى است.
 این روغن عالوه بر اینکه در رشــد مو تاثیر دارد، بى خوابى، استرس و اضطراب را نیز کاهش مى دهد. 
این روغن مانع از ریزش مو مى شود و عطر و بوى شیرینى دارد. بسیارى از افراد روغن اسطوخودوس را 

احیا کننده مو مى دانند.
طبق تحقیقات صورت گرفته بر روى بیماران آلوپسى، آن دسته از افرادى که بمدت 7ماه و بطور روزانه 
سر خود را با روغن اسطوخودوس ماساژ دادند، رشد مو هاى جدید را تجربه کرده اند. ترکیب روغن هاى 
ضرورى نظیر اسطوخودوس، آویشن، رزمارى، چوب سدر و روغن هاى جوجوبا و هسته انگور نیز مى تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. در صورتى که روغن هاى درمانى را رقیق کنید خواص درمانى آن بدون سوزش 

خواهد بود.
ترکیب درمانى به این شکل است، سه قطره از روغن اسطوخودوس را با سه قطره روغن رزمارى، 2 قطره 
روغن آویشن، 2 قطره روغن چوب سد و 4 قاشق چایخورى آب ترکیب کنید و از روغن هسته انگور و 

جوجوبا نصف قاشق چایخورى استفاده کنید.
این ترکیب را بر روى قسمت کوچکى از ســر خود بمالید تا از واکنش پوست سر خود به آن آگاه شوید. 

مخلوط را هرشب بمدت 5 دقیقه بر روى پوست ســر خود در نواحى که ریزش مو 
داشته ماساژ دهید سپس سر خود را با یک حوله بپوشــانید. این کار را بمدت 
7ماه انجام دهید.روغن اســطوخودوس یک روغن ضدعفونى کننده است 
که مى توان از آن در درمان سوختگى، بریدگى و آکنه استفاده کرد. از دیگر 

مى توان به کاهش درد هاى عضالنى، کاهش درد ورم خــواص آن 
مفاصل و سردرد اشاره کرد. زنان باردار به هیچ 

وجه نباید از روغن اســطوخودوس 
استفاده کنند.

 انجام یک مطالعه بر روى 75 بیمار مبتال به کولیت اولسراتیو نشان داد که مصرف بذر کتان مى تواند باعث 
بهبود فاکتورهاى التهابى این بیمارى شود.

بیمارى التهابى روده (IBD) یک بیمارى التهابى مزمن است که باعث التهاب مخاط روده مى شود. این 
بیمارى داراى دوره هاى عود و بهبود اســت. به همین دلیل مى تواند براى مدتى شدت پیدا کند و براى 

مدتى بهبود یابد.
این بیمارى به شکل بیمارى «کرون» و یا بیمارى «کولیت اولسراتیو» تظاهر پیدا مى کند. در بیمارى 
کرون تمام قسمت هاى دستگاه گوارش و در بیمارى کولیت اولسراتیو بافت مخاطب روده بزرگ دچار 

التهاب مى شود.
با وجود این که علت اصلى بیمارى التهابى روده مشخص نشده اســت، اما عوامل محیطى، عفونت ها، 

شرایط ایمنى و ژنتیکى افراد، به عنوان دالیل اصلى بروز این بیمارى مطرح شده اند.
پاسخ ایمنى بدن و وجود تعادل بین فاکتورهایى که در التهاب نقش دارند، در فعالیت این بیمارى نقش 
مهمى دارند. در سال هاى اخیر نیز بر نقش آنتى اکسیدان هاى غذایى، غذاهاى مفید و تعادل باکترى هاى 

مفید روده در درمان التهاب روده تاکید زیادى شده است.
بررسى ها نشان داده که بذر گیاه کتان، داراى ترکیباتى است که فعالیت آنتى اکسیدانى دارد و مى تواند 
پاسخ التهابى را کاهش دهد. مطالعه بر روى حیوانات تاثیر مشتقات بذر کتان را در کاهش شدت بیمارى 
IBD و بهبود باکترى هاى مفید روده، تایید کرده است؛ ولى با وجود این هیچ مطالعه انسانى تاثیر آن را بر 

وضعیت بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو بررسى نکرده است.
بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر بذر کتان آسیاب شده و روغن بذر کتان را در بیماران 

مبتال به کولیت اولسراتیو بررسى کردند.
براى بررسى تاثیر این ماده میزان پروتئین واکنشى C با حساسیت باال (hs-crp) و اینترلوکین-19 در 
خون به عنوان نشانگرهاى زیستى التهاب، کیفت زندگى بیماران و شاخص میزان فعالیت بیمارى و بیان 
یک ژن دخیل در این بیمارى (ژن TLR-4)، قبل از شروع و بعد از پایان مطالعه در بیماران دچار کولیت 

اولسراتیو اندازه گیرى شد.
براى انجام این مطالعه، پژوهشگران از بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو براى شرکت در این تحقیق 
دعوت کردند و 90 بیمار دچار انواع خفیف تا متوسط فعال که شرایط الزم را داشتند، انتخاب شدند و در 

نهایت 75 بیمار، مطالعه را به پایان رساندند.
شرکت کنندگان در این تحقیق به صورت تصادفى به سه گروه، روغن بذر کتان، بذر کتان آسیاب شده 
و گروه کنترل تقسیم شــدند. براى افراد گروه کنترل مداخله اى انجام نشــد و از آن ها خواسته شد که 
تنها پروتکل درمانى معمول خود را ادامه دهند. اعضاى گروه بذر کتان آسیاب شــده، 15 گرم بذر کتان 
آسیاب شده را در یک وعده با یک لیوان آب بالفاصله بعد از صبحانه و 15 گرم را در یک وعده عصرانه به 
مدت 12 هفته مصرف کردند. همچنین شرکت کنندگان گروه روغن بذر کتان نیز 10 گروه از روغن این 

گیاه را به تنهایى و همراه با ساالد به مدت 12 هفته مصرف کردند.
یافته هاى این مطالعه نشان داد که بذر کتان آسیاب شده و روغن بذر کتان مى توانند نشانگرهاى التهابى 
را کاهش دهند. همچنین مصرف بذر کتان، به هر دو شکل، مى تواند شدت بیمارى را کاهش داده و باعث 
بهبود کیفیت زندگى افراد شود. ولى تفاوت معنى دارى در سطوح بیان ژن مرتبط با این بیمارى ایجاد نشد.

پژوهشگران این مطالعه عنوان مى کنند که این تحقیق اولین مطالعه انسانى در مورد تاثیر بذر کتان بر 
شاخص هاى التهابى، کیفیت زندگى، شدت بیمارى و سطوح بیان ژن TLR۴ در بیماران مبتال به کولیت 

اولسراتیو خفیف تا متوسط محسوب مى شود.

؟؟

طبق آمار سازمان بهداشت جهانى بیش از 30 درصد بیمارى هاى قلبى و عروقى و یک سوم بیمارى هاى تنفسى در بین سیگارى ها ایجاد مى شود. میزان بروز سرماخوردگى، عفونت 
گوش میانى،   گلودرد، سرفه و گرفتگى صدا در کودکانى که والدین سیگارى دارند بیشتر از کوکان داراى والدین غیرسیگارى است. پس چرا به خاطر فرزندان مان سیگار را کنار نگذاریم؟
 بر اساس اطالعات مستند،   حتى بوى سیگار مى تواند به اطرافیان فرد سیگارى آسیب برساند. محققان به این مورد دود دست دوم سیگار مى گویند و کم نیستند کودکانى که از  بوى 

سیگار والدین خود رنج مى برند.
بنابر اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، دالیل دیگرى نیز براى ترك سیگار وجود دارد که عبارتند از:

7. شــما مى  خواهید الگویى خوب براى فرزندان، 
دوستان و عزیزان خود باشید.

9. شما مى  توانید پول خود را براى کارهاى مهم ترى 
هزینه کنید.

4. یک مطالعه نشــان داد که افراد سیگارى به طور 
متوسط  1.4 میلیون دالر هزینه شخصى دارند که شامل 
هزینه  هاى خرید سیگار، هزینه  هاى پزشکى مرتبط با 
سیگار کشیدن و دستمزد کمتر ناشى از سیگار کشیدن 

و قرار گرفتن در معرض دود سیگار مى  شود.

1. اســتعمال دخانیات با منحرف کردن هزینه  هاى 
خانوار از نیازهاى اساسى مانند غذا و سرپناه به سمت 

دخانیات، به افزایش فقر منجر مى  شود.

10. در مردان، سیگار کشــیدن باعث کاهش تعداد 
اسپرم  ها، تحرك و افزایش اشکال غیرطبیعى اسپرم 

مى  شود.

13. استفاده از دخانیات مى تواند فقر را تشدید کند؛ 
چرا که مصرف  کنندگان دخانیات در معرض خطر بسیار 
باالیى براى بیمارى و مرگ زودرس در اثر ســرطان، 
حمالت قلبى، بیمارى  هاى تنفسى یا سایر بیمارى  هاى 
مرتبط با دخانیات هستند و هزینه  هاى اضافى را براى 

مراقبت  هاى بهداشتى تحمیل مى  کنند.

5. مصرف دخانیات معادل 1.4 تریلیون دالر آمریکا، 
هزینه درمان براى بیمارى  هاى ناشــى از دخانیات، 
از دســت دادن سرمایه انسانى ناشــى از بیمارى  ها و 
مرگ  هاى ناشى از دخانیات، بر اقتصاد جهانى تحمیل 

مى  کند.

8 . ساالنه بیش از 8 میلیون نفر بر اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دست مى  دهند.

11. جویدن دخانیات مى  تواند باعث سرطان دهان، 
از دست دادن دندان، قهوه  اى شدن دندان  ها، لکه  هاى 

سفید و بیمارى  هاى لثه شود.

15. کشــت  کننــدگان دخانیــات، در معــرض
 بیمارى  هاى ناشــى از جذب نیکوتیــن از طریق

 پوســت قــرار دارنــد و همچنیــن مواجهــه 
با ســموم ســنگین آفت کــش و قــرار گرفتن 
در معرض گــرد و غبــار دخانیــات، دور از انتظار 

نیست.

6. مصرف دخانیات مى  توانــد بر تعامالت و روابط 
اجتماعى تأثیر منفى بگذارد. ترك سیگار به این معنا 
است که هیچ محدودیتى در مورد جایى که مى  توانید 
بروید وجود ندارد، شــما مى  توانید با دیگران، بدون 

احساس انزوا، در ارتباط باشید.

3. ترك سیگار مى  تواند شما را کارآمدتر کند و دیگر 
مجبور نیستید براى سیگار کشیدن دائمًا کار خود را 

متوقف کنید.

2. مصرف دخانیات بر سالمت و بهره  ورى کارگران 
تأثیر مى  گذارد و آنها را بیشتر در معرض «روزهاى از 

دست رفته در محل کار» قرار مى دهد.

17. افراد ســیگارى به احتمال بیشــترى نابارور 
مى  شوند و بالعکس ترك سیگار، مشکالت بارورى، 
زایمان زودرس، نوزادان با وزن کم و سقط جنین را 

کاهش مى  دهد. 

12. دخانیــات نیمــى از مصرف  کننــدگان خــود را 
مى  کشد. استفاده از دخانیات به هر شکلى سالمت شما را 
از بین مى  برد و باعث بیمارى  هاى ناتوان کننده مى  شود.

14. نیکوتین موجود در دخانیات بدون دود، راحت  تر 
از کشیدن سیگار جذب مى  شــود و اعتیادآورى آن 
را نیــز افزایش مى  دهد. هنگام خریــد دخانیات، از 
صنعتى حمایت مى  کنید که از کشاورزان و کودکان 
سوء اســتفاده مى  کند و بیمارى و مرگ را سرعت 

مى  بخشد.

18. در برخى از کشورها، کودکان در مزارع دخانیات 
مشغول به کار هســتند، که نه تنها بر سالمتى آنها 
بلکه بر توانایى آنها براى حضور در مدرسه نیز تأثیر 

مى  گذارد.

16. اکثریــت قریب به اتفاق شــاغلین در بخش 
دخانیات درآمد بســیار کمى دارنــد، در حالى که 
شــرکت  هاى بزرگ دخانیات ســود هنگفتى را به 

دست مى  آورند.

چرا چرا 
بــایدبــاید
 سیگار را سیگار را
 ترك کنیم ترك کنیم

بهبود التهاب روده با مصرف
 بذر کتان

رشد مو با
یک روغن باورنکردنى

جوجوبا نصف قاشق چایخورى استفاده کنید.
بمالید تا از واکنش پوستسر خود به آن آگاه ش خود  شوید. این ترکیب را بر روى قسمت کوچکىاز ســر

5مخلوط را هرشب بمدت 5 دقیقه بر روى پوست ســر خود در نواحى که ریزش مو 
داشته ماساژ دهید سپس سر خود را با یک حوله بپوشــانید. این کار را بمدت 
7ماه انجام دهید.روغن اســطوخودوس یک روغن ضدعفونى کننده است 
که مى توان از آندر درمان سوختگى، بریدگى و آکنه استفاده کرد. از دیگر 

مى توان به کاهش درد هاى عضالنى، کاهش درد ورم خــواص آن 
مفاصل و سردرد اشاره کرد. زنان باردار به هیچ 

وجه نباید از روغن اســطوخودوس 
استفاده کنند.

به گفته  دانشــمندان، 
یکى از راه هایى که ورزش مى تواند بوسیله 
آن با آسیب ناشــى از دیابت مقابله کند، فعال کردن یکى از 
سیستم هاى طبیعى بدن براى رشد عروق خونى جدید است که این بیمارى 

آن ها را از بین مى برد.
طبق گفته هاى متخصصان مرکز زیست شناسى عروقى در دانشکده پزشکى جورجیا، رگ زایى 
به توانایى تشکیل رگ هاى خونى جدید گفته مى شود و دیابت نه تنها به رگ هاى خونى موجود در بدن 

آسیب مى زند، بلکه توانایى ذاتى بدن براى رشد رگ هاى جدید را مختل مى کند.
سلول هاى "الیه درون رگى" (endothelial) رگ هاى ما را مى پوشانند و براى رشد رگ خونى جدید ضرورى هستند.

اکنون دانشمندان دانشکده پزشکى جورجیا به اولین شواهد در مورد اثربخشى ورزش بر دیابت دست یافته اند که نشان مى دهد 
حتى یک جلسه 45 دقیقه اى ورزش با شدت متوسط، اگزوزوم هاى بیشترى را فعال مى کند تا پروتئین A ۷ ATP بیشترى را مستقیما 

به سلول ها برسانند که باعث فعال شدن رگ زایى مى شود.
اگزوزوم ها (exosome) وزیکول هاى میکروسکوپى هستند که از محموله هاى فعال بیولوژیکى پر شده اند.

دکتر "توهرو فوکاى" (Tohru Fukai)، زیست شناس عروقى و متخصص قلب و عروق در دانشکده پزشکى جورجیا مى گوید: آنچه اگزوزوم ها حمل 
مى کنند بستگى به این دارد که از کجا آمده و به کجا مى روند.

به گفته ى فوکاى، در حالى که او و دکتر "ماسوکو اوشیو فوکاى" (Masuko Ushio-Fukai) نویسنده ى همکارش، هنوز از منشا این اگزوزوم هاى مفید مطمئن 
نیستند، اما واضح است که یکى از مکان هایى که این سلول ها به آن محموله منتقل مى کنند، سلول هاى الیه درون رنگى است.

آن ها آزمایشى بر روى مدل هاى حیوانى و تعداد انگشت شمارى از انسان هاى سالم 50 ساله انجام دادند. براى موش ها دو هفته دویدن بر روى چرخ و براى انسان ها یک 
جلسه ورزش هوازى تجویز شد. انجام این کار باعث افزایش سطح پروتئین A ۷ ATP در اگزوزوم هاى متصل به سلول هاى الیه درون رنگى شد.

دانشمندان خاطرنشان کردند که در این مرحله، این فعالیت تأثیر قابل توجهى بر وزن موش ها نداشت، اما افزایش نشانگر عملکرد الیه درون رگى و عواملى مانند فاکتور رشد 
الیه درون رگى عروقى که براى رگ زایى مورد نیاز است مشاهده شد.

ورزش همچنین مقدار آنتى اکسیدان قدرتمند و طبیعى "سوپراکسید دیسموتاز" خارج سلولى یا به اختصار "SOD ۳" را افزایش مى دهد، اما بخش اصلى پروتئین A ۷ ATP است که 
مس معدنى ضرورى را نیز به سلول ها مى رساند. این مس براى فعالیت "SOD ۳" نیاز است.

"SOD ۳"، یک آنتى اکسیدان طبیعى مهم است که توسط سلول هاى ماهیچه صاف عروق در دیواره رگ هاى خونى و همچنین سلول هاى ماهیچه اى اسکلتى تولید مى شود و به ما کمک 

مى کند تا سطوح سالمى از گونه هاى واکنش پذیر اکسیژن (reactive oxygen species) به اختصار ROS را در بدن حفظ کنیم. گونه هاى واکنش پذیر اکسیژن محصول جانبى طبیعى ایجاد 
شده در نتیجه  مصرف اکسیژن هستند. اما در دیابت، سطح قند خون باال منجر به افزایش ســطوح گونه هاى واکنش پذیر اکسیژن مى شود و این موضوع عملکرد هاى طبیعى مهم بدن را مختل 

مى کند.
دانشمندان نشان دادند که سطوح پروتئین A ۷ ATP در دیابت کاهش مى یابد. آن ها همچنین در حال حاضر شواهدى در دست دارند که نشان مى دهد اگزوزوم هایى که در پالسماى مدل هاى حیوانى 

مبتال به دیابت نوع دوم در گردش هستند، وقتى در ظرفى با سلول هاى الیه درون رگى انسانى قرار مى گیرند، رگ زایى را مختل مى کنند.
دانشمندان مى گویند که اگزوزوم هاى مصنوعى، که مطالعه بر روى آن ها تحت عنوان مکانیسم هایى براى دارورسانى در حال انجام است، مى توانند روزى به عنوان "شبیه ساز ورزش" براى بهبود توانایى 

بیماران در رشد رگ هاى خونى جدید مورد استفاده قرار بگیرند.
در حقیقت، آن ها موفق به ایجاد اگزوزوم هایى شده اند که در آن ها "SOD ۳" بیش از حد بیان مى شود و به بهبود رگ زایى در موش هاى مبتال به دیابت کمک مى کند.

از آنجا که "SOD ۳" به طور طبیعى در سلول هاى الیه درون رگى خاموش مى شود، بنابراین سلول ها باید آن را از سلول هاى دیگر دریافت کنند.
فوکاى مى گوید "SOD ۳" باید به سلول هاى الیه درون رگى متصل شود و وجود ناقل مس "A ۷ ATP" نیز براى فعال شدن "SOD ۳" نیاز است. فوکاى خاطرنشان مى کند که محل اتصال این دو در سلول هاى 

الیه درون رگى اهمیت زیادى دارد. به عنوان مثال، هنگامى که آن ها این محل اتصال را از سلول هاى الیه درون رگى حذف کردند، اتفاقى که ممکن است در طبیعت پیش بیاید، مزایاى آن ها از بین رفت.
 ۲ H" ۳" همراه با افزایش سطح SOD" ۲" تبدیل مى کند. به گفته ى این دو دانشمند، بیان بیش از حد O ۲ H" ۳" وجود دارد و فعال است، گونه هاى واکنش پذیر اکسیژن را به پراکسید هیدروژن یا SOD" هنگامى که

O ۲" باعث رگ زایى مى شود.
تمرینات بدنى، مانند دویدن یا راه رفتن روى تردمیل، ماهیچه ها را وادار به انقباض مى کند این کار به نوبه خود باعث آزاد شدن اگزوزوم ها در خون مى شود.

زمانى که فوکاى فوق دکتراى خود را در بخش قلب و عروق دانشگاه امورى مى گذارند، عضوى از یک گروه تحقیقاتى بود که نشان دادند ورزش، فعالیت "SOD 3" را افزایش مى دهد. سطح "SOD ۳" با افزایش سن و 
ابتال به برخى بیمارى ها مانند دیابت و فشار خون باال کاهش مى یابد.

اگزوزوم ها به عنوان نشانگر هاى زیستى براى بررسى طیف گسترده اى از بیمارى ها مانند سرطان و دیابت مورد مطالعه قرار مى گیرند.
بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى (CDC)، از هر 10 آمریکایى، یک نفر مبتال به دیابت است.

تأثیر تنها 45 دقیقه ورزش بر آسیب ناشى از دیابت

جنین را 

دربرخى از کشورها، کود د. 18
مشغول به کار هســتند، که نه تن

بلکه بر توانایى آنها براى حضور در
مى  گذارد.

به گفته
از راه هایى که و یکى

آن با آسیب ناشــى از دیابت
سیستم هاى طبیعى بدن براى رشد

آنها را از بین مى برد.
طبقگفته هاى متخصصان مرکز زیست

به توانایى تشکیل رگ هاى خونى جدید
مى زند، بلکه توانایى ذاتى بدنبراى

othelial) "رون رگى
پزشکى ج

تتبببت
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002070- تاریخ: 1401/03/19- برابر راى شماره 2070 مورخ 
1401/03/19 به شماره کالسه 1011 تصرفات مالکانه آقاى / خانم طیبه صفرى فروشانى به 
شناسنامه شماره 167 کدملى 1141272075 صادره فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 92/41 مترمربع پالك شماره 946 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 482 دفتر 652 و سند شماره 26819 
مورخ 1400/03/22 دفتر 305 و صفحه 91 دفتر 132 و سند شماره 12039 مورخ 1393/5/21 
دفتر 305 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض 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. 
برابر راى شــماره 2069 مورخ 1401/03/19 به شماره کالسه 1010 تصرفات مالکانه آقاى / 
خانم مجتبى مظاهرى فروشانى به شناسنامه شماره 143 کدملى 1141676931 صادره خمینى 
شهر فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 92/41 مترمربع 
پالك شماره 946 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب صفحه 482 دفتر 652 و سند شماره 26819 مورخ 1400/03/22 دفتر 305 و صفحه 91 
دفتر 132 و سند شماره 12039 مورخ 1393/5/21 دفتر 305 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/14- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/04/29- م الف: 
1345257 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/4/212 

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

1. راى شــماره 14016030202602783 مورخ 1401/02/20 هیات یک مالکیت آقاى 
محمد محمدى فشارکى به شناسنامه شماره 1822 کدملى 1288048742 صادره اصفهان 
فرزند حسینعلى بصورت سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143,44 
مترمربع از پالك شماره 121 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى على اصغر ملک پور 

موضوع سند انتقال شماره 35129 مورخ 57/06/26 دفتر 82 اصفهان 
2. راى شــماره 14016030202602784 مورخ 1401/02/20 هیات یک مالکیت خانم 
مریم جعفرى فشارکى به شناسنامه شماره 1069 کدملى 1287237320 صادره اصفهان 
فرزند على بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143,44 مترمربع 
از پالك شــماره 121 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى على اصغر ملک پور موضوع 

سند انتقال شماره 35129 مورخ 57/06/26 دفتر 82 اصفهان 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 1401/04/14 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/29 - م الف: 1345894 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/214 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 1401160302006003588- تاریخ: 1401/04/05- برابر راى شماره 3587 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 2075 تصرفات مالکانه آقاى / خانم محبوبه کاکائى فروشانى به 
شناسنامه شماره 1130294099 کدملى 1130294099 صادره خمینى شهر فرزند محمد حسن 
در ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 177,96 مترمربع پالك شماره 846 فرعى از 109 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 699 صفحه 77 و 
سند شماره 86910 مورخ 1391/2/31 دفترخانه 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. نشانى: خمینى شــهر، میدان قدس، نبش میدان جنب سینما 
فرهنگ. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13- م 
الف: 1351645 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/4/312

آگهى مزایده
شــماره: 0002049 اجرا- تاریخ: 1401/04/13- اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر در پرونده کالسه 0002049 له آقاى حجت طاهرى علیه آقاى سعید بهرامى به 
خواسته مطالبه مبلغ 1/313/489/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 65/674/000 ریال حق 
االجرا در نظر دارد یک دستگاه وانت مزدا 1600 فیروزه اى رنگ مدل 1370 به شماره انتظامى 
43 ایران – 879 ن 15 متوقف در پارکینگ حجت خمینى شهر که کارشناس رسمى دادگسترى 
360/000/000 ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش مى رساند. لذا جلسه ى مزایده در 
تاریخ چهارشنبه 1401/5/12 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر برگزار مى گردد. طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى فوق مراجعه و 
مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار مى بایست ده درصد قیمت کارشناسى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، شــایان ذکر اجراى احکام مدنى تکلیفى در 

تحویل مال به خریدار ندارد.
 تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک بین 
بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن اصل چک 

و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل چک تحویل اجرا نمایند. م الف: 
1351721- مدیر شعبه 2 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر – دباغ/4/314

آگهى ابالغ مفاد صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002408- تاریخ: 1401/04/29- برابر راى شماره 2408 مورخ 
1401/03/29 به شماره کالســه 1418 تصرفات مالکانه آقاى / خانم حمیدرضا فرهادى به 
شناسنامه شماره 3754 کرملى 1751662667 صادره فرزند پرویز در ششدانگ یکباب انبارى 
به مساحت 318 متر مربع پالك شماره 4 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 102 صفحه 79 و 82 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشا 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/04/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13- م الف: 1351769 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/4/315

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003580- تاریخ: 1401/04/05- برابر راى شماره 3580 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 1961 تصرفات مالکانه آقاى / خانم فرزانه خلیلى خوزانى به 
شناسنامه شماره 7433 کدملى 1142299252 صادره فرزند ناصر در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 106,05 مترمربع پالك شماره 194 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 162067 مورخ 84/10/28 دفترخانه 73 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/04/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13- م الف: 1351837 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/4/317

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

راى شــماره 140160302026000688 مورخ 1401/01/28 هیات یک آقاى داود رضائى 
به شناسنامه شــماره 76 کدملى 1290913730 صادره اصفهان فرزند غالمحسین بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95,40 مترمربع از پالك شــماره 15178 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت 

رسمى عبدالعلى امیدیان سوار باغى موضوع اظهارنامه ثبتى.   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 انتشــار نوبت اول: 1401/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13 - م الف: 

1352022 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/319 

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

راى شماره 140160302026005192 مورخ 1401/04/07 هیات دو مالکیت آقاى/ خانم تاجى 
مهرى به شناسنامه شــماره 16 کدملى 1159687765 صادره فرزند على نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 109,82 مترمربع پالك شماره 177 فرعى از 14915 اصلى واقع در 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان بموجب قولنامه عادى از طرف عباسعلى احدى 
از ورثه مالک رســمى حاج رمضان تقى زاده که طبق سند 55083 مورخ 57/09/01 دفترخانه 
86 اصفهان مالک مى بوده و موجب اقرارنامه 160650- 1401/04/04 دفترخانه 82 اصفهان 

تنظیم شده است.   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 انتشــار نوبت اول: 1401/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13 - م الف: 

1352086 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/321

فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030005171- خانم مهین ذبحى فرزند ابوالقاسم طبق درخواست وارده 
به شماره 140121702030009690  مورخ 1401/04/01 و  باستناد دو  برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت یازده و دو – دهم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 5 فرعى از 1037 اصلى مجزى شده از 3 
واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 106 دفتر 109 امالك ذیل 
ثبت 164048006 بنام خانم مهین ذبحى  فرزند ابوالقاسم  ثبت و سند مالکیت  بشماره چاپى 
631598 د 91  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: در اثرسهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/04/29 – م الف: 1352005 - حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/4/323

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى اصفهان گفت: ســاماندهى تعطیالت 
بمنظور توزیع سفر در طول روزها و فصول مختلف سال 
و ایجاد فرصت هاى بیشتر براى سرمایه گذارى در بخش 
گردشگرى ضرورى اســت.حیدر صادقى افزود: اغلب 
مردم فقط در ایام خاصى که تعطیالت رســمى است به 
مسافرت مى روند و همین امر باعث ایجاد موج سفر در 
روزهاى محدودى مى شــود درحالیکه در سایر روزها، 
میزان مسافرت به شــدت کاهش مى یابد.وى با بیان 
اینکه از ابتداى سال جارى تا کنون که محدودیت هاى
کرونا کاهش پیدا کرده اســت، ظرفیت اســتفاده شده 

اقامتگاه ها و هتل هاى اســتان به سختى به 50 درصد 
مى رسد، اظهار داشــت: بطور کلى 50 درصد ظرفیت 
هتل ها هنوز خالى اســت، چرا که تمایل بیشتر مردم، 
مسافرت در روزهاى  تعطیالت رسمى است و براى توزیع 
سفر نیاز به چاره جویى اســت.صادقى به برخى از طرح 
هاى ارائه شده براى ساماندهى تعطیالت و توزیع سفرها 
اشاره و اضافه کرد: بعنوان مثال مى توان با "تعطیل کردن 
پنجشنبه ها" در سراسر کشور، تعطیالت هفتگى را به 2 
روز رساند و از طرفى در فصولى مانند زمستان، مى توان 
با در نظر گرفتن "تعطیالت زمستانى“ فرصتى را براى 

برنامه ریزى خانواده ها بمنظور مسافرت فراهم کرد.

موافقت شوراى اقتصاد براى تأمین فاینانس 680 میلیون 
یورویى براى خط دوم متــرو اصفهان باعث حداقل 20 
هزار میلیارد تومان هزینه کمتر از مردم اصفهان، 5 سال 
جلو افتادن بهره بردارى مترو، 200 هزار ســفر شهرى 
کمتر، ذخیره معادل 3 برابر بودجه عمرانى امسال شهر و 

تحرك بیشتر اقتصاد شهر خواهد شد.
محمد نورصالحى، رئیس شــوراى شهر اصفهان دیروز 
در نطق پیش از دســتور چهل و نهمین جلسه علنى این 
شورا با اشاره به این موضوع گفت: این عدد اگر تبدیل به 
دالر شود معادل صادرات کل استان در سال 1400 است 
و باعث آزاد شدن حدود 3 برابر بودجه عمرانى امسال ما 

براى سایر طرح ها طى چهار سال خواهد شد.
وى تصریح کــرد: این تأمین مالى نتایج بســیار خوبى 
به دنبــال دارد ازجمله، حداقل 20 هــزار میلیارد تومان 
هزینه کمتر از مردم اصفهان، حداقل 5 سال جلو افتادن 
بهره بردارى مترو، حداقل 200 هزار سفر شهرى کمتر 
و گامى بلند بــراى عبــور از تنفس در شــرایط قرمز، 
ذخیره معادل 3 برابر بودجه عمرانى امسال شهر، براى 
فعالیت هاى دیگر و تحرك بیشــتر اقتصاد شهر ناشى 
از این تزریق مالى.این عضو شوراى شهر اصفهان این 
تأمین مالى را در مسیر تســریع بهره بردارى از خط دوم 

قطار شهرى مؤثر دانست.

ساماندهى تعطیالت براى 
توزیع سفر ضرورى است

بهره بردارى از خط 2  مترو 
اصفهان 5 سال جلو افتاد

انتخاب اعضاى هیئت رئیسه 
مجمع نمایندگان 

اعضـاى هیئت رئیسـه مجمـع نمایندگان اسـتان 
اصفهان براى سومین سال فعالیت مجلس یازدهم 
انتخاب شـدند. در سـى و چهارمین نشست مجمع 
نمایندگان اسـتان اصفهـان که در محـل مجلس 
شوراى اسالمى با دستورکار انتخابات هیأت رئیسه 
مجمع برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین سید 
ناصر موسوى الرگانى نماینده شهرستان فالورجان 
با کسـب اکثریت آرا براى هفتمین سـال به عنوان 
رئیس مجمع نمایندگان اسـتان اصفهـان انتخاب 
شد. در این نشست حسین رجایى نماینده شهرستان 
لنجان به عنـوان نایب رئیس و سـمیه_محمودى 
نماینده شهرستان شهرضا نیز به عنوان دبیر مجمع 

نمایندگان استان اصفهان انتخاب شدند.

تغییر مسیر لوله گذاري آب 
در ایستگاه مترو

عملیات حفاري با هدف تغییر مسـیر خطـوط آب در 
قطرهاي 200و 300 میلیمترى، واقع در تقاطع خیابان 
ابن سینا و عالمه مجلسـی، به دلیل احداث ایستگاه 
مترو انجام شد.  به گزارش روابط عمومی آبفاى منطقه 
یک، این عملیات به طول 180 متر، توسط تیم بهره 
برداري آب منطقـه، در دو روز متوالـی در تاریخ هاى 
21و22 تیرماه جارى انجام گرفت. شـایان ذکر است 
در این عملیات سـه عدد والو تعویـض و دو عدد والو 

شبکه تعمیر شد.

خبر

مانى مهدوى
اظهار نظر معصومه آمیغ رئیس اداره ترازیابى دقیق، اداره 
کل زمین سنجى و نقشه بردارى سازمان نقشه بردارى کشور 
درباره کاهش میزان فرونشست زمین در اصفهان با واکنش 

دو مقام ارشد مواجه شده است.
آمیغ، جمعه هفته گذشته گفته بود که در بازه سال 95 تا 97 
بیشینه نرخ فرونشست زمین در اصفهان 15 سانتى متر در 
سال بوده در حالى که در مطالعات به روزرسانى نقشه هاى 
فرونشســت اصفهان شــاهد این بودیم که بیشینه نرخ 
فرونشست شهر اصفهان به 11 سانتى متر در سال رسیده 
و این عدد نشــان مى دهد که نرخ فرونشســت به میزان 
قابل توجهى کاهش یافته است. رئیس اداره ترازیابى دقیق، 
اداره کل زمین سنجى و نقشه بردارى سازمان نقشه بردارى 
کشــور علت کاهــش فرونشســت را به زعــم خودش 
«تالش هاى کارگروه ســازگارى با کم آبى و همچنین 

همکارى هاى وزارت نیرو و جهاد کشاورزى» دانسته بود!
حال این اظهارات توسط رئیس بخش زلزله و خطرپذیرى 
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازى کشور و نیز عضو 
کارگروه تخصصى فرونشست اســتان اصفهان رد شده 

است.

امکان ندارد این اتفاق افتاده باشد
على بیت الهــى، عضو هیئت علمى مرکــز تحقیقات راه 

مسکن و شهرسازى کشور:
 این خبر عجیب را شنیدم و البته این گفته ها را باور 
نمى کنم. فرونشست زمین با افت سطح آب هاى زیرزمینى 

در ارتباط است و هر چه سطح آب زیرزمینى پایین تر مى رود 
به طور منطقى فرونشســت زمین باید ادامه داشته باشد. 
براســاس آمار چاه هاى پیزومترى اصفهان، تا پایان سال 
1400 و در دوره هاى درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت، 
حدوداً یک متر در سال افت ســطح آب هاى زیرزمینى را 
داریم، بنابراین در این شــرایط فرونشست زمین به همان 
روال قبلى ادامه دار است و امکان ندارد در یک مدت کوتاه 
دو یا سه ساله به یکباره فرونشست زمین هفت سانتیمتر کم 

شود.
در سال 1965 نرخ سالیانه دشت توکیو 12 سانتیمتر 
بود که این پدیده با یک برنامه بســیار سختگیرانه در سال 
2002 به حدود یک ســانتیمتر کاهش یافــت. مگر ما در 
اصفهان چه کارى انجام داده ایم که فرونشســت زمین 7 
سانتیمتر کاهش یافته است؟ براى کاهش 7 سانتیمترى 
فرونشست زمین حداقل باید هفت متر سطح آب زیرزمینى 
باال بیاید، در حالى که آخرین آمارها در انتهاى سال 1400 
نشــان مى دهد که سطح آبخوان ســالیانه یک متر پایین 
مى رود. تنها دلیلى که مى تواند کاهش هفت سانتیمترى نرخ 
فرونشست زمین در اصفهان را توجیه کند، اشتباه در پردازش 
تصاویر ماهواره اى قبلى و جدید است، چراکه در محیط هاى 
شهرى به دلیل وجود ساختمان، فضاى سبز و ... احتمال این 

اشتباه وجود دارد.
مگر ما کار خاصــى در اصفهان انجــام داده ایم که 
فرونشست زمین متوقف شود و یا معجزه اى رخ داده است و 
حتى اگر اقدام موثرى هــم صورت گیرد تا به نتیجه مثبت 
برسیم زمان خواهد برد و تجربه کشور ژاپن زمانى حدود 25 

سال را نشان مى دهد و به اعتقاد من اظهارنظر اخیر به یک 
فکاهى شبیه است.

از ســال 2016 تا به امروز، نرخ فرونشست زمین در 
اصفهان به هیچ وجه کاهش نیافته است. حساسیت ما بر روى 
این موضوع باالست و اخیراً گزارشى به استاندار اصفهان 
ارائه کرده ام که متاسفانه هیچ روند رو به بهبودى را نمى بینیم 
و واقعیت امر فرونشست زمین در اصفهان، با حرف من و 
شــما تغییر نمى کند. اگر در مخزنــى آب نریزیم مگر این 

مخزن ُپر مى شود؟ آیا کارى شده که ما متوجه نیستیم؟
در گزارشــى 160 صفحه اى تمام مناطق شــمالى 
اصفهان همچــون 15، 14، 9، 2، 8، 7 و به نوعى مناطق 
شمال و هاللى اصفهان تماماً درگیر نرخ باالى فرونشست 
زمین هستند و در این گســتره ها عالوه بر ساختمان هاى 
مســکونى که نزدیک به 800 هزار واحد مســکونى را در 
برمى گیرد، زیرساخت هاى مهمى وجود دارد، عالوه بر این 
زمین و خاك محدوده شمالى اصفهان از نوع واگرا است که 
در اثر فرونشست زمین شکاف و ترك هایى اتفاق مى افتد که 
یکى از این شــکاف هاى تیپیک در محدوده ورزشــگاه 
نقش جهان اســت که تصاویر آن نیز موجود است و اینها 
عالئمى دال بر روند پیشروى فرونشست زمین در اصفهان 
را دارد و پیش بینى مى کنم در ماه هاى آتى این عالئم بیشتر 

شود.
بیشینه مقدار فرونشست زمین در برخى نقاط اصفهان 
سالیانه تا 18 سانتیمتر است، اما طى سال 2016 تا امروز نرخ 
آن به صــورت ناحیه اى و متوســط حدود 12 ســانتیمتر 

است.

نرخ فرونشست مانند نرخ تورم است
بهرام نادى، عضو کارگروه تخصصى فرونشســت استان 

اصفهان: 
نرخ فرونشســت مانند نرخ تورم است؛ زمانى گفته 
مى شود نرخ تورم 50 درصد است و زمانى 40 درصد، اما این 
اعداد بیانگر کنترل تورم نیست، از این رو هنگامى که گفته 
مى شود نرخ نشست زمین در اصفهان 18/5 سانتیمتر یا 11 
سانتیمتر است هر دو فاجعه بار است مگر اینکه بخواهیم این 
ذهنیت را ایجاد کنیم که فرونشست کنترل شده؛ در حالى 
که نشست زمین حتى یک سانتیمتر در سال به معناى از 
بین رفتن آبخوان است و تفسیر این شرایط که نرخ کاهش 

پیدا کرده، اشتباه است.
*اینکه گفته شود فرونشست کم و کنترل شده، به هیچ وجه 
اینگونه نیست چون هیچ گونه اقدامى نشده و نمى توانیم 
کنترل کنیم زیرا وقتى مصارف و بارگذارى افزایش یافته و 
آب سطحى کم است باید کسرى را از منابع آب زیرزمینى 

تأمین کرد.
اگر در منطقه اى از دشــت اصفهــان- برخوار نرخ 
نشست زمین سال گذشته 18/5 سانتیمتر بوده امسال به 20 
تا 22 سانتیمتر در مناطقى مانند شمال خوراسگان رسیده 

اســت و بیشــترین نرخ مربوط به این نقطه یعنى شمال 
خوراسگان است. 

اگر تا دو ســال پیش بــه صورت موضعى شــاهد 
فرونشست در دشت اصفهان- برخوار بودیم و این پدیده 
قسمتى از رهنان، بخشى از خانه اصفهان و برخوار و قسمتى 
از شمال خوراسگان را درگیر کرده بود و این نقاط قبًال به 
صورت منفصل بود به تازگى نقاط در حال به هم پیوستن 

است.
اکنون متأسفانه سازه هایى با پى بُتنى یکپارچه مانند 
ساختمان هاى 11 طبقه در حال چرخش است در حالى که 
سه سال قبل این پدیده را نداشتیم و طى دو سال اخیر این 
اتفاق افتاده و ســاختمان هاى جدید نیــز دچار چرخش 

مى شود. 
نمى توان به این شرایط خوشبین بود و با نقشه بردارى 
ماهواره اى گفت که فرونشست اصفهان کاهش یافته است؛ 
در عین حال عدد 11 سانتیمتر نیز عدد عجیب غریبى است 
زیرا در سراســر جهان یک ســانتیمتر نشســت زمین 
خطر است و اینکه ما درمورد 11 سانتیمتر خوشبین باشیم 
فکــر مى کنــم شــرایط مناســبى نباشــد و بایــد

 نگران بود.

کاهش فرونشست زمین در اصفهان 
فکاهى است

آگهى تغییرات
 شــرکت بازرگانى الوند پارس سپاهان با مســئولیت محدود به شماره ثبت 25268 و شناســه ملى 10260460377 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم آترینا عابدى فرانى به شماره ملى 1278026738 با پرداخت55/000/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را 
افزایش داد خانم هلینا عابدى فرانى به شماره ملى 1277243743 با پرداخت 55/000/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش داد. سرمایه شرکت 
ازمبلغ 40/000/000/000 ریال به 150/000/000/000 ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید. ماده 3اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 
150/000/000/000 ریال است که تماما نقدى پرداخت شده است و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده است.لیست شرکاء بعد از افزایش آقاى علیرضا عابدى فرانى 
به شماره ملى 1290682925 داراى 400/000/000 ریال سهم الشرکه خانم هلینا عابدى فرانى به شماره ملى 1277243743 داراى 74/800/000/000 ریال سهم الشرکه 
خانم آترینا عابدى فرانى به شماره ملى 1278026738 داراى 74/800/000/000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1349615)

آگهى تغییرات 
شرکت صبا تامین آفاق سهامى خاص به شــماره ثبت 60303 و شناسه ملى 14007531557 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/03/01 سید حامد طباطبائى بشماره ملى 1288221861 و محمد حسین محبوبى بشماره ملى 1270595849 و سعید محبوبیان نیه بشماره 
ملى 1271407345 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت آرمان روش بشماره 
ملى 10100552060 بسمت بازرس اصلى و محمد محبوبیان نیه بشماره ملى 1239810032 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1349617)
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01 تمرین اختصاصى حاج صفى

04

ژوزه مورایس ســرمربى سرشــناس پرتغالى ماه گذشته با 
باشگاه سپاهان قراردادى 3 ساله امضا کرد تا جانشین محرم 
نوید کیا در زردهاى اصفهان شود. مورایس این روزها در حال 
آماده سازى سپاهان براى فصل جدید لیگ برتر کشورمان 
است. اما صفحه خبرى «Iraq Xtra» ادعایى عجیب درباره 
مورایس مطرح کرد. این صفحه خبرى عراقى در این زمینه 
در خبرى اختصاصى، نوشت: فدراسیون فوتبال عراق با ژوزه 
مورایس، براى سرمربیگرى تیم ملى عراق به توافق رسیده 
است! این سرمربى به همراه ایجنت خود در راه بغداد براى 

امضاى قرارداد مى باشد.

ادعاى عجیب
 درباره مورایس!

02

باشگاه دورتموند این تابستان سباستین آلر مهاجم فرانسوى 
و ستاره تیم آژاکس را به خدمت گرفت، اما ممکن است این 
بازیکن را تا مدت ها در اختیار نداشته باشد. این باشگاه خبر 
داد، آلر 28 ساله درگیر یک تومور سرطانى شده و باید تحت 
درمان قرار بگیرد، به همین دلیل اردوى تابستانى زنبورها 

را ترك کرده است.

ستاره «زنبورها»
 سرطان گرفت

03

جواد نکونام براى فصل بیســت و دوم لیگ برتر در حال 
ســاختن تیم مدعى قهرمانى است. اشــکان دژاگه بعد از 
مذاکره با مدیران فوالد خوزستان با این تیم به توافق رسید. 
در روزهاى اخیر زمزمه هایى مبنى بر حضور این بازیکن در 
یکى از تیم هاى استقالل و پرسپولیس وجود داشت. حتى 
برخى از حضور احتمالى او در تیم سپاهان خبر دادند اما هیچ 

یک از این ها در مورد اشکان دژاگه واقعى نبود.

دژآگه با فوالد توافق کرد

احســان حاج صفى مدافع ایرانى تیم فوتبــال آاك یونان 
در اردوى آماده سازى این تیم در کشور هلند دچار آسیب 
دیدگى شد. حاج صفى چند روز مشغول فیزیوتراپى بود و زیر 
نظر پزشکان تیم حضور داشت. وى از بعدازظهر دوشنبه به 
زمین چمن بازگشت و زیر نظر مربى بدنساز آاك تمرینات 

اختصاصى را آغاز کرد.

05

رضا اســدى، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که در پنجره 
تابستانى براى تمدید قرارداد با این باشگاه به توافق نرسید و 
از جمع سرخپوشان جدا شد، پیشنهادى از لیگ ترکیه دارد. 
باشگاه گزتپه ترکیه به جذب این بازیکن عالقه نشان داده 
و مذاکرات اولیه میان آنها در حال 
انجام است و در صورتى 
که طرفیــن به 
توافق برسند 
قرارداد اسدى 
با این باشگاه به 
امضا خواهد رسید. اسدى 
فصل گذشته در پرسپولیس 
عملکرد پر فراز و نشــیبى 
داشــت و در نهایــت براى 
ماندن در این تیم با باشگاه 

به توافق مالى نرسید.

مذاکره اسدى با گزتپه

و مذاکرات اولیه م
انجام است
که

ب
امضا خواهد
فصل گذشته
عملکرد پر ف
در داشــت و
ماندن در این
به توافق م

میز ساده اى که گوشه اى از زمین قرار داده شده و کیک 
زیبایى که بر روى آن قرار دارد، خبر از برگزارى یک جشن 
مى دهد. جشن تولدى براى دو نفر در یک روز و با یک 
کیک. «سینا» و «سجاد» نه دوقلو هستند که با فاصله 
زمانى کم از هم پاى به دنیا گذاشته باشند و نه اصًال در 
یک روز به دنیا آمده اند. آنها شاگردان مهدى تارتار هستند 

و اینجا هم تمرینات تیم ذوب آهن است. 
باشــگاه ذوب آهن تصمیم گرفته تمریــن بعد از ظهر 
یک شــنبه تیم فوتبال خود را با برگزارى یک جشــن 
ســاده براى دو تن از بازیکنان بااخالقش که متولد 25 
و 26 تیر هســتند اســتارت بزند. این مراسم در چشم 
برهم زدنى و با حضور مدیرعامل، ســرمربى، بازیکنان، 
عوامل و دســت اندرکاران تیم ذوب آهن و تنى چند از 
خبرنگاران و عکاسان ورزشى آغاز شد و با فوت کردن دو 
شمع ساده روى کیک و چند عکس یادگارى خاتمه یافت. 
اینجا نه خبرى از کوبیدن کیک به صورت اســدبیگى و 

آشورى بود و نه اثرى از آثار شلوغ بازى هاى دیگر. 
گاندوها مى دانستند که هدف اصلى از جمع شدنشان در 
شب عید غدیر در زمین چمن «زنده یاد اصغر فروتن»، 
چیزى جز برگزارى بزم و ضیافت است، براى همین به 
سرعت به سمت راســت زمین فوتبال رفتند و مشغول 
انجام تمرین شدند. حاال شور و نشاط بود که از در و دیوار 
ورزشگاه سرتاپا سبز «ملت» باال مى رفت. سرو صداى 
بازیکنان ثانیه اى قطع نمى شد. هم تمرین مى کردند 
و هم یکدیگر را تشــویق مى کردند، مى خندیدند و مى 
خنداندند. در این میان، شیطنت هاى حبیب فرعباسى، 
گلر منظم ذوبى ها که زودتر از همه سرتمرینات حاضر 
شــد دیدنى تر بود. او عالوه بر اثبات قدرت باالیش در 
مهار توپ نارنجى یا سفید، لحظه اى با در دست گرفتن 
دوربین عکاس باشگاه، توانایى اش در این رشته را هم 
محک زد. عالوه بر این، اخالق خوش ســکاندار تیم و 
شوخى هایى که با بازیکنان خود مى کرد هم بر صمیمیت 
این فضاى شاد افزوده بود. موضوعى که تارتار در گفتگو با 
خبرنگاران، فاصله سنى کم محمد نورى و قاسم حدادى 
فر، اعضاى جدید کادر فنى اش را عاملى براى افزایش 
این جّو صمیمى دانسته بود و حاال به وضوح همدلى ایجاد 

شده بین او، دستیارانش و شاگردانش به چشم مى آمد.
البته از حس مسئولیت شناسى این مربیان جوان هم نمى 
توان به سادگى گذشت. براى درك بهتر این مسئله همین 
که بدانید حدادى فر چنان غرق در وظیفه جدیدش شده 
بود که پاسخگویى به اصحاب رســانه را به بعد از پایان 
یافتن تمرینات موکول کرد، کفایت مى کند. او که یک 

سوت در دست داشت پا به پاى مهدى تارتار و با دقت در 
آِن واحد چند کار را انجام مى داد؛ هم تجربه مى آموخت، 
هم بازیکنان را تمرین مى داد و گاهگدارى هم رفتار پسر 
بچه اى را از نظر مى گذراند که پیش از همه بازیکنان و 
مربیان پاى بر زمین چمن گذاشته بود و با رفیق همسن و 
سالش در گوشه اى و دور از ذوبى ها مشغول بازى با توپ 
بود. به نظر مى رسد پسرك  از همین حاال خیز برداشته 
براى اینکه به زودى جاى خالى پدرش را در جمع گاندوها 
پرکند به خصوص که لباس و شورت ورزشى اش را هم 

با او ِست کرده بود.
البته فرزندان محمد نورى و قاســم حــدادى فر تنها

بچه هاى کم سن و سالى نبودند که بعد از ظهر یک شنبه 
در تمرینات سبزپوشان اصفهان حاضر بودند. 180 درجه 
که ســرت را مى چرخاندى و نگاهت را زوم مى کردى 
به بالکن وسیع و سرســبز یکى از خانه هاى مشرف به 
ورزشگاه، دو پســربچه را مى دیدى که خوشه انگور به 
دست، خیره به ساق پاى بازیکنان، حرکات آنها را بر روى 
زمین چمن از نظر مى گذراندند. حالت قیافه و طرز انگور 
خوردنشان حاکى از آن بود که از همسایگى خانه خود با 
زمین تمرین یکى از تیم هاى مطــرح لیگ برتر چقدر 

خوشحالند.
حس و حال خانم خبرنگارى کــه به گفته خودش تک 
تک سلول هاى بدنش از راه رفتن روى چمن ورزشگاه 
کیف مى کرد، اما وصف ناپذیرتر از این دو کودك بود: 
«از زمانى که همســن و ســال این بچه ها بودم، آرزو 
داشتم روزى در ورزشــگاه حضور پیدا کنم و االن این 
فرصت برایم فراهم شده. شاید باورتان نشود اما اصًال 
یادم رفته که زیر ُهرم آفتاب چموش ایستاده ام و بدنم 

هیچ حسى ندارد.» 
نزدیک غروب آفتاب هوا آنقدر گرم بود که چمن هاى 
سرسبزى که یک ساعت پیش آبیارى شده بودند همپاى 
بازیکنان له له مى زدند،  انگار کــه از آخرین بارى که 
قطره اى آب به آنها رسیده، روزها گذشته باشد. شاگردان 
تارتار هم به همین دلیل گاهى با هماهنگى مربى خود به 
سمت کلمن آب مى رفتند و بطرى آبى بر داشته و دهانى 
تر مى کردند. مســعود ابراهیم زاده امــا عالوه بر این، 
قمقمه اى نیز با خود آورده بود. کاپیتان ذوبى ها حواسش 
به همه جا هست، هم به تمرینات هم به خبرنگاران. او 
هم گاهى سر به سر عکاس ها مى گذارد و به خوش و 

بش با آنها مى پردازد.
عالوه بر همه اینها، کاپیتان گاندوها حتى پیش از شروع 
تمرینات و هنگامى که مدیرعامل باشگاه به آنها گفت 
که توقع دارد فصل جدید را همچون نیم فصل دوم لیگ 

گذشته شروع کنند و هر 30 بازى را به چشم فینال نگاه 
کرده و درنهایت نتیجه اى در خور نام ذوب آهن و تک 
تک بازیکنان آن کسب کنند، از علیرضا احسانى خواست 
تا پیگیر حقوق بازیکنان باشد. مســعودزاده با فرصت 
شناسى اش، انتظار خود و هم تیمى هایش را به گوش 

مدیرعامل باشگاه رساند. 
على احسانى البته به خوبى از نقش مهمى که پول در 
این سال ها در فوتبال ایفا مى کند و قدرتى که دارد باخبر 
است، براى همین به کاپیتان ذوب آهن قول همکارى 
در این زمینه را داد. او البته به تمهیداتى هم اشاره کرد 
که این باشگاه اندیشیده تا از این پس شاهد نباشیم که

 نهال هاى رشــد و نمو یافتــه در این تیم ریشــه دار 
اصفهانى، موقــع ثمردهى به راحتــى راهى تیم هاى 
پولدارتر و بزرگ تر شوند. احســانى گفت که از وقتى 
تارتار به ذوب آهن آمده با توجه به ویژگى بازیکن پرورى 
او، قرارداد بلندمدت با ده پانزده بازیکن از آکادمى ذوب 
بســته شــده و ابراز امیدوارى کرد که با اقدامات اداره 
حقوقى باشگاه در این زمینه از این پس با معضل جدایى 
اســتعدادهاى درخشان گاندوها به ســود سایر تیم ها 

مواجه نشویم.
در این روز، چند َتن از همین بازیکنان جوان مورد اشاره 
آقاى مدیر عامل که از تیم هاى پایه به جمع سبزپوشان 
اضافه شده بودند در تمرینات در کنار سایر بازیکنان تیم 
مشغول آماده سازى بودند. یکى از این جوانان چندین و 
چند بار به تنهایى دورتا دور زمین را دور زد و لحظه اى 
از انجام تمرینات باز نمى ایستاد و در آخر هم خودش را 
با «بوسو» (توپ تعادل) مشغول کرد. او حتى زمانى که 
همه بازیکنان زمین را ترك کرده بودند و به غیر از تک 
و توك خبرنگارى که مشغول گفتگو با قاسم حدادى فر 

بودند باز هم دست از تمرین کردن بر نمى داشت.
شــاید اگر او با همین فرمان پیش برود در آینده اى نه 
چندان دور همچون کاپیتان ســابق ذوبى ها یکى از 
مهره هاى ارزشــمند این تیم شــود. اما شاید برخورد 
باشگاه ها با پیشکسوتانى چون قاسم که به گفته خودش 
پیراهن تیم محبوبشان را به هیچ چیز نفروختند باعث 
شود نسل جوان راه دیگرى براى ادامه فوتبال خود اختیار 
کنند. پیراهن سبز ذوب آهن به غیر از قدیمى هاى این 
تیم و بازیکنان پایه انگار هواداران دیگرى هم در سراسر 
ایران دارد. شهرام ســاالرى، مهاجم تازه وارد این تیم 
یکى از این افراد است که گفته از بچگى عالقه داشته در 
ذوب آهن توپ بزند. او با دست باندپیچى شده در تمرین 
شرکت کرده و از همین حاال اسبش را براى رقابت با سایر 
فورواردهاى این تیم که برخالف این بازیکن سابقه بازى 

در لیگ برتر را دارند، زین کرده است. هیچ بعید نیست 
ساالرى مى خواهد با پشــتکار فراوان در تمرینات به 
سرمربى تیمش ثابت کند که بر خالف عقیده او، آشنایى 
نداشــتنش با جو رقابت هاى لیگ برتر اثر چندانى در 
عملکردش در میدان مســابقات نخواهد گذاشت. به 
نظر تارتار این بازیکن بــراى اینکه بتواند گلزنى هاى 
پرشمارش را در لیگ آزادگان در لیگ برتر هم تکرار کند 
و به سرنوشت عارف رستمى، مهاجم سابق گاندوها دچار 
نشود، باید بتواند از پِس مدافعان سرسخت این سطح از 

فوتبال برآید و کیفیت خودش را در بازى ها نشان دهد.
شهرام ســاالرى البته تنها بازیکنى نیست که از لیگ 
یک به ذوب آهن پیوسته اســت. آرمان اکوان، مدافع 
تازه وارد این تیم که شباهتش با شــهرام به اندازه اى 
اســت که هرکس آنها را نشناسد فکر مى کند برادرند، 
نیز فصل پیش در آرمان گهر بازى مى کرده اســت. او 
هم براى جلب اعتماد کادرفنى ذوب کار ســختى در 
پیش دارد. بدون شک این دو نفر به همراه امیرحسین 
جدى، محمدابراهیم رضازاده و احســون پنشنبه که 
جزو بازیکنان جدیدالورود این تیم اصفهانى هســتند 
براى حضور در ترکیب ثابت سبزپوشــان نســبت به 
قدیمى هاى این تیم باید بیشــتر تــالش کنند. چرا 
که گاندوها مصمم شــده اند با «کار، تالش ســخت 
و تعهــد» در کنــار هم «شکســت ناپذیر» شــده و 
ذوب آهن را به جایگاه اصلــى اش بازگردانند. هرچند 
هم آنها و هم سرمربى جوانشــان به خوبى واقفند که 
براى نیل به ایــن مهم باید چندین خوان نفســگیر را 
پشت ســربگذارند که از جمله دشــوارترین آنها مى 
توان به تیم هــاى پرمهره و رقباى َقَدر و اشــتباهات 
داورى اشاره کرد. البته مهدى تارتار معتقد است تیمش 
براى اینکه بتواند به جنگ ناداورى ها برود باید خیلى 
گردن کلفت تر از چیزى که هست، باشد و باید بازیکنانى 
در اختیار داشته باشد که هر کدام بتوانند نتیجه را تغییر 
بدهند که ایــن موضوع با توجه بــه بودجه ذوب آهن 

امکانپذیر نیست. 
سکاندار ذوبى ها با اذعان به اینکه در جمع شاگردانش 
براى مقابله با اشتباهات داورى آنچنان که باید و شاید 
بازیکن تأثیرگذار ندارد ابراز امیدوارى کرد که ســریال 
خطاهاى داورى امســال برخالف فصل گذشته براى 
تیمش ادامه دار نباشــد و به آنها آســیب نرساند. این 
موضوع نشــان مى دهد برخى مشــکالت حتى مى 
تواند تیــم «ذوب آهن» که طبق شعارنوشــته نصب 
شده در ورزشگاه ملت «همچون کوه آهن» هست را 

نیز خم کند.

عصر جدیدعصرگاهى در تمرین شاداب گاندوها

مرضیه غفاریان

بازیکــن بوشــهرى ســابق ســپاهان یکى از
 گزینه هاى مربیگرى در تیم سپاهان بود، مربى 
اى که در دوران فوتبالش سه بار با سپاهان قهرمان 
لیگ برتر شــد اما به نظر مى رســد حضور او در 
سپاهان و مربیگرى در این تیم منتفى شده است.

مهــدى کریمیــان فصل گذشــته با شــاهین 
بندرعامرى قهرمان گروه ب این مســابقات شد 
و به لیگ یک صعود کرد و به سبب دانستن زبان 
یکى از گزینه هاى مربیگرى باشگاه سپاهان براى 
کمک به ژوزه مورایس بود اما به نظر مى رســد 
حضور او در سپاهان و مربیگرى در این تیم منتفى 
شده است. به این خاطر که با اعالم باشگاه شاهین 
بندرعامرى این تیم در فصل جدید مســابقات با 
مربیگرى مهدى کریمیان شــرکت خواهد کرد. 
پیش تر قرار بود امتیاز این تیم به یزد واگذار شود 
اما با تالش هاى صورت گرفته از سوى استاندارى 
بوشهر قرار است شــاهین بندر عامرى به عنوان 
نماینده بوشــهر در  فصل جدید مسابقات لیگ 

یک شرکت کند.
انتظار مــى رود در روزهاى آتى یک مربى ایرانى 
به عنوان کمک به کادر فنى تیم سپاهان اضافه 
شــود. صحبت از حضور هادى عقیلى هم در این 
تیم شده بود و صحبت هایى با او صورت گرفت اما 
فعال باشگاه سپاهان در این زمینه تصمیم نهایى 

را نگرفته است.

حضور کریمیان در 
سپاهان منتفى شد

فدراســیون دوباره به یاد باقرى افتاده اســت او 
هم براى بازگشت شــرط دارد، مربى پرسپولیس 
4 میلیارد تومان مى خواهــد؛ یک میلیارد و 500 
میلیون تومان بابت طلب گذشته و 2 میلیارد و 500 

میلیون تومان براى قرارداد بعدى!
فراموش نکنید اولین تغییر مهم تیم ملى فوتبال 
ایران بعد از صعود زودهنگام به جام جهانى قطر 
حذف  کریم باقرى از فهرست مربیان بود. حمید 
اســتیلى مدیر تیم ملى کشورمان نیز به صراحت 
اعالم کرد که کریم باقرى بایــد بین تیم ملى و 

پرسپولیس یکى را انتخاب کند.
در این رابطه شنیده شد هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال به دلیل دستمزد نسبتا باالى کریم باقرى 
مخالف ادامه همکارى او با اسکوچیچ است. کریم 
باقرى نیز پس از بررسى الزم، پرسپولیس را براى 
ادامه فعالیت مربیگرى خــود انتخاب کرد و بى 

سروصدا از تیم ملى کنار کشید.
این در حالى بود که شنیده شد این چهره سرشناس 
با قرارداد و پاداش هــاى معوقه رقمى حدود یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان از فدراسیون فوتبال ( 

بخوانید تیم ملى طلبکار) است.
در همین ارتباط شــنیدیم حاال که فدراسیون به 
دلیل ضعف مدیریت دراگان اســکوچیچ دوباره 
به یاد باقرى افتاده اســت او هم شرط دارد. مربى 
پرســپولیس 4 میلیارد تومان مــى خواهد؛ یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان بابت طلب گذشته و 2 

میلیارد و 500 میلیون تومان براى قرارداد بعدى!

4 میلیارد رقم باقرى براى 
بازگشت به تیم ملى

ستاره فرانسوى در آســتانه توافق و پیوستن به 
سپاهان قرار دارد.

تیم فوتبال سپاهان که براى فصل جدید از ژوزه 
مورایس، سرمربى سرشناس پرتغالى روى نیمکت 
خود استفاده مى کند قصد دارد تیم قدرتمندى را در 
لیگ جدید ببندد و در این راستا چندى پیش رامین 
رضاییان را به خدمت گرفت که در اصفهان از او به 

عنوان بمب نقل و انتقاالتى یاد مى شود.
ولى ظاهراً بمب اصلى سپاهان هنوز منفجر نشده 
و به زودى شــاهد یک انتقال پر ســرو صداترى 

خواهیم بود.
چند وقتى اســت که رســانه هــاى ترکیه اى و 
فرانســوى از مذاکرات بافتیمبى گومیس، ستاره 
سابق الهالل عربستان با سپاهان خبر مى دهند و 
اگرچه مسئوالن باشگاه سپاهان هنوز واکنشى به 
این موضوع نشان ندادند ولى ظاهراً مذاکرات به 
خوبى پیش رفته و طرفین بر سر مبلغ یک میلیون 
دالر به توافق رســیده اند و اگر اتفاق خاصى رخ 

ندهد به زودى شاهد این انتقال خواهیم بود.
در این راستا ســایت «brospor» ترکیه نوشت: 
مدیران باشگاه ایرانى ســپاهان در حال مذاکره 
براى انتقال گومیس هستند و دستمزد یک میلیون 

دالرى براى این بازیکن آماده کردند.
بدین ترتیب به زودى باید منتظر این خرید گران 
قیمت و پر ســرو صدا از سوى مسئوالن سپاهان 
باشیم. گفتنى است به جز گومیس سپاهان با جذب 
دو بازیکن دیگر به کار خــود در نقل و انتقاالت 

پایان خواهد داد.

گومیس با یک میلیون دالر 
در سپاهان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید! خداونــد بــراى خوبــى ها مردمــى و بــراى حق، ســتون هاى 
اســتوارى و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد. هر گامى که در اطاعت 
بر مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروى 
آنها سخن مى گویند و دل ها با کمک آنها استوارند، براى یارى طلبان یاور و 
براى شفاخواهان شفادهنده اند. بدانید! بندگانى که نگاهدار علم خداوندند و 
آن را حفظ مى کنند و چشمه هاى علم الهى را جوشان مى سازند، با دوستى خدا 

موال على (ع)با یکدیگر پیوند دارند و یکدیگر را دیدار مى کنند.
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بدینوسیله شهردارى دستگرد در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر 
دستگرد در خصوص انجام فعالیت هاى خدماتى و پشتیبانى (فضاى سبز و خدمات 
شهرى و...) از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
شــرکت کنندگان در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى 
شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/05/09 مراجعه و تا تاریخ 1401/05/10 نسبت 

به تحویل اسناد به واحد حراست اقدام نمایند. 

آگهى مناقصه

اصغر رحیمى -شهردار دستگرد

چاپ دومچاپ دوم
عنوانردیف

انجام فعالیت هاى خدماتى و پشتیبانى (فضاى سبز و خدمات شهرى و...)1

م.الف  :1349259 

عملکرد 
شهردارى قهدریجان 

منطقه مرکزى
 سال 1400

عملکرد مصوب / اصالحیه شرح ردیف

ماموریت ها

86,557,652,337 88,654,830,000 کالبدى و شهرسازى 1

74,717,393,193 76,861,800,000  محیط زیست و خدمات
شهرى 2

7,655,108,425 8,062,800,000 ایمنى و مدیریت بحران 3

74,264,806,901 76,100,000,000 حمل و نقل و ترافیک 4

130,202,652,604 128,594,570,000 خدمات مدیریت 5

1,721,590,443 1,726,000,000 اجتماعى و فرهنگى 6

375,119,203,903 380,000,000,000 جمع کل ماموریت ها

0 0 ** تبصره پرداخت بدهى هاى قطعى شده سنواتى

عملکرد مصوب / اصالحیه شرح ردیف

درآمد ها

334,087,978,561 327,270,000,000 درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى 110000

2,459,055,615 2,160,000,000 درآمدهاى ناشى ازعوارض اختصاصى 
شهردارى  120000

966,800,499 815,000,000 بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى 
شهردارى 130000

6,101,667,190 5,910,000,000 درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى 140000

22,161,224,473 22,000,000,000 کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى 150000

4,501,506,817 4,245,000,000 اعانات،کمک هاى اهدائى و دارائى ها 160000

370,278,233,155 362,400,000,000 جمع کل درآمدها 100000

17,720,254,161 17,600,000,000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى 
سرمایه اى 200000

0 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى 300000

387,998,487,316 380,000,000,000 جمع کل منابع شهردارى

مبلغ وضعیت عملکرد شهردارى

12,879,283,413
 

 مازاد درآمد بر هزینه 
درآمد شهردارى نسبت به هزینه ها بیشتر بوده است

بودجه کل عمرانى و جارى سهم

عمرانى جارى

عملکرد مصوب / اصالحیه عنوان عملکرد مصوب / اصالحیه عنوان

219,615,521,783 224,400,000,000 مبلغ 155,503,682,120 155,600,000,000 مبلغ

59 59 درصد 42 41 درصد

سهم جارى و عمرانى کل بودجه در سطح ماموریت
سرجمع عمرانى جارى

عنوان
عملکرد مصوب / اصالحیه عملکرد مصوب / اصالحیه عملکرد مصوب / اصالحیه

86,557,652,337 88,654,830,000 86,374,707,337 87,100,000,000 182,945,000 1,554,830,000 کالبدى و شهرسازى
74,717,393,193 76,861,800,000 46,980,131,519 49,000,000,000 27,737,261,674 27,861,800,000 محیط زیست و خدمات شهرى
7,655,108,425 8,062,800,000 7,335,891,025 7,500,000,000 319,217,400 562,800,000 ایمنى و مدیریت بحران

74,264,806,901 76,100,000,000 74,264,806,901 76,100,000,000 0 0 حمل و نقل و ترافیک
130,202,652,604 128,594,570,000 4,659,985,001 4,700,000,000 125,542,667,603 123,894,570,000 خدمات مدیریت

1,721,590,443 1,726,000,000 0 0 1,721,590,443 1,726,000,000 اجتماعى و فرهنگى
0 0 0 0 0 0 تبصره پرداخت بدهى هاى قطعى شده سنواتى

مبلغ به حروف :سیصد و هفتاد و پنج میلیارد و صد و نوزده میلیون و دویست و سه هزار و نهصد و سه  ریال    مبلغ به حروف :سیصد و هشتاد و هفت میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و شانزده ریال

شهردارى قهدریجان

387,998,487,316 380,000,000,000 منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى

375,119,203,903 380,000,000,000 جمع کل مصارف شهردارى

0 0 مصارف سازمانها*،شرکتها و موسسات

0 0 کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

375,119,203,903 380,000,000,000 مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى

0 0 کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

0 0 منابع سازمانها*،شرکتها و موسسات گــزارش عملکــرد شــهردارى قهدریجــان در ســال 1400 
بــه اســتناد مــاده 71 قانــون شــهردارى هــا ارائــه عملکرد 
ــل جهــت اســتحضار  ــه شــرح جــدول ذی ســال 1400 ب

عمــوم شــهروندان ارائــه مــى گــردد

ارقام به ریالمصارفمنابع

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع نساجى ایرانیان مهر سپاهان  - سهامى خاص 
دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده   که رأس ساعت  00 :   09  صبح  
مورخه  10 /  05  / 1401  روز دوشنبه   به آدرس استان اصفهان - شهرستان نجف آباد - بخش 
مرکزي - دهستان جوزدان - روستا شهرك صنعتی نجف آباد 2-شهرك صنعتی نجف آباد 
2-خیابان شیخ بهایی-خیابان 7-پالك 2-طبقه همکف-  به کد پستى : 8585166347 

تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  :مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده   ساعت  00 : 09   صبح مورخه  10 /  05  / 1401 

 انتخاب مدیران 
انتخاب بازرسان

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  

  

آگهى دعوت 
شرکت صنایع نساجى ایرانیان مهر سپاهان     - سهامى خاص

 شماره ثبت 3208   شناسه ملى 14000224218

هیئت مدیره شرکت

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 18 ردیف از کاالهاى مستعمل و ضایعاتى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

  (آگهى مزایده نوبت دوم)

حمید شهبازى -شهردار سده لنجان 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/05/12 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر سده لنجان، میدان نیایش، شهردارى سده لنجان
wwww.sh-sedehlenjan.ir  Email: info@sh-sedehlenjan.ir        50002070000149 :سامانه پیامک

قیمت ردیف به ریالقیمت واحد به ریالتعداد / مقدارواحد اندازه گیرىشرح کاالردیف
500135,00067,500,000کیلوگرمضایعات قطعات پلى ایتیلن شکسته1
32,500,0007,500,000دستگاهمانیتور مستعمل قدیمى2
3036,0001,080,000کیلوگرمکارتن فله مقوائى ضایعاتى3
15500,0007,500,000عددصندلى ادارى در طرح هاى مختلف4
400106,00042,000,000عددسطل رنگ فلزى ضایعاتى 4 لیترى5
1,000102,000102,000,000کیلوگرمدرب ریلى مخصوص پارکینگ6
72,000,00014,000,000عددمیز ادارى چوبى مستعمل7
400110,00044,000,000کیلوگرمدرب و پنجره آهنى مستعمل8
82,500,00020,000,000عددمیز فلزى ادارى مستعمل9
500350,000175,000,000کیلوگرمدرب و پنجره آلومینیوم10
3,000112,000336,000,000کیلوگرمتابلو اعالنات به تعداد 1140
155,000,00075,000,000عددکمد فلزى بایگانى ادارى مستعمل12
140,000,00040,000,000عددمخزن گاز مستعمل سى ان جى بدنه تمام فلزى13
315,000,00045,000,000دستگاهچمن زن بنزینى 3 دستگاه14
5004,0002,000,000کیلوگرمالستیک ضایعاتى خودرو سبک و سنگین15
7,000108,000756,000,000کیلوگرمانواع آهن آالت ضایعاتى16
140,000,00040,000,000دستگاهیک دستگاه موتورسیکلت هوندا17
150150,00022,500,000کیلوگرملوله پلى ایتیلن ضایعاتى18

1,797,080,000 ریالجمع کل به ریال

م. الف:1353375 

چاپ اولچاپ اول

تلفن: 03145403100 – 03145403200 
فاکس: 03145400017 


