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درخواست عجیب از رئیسى 

انجماد یک شهر 
وسط تابستان!

پردیس سینمایى، میزبان
 «بى صدا حلزون»

فراخوان طراحى المان 
شهداى گمنام در باغبادران
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جام جهانى بهداشتى

در تور پشه

آسفالت ترانشه هاى افوس
 و محله ششجوان تا شهریور
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پرونده «درسا»؛ پرده دوم

جشن بزرگ در باغ نور
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ترك کردن 
ناگهانى قهوه با 

بدن چه مى کند؟ 

روى دیگر پشت بام خوابى در اصفهان
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حیات وحش در 
منازل و باغ شخصى 

اصفهانى ها!

اگر تا به حــال برایتان پیش آمده که با ســردرد 
شدیدى از خواب بیدار شوید، احتماًال مى دانید که 

یک فنجان قهوه  داغ و غلیظ مى تواند این درد 
را از بین ببرد. علتش آن است که قهوه عروق 

خونى درون مغز را منقبض مى کند...

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: طبــق قانون، خریــد و فروش، 
جابه جایى و نگهــدارى حیوانات حیات وحش در 

منزل و باغ شخصى ُجرم محسوب مى شود.
ســعید یوســف پور بابیــان اینکه نگهــدارى، 
خریدوفروش، جابه جایــى و نگهدارى حیوانات 
حیات وحــش و اجزاى بدن مــرده حیات وحش 
مانند تاکسیدرمى، شــاخ، گوشت، پوست، سم و 
پنجه آنها نیز غیرقانونى اســت، افزود: حیواناتى 
که نگهدارى آنها غیرقانونى اســت اهلى نیستند 

و وحشى به شمار مى آیند...
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وقتى اجاره هاى گران، پدیده بدمسکنى را به بار مى آورد

بازگشت احتمالى 
شهاب زاهدى به اوکراین

روزنامه نگار و مفسر فوتبال اوکراین اعالم کرد مهاجم ایرانى سابق زوریا و 
حال پوشکاش مجارستان آماده بازگشت به لیگ اوکراین است و مى تواند 

بهترین گزینه براى خط حمله تیم شاختار دونتسک باشد.
«ویکتور واکو» مفسر، روزنامه نگار و کارشناس ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

عجیب ترین 
زعفرانى که تا 
کنون دیده اید!

میزان تولید گردوغبار در اصفهان 50تا 65 ُتن در هکتار است
دیدگاه هاى 2 استاد دانشگاه صنعتى درباره روند بیابان زایى در اصفهان
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کاوه رضایى- استقالل؛
 آرى یا نه؟

قبوض برق چند میلیونى براى الکچرى نشین ها معرفى بهترین آنتى ویرو س هاى سال 2022 جهان نما مقاصد صادرات محصوالت کشاورزى استان اصفهانتکنولوژى تغییر شرایط نورافکن پس از توافق حاج صفى و سپاهاناستان ورزش

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مزبور و یا نمایندگان قانونى 
آنها با رعایت مفاد اساســنامه شرکت دعوت میشــود در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده  شرکت دقیق آزمون شکن لنجان (سهامى خاص) در 
ساعت 08:00 صبح روز چهارشــنبه   1401/04/22 در محل شرکت برگزار 

مى گردد،حضور بهم رسانند.
**دستور جلســه مجمع عمومى فوق العاده در ســاعت 08:00 ص بح ،

مورخ 1401/04/22
1.انحالل شرکت 

2.سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شرکت دقیق آزمون شکن لنجان 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 3336 و شناسه ملى 14008585720

هیأت مدیره شرکت دقیق آزمون شکن لنجان (سهامى خاص)

آگهى مناقصه عمومى 02-02-1401 (مرحله دوم)

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

شرح مکان مدت قرارداد نوع موضوع مناقصه 

جابجایى و حمل اجناس 
و کاالهاى موجود در انبار 
فروشگاه مواد غذایى

داخل زندان مرکزى 
اصفهان و اردوگاه 

کاردرمانى اسدآباد مبارکه
یک سال

دو دستگاه وانت نیسان و 
مشابه (مدل 91و باالتر )  تأمین خودرو بدون 

راننده 
 یک دستگاه وانت مزدا 2000و 

مشابه (مدل 91وباالتر)

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد شــرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه 1401/04/15  به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان اصفهان واقع در اصفهان ، اتوبان ذوب آهن، جنب 
زندان مرکزى مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 37872096-031 و 37872018  تماس 

حاصل نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان 

اصفهان مى باشد.  پاکت ها در روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد تأمین خودرو به شــرح ذیل را از طریق مناقصه عمومى به 
متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

ســردرد  با
مى دانید که 

این درد 
 عروق 
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؟ه نایىى یا نه؟ نه؟ىى یا نه؟ىى یا ى یا نه؟ى

باز
شهابز
رروزنامه نگار و مفسر فوتب
حال پوشکاش مجارستا
بهترین گزینه براى خط
ر «ویکتور واکو» مفسر،

ین 
که تا 
ه اید!

سالروز شهادت حضرت جواداالئمه (ع) تسلیت باد

افزایش حساسیت ها در استان بعد از حادثه متروپلافزایش حساسیت ها در استان بعد از حادثه متروپل

آخرین اخطار به مالکان ساختمان هاى ناایمن اصفهانآخرین اخطار به مالکان ساختمان هاى ناایمن اصفهان



0202جهان نماجهان نما 4352پنج شنبه  9 تیر  ماه   1401 سال نوزدهم

دستگیرى عامل کالهبردارى
 از 3000 نفر 

قبوض برق چند میلیونى 
براى الکچرى نشین ها 

خبرخوان
درخواست عجیب 

 از رئیسى 
  نصف جهان| نامــه هــاى مردمى که 
در ســفرهاى اســتانى رئیس جمهور خطاب 
به او نوشــته مى شــود شــامل همه چیز مى 
شــود. جدیدترین تصویرى که از یکى از این 
نامه ها در فضاى مجازى دســت به دست مى 
شود مربوط به نامه یک مادر به رئیسى است که 
اگر چه معلوم نیست او ساکن کدام استان است 
اما خواسته اش از رئیس جمهور مورد بى سابقه 
اى است. او خطاب به رئیسى نوشته: «از زبان 
یک مادر، لطفًا پسرانى که ازدواج نمى کنند [را] 

یا جریمه کنید یا زندانى.»   

انجماد یک شهر
 وسط تابستان!

  نصف جهان |نام «افغانســتان» با درد 
و رنج گره خورده اســت. تا بوده در این کشور 
جنــگ و خونریزى حاکــم بوده و کشــتار و 
ویرانى و خرابى ترجیع بنــد زندگى مردم این 
ســرزمین. اما ظاهراً طبیعت هم با افغانستان 
سر ناسازگارى برداشته اســت. هفته گذشته 
زلزله و سیل خســارات مالى و جانى زیادى در 
این کشور بر جاى گذاشت اما در عجیب ترین 
اتفاق طبیعى، مقامات طالبان اعالم کردند که 
در پى بارش سنگین برف در پنجشیر خسارات 
هنگفت مالى به مردم این والیت وارد شــده 
است. براثر بارش برف در شهرستان هاى پریان 
و آبشار، 470 رأس دام تلف و 200 هکتار زمین 
تخریب شده است. فکر کنید برف و یخبندان در 
گرم ترین فصل سال! افغانستانى ها چه چیزها 

که ندیده اند.

جام جهانى
 بهداشتى

  نصف جهان|  در حالى که تنها چند ماه 
تا برگزارى جام جهانى قطر زمان باقى اســت، 
نگرانى هایى از بابت شــیوع ویروس کرونا در 
هنگام برگزارى این مســابقات ابراز مى شود. 
جام جهانى به میزبانى هر کشورى که برگزار 
شود انبوه تماشاگر را از سراسر جهان به کشور 
میزبان سرازیر مى کند که مى تواند باعث شیوع 
بیمارى هاى ویروسى شود. این در حالى است 
که مدیر بخش اورژانس ســازمان بهداشــت 
جهانى اطمینــان خاطر داده اقدامات کشــور 
قطر براى مهار ویروس کرونــا موفقیت آمیز 
خواهد بــود. به گفته «مایکل ریــان»، قطر با 
این ســازمان جهانى در ارتباط نزدیک است تا 
جام جهانى به بهترین شکل بهداشتى برگزار 

شود.

پرونده«درسا»؛
 پرده دوم 

درگذشــت    نصف جهان |ماجــراى 
«درسا»، دختر 2 ســاله را که یادتان هست؟ 
درســا همان دختربچه اى است که وقتى یک 
راننده اتوبوس شرکت واحد تهران چرخ هاى 
آمبوالنسى که قرار بود او را به بیمارستان منتقل 
کند پنجر کرد، درسا جانش را از دست داد. این 
راننده فعًال در بازداشت است و کار پرونده اش 
پیش مى رود اما اتفــاق جدید، مواجهه والدین 
درسا با پزشــکى اســت که گفته مى شود در 
وخامت حال این دختربچه دو ساله نقش اصلى 
را داشته است. این خانم دکتر که به جز والدین 
درسا، تاکنون مورد شکایت چند خانواده دیگر 
هم قــرار گرفته، در دادســراى انتظامى نظام 
پزشــکى تهران حاضر شــد تا به پرونده اش 
رسیدگى شــود. آنطور که در خبرها آمده این 
پزشک به محض ورود به دادسرا مورد توهین و 
اعتراض والدین شاکى قرار گرفت اما از آسیب 
زدن به کودکان ابراز پشیمانى یا دلجویى نکرد. 
قرار است درباره ابطال یا عدم ابطال جواز این 

پزشک به سرعت تصمیم گیرى شود.

ماست روحانى
ماست رئیسى!

فعال سیاسى اصولگرا، رئیس بانک    برترین ها |
مرکزى را به مقایسه میدانى نرخ تورم دولت هاى قبلى و 
فعلى دعوت کرد. محمد مهاجرى نوشت: بانک مرکزى، 
هى میزان تــورم در دولت قبل را باال مــى برد و هى 
مى گوید االن تورم خیلى کم شده و اوضاع گل و بلبل 
است. محتاج جنگ نیست برادر! رئیس بانک مرکزى 
یک توك پا تشریف ببرد دم مغازه ماست بندى محله و 
بپرسد: ماست روحانى سطلى چند بود؟ ماست رئیسى 

سطلى چند است؟ نرخ تورم دستش مى آید.

تولید فوالد خوزستان از 
سرگرفته شد 

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در مورد    ایلنا|
آخرین وضعیت این کارخانه پس از حمله سایبرى گفت: 
در حال حاضر تولید ما پابرجاســت. امین ابراهیمى در 
مورد میزان خسارت بر این کارخانه گفت: خوشبختانه 
آسیب جانى و مالى نداشتیم و فقط از ارگان هاى مختلف 
پاى سیستم هستند تا عملیات پایش را انجام دهند. از 
همین رو، تنها مجبور شدیم چند قطعه تعویض کنیم 
تا مشکوك با آلودگى نباشد. ابراهیمى در مورد شایعه 
تعطیلى این کارخانه نیز گفت: متأسفانه کانال تلگرامى 
ما نیز هک شد و در واقع مطالب توسط خود هکر بارگذار 

شد که البته االن در اختیار ماست. 

درخت هزارساله را خشکاندند
  رکنا | شهر باستانى حریره، این روزها در کیش 
حال و روز آنچنان خوشى ندارد. در نزدیکى این شهر 
تاریخى درخت کهنسالى وجود دارد که روزگار آن هم 
ناخوش است.  آراسته اطهرى، تور لیدر با اشاره به اینکه 
در نزدیکى این شهر تاریخى درخت کهنسالى به نام لور 
یا انجیر بنگالى وجود دارد که با بى تدبیرى یک انسان، 
بخشى از آن خشک شده اســت، مى گوید: دو سالى
 مى شود یک نفر با ریختن گازوئیل باعث شد بخشى از 
این درخت500 تا هزار ساله خشک شود. البته امید است 

که این درخت مجدداً جان بگیرد.

پیشرفته ترین کشور
مى شویم 

حجت االسالم والمسلمین    خبرگزارى حوزه |
علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه گفت: با وجود 
تمام مشکالت تحریم ها، تهدیدها و ضعف هاى داخلى، 
ایران تنها کشورى است که مســیر قدرت را در تمام 
عرصه هاى سیاســى، اقتصــادى و... تصاعدى طى 
مى کند؛ در آینده ایران پیشــرفته ترین کشــور جهان 

خواهد بود.

ساالد ایرانى ها جهانى شد
  برترین ها |در اقدامى جالب و قابل توجه، صفحه 
رسمى مجله «نیویورك تایمز کوکینگ» در اینستاگرام 
ساالد شیرازى را به عنوان یک پیش غذاى خوشمزه و 
متفاوت به مخاطبان خود معرفى کرده اســت. ساالد 
شیرازى، به عنوان یک ســاالد ملى در ایران شناخته 
شده است که متشکل از گوجه، خیار، پیاز و ادویه هاى 

مختلفى است.

حواشى سفر حِج 
آقاى استاندار

  فارس| روابط عمومى استاندارى خوزستان به 
دنبال حواشى سفر اخیر اســتاندار نوشت: ثبت نام حج 
تمتع اســتاندار خوزســتان به صورت شخصى بوده و 
در ســال 86 مانند همه افراد عادى ثبت نام از طریق 
واریز وجه در سامانه مربوطه انجام شده است. استاندار 
خوزستان براى طوالنى نشدن سفر، پس از انجام اعمال 
واجب حج، با اولین پروازهــاى کاروان هاى حجاج به 
کشور برمى گردد. معاون اقتصادى استاندارى خوزستان 
به عنوان کفیل تا بازگشت استاندار خوزستان به صورت 

تام االختیار مسئولیت امور محوله را بر عهده دارد.

جانشــین ســازمان اطالعات فرماندهــى انتظامى از 
دســتگیرى متهمى که صدها میلیارد تومــان در حوزه 
رمزارز از شهروندان در نقاط مختلف ایران کالهبردارى 
کرده بود، خبر داد.سردار علیرضا لطفى اظهار کرد: در پى 
کالهبردارى هاى میلیاردى رمزارز از شهروندان موضوع 
رسیدگى به پرونده در دستور کار تیمى از سربازان گمنام 
امام زمان(عج) سازمان اطالعات فراجا قرار گرفت. وى 
افزود: در گام نخست، مأموران سازمان اطالعات فراجا 
تحقیقات ابتدایى را آغاز کردند و در بررسى ها متوجه شدند 
متهم در فضاى مجازى با خرید و فروش صورى رمزارز از 
3000 نفر به ارزش صد ها میلیارد تومان در نقاط مختلف 

ایران کالهبردارى کرده و متوارى شــده است.جانشین 
ســازمان اطالعات فراجا تصریح کرد: بنابرحساســیت 
موضوع مأموران اطالعات ســازمان فراجــا وارد عمل 
شدند و با رصد هاى اطالعاتى  گسترده مخفیگاه متهم 
متوارى را در استان تهران شناسایى کردند. سردار لطفى با 
بیان اینکه متهم چندین ماه متوارى و تحت تعقیب دیگر  
ضابطین قضایى قرار داشت اظهار کرد: تحقیقات ادامه 
داشت تا اینکه، صبح روزسه شنبه سربازان گمنام سازمان 
اطالعات فراجا پس از دریافت این اطالعات مهم با کسب 
مجوز هاى الزم قضایى راهى محل مورد نظر شدند و در 

یک عملیات منسجم متهم را دستگیر کردند. 

بررسى آمار مصرف برق در خرداد ماه سال جارى نشان 
مى دهد که در این ماه، 80 درصد مشترکان خانگى برق

مصرفى زیر الگو داشته اند و به عبارتى 80 درصد جامعه 
خوش مصرف هســتند.10 درصد مشترکان خانگى، تا 
1/5 برابر الگوى تعیین شده، به مصرف برق پرداخته اند 
و 10 درصد مشترکان نیز بیش از 1/5 برابر الگو، مصرف 
کرده اند.4 درصد از مشترکان خانگى که بیش از 2 برابر 
الگو، در خردادماه امسال مصرف برق داشته اند، حدود 
یک میلیون و 200 هزار مشــترك خانگى هستند. از 
این تعداد خانوارهاى پرمصرف، حدود 2 هزار مشترك 
بسیار پرمصرف هستند که در دوره هاى گذشته (سال 

قبل) اغلب مصارفى 20 تا 70 برابر الگوى تعیین شده 
داشــته اند و در آن زمان، قبوض 5 میلیون تومانى برق 

دریافت مى کردند.
با افزایش تعرفه برق پرمصرف ها که از ابتداى بهمن ماه 
سال گذشته عملیاتى شد، آن دسته از مشترکان بسیار 
پرمصرف که تعداد آنها در مقایســه با دیگر مشترکان 
بسیار کم است، با قبوض باالى 10 تا 15 میلیون تومانى 
برق مواجه خواهند شــد، در واقع اگر این مشــترکان، 
در تیرماه و مردادماه ســال جارى، بخواهند مصارفى 
اسراف گونه همچون سال هاى قبل داشته باشند، باید 

منتظر قبوض چندمیلیون تومانى برق باشند.

دو نرخى ســازى و دریافت هزینه اقامت گردشــگران 
خارجى در هتل ها کــم بود، بلیــت پروازهاى داخلى 
را هم از آنهــا بــه دالر مى گیرند، تصمیماتــى که با 
روح مهمان نوازى ایرانیان و رعایــت حقوق اخالقى 
گردشــگران خارجــى در تضاد اســت و بــه صنعت 

گردشگرى کشور آسیب خواهد زد.
تغییر مبنــاى دریافت قیمــت بلیت هواپیمــا از اتباع 
غیرایرانى از ریال به دالر، اگر چه تصمیمى اســت که 
از سال گذشته برخى شــرکت هاى هواپیمایى انجام 
مى دهند، اما ابالغ رسمى آن به شرکت هاى هواپیمایى 
از چند روز پیش، از آن نوع تصمیماتى است که صنعت 
گردشگرى را که به تازگى بعد از فروکش کردن کرونا 
به اتاق احیا بازگشته، مجدد به ُکما خواهد برد؛ تصمیمى 
که باعث خواهد شد در بازار پر رقابت گردشگرى منطقه، 
ایران از فهرســت انتخاب براى مقصد سفر حذف یا در 

رده هاى پایین تر سقوط کند.
تصور کنید بعد از ســاعت ها پرواز به فرودگاه مقصد در 
کشورى دیگر رســیده اید، با چندین چمدان و خسته؛ 
سوار تاکسى شــده اید و مى خواهید از فرودگاه به یک 
هتل براى اقامت بروید؛ راننده تاکسى متوجه مى شود 
ایرانى هستید، گردشگر و غریب، کرایه را چند برابر از 
شــما مى گیرد، در هتل، قیمت هاى انواع اتاق ها روى 
تابلو نوشته شده اســت، هزینه اقامت براى گردشگر 
خارجى چند برابر هزینه اقامت شهروندان همان کشور 
اســت، حتى پول یک بطرى آب یا یک شام ساده را با 
شما متفاوت و بیشتر حســاب مى کنند، چه احساسى 

دارید؟
در ادامه سفر چند روز بعد براى گردش به یکى دیگر از 
شهرهاى آن کشور سفر مى کنید، هزینه بلیت هواپیما 
را هم متفاوت و چند برابر بیشــتر از شما - فقط از شما 
و دیگر گردشــگران خارجى- مى گیرند، در حالى که 

صندلى و خدمات حین سفر با سایر مسافران داخلى آن 
کشور یکسان است؛ چه احساسى نسبت به گردشگرى، 
فرهنگ عمومى و مجریان ســفر در آن کشور به شما 
دست مى دهد؟ قبل از محاسبه هر چیزى، از پایه و ارزش 
پولى تا تورم و چندین فاکتور دیگــر اقتصادى، اولین 
تصویر و برداشت ذهنى از کشور مقصد، حس تبعیض 
و تفاوت نسبت به شما با سایر شهروندان و مسافران در 
پذیرایى و احترام و رسم میهمان نوازى است که از اصول 

استاندارد جهانى صنعت گردشگرى است.
تصور این حس ناخوشــایند را به نرخ هــاى متفاوت 

موزه ها و اماکن تاریخى زمانى که در کنار شــهروندان 
آن کشور وارد موزه اى مى شوید تعمیم دهید؛ این نوع 
روش دو نرخى سازى و تفاوت قیمت، اگر چه شاید در 
معدود کشورهایى در جهان دیده شــود، یقینًا واکنش 
منفى گردشــگران و حس نامطلوبى از تفاوت با سایر 
شهروندان را در سفر به این مناطق براى شما به همراه 
خواهد داشت، معموًال گردشگران از چنین مراکزى که 
ورودیه هاى دو نرخى دارنــد بازدید نمى کنند و اگر هم 
پرداخت کنند جزو نقاط منفى ســفر خود حتمًا با سایر 
هموطنان خود و گردشــگرانى که تمایل دارند به آن 

کشور سفر کنند به اشتراك مى گذارند.
نگاه صرفًا منفعت محور به کســب درآمد از گردشگر 
خارجى آن هم بدون ارائه خدمات متمایز و موجه، عدم 
توجه به راهکارهاى خالق مدیریتــى براى کاهش و 
تعدیل هزینه ها، مبناى این نوع تصمیمات اســت، این 
در حالى است که این شــیوه غیر مرسوم غیر اخالقى 
اســت و اصل میهمان نوازى را که برند سنتى میزبانى 
ایرانیان اســت دچار خدشــه کــرده و مهمان نوازى 
صنعتى گردشــگرى ایران را با شــبهه و ابهام، مواجه 

خواهد کرد.

هزینه بلیت هواپیما هم براى گردشگران خارجى دالرى شد!

برند مهمان نوازى ایران در خطر است

بعد از انتشار خبر حذف چهره هایى مثل احسان علیخانى 
و مهران مدیرى و سپردن برنامه ها به چهره هاى جدید، 
حاال چند روزى است زمزمه هایى درباره پایان برنامه 
«خندوانه» براى همیشــه به گوش مى رسد. آیا واقعًا 

«خندوانه» به زودى تعطیل خواهد شد؟
ماجراى تعطیلى «خندوانــه» از زمانى کلید خورد که 
على نصیریان مهمــان این برنامه بود و در بخشــى 
از صحبت هایش از رامبد جوان پرســید:  «شــنیده ام 
برنامه ات دارد تمام مى شود». رامبد گفت فصل هشتم 
«خندوانه» رو به پایان است و قسمت آخر این برنامه 
شنبه هشتم مرداد، یعنى دو روز مانده به محرم به پایان 
مى رســد. با اینکه او از پایان فصل هشتم صحبت به 
میان آورد اما این شــائبه قوت گرفت که «خندوانه» 

واقعًا تعطیل مى شود.
پیش از این ماجرا محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم 
در تاریخ 23 خرداد با خبرگزارى تســنیم مصاحبه اى 
انجام داد که بیشتر روى این مسئله صحه گذاشته شد. 
او اشاره اى به حذف همیشگى «خندوانه» نکرد اما در 
عین حال تأکید کرد منتظــر برنامه حتى پس از پایان 
ماه صفر نباشید. خوشرو در پاسخ به اینکه «خندوانه» 
و «دورهمى» بعــد از ماه صفر به آنتــن برمى گردند، 
گفت: «شاید زمان استراحتشــان قدرى بیشتر شود، 
اتفاقًا تقاضاى "خندوانه" زمان بیشــتر پخش اســت؛ 
به طور معمول هم وقتى گروه برنامه ساز تعداد زیادى 
برنامه مى ســازد قبل از هرچیز به استراحت نیاز دارند 
و بعد به طراحى جدید فرم و محتوا مى اندیشند، چون 

پشت سرهم روزى چند تا برنامه ساخته اند تا به تعهدات 
خودشان عمل کنند.»

نکته بعدى اینکه رامبد جوان تعهد دارد بالفاصله بعد 
از پایان فصل هشــتم، فعالیت فیلمسازى اش را از سر 
بگیرد. البته تجربه نشان داده که رامبد همیشه در کنار 
ساخت «خندوانه»  فیلم و سریال هم ساخته و مشکلى 
وجود نداشته به همین دلیل هم به نظر مى رسد مسئله 
بیشتر به این ربط دارد که شنیده مى شود تیم مدیریتى 
حاکم بر تلویزیون تمایلى به ادامه این برنامه در شکل 

و شمایل کنونى ندارد.
عالوه بر موضع دو پهلوى مدیر شبکه نسیم، ماجراى 
تعطیلى دائمــى «خندوانه» یک دلیــل فرامتن هم 
دارد و آن تجربیات مشــابه اســت. نمونه اش برنامه 

«نود» که مدیر شــبکه 3 گفته بود این برنامه تعطیل 
نخواهد شــد و شــد! تجربه دیگر، از حذف ســروش 
صحت مى آید که قرار است «کتاب باز» بدون حضور 
او روى آنتن برود. شــاهد دیگر ماجــرا، عدم تکذیبیه 
تلویزیون بعد از انتشار خبر حذف مهران مدیرى، رضا 
رشیدپور و احسان علیخانى اســت. پیش تر در خبرها 
خواندید کــه «دورهمى» و «عصــر جدید» مى مانند 
اما تالش تیم جدیــد مدیریتى تلویزیون این اســت 
تا ســکان را در اختیار مجریانى دیگر بســپارد. درباره 
«خندوانه» شــایعه اى دربــاره نگه داشــتن برنامه و 
حذف جوان رســانه اى نشده اما بر اســاس نشانه ها 
مى توان پى برد که قرار اســت این برنامه به طور کلى 

حذف شود.

پایان رامبد جوان هم نزدیک است؟ 

آرمان کیانى
روزنامه «فرهیختگان» گزارشى عجیب درباره فروش برخى 
کاالهاى تقبلى در متروى تهران منتشر کرده است. در بخشى 
از این گزارش  به نقل از خبرنگار این روزنامه آمده: «یک دختر 
دستفروش بطرى اى که داخلش مایع نارنجى رنگى است را 
روى دستش باال گرفته و باز کرده و ادعا مى کند زعفران است 
و همزمان با تکان هاى محکم بطرى بلندبلند مى گوید: «این 
همه پول زعفرون مى دید، اگــه از این گل  زعفرون ها ببرید 
همون عطر و طعم رو میده البته با هزینه کمتر» و در بطرى رو 
مى بندد و تند تند شروع مى کند به تکان دادن و تبلیغ کردنش 
و به نوعى شلوغ کردن فضا. در همان چند دقیقه عطر مالیم 
زعفران در فضا پیچیده و کم کم خانم ها براى خرید ترغیب 

مى شوند.»
خبرنــگار «فرهیختگان» آنگاه به زن میانســالى اشــاره 
مى کند که در کنار او ایســتاده و راز زعفــران هاى ارزان را 
براى این خبرنگار  برمــال مى کند: «دروغ مــى گه خانم. 
پوست گوجه فرنگى رو آسیاب مى کنن رنگ مى زنن به جاى 
زعفرون، تو اون شیشه هم یه کم زعفرون ریختن که عطرش 
پخش بشه وگرنه کجا یک دهم قیمت اصلى زعفرون میدن، 

حاال گلش، ریشه اش، یا هر جاش.»

ششــمین دوره اجالس کشورهاى ســاحلى دریاى 
خزر درحال برگزارى اســت تا بازهم موضوع میزان 
سهم ایران و کشورهاى حاشــیه دریاى خزر از این 

دریا مطرح شود.
ماجراى سلســله نشست هاى کشــورهاى ساحلى 
دریاى خزر زمانى شــروع شــد که تنها پنج روز از 
تیر 1370 گذشــته بود و جمهورى سوسیالیســتى 
شــوروى با اعالمى رسمى منحل شــد تا درپى آن 
جمهورى هــاى جدیــدى از جمله چهار کشــور در 
کناره هاى دریاى خزر (روسیه، جمهورى آذربایجان، 
قزاقستان و ترکمنستان) تأسیس شود و به دنبال آن 

بحث تعیین سهم هریک از این چهار کشور در کنار 
ایران آغاز شود.

خزر، 6500 کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، 5843 
کیلومتر متعلق به شوروى بود و تنها 657 کیلومتر آن 

براى ایران است.
روح ا... مدبر، کارشناس مســائل اوراسیا در این باره 
مى گوید: در بحث تقســیم سهم دریاى خزر موضوع 
ما با طرف روس حل شده اســت و اندك اختالفات 
باقیمانــده میان ایران بــا جمهــورى آذربایجان و 

ترکمنستان است. 
حل مسئله سهم هر کشور از جمله ایران از دریاى خزر 

طبق آنچه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
در نشســت با همتایان خود یک روز قبل از برگزارى 
این دور از اجالس تعیین خطوط مبدأ نامید مى تواند به 
توسعه ابر پروژه هایى مثل کریدور شمال جنوب منجر 

شود که بیش از دو دهه معطل مانده است.

«باشــگاه خبرنگاران جــوان»، رســانه نزدیک به 
صداوســیما به نقل از یک متخصص قلب و عروق 
روسى  ادعاى عجیبى را درباره اســتفاده از کراوات 

مطرح کرده است.
در بخشى از خبر منتشر شــده ادعا شده است: یک 
متخصص قلب و عروق معتقد است که بستن کراوات 
مى تواند باعث بروز ســکته مغزى شود. «والدیمیر 

خروشــچف»، متخصص قلب و عروق در روســیه 
مى گوید که یک کراوات محکم و ســفت مى تواند 
در هواى گرم باعث سکته شود. خروشچف در یک 
مصاحبه رادیویــى توضیح داد که کــراوات باعث 

اختالل در رسیدن جریان خون به مغز مى شود.
این پزشــک متخصص گفت: شــاید کنار گذاشتن 
کراوات براى بسیارى از مسئوالن و بازرگانان دشوار 

باشد، اما مى تواند براى سالمتى بسیار مضر باشد؛ زیرا 
سفت شدن روى گردن آن بسیار مضر است و منجر 
به جریان خون ضعیف به مغز مى شود. او گفت: وقتى 
در تابستان کراوات را محکم و سفت مى کنند، ممکن 
است عواقب جدى به دنبال داشته باشد؛ زیرا منجر 
به جریان خون شریانى ضعیف به مغز و جریان خون 

وریدى به قلب مى شود.

ادعاى عجیب درباره خطر بستن کراوات براى انسان!

باالخره سهم ایران از دریاى خزر چقدر است؟ عجیب ترین
 زعفرانى که تا کنون 

دیده اید!
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آخرین اخطار به مالکاِن 
ساختمان هاى ناایمن اصفهان

مقاصد صادرات محصوالِت 
کشاورزى استان اصفهان

زمان بازگشت اولین گروه 
زائران اصفهانى

رئیس سـازمان حج و زیارت اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکه روز یکشنبه 26 تیر اولین گروه زائران خانه خدا 
از سـاعت 8 و 45 دقیقه وارد اصفهان مى شوند گفت: 
آخرین پرواز بازگشـت زائـران دوم مرداد سـاعت 3 و 
40 دقیقه بامداد خواهـد بود. علیرضـا صادقى افزود: 
زائران روزانه با دو پرواز از سـرزمین وحى به اصفهان 
وارد مى شوند. وى با اشاره به اعزام 4 هزار نفر در قالب 
31 کاروان به حـج تمتع گفت: از این تعـداد دو هزار و 
300 نفر از زائـران خانه خـدا زنان و هـزار و 700 نفر 

مردان هستند.  

نقره داغ شدن 
یک فروشگاه  بزرگ 

ایـن روز هـا تخقیف هـاى غیـر واقعى شـگرد برخى 
فروشـگاه هاى زنجیره اى بـزرگ بـراى فریب مردم 
شده است. تیم بازرسى سازمان صمت و قاضى شعب 
چهارم تعزیرات حکومتى در بررسـى قیمت هاى یک 
فروشگاه بزرگ زنجیره اى و نام آشنا در اصفهان متوجه 
تخفیف هاى غیر واقعى شـدند. قاضى شـعبه چهارم 
تعزیرات حکومتـى با بیـان اینکه گران فروشـى هم 
تخلف دیگر این فروشگاه زنجیره اى بزرگ بود، گفت: 
پس از بازرسى ها این فروشگاه به 213 میلیون تومان 
جریمه نقدى و نصب بنر تخلف اقتصادى محکوم و در 

نهایت هم پلمب شد.

بازسازى رویدادِ
غدیرخم در اصفهان 

دبیر اجرایى سـتاد بازسـازى واقعه غدیرخم از اجراى 
نمایشـى به مناسـب همین روز در سـال جـارى خبر 
داد. جواد الهى فر اظهار کرد: رویدادى که در هجدهم 
ذى الحجـه اتفـاق افتـاده اسـت از طـواف کعبـه تـا 
خطبه خوانى غدیر، به شـکل نمایش درآمده اسـت و 
در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. الهى فر گفت: 
این برنامه بیست وهفتم تیرماه از ساعت 17 در محل 
خیابان امـام خمینـى (ره)، ورودى عاشـق آباد، جنب 
پایانـه اتوبوس رانى برگزار خواهد شـد. این نمایش با 

استفاده از 130 هنرور اجرا خواهد شد.

آتش در کارگاِه
 فندك پرکنى  

با اقدام سریع و به موقع آتش نشـانان، حریق انبار گاز 
در کارگاه فندك پرکنى مهار شد. سخنگوى سازمان 
آتش نشـانى و خدمات ایمنـى شـهردارى گفت: این 
حریـق در سـاعت 11 و 49 دقیقه روز سـه شـنبه به 
سامانه 125 اعالم شـد و آتش نشـانان با اقدام سریع 
و صحیح آتش را مهار و سیلندر هاى گاز را از محوطه 
حریق خارج کرده و از سرایت شعله به دیگر نقاط انبار 
که حجم زیادى از کپسول هاى گاز در آن وجود داشت، 
جلوگیرى کردند. در این حادثه دو نفر مصدوم و با درجه 

سوختى سطح دو به بیمارستان منتقل شدند.

کیفیت زعفران اصفهان 
مدیر امور سـرمایه گذارى سـازمان جهاد کشـاورزى 
اسـتان اصفهان گفـت: شـاخص ترین گیـاه دارویى 
تولیـدى اسـتان اصفهان زعفران اسـت کـه ضریب 
کیفیـت بیشـتر از محصوالت اسـتان خراسـان دارد. 
على شـریفى اظهار کرد: به رغم مشـکالت ناشى از 
خشکسالى و کم آبى بخش کشاورزى استان اصفهان 
در تأمین شـاخصه امنیـت غذایى براى مردم اسـتان 
نقش مؤثـرى در ضریب امنیـت غذایى کشـورى بر 

عهده دارد.

مهمترین مزیِت
 پروانه الکترونیکى 

 رئیس هیئت مدیره انبوه سازان استان اصفهان گفت: 
با توسعه صدور الکترونیکى پروانه ساختمان، موضوع 
مهم چابک سـازى در راستاى منافع سـه ضلع مثلث 
انبوه سازان و سـازندگان، نظام مهندسى و شهردارى 
اتفاق خواهد افتاد. مهدى جعفرپیشه اظهار کرد: یکى از 
مزیت هاى راه اندازى سامانه صدور الکترونیکى پروانه 
ساختمانى امکان ثبت درخواست 24 ساعته در هفت 

روز هفته توسط شهروندان است.

نصف جهــان  فیلم برگزیده «بــى صدا حلزون» 
به کارگردانى بهرنگ دزفولى زاده، نویســندگى 
محمدرضا رهگذر و تهیه کنندگى مرتضى شایسته 
امروز در پردیس سینمایى ســیتى سنتر با حضور 
کارگردان و بازیگر این فیلم هانیه توسلى به طور 
خصوصى اکران مى شــود. ایــن فیلم محصول 
سال 1398 و برگزیده هشــتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر در بخش نگاه نو بوده اســت. این فیلم 

با بازیگرى هانیه توســلى به ماجراى زندگى زنى 
مى پردازد کــه بین احســاس و منطقش در حال 
تصمیم گیرى است. بهرنگ دزفولى زاده، کارگردان 
این فیلم، ضمن تشــکر از همه انتقادات و لحاظ 
کردن همه آنها در تولیدات بعدى خود عنوان کرد: 
«من تبلیغات چى نیستم. من چند سال پیش تنها 
یک قصه مختصر به دستم رســید و میوه کنونى، 

ماحصل صرف مدتها تحقیق و پژوهش است.»

پردیس سینمایى، میزبان «بى صدا حلزون» 

نصف جهان  در برخى از مناطق اصفهان به خصوص 
در مناطق شــمالى و منتهى به فرودگاه اصفهان 
وجود پشه سالک باعث شده که مردم با مشکالت 
احتمال گزش این پشه و بیمارى هاى مرتبط با آن 

روبه رو باشند.
به گفته مردم این مناطق بــا توجه به اینکه گزش 
پشه در مناطق سالک خیز از اردیبهشت ماه شروع 
شده و تا اواخر مهر ماه ادامه پیدا مى کند، آنها باید 
در این ایام از غروب آفتاب تــا طلوع صبح بعد که 
زمان اوج فعالیت این پشه هاست در خانه بمانند و با 

بستن پنجره ها با تورى هاى ریز از ورود پشه ها به 
منازلشان جلوگیرى کنند.

مردم این مناطق از این زمان ها به بعد نمى توانند 
در بیرون از منزل تردد داشــته باشند و این باعث 
مى شود که حتى براى کارهاى ضروریشان نتوانند 
از منازل خود خارج شوند. شهروندان این مناطق از 
مسئوالن تقاضا دارند که نسبت به دفع نخاله هاى 
ساختمانى در کنار مناطق مسکونى دقت و نظارت 
بیشترى داشته باشــند و مراکز بهداشتى با مداخله 

خود براى کاهش این بیمارى گام بردارند.

در تور پشه 

نصف جهان  جشــن بزرگ خانواده تاکســیرانى به 
همت سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.
این جشن بزرگ با اجراى بهمن هاشمى، تهیه کننده 
تلویزیونى، مجرى تلویزیون و بازیگر سازمان صدا و 
سیما و مجید افشــارى، بازیگر و کمدین استندآپ و 
مجرى تلویزیون از 10 تا 13 تیرماه به مدت سه روز 

برگزار مى شود.
این برنامه با حضور خانواده تاکســیران ها از ساعت 
19 و 30 دقیقــه در روزهاى تعیین شــده در باغ نور 
اصفهان حدفاصل پل آذر و ســى و ســه پل برگزار

 مى شــود. عالقه مندان شــرکت در این برنامه مى 
توانند جهت دریافت بلیت به ســازمان تاکســیرانى 

مراجعه کنند.

جشن بزرگ در باغ نور

نصف جهان  فرماندار بویین میاندشت از اجراى عملیات 
آسفالت ترانشــه هاى افوس و محله ششجوان خبر داد 
و گفت: در صورت تخصیص قیر از ســوى استاندارى 
اصفهان به شهردارى بویین میاندشت و افوس، تا پایان 
شهریور ماه سال جارى آسفالت ترانشه هاى شهر افوس 

و محله ششجوان به اتمام مى رسد.

رضاعلى معصومى همچنیــن به تخصیص20 میلیارد  
ریال اعتبار به شهردارى بویین میاندشت براى توسعه و 
عمران شهرى از محل اعتبارات سفر ریاست جمهورى 
اشــاره کرد و افزود: براى تکمیل آتش نشــانى بویین 
میاندشــت نیز 15 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته 

است.

آسفالت ترانشه هاى افوس و
محله ششجوان تا شهریور 

نصف جهــان    شهردار نوش آباد از تخصیص اعتبارات 
دولتى نامناسب به این شهردارى انتقاد کرد. احمد شاه 
باالیى گفت: در حال حاضر جمعیت ساکن در نوش آباد 
بیش از 18 هزار نفر است، در حالى که اعتبارات دولتى بر 
اساس آمار 12 هزار نفرى سرشمارى سال 1385 به این 

شهر اختصاص پیدا مى کند.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش با بیــان اینکه 

اولویت هاى ســال جــارى مدیریت شــهرى نوش 
آباد، آزادســازى معابر شهرى و توســعه گردشگرى 
اســت، گفت: در تالش براى جلب مشــارکت بخش 
خصوصى هستیم تا با حفظ و احیاى خانه هاى تاریخى، 
توســعه گردشــگرى بیابان و فروش قلعه خشــتى 
نوش آبــاد، ضریب مانــدگارى گردشــگر را افزایش

 دهیم.

آمادگى مدیریت شهرى نوش آباد
 براى فروش قلعه خشتى 

 

دریاقدرتى پور
 انتشار تصویرى از پشــت بام خوابى یک خانواده در حصه 
اصفهان، بازتابى از بد مسکنى است که در سال هاى اخیر 
خودش را بیشتر نشان داده است. این عکس که در یکى از 
خبرگزارى ها منتشرشده نشــان مى دهد که وسایل این 
خانواده روى پشــت بام منتقل شــده و پى نوشت آن هم 
این است که این خانواده این پشت بام را 200 هزار تومان 

اجاره کرده اند.
این تصویر نشان مى دهد که اکنون با افزایش چهار تا شش 
برابرى اجاره بها نسبت به سال گذشته، پدیده اى که تا مدتى 
پیش فقط در پایتخت شاهد آن بودیم اینک به استان هاى 
دیگر و از جمله اصفهان هم کشیده شده تا جایى که باعث 
شده بخشى از مردم حاشیه شهر حتى نتوانند سرپناهى براى 

خود اجاره کنند.
نمایش این پدیده از سال 96 به این سو با انتشار مستنداتى 
در فضاى مجازى و رســانه ها پررنگ تر شد. تا قبل از این 
سال در این زمینه مستنداتى وجود نداشت و اگر هم بود تنها 

به گمانه زنى درباره وجود آن ختم مى شد.
اما افزایش روند مهاجرپذیرى شهر اصفهان و نگاه ناتنى 
به بافت حاشیه شــهر و همچنین توزیع نامتعادل امکانات 
شهرى موجب شــده که این مناطق به ســمتى بروند که 
پدیده هاى جدیدى در آنها شــکل گیرد. پدیده هایى مثل 
کارتن خوابى، لوله خوابى و اکنون هم پشت بام خوابى. هر 
چه اجاره بها بیشتر مى شود این پدیده ها نیز شکل جدى 

ترى به خود مى گیرد. 
بررسى ها نشان مى دهد که اصفهان همواره یکى از مقاصد 
پرطرفدار بــراى مهاجران داخلى و البتــه خارجى ها بوده 
و صنایع مادر، زیرســاخت هاى حمل و نقل قابل توجه و
 جــاده هــاى اصلــى و فرعــى مناســب، کارگاه هاى 
صنعتى و تولیدى بــه کارجویان و بیکاران اســتان هاى 
دیگر چراغ ســبز نشــان داده که اصفهان را بــه عنوان 
ســکونتگاه انتخــاب کنند و روانه این اســتان بشــوند؛ 
جمعیتى که در بــدو ورود به اصفهان با توجــه به گرانى 

مســکن، اجاره بهــا و وضعیــت نامطلــوب اقتصادى
 چاره اى جز حاشیه نشینى ندارند.

اداره کل راه و شهرســازى اصفهان، درست یکسال پیش 
اعالم کرد که جمعیت حاشــیه نشینان اصفهان به 450 تا 
500 هزار نفر مى رسد که 221 هزار نفر از آنها در دو هزار و 
384 هکتار از مساحت حاشیه شهر اصفهان ساکن هستند.

این معضل در کنار ساخت و سازهاى غیراصولى، مجموعه 
پیچیده و درهم تنیده اى از مســائل مختلف را گریبانگیر 
ساکنان این مناطق کرده است و باعث شده شکل جدیدى از 

بد سکونتى در این مناطق در حال گسترش باشد.
با وجود اینکه رسول جهانگیرى، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالك اصفهان سال گذشته پیرامون رواج پدیده پشت بام 
خوابى در اصفهان صحبت کرد و تأکید کرد که اگر هم این 
پدیده در اصفهان باشد به شکل موردى است، اما مستندات 
نشان مى دهد که اگر روند افزایشى اجاره بها به همین شکل 
صعودى ادامه پیدا کند ممکن است این پدیده هم از حالت 

موردى خارج شود.

بدمسکن ها مشخص نیستند
افزایش اجاره بها و افزایش قیمت مسکن در سال هاى اخیر 
موجب شده است که تعادل بین نقاط مختلف شهر به  هم 
ریخته شود و مردم براى دست یافتن به مسکن مناسب به 

حاشیه هاى شمالى و شرقى اصفهان رانده شوند. 
طبق آخرین آمارى که مسعود مهدویان فر، مدیرکل دفتر 
امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى اصفهان اعالم کرده 
اســت،400 تا 450 هزار نفر در زیستگاه هاى غیر رسمى 
سکونت دارند اما اینکه چه تعداد از این افراد بدمسکن هستند 

مشخص نیست. 
بر اساس آخرین سرشــمارى نفوس و مسکن در سال 95 
حدود یک سوم خانوارهاى ایرانى مســتأجر هستند و در 
استان اصفهان یک چهارم جمعیت اجاره نشین هستند. این 
در حالى است که از سال 97 به این سو، با رشد در خور توجه 
درصد اجاره نشینى روبه رو بوده ایم که در کنار افزایش جدى 

اجاره بها، فشار مضاعفى را بر خانوارها وارد کرده است. 
 این به آن  معناست که با شکل گیرى نسخه جدیدى از رشد 
تدریجى جمعیت مســتأجران به خصوص در حاشیه شهر 
اصفهان، با ســرعت در خور توجهى از ابعاد بدمسکنى نیز 

روبه رو هستیم.
به اعتقاد ناصر ذاکرى، پژوهشگر حوزه مسکن، بدمسکنى 
یا فقر مســکن را مى توان وضعیتى دانست که یک خانوار 
ناگزیر از اقامت دائم در خانه اى فاقد حداقل امکانات ایمنى 
و رفاه باشــد. یک خانوار گرفتار فقر، طبعًا به دلیل داشتن 
درآمد اندك، ناگزیر از حذف برخى موارد هزینه یا کاستن از 
هزینه هاى ضرورى زندگى خویش است. ازاین رو مى توان 
انتظار داشت میزان شیوع وضعیت هایى مانند فقر مسکن، 
فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکى با میزان 

گستردگى فقر در یک جامعه داشته  باشند.
با این اوصاف، اجاره نشــینى در حاشیه شــهر را نیز تحت 
شــرایطى باید جزء مصداق هاى فقر مسکن یا بدمسکنى 
تلقى کرد. ممکن است واحد مســکونى استیجارى از نظر 
ایمنى، اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت الزم را داشته  
باشد.فردین یزدانى، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با این 
بدنشینى ها گفته: «به دلیل تحوالت اقتصادى، گسترش 
فقر، رشد تورم و... که بیشتر از ســال 1397 به این سو رخ 
داده، قطعًا آمار بدمسکنى در کشور افزایش شایان توجهى 
یافته است و ضرورت دارد دولت براى بررسى این وضعیت، 
نسبت به بررســى و تهیه آمار به روز اقدام کند. با گسترش 
اجاره نشینى در کشور، قطعًا وضعیت بدمسکنى در کشور 
تقویت شده است و افراد بیشــترى به حاشیه شهرها رانده 
شده اند و اکنون تعداد زیادى از کارگران، "پشت بام خواب" و 
"مغازه خواب" شده اند و این مسئله به هیچ وجه کتمان شدنى 
نیست.» اکنون در شرایط حاکمیت تورم دورقمى، بسیارى 
از مستأجران نگران آینده خود هستند که آیا سال  بعد هم 
مى توانند اقامت خود را در واحد مسکونى فعلى تمدید کنند 
یا ناگزیر از نقل مکان به محله اى پایین تر و با امکانات کمتر 

و کمتر هستند.

روى دیگر پشت بام خوابى
در اصفهان

معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد 
کشاورزى اصفهان گفت: میانگین صادرات محصوالت 
کشاورزى این اســتان 278 هزار ُتن در سال و عمده آنها 
فلفل دلمه اى، فراورده هاى لبنى و محصوالت باغى است.

امید شــریفى افزود: عمده مقاصد صادرات محصوالت 
کشاورزى استان اصفهان، روسیه و کشورهاى منطقه اى و 

حاشیه خلیج فارس است.
وى بابیان اینکه مشکلى که ســال گذشته براى صادرات 
فلفل دلمه اى به وجود آمده بود برطرف شد اظهار داشت: 
یکى از مزیت هاى بخش کشــاورزى اســتان اصفهان، 
محصوالت رقابتى صادراتى آن باوجود شرایط تحریمى 

است و ما به کشورهاى اروپایى نیز صادرات داریم.

وى با تأکید بر اینکه بخش کشــاورزى اســتان اصفهان 
باوجود مشکالت خشکســالى و کمبود منابع آبى، سهم 
خوبى در اقتصاد و نقــش مؤثرى در ضریب امنیت غذایى 
کشور دارد اظهار داشــت: بسیارى از محصوالت مختلف 
باغى، گلخانه اى، زراعى و دامى استان در رتبه هاى اول تا 

پنجم کشور قرار دارد.
شــریفى اضافه کرد: ما باید مزیت هاى نسبى موجود در 
بخش کشاورزى را به مزیت هاى رقابتى تبدیل کنیم تا به 
ارزآورى، بهبود معیشت کشاورزان و ارزش افزوده باال منجر 
شود. شریفى با اشاره به توسعه کشت گلخانه اى در استان 
اصفهان، خاطرنشان کرد: شهرســتان فالورجان با 700 

هکتار باالترین تراکم گلخانه ها را در استان دارد.

ماجراى ساختمان هاى ناایمن، سال هاست در مرحله 
شناســایى و تذکر به مالکان اســت، اما بعد از فاجعه 
آتش سوزى ساختمان پالســکوى تهران، حساسیت 
روى این موضوع بیشــتر شــد و حاال دوباره پس از 
ریزش متروپل آبادان، نظارت ها و اخطار ها به مالکان 

ساختمان هاى ناایمن بیشتر شده.
معاون شهرسازى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
از ســال ها پیش، کارگروه شناســایى ساختمان هاى 
ناایمن در اصفهان تشــکیل شده، مى گوید: در مرحله 
اوِل بررســى ها، حدود 400 بناى ناایمن در اصفهان 

شناسایى شد.
وحید مهدویــان مى افزاید: بنا هــاى ناایمن اصفهان 

کامال مشخص شده و قرار است بدون تعارف، آخرین 
اخطار ها به مالکان این ساختمان ها داده شود.

میرقادرى، نایب رئیس سازمان نظام مهندسى استان 
هم مى گوید: ســاخت بســیارى از بنا هاى ناایمن به 
دهه هاى قبل برمى گردد و بیشــتر ساخت و ساز هاى 

جدید، زیر ذره بین این سازمان است.
در این باره، منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان از شناسایى حدود 100 
ساختمان ناایمن در شــهر اصفهان خبر داد و گفت: 
نواقص این ساختمان ها مشخص و به مالکان اخطار 
داده شد تا نســبت به رفع آن ها در مهلت مقرر اقدام 

کنند؛ در غیر این صورت، قانون وارد میدان مى شود.

مانى مهدوى
روز گذشــته در وبینار روز جهانى مقابله با بیابان زایى، دو 
استاد دانشگاه صنعتى اصفهان به مشکالتى که ریزگردها 
براى این استان به وجود آورده اند پرداختند. حسین خادمى، 
اســتاد گروه خاکشناسى دانشکده کشــاورزى دانشگاه 
صنعتى اصفهان و رضا جعفرى، معاون آموزشى و دانشیار 
دانشکده منابع طبیعى دانشگاه صنعتى اصفهان به مواردى 
اشاره کردند که نشان مى دهد گردوغبار و ریزگرد چه بر سر 

اصفهان آورده است.
دلیل اصلــى تشــدید پدیده هــاى بیابان زایى و 
گردوخاك در اصفهان خشکى زاینده رود است. بازگشت 
روزهاى آبى اصفهان بسیار غیرمحتمل است مگر این که 

روش دولتمردان و شهروندان تغییر کند.
مطالعاتــى که دربــاره تغییرات زمانــى و مکانى 

گردوغبار در منطقه اصفهان با بررسى 67 نقطه انجام شد، 
نشان مى دهد در غرب اصفهان، مناطق اطراف و شرق به 
مرکزیت سجزى نرخ فرونشست و غلظت فلزات سنگین 

به عدد بیش از 60 تن بر کیلومتر مربع در سال مى رسد.
نرخ فرونشست در حوالى سجزى به سمت اصفهان 
باالترین نرخ در چهار فصل ثبت کرده که 65 درصد ذرات 
سلیت، پنج تا شش درصد رس و بقیه شن هستند و این 
نشــان مى دهد گردوخاك منطقه از راه متوســط تا دور 

مى آید.
هنگامى که نرخ فرونشست بیش از 50 باشد به این 
معناســت که منشــأ ذرات گردوخاك در داخل یا بسیار 
نزدیک هستند و این مشکل در شرق اصفهان بسیار جدى 

است که این مطالعات فرضیات را تأیید مى کند.
بدون حل مشــکل آب در منطقه نمى توان مسئله 

زیرگردها را حل کرد بنابراین احیاى زاینده رود و به ظرفیت 
رساندن آبخوان تنها راهکار خواهد بود همچنین مساله 

منابع برون مرزى نیز باید مورد پیگیرى قرار گیرد.
میزان تولید گردوغبار یا فرسایش بادى در اصفهان 
50تا 65 تن در هکتار است و نقشه کاربرى اراضى و میزان 
فرسایش بادى در اصفهان نشان مى دهد سطح بیابان ها 

در حال افزایش است.
روند بیابان زایى در استان اصفهان رو به گسترش 
است و تصاویر تپه هاى ماســه اى ورزنه در غرب تاالب 
گاوخونى زنگ خطرى براى آینده اصفهان در یک دهه و 

نیم آینده به صدا در آورده است.
*نتایج مطالعات انجام شــده و تصاویر ماهواره اى نشان 
مى دهند مناطق ســجزى و جرقویه کانون هاى اصلى 

گردوخاك در منطقه هستند.

میزان تولید گردوغبار در اصفهان 50تا 65 ُتن در هکتار است

نصف جهان   شــهردار باغبادران از فراخوان طراحى 
المان شهداى گمنام شهر باغبادران خبر داد. حجت ا... 
امینى باغبادرانى افزود: این شهردارى نسبت به مسابقه 
طراحى المان شهداى گمنام شهر باغبادران واقع در 
مجموعه زیارتى و گردشگرى نورالشهدا اقدام کرده 

است. وى ادامه داد: مهلت ارســال آثار تا 25 تیرماه 
1401 مى باشد و کمیته داورى متشکل از نمایندگان 
فنى شهردارى و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس است و داورى اولیه همزمان با عید سعید غدیر 

خم انجام مى شود.

فراخوان طراحى المان شهداى گمنام در باغبادران
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اگر به دنبال خرید یک گوشى هوشمند در سال 2022 هستید، کدام 
مدل را ترجیح مى دهید؟ قطعا باترى یکى از مهمترین نکات است.

در این مطلب، مرورى بر گوشــى هایى که در تســت هاى باترى 
باالترین رتبه را داشتند، همراه با برخى جزئیات کلیدى در مورد 
ظرفیت باترى آن ها را براى شما فهرست مى کنیم. این مجموعه 
را به دو بخش تقسیم کرده ایم: گوشى هاى پرچمدار با بهترین 

عمر باترى و گوشــى هاى ارزان قیمت با 
بهترین عمر باترى. تلفن هاى مقرون 

به صرفــه ممکن اســت داراى 
تراشه هاى سریع و دوربین هاى چشمگیر 

نباشند، اما به طور ســنتى از نظر عمر باترى بسیار خوب 
عمل مى کنند.

بنابراین بدون هیچ مقدمه اى، بیایید نگاهى به گوشى هایى 
با بهترین عمر باترى در سال 2022 بیندازیم:

گوشى هاى رده باال با بهترین عمر باترى:
Pro Max ۱۳ Apple iPhone : باتــرى 4352 میلــى آمپر 

ساعتى، پردازنده کم مصرف، نزدیک به 19 ساعت وبگردى
Galaxy S۲۰+ و FE S۲۰: باترى 4500 میلى آمپر ساعتى، بیش از 

12 ساعت وبگردى
OnePlus ۸: باترى 4300 میلى آمپر ساعتى، بیش از 12 ساعت 

وبگردى
Pro ۱۰ Xiaomi Mi : باترى 4500 میلى آمپر ساعتى، بیش 

از 14 ساعت وبگردى
Ultra Samsung Galaxy S۲۱ : باترى 5000 میلى آمپر 

ساعتى، بیش از 16 ساعت وبگردى

گوشى هاى مقرون به صرفه با بهترین عمر 
باترى:

۵a Google Pixel : باتــرى 4680 میلى آمپر ســاعتى، 15 
ساعت وبگردى

Motorola One Fusion+ : باترى 5000 میلى آمپر ســاعتى، 
نزدیک به 15 ساعت وبگردى

Samsung Galaxy A۲۱s : باترى 5000 میلى آمپر ساعتى، بیش 
از 15 ساعت وبگردى

Moto G Power: باترى 5000 میلى آمپر ساعتى، نزدیک به 16 ساعت 
وبگردى

 S۲۲ پس از عرضه گوشــى هاى پرچمدار گلکســى
سامســونگ، انتظار مى رفت این غول فناورى کره اى 
طبق روال قبل سرى FE (فن ادیشن) این گوشى را نیز 
به زودى روانه بازار کند، اما اکنون شایعات مى گویند که 

چنین مدلى عرضه نخواهد شد.
 سامســونگ، غول فناورى کره جنوبــى، جدیدترین 
گوشــى پرچمدار خود یعنــى Galaxy S۲۲ را اخیراً 
روانه بازار کرد و طبق روال این شرکت انتظار مى رفت 
در آینده نزدیک نیز ســرى Fan Edition (FE) این 
مدل هم به بازار ها راه یابد، اما افشاگران معتبر دنیاى

 فناورى مى گویند کــه چنین گوشــى هرگز عرضه 
نخواهد شد.

 سرى گوشى هاى Fan Edition (FE) سامسونگ با 
FE Galaxy S۲۰ شروع شد و سپس شاهد گلکسى 

 Fan بودیم. در واقع، سامســونگ ســرى FE S۲۱

Edition را به عنوان حد وســطى بین دســتگاه هاى 

مقرون به صرفه ســرى A و ســرى گلکسى S در 
ســال 2020 معرفى کرد. به طور منطقى، ما انتظار 
 FE Galaxy S۲۲ داشتیم که در آینده یک گوشى

نیز عرضه شود، اما به نظر مى رسد که این یک انتظار 
بیهوده خواهد بود. 

این البته خبرى بد براى طرفدارن این سرى گوشى ها 
بود که مى توانستند با قیمتى پایین تر، مشخصات یک 

گوشى پرچمدار را در اختیار بگیرند.
 Galaxy پیش از این نیز سامسونگ در عرضه گوشى
FE S۲۱ که تقریبا یک سال کامل پس از عرضه سایر 

اعضاى خانواده S۲۱ به بازار آمد، با مشکالتى روبرو شده 
بود. در آن زمان، شایعات ادعا مى کردند که این تأخیر به 
دلیل تداوم بحران جهانى کمبود تراشه ها است، اما به 
هر حال باید متذکر شد که گوشى اخیر نقاط ضعف بسیار 

زیادى داشت و نتوانست انتظارات 

 FE Galaxy S۲۱ عالقمندان را برآورده کند. گوشى
حتى فاقد قیمت رقابتى مناسب بود و نقطه قوت آن این 
بود که واجد شرایط به روز رسانى اضافى نسبت به بقیه 

سرى S۲۱ بود.
اکنون بسیارى از کارشناسان معتقدند که کنار گذاشتن 
سرى FE از سوى شرکت سامســونگ، یک انتخاب 

منطقى است. 
در واقع، از آنجایى که سرى پرچم دار سامسونگ مدل 
پایه، قیمت نسبتًا مقرون به صرفه اى را ارائه مى کند، و 
سرى گلکسى A نیز شــکاف قیمت هاى پایین تر را پر 
مى کند، ادامه تولید سرى «FE» دیگر چندان منطقى 

به نظر نمى رسد.
البته پیش از این شایعاتى در خصوص برخى مشخصات 
گوشى FE Galaxy S۲۲ مطرح بود از جمله اینکه این 
گوشى به تراشــه مدیاتک مجهز خواهد شد و یا اینکه 
تاریخ عرضه آن در اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023 
خواهد بود، اما شایعات مطرح شده جدید به نظر مى رسد 
که به واقعیت نزدیکتر باشند؛ بنابراین اگر هم اکنون 
از گوشى FE Galaxy S۲۱ اســتفاده مى کند، به 
احتمال زیاد شما صاحب آخرین گوشى از سرى 

FE سامسونگ هستید.

اطالعات افشاشــده حاکى از آن اســت که سرعت و 
قابلیت هاى آیفون 14 به واسطه چیپست در نظر گرفته 

شده براى آن، بهبودى هایى خواهد داشت.
براى اولین بــار در تاریخ آیفون، انتظــار مى رود اپل 
نســل هاى مختلف چیپســت را به آیفون هاى جدید 
خود بدهد. انتظارات این بود که تفاوت بین چیپست ها 
اندك باشد، اما یک نشت جدید ممکن است این پیش 

فرض ها را از بین ببرد.
 افشاکننده ناشناس iHacktu گزارش مى دهد که تراشه 
 Pro ۱۴ iPhone اپل که مختص مدل هاى A۱۶ جدید
 A۱۵ است، عملکرد لرزشى و افزایش باترى را نسبت به
2021 ارائه مى کند که بــراى مدل هاى غیر حرفه اى 
نگهدارى مى شود. این یافته ها توسط یکى از معتبرترین 

افراد داخلى این صنعت حمایت شده است.
 A۱۶ مى گوید که iHacktu ،با تجزیه و تحلیل نتایــج
نسبت به مدل قبلى خود 42 در عملکرد سى پى یو و 35 
درصد در عملکرد پردازنده گرافیکى سرعت بیشترى 
دارد. از زمان چیپ A۱۰ آیفون 7 در سال 2016 که 40 
درصد عملکرد CPU و 50 درصد عملکرد GPU بیشتر 

از A۹ در ۶S iPhone داشت، دستاوردهایى با این 
بزرگى مشاهده نشد.

عالوه بر ایــن، iHacktu ادعا مى کند کــه باترى با 2 
ساعت و 10 دقیقه استقامت اضافى و جهش در سرعت 
شارژ سریع با مدل هاى Pro ۱۴ iPhone که تنها در 16 
دقیقه به 50 درصد شارژ مى رسند، بهبود یافته است. این 
 ۱۳ iPhone نصف زمان 30 دقیقه اى است که اپل براى

Pro ارائه کرده است.

 iHacktu انتظارات خــود از A۱۶ را در نرم افزار معیار 
محبوب Antutu نیز اصالح کرده اســت. افشاگر که 
در ابتدا پست کرده بود که تراشه به امتیاز 896000 (در 
مقابل 777000 براى iPhone 13) مى رســد، اعالم 

را از زمــان مى کند که مى تواند امتیاز 920,000 
راه اندازى به دست آورد.

 

آنچه هیجان واقعى را در اینجا مى افزاید، پاســخ یک 
 ShrimpApplePro متخصص داخلى قابل اعتمــاد
است که از اعداد و ارقام مرتبط با این تغییرات حمایت 
مى کند. فاش کننده بیــان مى کند کــه اپل در حال 
 LPDDR۵ دستیابى به جهش عملکرد بیشــتر از رم

است.
همچنین LPDDR۵ نســبت به LPDDR۴X که در 
آیفون هاى قبلى استفاده شــده بود، 1,5 برابر سریعتر 
و مصرف انرژى آن 30 درصد کمتر اســت. مورد دوم 
همچنین همان چیزى است که به بیرون درز کرده ادعا 
مى کند که اپل دوباره در مدل هاى استاندارد آیفون 14 

استفاده خواهد کرد.
در نتیجه، اگر ادعاها درست باشد، اپل ممکن 
است سقف انتظارات طرفداران را از بین ببرد. 
با توجه به پیشــرفت هاى طراحى و ارتقاى 
دوربین هاى انحصــارى در مدل هاى آیفون 
14 پرو، این شــرکت همچنین قانع کننده ترین 
اســتدالل خود از زمان عرضه آیفــون X در کنار 
آیفون 8 را مطرح مى کند.به طــور فزاینده اى به نظر 
 «go-Pro» مى رسد که امســال هزینه بیشترى براى

باید پرداخت شود.

2معرفى بهترین آنتى ویروس هاى سال 2022
یکى از ابزار هاى حیاتى براى محافظت از رایانه اســتفاده از آنتى ویروس است تا از شر 

ویروس ها، فیشینگ و ... دور بمانیم.
در سال 2020، گوگل رکورد 2 میلیون وب سایت فیشینگ را ثبت کرد. این عدد افزایش 
تقریبًا 20 درصدى نسبت به سال قبل داشته است. این شرکت اظهار داشت که به طور 

متوسط هر هفته 46000 وب سایت فیشینگ جدید را شناسایى کرده است.
در کنار دیگر خطرات دنیاى وب، در سال هاى اخیر فیشینگ یک مشکل بزرگ در امنیت 
سایبرى بوده است. بهترین راه براى محافظت از خود در برابر ویروس ها و بدافزار ها این 
است که از سایت هاى مشکوك دورى کنید و به ایمیل  هاى ناشناس پاسخ ندهید. اما با 
این حال، با وجود گسترش چنین کالهبردارى هایى، حفظ امنیت کامل در اینترنت دشوار 
است. اگر چندین عضو خانواده از رایانه شما استفاده مى کنند و به خصوص اگر افراد از 

اینترنت، زیاد استفاده مى کنند باید مراقب بود ونکات امنیتى را رعایت کرد.
یکى از بهترین راه ها بــراى محافظت از خود و رایانه تــان، نصب نرم افزار 

آنتى ویروس است که نه تنها از شما در برابر ویروس هاى رایانه اى، بلکه 
در برابر تالش هاى فیشــینگ، بدافزارها، ردیاب ها، ابزار هاى 

تبلیغاتى مزاحم و هرزنامه ها نیز دفاع مى کند.

آنتى ویروس  
براى لپ تاپ

طبق روال هر سال قصد داریم در 
این گزارش به معرفى بهترین آنتى 
ویروس هاى سال 2022 بپردازیم، 

پس در ادامه با ما همراه باشید.

آنتى ویروس مک آفى
آنتى ویروس مک آفى یکــى از برترین برنامه هاى 
ضدویروس است که اشتراك آن از 35 دالر در سال 
شروع مى شود و ضمانت برگشت 30 روزه پول دارد. 
این آنتیویروس تا 10 دســتگاه را محافظت مى کند 
و براى ویندوز و macOS موجود اســت. همچنین 

از ســرقت هویــت و قابلیت اختیارى حفاظت 
ویژگى هاى بســیارى 

دارد.

آنتى ویروس نورتون
آنتى ویروس نورتون نیز یکى دیگر از قدیمى هاى این حوزه است و هزینه 
آن از 20 دالر در ســال شروع مى شــود. این برنامه ضد ویروس از حداکثر 
10 دســتگاه محافظت مى کند و براى ویندوز و macOS موجود اســت و 

ویژگى هاى بسیارى دارد.

آنتى ویروس
Kaspersky Total Security 

هزینه اشتراك آنتى ویروس کسپراسکى از 30 دالر در سال شروع مى شود و 
باید براى تعداد دستگاه هاى مورد نیاز خود، هزینه متغیرى پرداخت کنید. این 
آنتى ویروس داراى قابلیت محافظت در برابر فیشــینگ بوده و براى ویندوز، 
macOS و همچنین گوشى هاى هوشمند نیز موجود است. از دیگر ویژگى هاى 

این محصول مى توان به کنترل هاى والدین و گزینه هاى مسدودکننده محتوا 
اشاره کرد.

مجموعه امنیتى
Trend Micro Premium 

آنتى ویروس ترند میکرو با اشــتراك پایه سالیانه 60 دالر در دسترس است 

و تا 10 دستگاه را نیز پوشــش مى دهد. این نرم افزار امنیتى براى ویندوز، 

MacOS، iOS، کروم بوك و ... موجود است. همچنین این آنتى 

ویروس داراى ویژگى هایى از جمله ابزار مدیریت رمز 
عبور، امنیت موبایل و... است.

آنتى ویروس
 بیت دیفندر

آنتى ویروس بیت دیفندر داراى نســخه رایگان اســت و 
هزینه نسخه پریمیوم آن از 30 دالر در سال شروع مى شود. 
همچنین شایان ذکر است که این ضد ویروس براى ویندوز 
و macOS موجود است. این برنامه نیز ویژگى هاى زیادى 
دارد که یکى از آن ها حالت صرفــه جویى در باترى براى 

لپ تاپ ها است.

Sophos Home آنتى ویروس
هزینه اشتراك آنتى ویروس سوفوس از 60 دالر در سال شروع مى شود، اما براى آزمایش، 
به صورت رایگان در دسترس است. این نرم افزار نیز تا 10 دستگاه را پوشش مى دهد و براى 
سیستم عامل هاى ویندوز و macOS موجود اســت. محافظت در برابر فیشینگ در تمام 

محصوالت این مجموعه موجود است و از رمز عبور و وب کم نیز حفاظت مى کند.

آنتى ویروس آوست
آنتى ویروس آوست داراى نسخه رایگان است، اما 
نسخه پریمیوم هم دارد که قیمت آن از 70 دالر (با 
ضمانت برگشت 30 روزه پول) شروع مى شود. این 
نرم افزار امنیتى براى وینــدوز و macOS موجود 
است و داراى قابلیت حفاظت از واى فاى، مقابله با 

باج افزار و ... را دارد.

 آنتى ویروس
Vipre 

قیمت آنتى ویروس Vipre از 15 دالر 
در سال شروع مى شــود و با ضمانت 
برگشــت 30 روزه پول، براى ویندوز 
و macOS موجود اســت. شناسایى 
و حــذف بدافزارهــا، نــرم افزار هاى 
جاسوســى و بــاج افزار ها بــه همراه 
ویژگى هاى حفاظتى پیشرفته در این 

نرم افزار، در دسترس است.
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Sophos Home آنتى ویروس

جدیدترین آپدیت واتساپ؛ 
مخفى کردن عکس پروفایــــل

تعداد مشترکین اینترنت ۵G در 
سال 2022 از یک میلیارد نفر عبور مى  کند

معرفى گوشى هایى با بهترین عمر باترى

قابلیت جدید واتســاپ اکنون به همه کاربران امکان پنهان کردن عکس هاى نمایــه، آخرین بازدید و 
اطالعات مربوط به مخاطبین خاص را مى دهد.

واتساپ معموال زمان زیادى را براى ارائه ویژگى هاى جدید صرف مى کند. متا اخیرا سرعت خود را براى بهبود 
قابلیت هاى این پیام رسان محبوب بیشتر کرده است.

در کمتر از یک ســال، این شرکت توانســت برخى ویژگى هایى که مدت ها مورد تقاضاى کاربران بود، مانند 
پشتیبانى چند دستگاهى، Communities و انتقال فایل هاى حجیم را به واتساپ اضافه کند.

این پیام رسان به تازگى گام مهمى در جهت بهبود این اپلیکیشن براى حفظ حریم خصوصى افراد برداشته است. 
در سال گذشته، واتساپ توسعه تنظیمات حریم خصوصى جدیدى را آغاز کرد. این قابلیت به کاربران امکان پنهان 
کردن عکس هاى نمایه، آخرین بازدید و اطالعات مربوط به مخاطبین خاص را مى دهد. پیش از این، این قابلیت 
فقط در نسخه بتا وجود داشت. این شرکت اکنون عرضه رسمى جهانى این ویژگى را براى دستگاه هاى اندرویدى 

و iOS اعالم کرده است.
تا به حال، ســه گزینه حفظ حریم خصوصى براى عکس هاى پروفایل، last seen و about info براى «همه»، 
«مخاطبین من» و «هیچ کس» وجود داشت. اکنون گزینه دیگرى نیز به این لیست اضافه شده است: مخاطبین من 
به جز… این ویژگى مدتى است که در تنظیمات Status Privacy وجود دارد. در صورت فعالسازى این ویژگى، اگر 
به افراد اجازه ندهید اطالعات شما را ببینند، شما نیز نمى توانید اطالعات آن ها را مشاهده کنید؛ بنابراین اگر دسترسى 
شخصى به عکس نمایه، آخرین بازدید و About info را براى یک نفر محدود کنید، داده هاى این شخص نیز براى 

شما قابل مشاهده نخواهد بود.
این شرکت همچنین چند ویژگى براى تماس گروهى را نیز راه اندازى کرده است که به کاربران این امکان را مى دهد 
تا در حین تماس گروهى، برخى کاربران را بى صدا کنند و یا به افراد خاصى پیام ارسال کنند. همچنین در صورتى که 

شخصى در حین تماس، به تماس گروهى مى پیوندد، یک اعالن به اعضاى گروه ارسال مى شود.

شرکت اریکسون پیش بینى کرد در سال 2022 شمار مشــترکان موبایل اینترنت ۵G در سطح جهانى از مرز یک 
میلیارد نفر عبور خواهد کرد.

شرکت اریکسون، سازنده تجهیزات مخابراتى سوئدى، روز سه شنبه اعالم کرد، در سال 2022 تعداد مشترکان تلفن 
همراه ۵G جهانى ممکن است به بیش از 1 میلیارد نفر برسد که به پذیرش چین و آمریکاى شمالى کمک مى کند.

این شرکت در گزارش دوساالنه خود اعالم کرد، اقتصاد جهانى ضعیف تر شده و ابهامات ناشى از تهاجم روسیه به اوکراین، 
برآورد شمار مشترکان را براى سال 2022 حدود 100 میلیون نفرکاهش داده است. اریکسون که با هوآوى چین و نوکیا 
فنالند رقابت مى کند، یکى از تامین کنندگان پیشرو در تجهیزات موبایل از جمله اینترنت ۵G است. در حالى که اشتراك 
اینترنت ۵G در سه ماهه اول، 70 میلیون نفر افزایش یافت و به 620 میلیون نفر رسید، مشترکین ۴G با 70 میلیون افزایش 

به حدود 4.9 میلیارد نفر رسید.
شبکه هاى ۵G یا نسل پنجم، سرعت هاى بسیار باالترى نسبت به نسل قبلى ارائه مى دهند که مى تواند ویژگى هاى آینده نگر 
مانند رانندگى خودکار را فعال کند. تخمین زده مى شود که در سال 2027 اشــتراك ۵G مشترکان به 4.4 میلیارد برسد. 
 ۵G ۴ در سال جارى به اوج خود برسد و سپس با مهاجرت مشترکین به اینترنتG انتظار مى رود رشد کاربران شبکه هاى

این عدد کاهش یابد. شرکت اریکسون پیش از این انتظار داشت که اشتراك شبکه ۴G در سال گذشته به اوج خود برسد.
با رسیدن مشترکین اینترنت ۵G به 1 میلیارد نفر در سال جارى، دو سال زودتر از آن که شبکه ۴G پس از 10 سال راه اندازى 
شده بود به 1 میلیارد مشترك دست یافت. پیتر جانسون سردبیر اجرایى، در مصاحبه اى گفت که فشار اپراتور هاى مخابراتى 
براى پایین آوردن قیمت ۵G و گوشى به 120 دالر به پذیرش ۵G کمک کرده است. چین در سال 2021 حدود 270 میلیون 
کاربر در مقایسه با آمریکاى شمالى اضافه کرد که 65 میلیون کاربر اضافه کرد. هند با حراج کردن امواج هوایى اینترنت 

۵G، انتظار دارد که از اواخر امسال به رشد مشترکین بیافزاید.

جانسون گفت: ما انتظار داریم حدود 30 میلیون مشترك ۵G هندى در سال 2022 و حدود 50 میلیون مشترك در سال 
2023 وجود داشته باشد.

آیفون 14 احتماالً پرسرعت ترین گوشى هوشمند استسامسونگ گوشى گلکسى FE S۲۲ را عرضه نمى کند!

ین (
شاگران معتبر دنیاى
شــى هرگز عرضه

Fan) سامسونگ با 

پس شاهد گلکسى
Fanونگ ســرىn

ىىىىىىهاى  بین دســتگاه 
رر درررررر S رى گلکسىS

منطقى، ما انتظار 
FE Galaxy S۲

که این یک انتظار

هر حال باید متذکر شدکه گوشى اخیر نقاط ضعف بسیار 
زیادىداشت و نتوانست انتظارات

ز آنجایىکه ع و ر
پایه، قیمت نسبتًا مقر
Aسرى گلکسى A نیز ش

مى کند، ادامه تولید سر
بهنظر نمى رسد.

البته پیش از این شایعاتى
EGalaxyS۲۲۲گوشى

گوشى به تراشــه مدیات
تاریخ عرضه آن در اواخر

خواهدبود، اما شایعات مط
که به واقعیت نزدیکتر
laxy S۲۱ از گوشى
احتمال زیاد شما ص
FE سامسونگ هس

A۱۵نسبت به ۵اترى را

دل هاى غیر حرفه اى 
سط یکى از معتبرترین 

است. شده
A۱۶ ۶ مى گوید که iHa

5مملکرد سى پى یو و 35
ییکىسرعت بیشترى 
0 که 40 6 در سال 2016
U عملکرد GPU بیشتر

سستاوردهایى با این

920,000 ررا از زمــانمى کند که مى تواند امتیاز
راه اندازى به دست آورد.

مى کند که اپلل
استفاده خواهه
د نتر نت
ساس
ت با
دورب
14 پرو
اســتدالل
8آیفون8 را م
مى رسد که ام
باید پرداختش
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1- ممکن است دچار سردرد شوید 
اگر تا به حال برایتان پیش آمده که با سردرد شدیدى از خواب 
بیدار شوید، احتماًال مى دانید که یک فنجان قهوه  داغ و غلیظ 
مى تواند این درد را از بین ببرد. علتش آن است که قهوه عروق 

خونى درون مغز را منقبض مى کند. 
اگر قهوه را یکباره از رژیم غذایى خود حذف کنید، این امر باعث منبسط شدن عروق 
خونى مى شود، مسأله اى که به افزایش خونى مى انجامد که به سمت مغز جریان 
مى یابد. بدن شما ممکن است با سردرد هاى شدید به این تغییر ناگهانى در جریان 
خون واکنش نشان دهد، سردرد هایى که تا تطبیق مغز با جریان خون افزایش یافته، 

ادامه خواهد داشت.

   2- ممکن است بیشتر احساس اضطراب کنید
متناقض به نظر مى رسد، اما ترك قهوه مى تواند اضطراب شما را 
بیش از پیش سازد. درست است که کافئین باعث دلشوره مى شود، 
اما بدن به لحاظ ذهنى و فیزیکى بــه آن اعتیاد پیدا مى کند. ترك 
یکباره  قهوه مى تواند شــما را مضطرب و عصبى کند؛ و اگر عادت 
کرده باشید قهوه  خود را با شکر یا هر شــیرین کننده  دیگرى بنوشید، ممکن است درگیر 
پیامد هاى ترك اعتیاد به قند هم شوید، امرى که ممکن است حس اضطراب شما را بیش 

از پیش سازد.

  3- ممکن است روى پوست تان اثر بگذارد
اضطراب ممکن است باعث تعریق شــود و ضربان قلب را بسیار 
بیشتر کند، مسأله اى که اصًال براى پوست مناسب نیست. علتش 

آن است که اضطراب باعث تولید کورتیزول یا همان هورمون اضطراب مى شود که بر روى 
منافذ پوست اثر مى گذارد و موجب افزایش تولید چربى پوست مى شود. این امر ممکن است 
به مسدود شدن منافذ پوست، ایجاد جوش هاى سرســیاه و چرب و روغنى شدن پوست 
بیانجامد. اضطراب و نگرانى بزرگ ترین دشــمنان پوست هستند و حتى مى توانند باعث 

پیرى زودرس پوست شوند.

 4- ممکن است دندان هایتان حساس تر شوند
یکى از ناخوشایندترین عالئم ترك اعتیاد به قهوه احتماًال حالت 
تهوع اســت. به هم ریختن معده و حالت تهوع ممکن است باعث 
استفراغ شــود، امرى که مى تواند بر روى دندان ها اثر بگذارد. درست 
است که مصرف زیاد قهوه ممکن است باعث رنگ گرفتن دندان ها شود و آن ها را زرد کند، 
اما کنار گذاشتن یکباره  قهوه هم براى سالمت دهان و دندان تان خوب نیست. استفراغ 
مى تواند باعث خشکى دهان و فرسایش دندان ها شود، امرى که دندان ها را حساس تر و 

مستعد پوسیدگى مى کند.

5- ممکن است دچار سرگیجه شوید
اگر از طرفداران قهوه باشید مى دانید که سرگیجه  صبحگاهى 
را مى توان با یک فنجان قهوه برطرف ســاخت. اما اگر یکباره 
مصرف قهوه را کنار بگذارید، طول مى کشد تا بدن تان به این 

تغییرات عادت کند و ممکن است با سرگیجه به این مسأله 
واکنش نشان دهد. اگر دچار سرگیجه شدید، سعى کنید بنشینید یا دراز بکشید. این 

عالئم معموًال تا 9 روز به طول مى انجامند و بدن به زمــان نیاز دارد تا به این تغییرات 
عادت کند.

6- ممکن است تمرکز کردن
 برایتان سخت تر شود

قهوه عالوه بر کمک به رفع خواب آلودگى صبحگاهى مى تواند 
قدرت تمرکز را هم پیش از امتحان یا یک روز مهم کارى بیشتر 
کند. کافئین باعث افزایش سطح آدرنالین مى شــود، امرى که به باال رفتن فشار خون و 

تحریک مغــز مى انجامد. اگر تصمیــم به ترك قهوه 
بگیرید، ممکن اســت در ابتدا تمرکز برایتان 

دشوار شــود، اما بدن در نهایت عادت 
مى کند بدون آن عمل کند.

ناصرکالنترى گفت: کودکان زیر چهار سال،در طول شبانه روز میزان 
خواب مورد نیاز خود را تامین مى کنند چراکه ســاعت و میزان خواب 
آن ها با بزرگساالن متفاوت اســت. بخش مهمى از عوامل بى خوابى 
کودکان محیطى اســت، گرم نگه داشتن محیط خانه، پوشاندن لباس 
زیاد به کودك، وجود ســروصدا و تنش روانى باعث اختالل در خواب 

کودك مى شود.
بعضى از کودکان بعد از خوردن شیر دچار ترش کردن و رفالکس معده 
مى شوند و محتویات معده که حاوى اســید ترش ، تند و تلخ است به 
سمت مرى برمى گردد، در این صورت کودك دچار بى قرارى و اختالل 
در خواب مى شود. بسته شــدن بینى ناشى از سرماخوردگى که به طور 
موقت ایجاد مى شود ،از عوامل اختالل در خواب است که با استفاده از 
قطره سدیم کلراید مى توان آن را برطرف کرد. درکودکان زیر دو سال 
مواردى مانند مناسب نبودن شیر خشک  مى تواند ترشحات پشت حلق 
کودك را افزایش دهد. درکودکان باالى دو سال موادغذایى محرك 
مثل شکالت ها و نوشابه ها کودك را دچار بى خوابى مى کند که بهتر 
است قبل از خواب یک فنجان شیر گرم میل کنند تا خواب راحت ترى 

داشته باشند.

انگى
راهکار خ

ترمیم مو هاى خشک با 10 
4352  نوزدهم

براى درمان مو هاى آسیب دیده و خشک مى توان با موادى 
که در خانه وجود دارند و با هزینــه کمتر، مو هاى خود را 

تغذیه کرد و زیبا نگه داشت.
 تهیه ماسک مو در خانه براى بســیارى از افراد ممکن 
است سخت باشد. شاید برخى هم فکر کنند ماسک هاى 
خانگى چندان کارایى ندارند. البته مى توانید آن چه را که 
مى خواهید در بازار خریدارى کنید و استفاده کنید. با این 
حال، مى توان با موادى که در خانه دارید و با هزینه کمتر 

مو هاى خود را تغذیه کرده و زیبا نگه دارید.
 ماسک هاى موى ساخته شده در خانه به اندازه موادى که 
در آرایشگاه استفاده مى شوند، قوى نخواهند بود. به همین 
دلیل، اگر مو هاى شما بر اثر رنگ سوخته است یا نیاز به 
کراتینه درمانى دارید، باید براى این موارد به آرایشگاه خود 

مراجعه کنید.
در ادامه، 10 مورد از بهترین شیوه هاى تهیه ماسک براى 

مو هاى خشک و آسیب دیده معرفى مى شوند.

تهیه ماسک
هنگام تهیه ماسک مو در خانه، به طور کلى از موادى مانند 
ماست، آووکادوى غنى از بیوتین، موز یا مایونز به عنوان 
پایه استفاده مى شود. اساساً بعد از این که انتخاب کردید از 
چه چیزى استفاده کنید، به مواد مرطوب کننده مانند عسل 
نیاز خواهید داشت. ســپس مى توانید روغن هایى مانند 
روغن هســته انگور، روغن زیتون یا روغن بادام را براى 

ترمیم آسیب مو به آن اضافه کنید.
از روغن هاى طبیعى نیز مى توان در ماسک هاى مرطوب 

کننده مو استفاده کرد. مى توان گفت بهترین روغن هایى 
که مى توان براى این کار اســتفاده کرد روغن آووکادو، 
جوجوبا و نارگیل هســتند. از این روغن ها مى توان براى 
ترمیم مو هاى خشک و بیش از حد فرآورى شده استفاده 
کرد. روغن هاى غنى از ویتامین هــاى A و E، بیوتین و 
فوالت، شرایط مو ها را از درون به بیرون بهبود مى بخشد. 
در عین حال مى توان از ســرکه ســیب بــراى افزایش 

درخشندگى مو ها استفاده کرد.

دستور العمل هاى تهیه ماسک براى مو هاى 
خشک

در مورد ماسک هاى خانگى مى توان به دستور العمل هاى 
زیادى اشــاره کرد. از آن جایى که مواد بــه کار رفته در 
ماســک ها اهداف مختلفى دارند، مهم است که ماسک 
موى خود را با توجه به محصــوالت مورد نیاز موهایتان 

تهیه کنید.
شــما مى توانید از بین 10 دســتور زیر، یکى را که براى 
مو هاى خود مناسب اســت، انتخاب کنید و به راحتى از 

آن استفاده کنید.

1. روغن نارگیل، مایونز و ماست
مو هاى آسیب دیده را بعد از رنگ کردن، ترمیم کنید.

مواد مورد نیاز:
2 قاشق غذاخورى ماست پرچرب

نصف فنجان سس مایونز
2 قاشق غذاخورى روغن نارگیل

براى اســتفاده حداکثرى از ماســک ترمیم کننده، ابتدا 
مو هاى خود را با شــامپوى شــفاف کننده بشویید و 
کوتیکول هاى مو را باز کنید. سپس ماسک را روى 
مو هاى مرطوب بمالید و به تمام موهایتان بمالید تا 
به ریشه نرسد. پس از استفاده از ماسک و 50 تا 60 
دقیقه صبر کردن، با یک شامپوى معمولى آب کشى 

کنید و از نرم کننده معمولى خود استفاده کنید.

2. تهیه ماسک براى مو هاى خشک با روغن 
کرچک، ماست، روغن نارگیل و تخم مرغ

مواد مورد نیاز:
یک کاسه ماست

یک قاشق غذاخورى روغن کرچک
یک قاشق غذاخورى روغن نارگیل

یک عدد تخم مرغ
ماست را هم بزنید تا یک دســت شود. بقیه مواد را اضافه 
کنید و بگذارید یک دست شــود. ماسک را روى مو هاى 
خود بمالید و بعد از یک ساعت آب کشى کنید. این ماسک 
براى افرادى که مى خواهند مو هاى خود را عمیقا تغذیه 
کنند، مناســب اســت و مى توان آن را هفته اى یک بار 
استفاده کرد. پروتئین موجود در ماست و تخم مرغ باعث 
تقویت تار هاى ضعیف و خشک مو شده و از شکستگى آن 
جلوگیرى مى کند. روغن کرچک مو هاى شما را مرطوب 

و ضخیم مى کند.

3. شستشو با سرکه سیب
مواد مورد نیاز:

5 فنجان آب داغ
2-3 قاشق غذاخورى سرکه سیب

2-4 قطره اسانس
همه مواد را در یک کاسه مخلوط کنید. موهایتان را شامپو 
بزنید و آب کشى کنید. مخلوط را در یک بطرى اسپرى 
بریزید و به آرامى روى مو هاى خود بپاشید. از ریشه تا انتها 
بمالید، روى پوست سر ماساژ دهید، 5 تا 10 دقیقه صبر 
کنید و سپس آب کشى کنید. از این ماسک که سرشار از 
ویتامین هاى C ، B و همچنین اســید فولیک و بیوتین 
است. مى توانید ماهى یک بار پس از شامپو زدن مو هاى 

خود استفاده کنید.

4. تهیه ماسک براى مو هاى خشک و آسیب 
دیده با آووکادو، تخم مرغ، عسل و روغن زیتون

ترمیم مو هاى آسیب دیده
مواد مورد نیاز:

نصف آووکادو

یک عدد تخم مرغ

یک قاشــق غذاخورى روغن 
زیتون

یک قاشق غذاخورى عسل

تمام مــواد را با اســتفاده از 
چنگال له کنید. مخلوط را روى 
تمام مو هاى خود بمالید. پس از 
اســتفاده از مواد، مو هاى خود را 
در یک حوله بپیچید و یک ساعت 
صبر کنید. براى پاك کردن ماسک از 
مو، با آب گرم بشویید و سپس شامپو 

بزنید. مو از پروتئین تشکیل شده است و 

این ماسک حاوى مقدار زیادى روغن و پروتئین مرطوب 
کننده است. با این ماســکى که تهیه مى کنید موهایتان 

مانند ابریشم نرم مى شوند.

5. روغن نارگیل و شکر قهوه اى
مواد مورد نیاز:

2 قاشق غذاخورى روغن نارگیل تصفیه نشده و ذوب شده
دو قطره اسانس

2 قطره روغن درخت چاى
دو قاشق غذاخورى شکر قهوه اى

2 قاشق غذاخورى نرم کننده مورد عالقه شما
در یک کاســه کوچک، روغن نارگیل، اسانس و روغن 
درخت چاى را مخلــوط کنید. در ظرف دیگرى شــکر 
قهوه اى و نرم کننده را با هم مخلوط کنید. مو هاى خود را 
به چند قسمت تقسیم کنید و مخلوط روغن را روى مو هاى 
کمى مرطوب خود بمالید. نرم کننده و شکر را فقط روى 
پوست ســر خود بمالید و به آرامى ماساژ دهید. بگذارید 

مخلوط به مدت یک ساعت در موهایتان بماند.
بگذارید بماند و طبق معمول با آب گرم بشویید و شامپو 
بزنید. این ماسک مخصوصا براى افرادى که پوست سر 

خشک و خارش دارند، مناسب است.

6. تهیه ماسک براى مو هاى خشک؛ آووکادو، 
روغن آرگان، عسل و روغن نارگیل

مواد مورد نیاز:
آووکادو یک عدد

یک قاشق غذاخورى روغن آرگان
یک قاشق غذاخورى عسل

یک قاشق غذاخورى روغن نارگیل
همه مواد را هم بزنید تا خوب مخلوط شــوند. آن را روى 

تمام مو هاى خود بمالیــد و بگذاریــد 30 دقیقه بماند. 
اســید هاى چرب موجود در آووکادو در این ماســک که 
براى آبرسانى عالى است، به شما کمک مى کند تا رطوبت 
موهایتان را حفظ کنید. عسل باعث مى شود مو ها رطوبت 

خود را از دست ندهند.

7. روغن زیتون و تخم مرغ
مو هاى خشک و کدر

مواد مورد نیاز:
یک عدد زرده تخم مرغ

یک قاشق غذاخورى روغن زیتون
زرده تخم مرغ را داخل کاسه بریزید و روغن زیتون را به آن 
اضافه کنید. مواد را با چنگال بزنید. مو هاى خشک خود را 
به پنج قسمت تقسیم کنید و مخلوط را از ریشه تا انتهاى 
هر قسمت بمالید. 30 دقیقه صبر کنید و بشویید. زرده تخم 
مرغ سرشار از چربى، پروتئین و بیوتین است و به درخشش 
تار هاى مو کمک مى کند. هنگامى که از روغن زیتون با 
زرده تخم مرغ استفاده مى کنید، مى توانید این درخشش را 

براى چندین بار شست وشو حفظ کنید.

8. تهیه ماســک براى مو هاى خشک با موز، 
روغن زیتون، و شیر نارگیل

مواد مورد نیاز:
یک عدد موز

2 قاشق چاى خورى روغن زیتون

دو قاشق چاى خورى شیر نارگیل
موز را هم بزنید تا یک دست شود. سپس روغن زیتون را 
به آرامى اضافه کنید و پس از مخلوط شدن، شیر نارگیل را 
اضافه کنید. اگر مو هاى شما نفوذپذیرى کمى دارند، یعنى 
جذب آب سخت است. مى توانید پس از استفاده از مخلوط، 

حوله اى را روى سر خود بپیچید.

9. روغن نارگیل، آووکادو، تخم مرغ و عسل
پرپشت شدن مو هاى نازك

مواد مورد نیاز:
نصف آووکادو

یک عدد تخم مرغ
یک قاشق غذاخورى روغن نارگیل

یک قاشق چاى خورى عسل
همه مواد را با هم مخلوط کرده و مو ها و پوست سر خود 
را ماساژ دهید. اجازه دهید ماسک حداقل 30 دقیقه روى 
موهایتان بماند. سپس آب کشى کرده و شامپو بزنید. یکى 
از دالیل نازك شــدن مو این است که پروتئین کافى در 
رژیم غذایى وجود ندارد. با این ماسک مى توانید مو هاى 

خود را با پروتئین اشباع کنید.

10. تهیه ماسک براى مو هاى خشک؛ آووکادو، 
روغن زیتون و عسل خام

مواد مورد نیاز:
نصف آووکادو

2 قاشق غذاخورى روغن زیتون
2 قاشق غذاخورى عسل خام ارگانیک

نیمــى از آووکادو را له کنید و در یک کاســه 
بزرگ قرار دهید. بقیه مواد را به کاسه اضافه 
کنید و هم بزنید تا یک دســت شــوند. 
ماســک را روى مو هاى خود بمالید و 
یک کاله بپوشید. 60 دقیقه صبر کنید و 
سپس بشویید. با استفاده از این ماسک 
مو مى توانید به ســالمت و براق شدن 

مو هاى خود کمک کنید.

عوامل مؤثر در کم خوابى کودکان

د
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تحریک مغــز مى انجامد. اگر تصمیــم به ترك قهوه 
بگیرید، ممکن اســت در ابتدا تمرکز برایتان

دشوار شــود، اما بدن در نهایت عادت 
مى کند بدون آنعمل کند.

با همه  فواید بى شمار قهوه براى بدن، ترك آن ممکن است براى بعضى از ما بهترین تصمیم باشد. اگر مشتاق هستید که هر چه زودتر استارت یک زندگى عارى از کافئین را بزنید، باید 
بدانید که بهتر است مقدار قهوه اى که هر روز مى نوشید را به تدریج کم کنید و به خودتان فرصت تطبیق با این تغییرات را بدهید. بدن ما به قهوه اعتیاد پیدا مى کند و حذف یکباره  آن از 

رژیم غذایى خود ممکن است با تجربیات ناخوشایندى همراه باشد که ناشى از محرومیت از قهوه اى هستند که به آن وابسته شده ایم.
در ادامه مى خواهیم ببینیم ترك یکباره  قهوه چه تأثیرى بر بدن دارد.

ترك کردن ناگهانى قهوه
 با بدن چه مى کند؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شماره 70 مورخه 1401/01/09  آقاى على یوسفى  فرزند فتح اله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 310/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 577 و 577  اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/9 - 1333859/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/254 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
آراى شماره 117 و 118 مورخ 1401/01/15 خانم عفت رحیمى حاجى آبادى فرزند محمد 
جعفر نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى مجتبى سلیمانى زاده نجف آبادى فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 129/12 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 560  اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/4/9 - 1333823/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/256 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شماره 613 مورخه 1401/01/30 آقاى مهدى  سعیدیان نجف آبادى فرزند  اسماعیل 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1312   اصلى واقع 
در قطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان –  خریدارى طــى قولنامه عادى از خانم 
نصرت حبیب الهى  فرزند عبداله که طى اســناد شماره 269-35/10/4 دفتر 16 نجف آباد 
و 33952 – 54/07/26 دفتر 88 نجف آباد مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/9 - 1333800/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /3/258

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شماره 6673 مورخه 1400/12/17خانم زهرا حاجى صادقى نجف آبادى فرزند  حیدر 
على نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 110/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
478   اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  خریدارى از وراث حسن 
منتظرى  و رقیه پاینده بجز ( احمد منتظرى فرزند حسن  وراث بیگم منتظرى )  مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/9 - 1334080/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/262 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003077- تاریخ ارسال نامه: 1401/04/05- عالمه زهتاب 
فرزند فتح اله  به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى اســت هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 1292 
فرعى که از 113 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 
1927 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست 

صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1342781-  سید امیرحسین حسن زاده – مدیر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرستان خمینى شهر از طرف زهره عموشاهى خوزانى /4/163

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003075- تاریخ ارسال نامه: 1401/04/05- مرتضى زهتاب 
فرزند فتح اله به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است چهارده حبه و چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 1292 
فرعى که از 113 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 
1932 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1342778-  سید امیرحسین حسن زاده – مدیر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرستان خمینى شهر از طرف زهره عموشاهى خوزانى /4/166 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003078- تاریخ ارسال نامه: 1401/04/05- محمدعلى 
زهتاب فرزند فتح اله  به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است چهارده حبه و چهاردهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك 
شــماره 1292 فرعى که از 113 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
دفتر الکترونیک 1926 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1342774-  سید امیرحسین 
حســن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر از طرف زهره عموشــاهى

 خوزانى /4/164

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003074- تاریخ ارسال نامه: 1401/04/05- مصطفى زهتاب 
فرزند فتح اله به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است چهارده حبه و چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 1292 
فرعى که از 113 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 
1931 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1342776-  سید امیرحسین حسن زاده – مدیر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرستان خمینى شهر از طرف زهره عموشاهى خوزانى /4/165 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006003076- تاریخ ارســال نامه: 1401/04/05- حبیب اله 
زهتاب فرزند فتح اله به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى اســت چهارده حبه و چهاردهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك 
شماره 1292 فرعى که از 113 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
دفتر الکترونیک 1934 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1342779-  سید امیرحسین 
حســن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرســتان خمینى شــهر از طرف زهره

 عموشاهى خوزانى /4/167 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
یک خط جدید BRT از ســه راه درچه-آتشــگاه در غرب 
اصفهان آغاز شده است و به مقصد پایانه مسافربرى جى 
در شرق اصفهان مى رسد، گفت: در تالش هستیم این خط 

جدید تندرو را در دهه والیت افتتاح کنیم.
در جلســه اى که با حضور معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شهردار اصفهان، مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى، 
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه، 
معاونان و کارشناســان آن ها برگزار شد، همکارى این دو 
نهاد زیرمجموعه این معاونت در راستاى تسهیل خدمت به 
مسافران بیان شد و حاضران نیز نظرات کارشناسى و گزارش 

عملکرد خود را ارائه کردند. حســین حق شــناس، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در حاشیه این جلسه 
اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شده، یک خط 
جدید BRT از سه راه درچه-آتشگاه در غرب اصفهان آغاز 
خواهد شد و پس از طى کردن بعضى خیابان هاى مرکزى، 

به مقصد پایانه مسافربرى جى در شرق اصفهان مى رسد.
وى با بیان اینکه یکى از محاسن این خط جدید، نزدیکى 
به پایانه کاوه و خط 3 تندرو است، افزود: در تالش هستیم 
با همکارى شرکت واحد اتوبوسرانى و مناطقى که در مسیر 
این خط قرار دارد، این خط جدید تنــدرو را در دهه والیت 

افتتاح کنیم.

اصفهان بعد از اســتان هاى تهران و فارس در رتبه سوم 
از نظر هزینه براى بیمارى ام اس در بیمه ســالمت بوده 
است. مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان به دارو هاى 
پرهزینه ام اس اشاره کرد و گفت: یکى از پرهزینه ترین 
دارو هاى استفاده شــده براى این بیمارى در کل کشور، 
داروى ریتوکســى ماب هســت و پرمصرف ترین دارو، 
دى متیل فومارات هست و بیمارى ام اس بعد از دیابت، 

پرهزینه ترین بیمارى در کشور و استان اصفهان است.
صفارى افزود: تعداد کل بیمه شــدگان بیمه سالمت با 
بیمارى ام اس در ســال 1400 در کشور، حدود 30 هزار 
نفر بوده که بیش از 2500 نفر مربوط به استان اصفهان 

بوده است.
این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب گفت: در سال 
1400، بیش از 18 میلیارد و 600 میلیون تومان از طرف 
بیمه سالمت براى هزینه هاى بیمارى ام اس در استان 
اصفهان پرداخت شــده است که اســتان اصفهان رتبه 
سوم از نظر هزینه براى بیمارى ام اس در بیمه سالمت 

بوده است.
وى با بیان اینکه 25 درصد از بیماران ام اس در ایران را 
آقایان شامل مى شوند و 75 درصد از بیماران خانم هستند 
که این بیمارى با شیوع بیشــتر در خانم ها است افزود: 

بیشتر بیماران در میانگین سنى 30 تا 40 سال هستند.

خط جدید BRT اصفهان
در آستانه بهره بردارى 

ام اس؛پرهزینه ترین
 بیمارى در اصفهان

متوسط مصرف سرانه آب
 در کاشان

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب کاشـان با گفت: 
متوسط مصرف سـرانه آب به ازاى هر نفر در منطقه 
کاشان در یک شبانه روز بین 210 تا 220 لیتر است. 
علیرضا اسدى به شهروندان توصیه کرد از سایبان و 
رنگ هاى نانویى براى کولر ها استفاده کنند و افزود: 
هر شـهروند با کاهش یک دقیقه از زمان استحمام 
خود نیـز مى توانـد در کاهـش مصـرف 13 لیتر آب 
کمک کند. مدیرعامل آبفا کاشـان با اشاره به اینکه 
آب شهرى با 152 حلقه چاه و آب روستا ها با 46 حلقه 
چاه تامین مى شود گفت: انشـعاباتى که بیش از حد 
میزان مصرف الگوى خود آب مصـرف کنند اخطار 
قطـع آب دریافت مى کننـد و در صورت تـداوم این 

موضوع چند ساعت آب آن ها قطع مى شود.

فرهنگ سازى
 مصرف بهینه 

آبفـاى دهاقـان همزمان با فرارسـیدن هفتـه صرفه 
جویى اقدام به فرهنگ سازى مدیریت مصرف بهینه 
آب کـرد. اقدامـات صـورت گرفته شـامل نصب بنر 
حاوى شعارهاى صرفه جویى در مصرف آب در سطح 
شهرستان دهاقان و گلشن، توزیع کتابچه هاى صرفه 
جویى در بین ارباب رجوع و مردم سـطح شهر ،توزیع 
پوسـترهاى صرفه جویى در ارگان هاو ادارات سطح 

شهرستان بود.

خبر

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: طبق قانــون، خرید و فــروش، جابه جایى و 
نگهدارى حیوانات حیات وحش در منزل و باغ شخصى 

ُجرم محسوب مى شود.
سعید یوسف پور بابیان اینکه نگهدارى، خریدوفروش، 
جابه جایى و نگهدارى حیوانات حیات وحش و اجزاى 
بدن مرده حیات وحش مانند تاکسیدرمى، شاخ، گوشت، 
پوست، سم و پنجه آن ها نیز غیرقانونى است، افزود: 
حیواناتى که نگهدارى آن ها غیرقانونى اســت اهلى 

نیستند و وحشى به شمار مى آیند.
وى بابیان اینکه برخى از مردم اطالع ندارند که حتى 
نگهدارى حیواناتى مانند سنجاب غیرقانونى است زیرا 
این حیوان، گونه وحشى محســوب مى شود، اظهار 
داشت: سودجویان براى زنده گیرى سنجاب، گاه ده ها 
هکتار از جنگل هاى زاگرس را به آتش مى کشــانند 
و درختان را قطــع مى کنند درحالى که ســنجاب با 
جمع آورى دانه ها به بقاى جنگل و زادآورى درختان 
جنگلى کمک  مى کند و بدون شک اگر مردم این موارد 
را مى دانستند براى نگهدارى سنجاب در خانه هاى خود 

اقدام نمى کردند.
وى به یک مورد کشــف یک قالده شیر آفریقایى در 
خمینى شهر اصفهان در سال جارى  اشاره و خاطرنشان 
کرد: در مواردى نیز پرنده هاى وحشى که برخى از آن ها 
در معرض خطر انقراض هستند نیز کشف شده است که 

ما تعهداتى براى حفاظت ازاین گونه ها داریم.
یوســف پور بابیان اینکه در چند مورد نیز کشفیاتى 
درباره نگهدارى آهو و قوچ و میش در استان اصفهان 
در منازل و باغ هاى شــخصى داشتیم، گفت: قاچاق 
حیات وحش گردش مالى باالیــى دارد و قاچاقچیان 
حیات وحش بــه دلیل عدم آگاهى مــردم این قبیل 

حیوانات را قاچاق مى کنند و به فروش مى رسانند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
تأکید بر لزوم محافظت از گونه هاى مختلف جانورى 
به عنوان ذخایر ارزشمند ژنتیکى و سرمایه هاى بى بدیل  
کشور، افزود: آینده متعلق به کشورهایى است که تنوع 
ژنتیکى باالیى داشته باشند و این ژن ها مى توانند در 
آینده پشتوانه محکمى از تأمین دارو، درمان بیمارى ها 

و تولید مواد غذایى باشند.

وى همچنیــن دربــاره تحویل 2 توله ســیاه گوش 
اوراسیایى (لینکس) به یگان حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان توضیح داد: فردى این توله ها را به 
گمان اینکه توله گرگ هســتند از زیستگاه طبیعى 
خود در فریدن جدا کرده بــود و قصد فروش آن ها را 
داشت و خانواده اى که متوجه شــدند این حیوانات، 
سیاه گوش هستند این 2 توله را از فرد مذکور دریافت 
کردند و سپس به یگان حفاظت محیط زیست اصفهان 

تحویل دادند. 
یوسف پور بابیان اینکه این 2 توله سیاه گوش کمبود 
وزن شدیدى داشــتند و بدن آن ها آکنده از کنه بود، 
ادامه داد: آن هــا تحت درمان قــرار گرفتند، اکنون 
وضعیت سالمت آن ها بهتر اســت و تحت مراقبت 

شبانه روزى هستند.
وى با اشاره به اینکه برنامه ما پس از پایدار شدن شرایط 

آن ها، رهاسازى در زیستگاه طبیعى است مگر آنکه 
اتفاق خاصى بیفتد، خاطرنشــان کرد: زیستگاه این 
حیوان که در معرض خطر انقراض قرار دارد در منطقه 
کوهستانى غرب اصفهان شامل فریدن، فریدون شهر 

و بویین میاندشت است.
یوســف پور درباره یک قــالده  خرس که اواســط 
امســال در خودرویى درجــاده  ناییــن - اصفهان 
در شــرق اســتان کشــف شــد، گفت: این خرس 
در شــرایط خوبى بســر مى بــرد و باید ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت دربــاره آن تصمیــم

 بگیرد.
وى اضافــه کرد: این خــرس از گونه خرس ســیاه 
آسیایى زیرگونه بلوچى و زیســتگاه آن جنوب شرق 
کشور اســت و به شــدت در معرض خطر انقراض

 قرار دارد.

حیات وحش در 
منازل و باغ شخصى

اصفهانى ها!
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در خصــوص جزئیات 
تسهیالت اعطا شده براى کمک ودیعه مسکن در استان اصفهان اظهار 
داشت: از 12 خردادماه 1401 که ثبت نام براى وام کمک ودیعه مسکن 
آغاز شد تاکنون 16 هزار و 698 نفر در سطح استان اصفهان متقاضى 

بهره مندى از این تسهیالت بوده و اقدام به ثبت نام کردند.  
علیرضا قارى قرآن با بیان اینکه اعطاى این تسهیالت به متقاضیان 
حائز شرایط در حال انجام اســت، اذعان داشت: در سال 1399 به 11 
هزار و 553 متقاضى و در سال 1400 به تعداد 16 هزار و 24 متقاضى 
در سطح استان اصفهان وام کمک ودیعه مسکن پرداخت شده است.  

قارى قرآن بیان داشت: ثبت نام براى وام کمک ودیعه مسکن از طریق 
سامانه  جامع طرح هاى حمایتى مســکن وزارت راه و شهرسازى به 
نشــانى saman.mrud.ir در بخش ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه 

انجام مى شود.  
 وى با اشاره به اینکه سقف تســهیالت کمک ودیعه مسکن در مرکز 
استان اصفهان و سایر نقاط شهرى به ترتیب 70 و 40 میلیون تومان 
است. تاکید کرد: افرادى که متقاضى دریافت تسهیالت ودیعه و اجاره 

مسکن هستند باید داراى اجاره نامه و کد رهگیرى باشند.   
 مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: نرخ سود 
تسهیالت ودیعه مسکن 18 درصد و طول دوره بازپرداخت 5ساله است.  

ثبت نام 16 هزار مستأجر 
اصفهانى براى دریافت تسهیالت 

تاسیس
 شرکت سهامى خاص مازاد صنعت سپاهان درتاریخ 1401/03/29 به شماره ثبت 71302 به شناسه ملى 14011261620 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تعمیر و بازسازى اسکلت هاى فلزى خرید و فروش ضایعات فلزى ،فوالدى و آهن قراضه ،ضایعات شمش 
، میلگرد و مواد اولیه میلگرد ، آهن قراضه و فلزات بجز طال و نقره و اشیا و فلزات گرانبها – تامین کلیه مواد اولیه کارخانجات فوالد سازى – بازسازى تجهیزات فلزى ، گندله و آهن اسفنجى. فرآورى و بازیافت فلزات . تولید کنسانتره ، گندله و آهن قراضه . تولید آهن اسفنجى ، شمش آهن ، نورد و انواع مقاطع فوالدى، خرید و فروش، تولید و توزیع، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى 
موضوع فعالیت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جامى ، خیابان آیت اله بیدآبادى ، کوچه شهیداحمدپورقادرى22 ، پالك 25 ، طبقه همکف کدپستى 8137687961 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140122 مورخ 1401/03/23 نزد بانک ملى شعبه شهید نیکبخت با کد 3114 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى شادفر کرمى به شماره ملى 1273751256 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ناصر 
کرمى به شماره ملى 1283613921 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرزانه فروغى به شماره ملى 1285756045 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدصدرا یزدخواستى به شماره ملى 1271518821 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم شایسته کرمى به شماره ملى 1272308979 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه 

کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340719)

آگهى تغییرات
 شــرکت نو آفرینان صنعت هیرکان سهامى خاص به شــماره ثبت 1728 و شناسه 
ملى 14005382162 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نســرین محمد سلطانى به شماره 
ملى 1130046516 به ســمت بازرس اصلى و خانم فرزانه قربانى به شــماره ملى 
1130106578 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1340715)
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کاپیتان تیم ملى کشــورمان که پیش از این بارها موضوع 
بازگشتش به باشگاه سپاهان مطرح شــده بود این بار در 
آستانه پوشیدن پیراهن تیم سابقش است. احسان حاج صفى 
کاپیتان تیم  ملى با حضور در باشگاه سپاهان با این تیم به 
توافق نهایى رســید و طى روزهاى آینده باشگاه سپاهان 
مذاکرات نهایى خــود را با آاك آتن یونــان براى گرفتن 

رضایت نامه حاج صفى آغاز خواهد کرد.

اللهیار صیادمنش با مبلغى که گفته مى شــود حدود 2/5 
میلیون یورو اســت به  عنوان یکى از بازیکنان هال سیتى 
براى فصــل جدید لیگ چمپیونشــیپ انگلیس تمرینات 
خود را با این باشگاه آغاز کرده اســت. با توجه به قرارداد 
صیادمنش، استقالل صاحب 20 درصد از آن مبلغ (500هزار 
یورو) خواهد شد که رقمى قابل توجه است و برخى منابع 
اعالم کرده اند آبى ها مى توانند بــا آن، هزینه رضایت نامه 
محمد محبى را پرداخت کنند.هنوز البته تکلیف نامه اولیه 
باشگاه استقالل براى جذب محبى مشخص نشده و باید 

دید او اصال شخصا هم با استقالل مذاکره مى کند یا خیر.

باشگاه الشباب عربستان با کیکه ســتین سرمربى سابق 
بارسلونا به توافق نهایى دســت پیدا کرد و قرارداد دو ساله 
امضا کرد. سعودى ها براى این مربى باتجربه و دیگر کادر 
فنى همراه او 3.7 میلیون یــورو پرداخت خواهند کرد. آنها 
پیش از این به دنبال جذب ژوزه مورایس پرتغالى بودند که 
سپاهان وارد عمل شد و دســتیار سابق مورینیو را از چنگ 
سعودى ها درآورد. ستین در سال 2020 براى مدت کمتر از 
یک فصل هدایت بارسلونا را برعهده داشت ولى در نهایت 

به دلیل کسب نتایج ضعیف برکنار شد.

نشریه «الیوم الســابع» مصر خبر داد پائولو سوزا سرمربى 
پرتغالى بعد از توافق اولیه با فدراسیون فوتبال مصر براى 
هدایت تیم ملى این کشور زیر توافق خود زد. دلیل اصلى 
رد پیشنهاد مربیگرى در تیم ملى مصر از سوى سوزا تماس 
تلفنى این مربى با کارلوس کى روش سرمربى سابق مصر 
و هموطنش بود. کى روش که این روزها با فدراسیون مصر 
به دلیل دریافت مطالباتش به شدت درگیر است سوزا را از 
حضور در نیمکت فراعنه منصرف کــرد. کى روش براى 
مدت 7 ماه هدایت تیم ملى مصر را برعهده داشت و نتایج 
خوبى در این تیم گرفت ولى در نهایت از این تیم جدا شد. 
مصرى ها دوباره تالش کردند تا کى روش را برگردانند اما 

مربى پرتغالى قبول نکرد.

ســایت لیگ فوتبال پرتغال ترکیب 11 نفره و تیم رویایى 
این فصل از رقابت ها را اعالم کرد که در نوك پیکان این 
تیم نام و چهره مهدى طارمى به چشــم مى خورد. مهاجم 
ایرانى پورتو در این فصل توانســت روى 31 گل تیمش 
تاثیر مستقیم بگذارد و به همین دلیل به نظر کارشناسان و 
هواداران در تیم رویایى این فصل لیگ پرتغال قرار گرفت. 
ستاره ایرانى در تیم تحت هدایت سرخیو کونسیسائو 2613 
دقیقه بازى کرد و 20 گل به ثمر رساند و 11 پاس گل داد؛ 
اعدادى که برترى شماره 9 آبى و سفیدها را ثابت مى کند. 
به این ترتیب طارمى با حضور مستقیم در 31 گل از 86 گلى 
که پورتو در این رقابت ها به ثمر رساند، توانست مهاجم تیم 

رؤیایى این فصل از رقابت هاى لیگ پرتغال شود.

بازگشت لژیونر مطرح 
به اصفهان؟!

پول 
رضایتنامه محبى جور شد؟ 

نقش سپاهان در تعیین مربى 
الشباب

ضربه کارى
 کى روش به مصر

طارمى
 در تیم رؤیایى لیگ پرتغال

کاوه رضایى- استقالل؛
 آرى یا نه؟

گلر اتریشى سپاهان با وجود اینکه یک فصل دیگر قرارداد 
دارد مد نظر این باشگاه نیست.

باشگاه سپاهان این روزها مشغول فعالیت در فصل نقل و 
انتقاالت است و براى بستن تیمى قدرتمند در فصل جدید 

تالش مى کند.
طالیى پوشــان تا کنون میالد زکى پــور و محمد 
دانشگر را به خدمت گرفتند و مشغول مذاکره با 
چند گزینه دیگر هستند تا در پنجره تابستانى 
به تیم اضافه کنند و مهره هایى هم از این تیم 

جدا شده اند.
یکى از پست هایى که سپاهانى ها به دنبال تغییرات 
در آن هســتند چهارچوب دروازه است. باشگاه سپاهان 

رشید مظاهرى را به عنوان گلر اصلى در اختیار دارد و روى 
نیمکت هم فصل گذشته از گلر اتریشى خود کریستوفر 
کنت بهره مى برد و به نظر مى رسید این وضعیت در فصل 

جدید هم ادامه داشته باشد.
با این وجود و با توجه به اینکه گلر اتریشى یک فصل دیگر 
با سپاهان قرارداد دارد ولى مسئوالن باشگاه سپاهان به او 
اعالم کردند دنبال تیم جدید باشد و قصد ادامه همکارى 

با او را ندارند. 
با توجه بــه محدودیت در جذب بازیکــن خارجى ظاهراً 
سپاهانى ها نمى خواهند یک سهمیه خارجى خود را براى 
نیمکت هزینه کنند و به همین دلیــل قصد همکارى با 

کنت را ندارند.

پایان همکارى گلر اتریشى و سپاهان؟

مدافع تیم ملى کشورمان با تغییر شرایط باشگاه سپاهان باید تصمیمى مهم را براى ادامه فوتبالش بگیرد.
پس از خرید میالد زکى پور از ســوى ســپاهان و حاال توافق باشــگاه اصفهانى با احســان حاج صفى

 گمانه زنى ها در خصوص رفتن امید نورافکن از این تیم قوت گرفته است.
نورافکن که در سال جام جهانى به هیچ وجه دوست ندارد نیمکت نشین باشد حاال در پست تخصصى خود 
دو بازیکن سرشناس را مى بیند. نورافکن که با اعتماد اسکوچیچ جایگاه خوبى را در دفاع چپ تیم ملى پیدا 
کرده است قطعا زیر بار تغییر پست هم نخواهد رفت و باید دید در ادامه چه تصمیمى را درخصوص ادامه 

فعالیتش در باشگاه سپاهان خواهد گرفت. 
پیش از این از امید نورافکن به عنوان گزینه خط دفاعى پرسپولیس نام برده مى شد اما او در گفتگویى اعالم 
کرد که حاضر نیست دیگر در ایران پیراهن تیمى به جز ســپاهان را برتن کند اما شاید اکنون با وجود این 

تغییرات مجبور باشد تصمیمى متفاوت را اتخاذ کند.

باشگاه هاى ورزشى به معناى واقعى کلمه در ورزش ما 
انگشت شمار هستند و یکى از آن ها بدون شک ذوب آهن 
اصفهان است، ذوب آهن با ســابقه 53 سال حضور در 
ورزش ایران، همواره در کنار فوتبال که برند اصلى این 
باشگاه است، از سایر رشته هاى ورزشى حمایت کرده و 

افتخارات فراوانى را نیز کسب کرده است.
در آستانه فصل جدید اما اخبار نگران کننده اى از احتمال 
انحالل برخى از رشته هاى ورزشى این باشگاه به گوش 
مى رســد که باعث نگرانى بازیکنان بومــى حاضر در 
تیم هاى مختلف ورزشى این باشگاه و هواداران ذوب آهن 

شده است.
على احسانى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره آخرین 
وضعیت تیم دارى این باشــگاه در رشــته هاى مختلف 
مى گوید: تمامى رشــته ها پیش بینى بودجه انجام شده 
است و حتى در نظر داریم رشــته پاورلیفتینگ را هم به 
مجموعه باشگاه اضافه کنیم اما اتخاذ تصمیم نهایى براى 

این موارد در گرو تخصیص اعتبارات الزم است.
احسانى ادامه داد: بحث بدهى هاى سنواتى را در باشگاه 
داریم که نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود؛ نمى توان 

بدون اعتبارات کافى در رشته اى تیم دارى کرد.
وى با بیان این نکته که تاریخ برگــزارى مجمع در ماه 
جارى (تیرماه) خواهد بود، مطرح کرد: باشگاه ذوب آهن 
از نظر امکانات ساختارى توانمندى تیم دارى در تمامى 
رشته ها را دارد؛ از نظر نیروى انسانى نیز در وضعیت بسیار 
خوبى قرار داریم، تنها مسأله بحث بودجه است که باید 
ببینیم به چه اندازه خواهد بود و پس از پرداخت بدهى ها 

چه مبلغى باقى مى ماند.
احســانى افزود: اگر اعتبارات پیش بینى شده اختصاص 
داده شود، هیچ رشته اى را حذف نمى کنیم اما در صورت 
کســرى بودجه نمى توانیم خــارج از چارچوب مصوب 
کارخانه حرکت کرده و تعهداتى را ایجاد کنیم که از عهده 

ما خارج خواهد بود.

روزنامه نگار و مفسر فوتبال اوکراین اعالم کرد مهاجم 
ایرانى سابق زوریا و حال پوشــکاش مجارستان آماده 
بازگشت به لیگ اوکراین است و مى تواند بهترین گزینه 

براى خط حمله تیم شاختار دونتسک باشد.
«ویکتور واکو» مفسر، روزنامه نگار و کارشناس فوتبال در 
اوکراین مدعى شد شهاب زاهدى مهاجم ایرانى بهترین 
گزینه براى تقویت خط حمله تیم شــاختار دونتســک 

اوکراین است.
ویکتور در این خصوص گفت: سبک بازى شاختار به آرتم 
بسدین، آرتم دووبیک و شــهاب زاهدى مى آید. با این 
حال دیناموکیف نمى گذارد مهاجم اصلى خود (بسدین) 
به باشگاه رقیب برود و دووبیک هم قصد دارد به کار خود 

در اروپا ادامه دهد.
این مفسر ورزشى در اوکراین با اشاره به حضور چند ماهه 
شهاب زاهدى در باشگاه آکادمى پوشکاش مجارستان 
تاکید کرد: تا آنجایى که من مى دانم، شهاب آماده است 
تا حرفه خود را در اوکراین ادامه بدهد. فکر مى کنم براى 
این بازیکن که یک سال و نیم پیش در المپیک دونتسک 
بازى مى کــرد، فرصت بازى در مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا یک چالش حرفه اى دیوانه کننده است. به 
عالوه، شاختار مى تواند شرایط مالى بسیار جذاب ترى را 
نسبت باشگاه زوریا لوهانسک به شهاب ارائه دهد.

ویکتور خاطرنشان کرد: به نظرم شهاب 
بهترین گزینه براى شاختار جدید و 
به روز شده اســت. او 26 سال سن 
دارد و در حال حاضر یک فوتبالیست 
آماده و بالغ است. قد 
شــهاب 187 
ســانتى متر 
اســت اما در 
عین حال به 
کافى  انــدازه 
سریع اســت و در 
کار با تــوپ کیفیت 
باالیــى دارد. عالوه بر 
این او با فوتبال اوکراین 
ســازگار و منطبق شده 

است. 
زاهدى یکى از مهاجمان تیم 
فوتبال زوریا لوهانسک اوکراین 
بود کــه بعد از حملــه نظامى 
روســیه، به صورت قرضى و 
موقت بــه تیم پوشــکاش 
مجارســتان رفت. زاهدى 
8 بازى بــراى ایــن تیم 
مجارســتانى انجام داد که 
4 گل به ثمر رساند و یک 

پاس گل داد.

برخى رشته هاى
 ورزشى ذوب آهن
 در آستانه انحالل

بازگشت احتمالى 
شهاب زاهدى به اوکراین

ى- استقالل؛
 یا نه؟

کنت را ندارند. چهارچوب دروازه است. باشگاه سپاهان 

مرضیه غفاریان
هواداران استقالل خیلى به بازگشت 
مهاجم ســابق ایــن تیم بــه جمع 
آبى پوشــان خوش بین هســتند. اما 
آیا همانطور که آنها فکــر مى کنند، 
این اتفاق براى استقالل خوش یمن 

خواهد بود؟ 
کاوه رضایــى پنــج ســال پیش که 
بــا پیراهن آبى پوشــان بــه میدان 
مى رفت عملکرد فــوق العاده اى در 
این تیم داشــت. او در 41 دیدار موفق 
به زدن 16 گل شد و توانست با شش 
پاس گل عنوان دوم بهترین پاســور 
لیگ شانزدهم را نیز به خود اختصاص 
دهد. مهاجم ملى پوش کشورمان در 
نخستین فصل حضورش در بلژیک 
هــم کارنامه پربــارى از خود برجاى 
گذاشــت. او هم خوب گل مى زد هم 
پاسور خوبى بود. رضایى با گلزنى هاى 
پى درپى اش هــم در تیم منتخب آن 
فصل بلژیک قرار گرفت و هم نامزد 
کســب جایزه «گاو طالیى» شــد؛ 
جایزه اى که هر ســاله در آن کشــور 
اروپایى به بهتریــن گلزن ژوپیر لیگ 

داده مى شود. 
همه اینها مى تواند بهترین دلیل براى 

استقبال استقاللى ها از حضور دوباره او 
در این تیم باشد اما آنها نباید فراموش 
کنند که این مهاجم کرمانشاهى در آن 
زمان 25 ساله بود و االن 30 سال دارد. 
ضمن اینکه رضایى مدتى است دیگر 
آن ستاره سابق نیست که هر وقت پا 
به توپ مى شد لرزه بر اندام مدافعان 
حریف مى انداخت. او از روزگار اوجش 
فاصله گرفته و بهترین شاهد براى این 
مدعا هم عملکرد این مهاجم ایرانى در 
فصل گذشته است. تنها پوئن مثبت 
کارنامــه کاوه در این فصل یک پاس 
گل بوده آن هم در 13 بازى که براى 
تیم میان جدولى «اود هورلى» بلژیک 

انجام داده است.
پربیراه نیســت اگر بگوییم به همین 
دلیل است که دوران حضور این مهاجم 
ایرانى در لیگ بلژیک به پایان رسیده 
و او بازگشــت به لیگ برتر ایران را به 
بازى در لیگ هــاى اروپایى ترجیح 
داده اســت. رضایى بهتر از هر کسى 
مى داند با توجه به ســن و سال باال و 
بیالن کارى اش در فصل گذشته دیگر 
قادر نخواهد بود به عنــوان لژیونر در 
این قاره سبز به فوتبال خود ادامه دهد. 
حضور دوباره کاوه رضایى در استقالل 

بهترین فرصت براى اوست تا شاید با 
درخشش در جمع شاگردان «ریکاردو 
ساپینتو»،  هم عملکرد بهترى از خود 
در سال هاى پایانى عمر فوتبالى اش 
برجاى گذارد و هم اینکه در آســتانه 
جام جهانى با ارائه بازى هاى درخشان 
در لیگ برتر خودش را به عنوان یکى 
از مهاجمــان تیم ملى بــه «دراگان 

اسکوچیچ» تحمیل کند. 
با همــه اینهــا بازیکن ملــى پوش 
کشورمان براى نیل به این هدف راه 
دشــوارى در پیش خواهد داشت. چه 
اینکه با توجه به تعداد باالى مهاجمان 
توانمنــد در تیم ملى، شــانس کاوه 
رضایى براى اینکه دوباره در فهرست 
دعوت شــدگان قرار بگیرد بسیار کم 
است. ضمن اینکه ترافیک باال در خط 
آتش استقالل کار او را براى قرارگرفتن 
در ترکیب اصلى این تیم نیز ســخت 
خواهد کرد. به همه اینها اضافه کنید 
ســبک 1-3-2-4 که سیستم مورد 
عالقه ســرمربى پرتغالى آبى پوشان 
اســت و این یعنــى بــراى انتخاب 
شــدن از بین شــش هفت فوروارد 
این تیم براى حضــور در میدان باید 

بهترین نفر باشى. 

تغییر شرایط نورافکن
 پس از توافق حاج صفى و سپاهان

وو

ضوع 
ر در 
صفى

م به 
هان 
فتن 

اتریشى سپاها گلر
دارد مد نظر این با
باشگاه سپاهان ای
انتقاالت است و بر

تالش مى کند.
طالیى پوشـ
دانشگ
گ چند
به تیم
شد جدا

یکى از پست
تند آنهس در

پایا

در آن هســتند

تاکید کرد: تا آنجایى که من مى دانم، شهاب آماده است
حرفه خود را در اوکراین ادامه بدهد. فکر مى کنم براى تا
این بازیکن که یک سال و نیم پیش در المپیک دونتسک
بازى مى کــرد، فرصت بازى در مرحلــه گروهى لیگ
قهرمانان اروپا یک چالش حرفه اى دیوانه کننده است. به
عالوه، شاختار مى تواند شرایط مالى بسیار جذاب ترى را
نسبت باشگاه زوریا لوهانسک به شهاب ارائه دهد.
ویکتور خاطرنشان کرد: به نظرم شهاب
بهترین گزینه براى شاختار جدید و
6به روز شده اســت. او 26 سال سن
دارد و در حال حاضر یک فوتبالیست
آماده و بالغ است. قد
7شــهاب 187
ســانتى متر
اســت اما در
عین حال به
کافى انــدازه 
سریع اســت و در
کار با تــوپ کیفیت
باالیــى دارد. عالوه بر
این او با فوتبال اوکراین
ســازگار و منطبق شده

است.
زاهدى یکى از مهاجمان تیم
فوتبال زوریا لوهانسک اوکراین
بود کــه بعد از حملــه نظامى
روســیه، به صورت قرضى و
موقت بــه تیم پوشــکاش
مجارســتان رفت. زاهدى
8 بازى بــراى ایــن تیم
مجارســتانى انجام داد که
4 گل به ثمر رساند و یک

پاس گل داد.
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بهترین گلزن فصل گذشته پرسپولیس از طریق مدیربرنامه هایش به 
مدیران باشگاه پرســپولیس اطالع داد که خواستار جدایى در 

فصل جدید است.
باشگاه «چاوز» پرتغال خواستار عقد قرارداد یک ساله 
به صورت قرضى با مهدى عبدى شــده است. البته 
اگر عملکرد این بازیکن خوب باشد، باشگاه پرتغالى 
قرارداد دائمى با او مى بندد. با توجه به اینکه عبدى با 
پرسپولیس قرارداد دارد به همین علت گل محمدى 

باید درباره ماندن یا جدایى اش تصمیم مى گیرد.
مهدى عبدى فصل گذشــته براى پرسپولیس 7 
گل زده است. او با باشگاه پرســپولیس قرارداد 
دارد، اما بند فسخى در قراردادش وجود دارد که او 

با پرداخت 400 هزار دالر مى تواند از سرخپوشان 
جدا شود.

اما قرار نیست مهدى عبدى براى همیشــه و با پرداخت این مبلغ 
جدا شــود. او تصمیم گرفته اســت راه مهدى طارمى را برود اما به 

صورت قرضى! شنیدیم مهدى عبدى و باشگاه پرسپولیس به دنبال 
راهکارى هستند که فصل آینده این مهاجم به عنوان بازیکن قرضى 
و با بند 500 هزار دالرى به شرط خرید قطعى در سال دوم به تیم 

«چاوز» برود.
این در حالى اســت که دســت یحیى گل محمدى در خط حمله 
پرسپولیس خالى است و این مربى با جدایى مهدى عبدى بهترین 

گلزن فصل گذشته خود مخالف است. 
ظاهرا بحث خرید کاســیانو مهاجم برزیلى و ایــن اواخر گادوین 
منشا باعث شــده اســت که مهدى عبدى تصمیم خودش براى 
جدایى را بگیرد هرچند ســرمربى پرســپولیس بــا این جدایى 

مخالف است!

تصمیم عبدى
 براى جدایى از پرسپولیس
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نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان از تامین آب شرب پایدار و 
مطمئن به عنوان مطالبه اصلى مردم در سفر اخیر رئیس جمهور به این استان 
نام برد.آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که سال هاست طرح هاى بزرگى براى 
آبرسانى به مردم اصفهان در دست برنامه ریزى و اقدام است اظهار داشت: باید 
اولویت را بر اجرایى کردن طرح هایى گذاشت که سریع تر به سرانجام برسد و 

مردم از برکات آن زودتر بهره مند شوند.
وى ابراز امیدوارى کرد مدیران و تصمیم گیران آب استان، طرح هاى مناسبى 
را براى اعتبارات پیش بینى شده در سفر رئیس جمهور برنامه ریزى نمایند تا 
مشکالت آبى به سرعت برطرف شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان نیز در این دیدار ضمن قدردانــى از حمایت ها و رهنمودهاى آیت ا...
طباطبایى نژاد گفت: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان متولى 
توزیع آب شرب و بهداشت مردم، با بهره گیرى از روحیه جهادى و دانش فنى 
کارکنان، وظیفه تامین آب شــرب ساکنان 100 شــهر و 948 روستاى تحت 

پوشش خود را بر عهده دارد.
حسین اکبریان با اشــاره به این که قبل از ســفر رئیس جمهور به اصفهان، 
مشکالت و چالش هاى پیش روى صنعت آب و فاضالب در استان با وزارت نیرو 
مطرح و اعتبارات مورد نیاز نیز پیش بینى شده بود اظهار داشت: «جهاد آبرسانى 
به 10 هزار روستا در کشور» یکى از طرح هاى مهم دولت سیزدهم است که با 
اجرایى شدن آن نزدیک به 100 روستاى دیگر نیز در استان اصفهان به شبکه 

آبرسانى پایدار متصل خواهند شد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش، فرسودگى تصفیه خانه ها و شبکه جمع آورى 
فاضالب شهر اصفهان را به عنوان چالش اصلى این شرکت در حوزه فاضالب 
اعالم کرد و افزود: 300 کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه فاضالب شهر اصفهان 

نیازمند بازسازى فورى و اعتبارات ویژه است.

تأمین آب شرب پایدار باید اولویت اصلى 
برنامه هاى استان اصفهان باشد

سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با اعضاى کارگروه تفاهم نامه ها، 
قراردادهاى عاملیت و وجوه اداره شده اظهار داشت: پیشبرد تفاهم نامه ها 
و قراردادهاى عاملیت و تسهیل راههاى ارتباطى میان مشترى و بانک از 

جمله وظایف و اقدامات اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار بوده است.
محمد شیخ حسینى افزود: چنانچه مدل ارتباطى میان بانک و مشترى در 
سطح متعارف و معمول باشد، تفاهم نامه ها و قراردادها در سطح مدیریت 
شعب و شعب قابلیت تصویب و اجرا دارد و در صورتى که از پیچیدگى باالیى 

برخوردار باشد و یا نیاز به تصمیم سازى در سطوح باالتر باشد، تفاهم نامه و 
قرارداد مرتبط به ستاد ارجاع شود.

شیخ حســینى اضافه کرد: از این رو ارائه چارچوب ها و تفویض اختیار به 
واحدهاى صف براى تفاهم نامه هاى متعارف موجب مى گردد ستاد تمرکز 
بیشترى را منعطف به مدل هاى جدید کســب و کار نماید و ارائه خدماتى 
از قبیل ارائه وب سرویس و بانکدارى باز براى مشتریان و متقاضیان واجد 
شرایط به نحو بهترى میســر گردد.سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: با 

توجه به پیشرفت هاى صورت گرفته بانکدارى در حوزه ارتباط با مشتریان، 
وجود نیروهاى متخصص و برخوردار از دانش همزمان فناورى اطالعات 
و بازاریابى مى تواند در پیشبرد فرآیندهاى بانک در این حوزه ها مثمر ثمر 
باشد.وى در خصوص کمبود نیرو در برخى واحدهاى بانک گفت: باید توجه 
کنیم افزایش تعداد نیروى انسانى همواره چاره ساز اصلى نیست، در شرایطى 
که فرآیندها از ویژگى روان بودن برخوردار نباشد تزریق نیرو بیشتر از این که 

چاره ساز باشد، منجر به پیچیدگى بیشتر فرآیندها مى شود.

تسهیل ارتباط با مشتریان،  راهبرد بانک توسعه تعاون است

پاداش چشمگیر براى مشترکین کم مصرف برق
مصرف برق در فصول گرم سال افزایش چشمگیرى 
دارد در حالى که در سایر ایام سال با مازاد تولید مواجه 
است در نتیجه ســرمایه گذارى در بخش تولید براى 
تأمین مازاد مصرف در فصول گرم ســال چندان به 
صرفه نیست. این هزینه به ازاى هر یک هزار مگاوات 
10 هزار میلیارد تومان برآورد مى شــود. در بسیارى 
از کشورها تالش مى شــود تا با استفاده از شیوه هاى 
مدیریت مصرف، میزان مصرف و تولید در این زمان 

برابر شود.

در همین راستا سیاســت هاى متفاوتى از جمله تغییر 
ساعات کار ادارات، پرداخت پاداش و تنبیه متخلفان 
توسط شرکت هاى توزیع برق طراحى و اجرا مى شود 
که مى تواند کمک شایانى به کاهش مصرف برق در 
تابستان داشته باشد.و یکى دیگر از روشهاى مدیریت 
مصرف برق پاداش به مشترکینى است که پنج برابر 
صرفه جویى در مصرف برق داشــته باشــند و براى 
اطالعات بیشــتر مشــترکین با کلیک # برق – من 

مى توانند از پاداش هاى خوبى برخوردار شوند .

پتانسیل همکا رى اصفهان 
با کنیا در حوزه فوالد

اتاق بازرگانى اصفهان میزبان هیات ســرمایه گذارى 
کنیا به سرپرستى سفیر جمهورى اســالمى ایران در 

نایروبى بود.
به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
سفیر ایران در نایروبى در نشستى که به منظور بررسى 
فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى در زمینه ساختمان و 
مصالح ساختمانى با فعاالن اقتصادى عضو اتاق بازرگانى 
اصفهان برگزار شــد به ارایه توضیحاتى در خصوص 

نمایشگاه دایمى محصوالت ایرانى در کنیا پرداخت.
در این نشست که با حضور اعضاى هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانى اصفهان و رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه 
در اصفهان برگزار شد، جعفربرمکى با بیان اینکه از سال 
1398 ســفارت ایران در صدد ایجاد فضایى براى ارایه 
محصوالت ایرانى در نایروبى بود، هدف از راه اندازى این 
فضا را توسعه روابط تجارى با کنیا، ارزآورى براى کشور، 
استمرار چرخه تولید در ایران، تامین نیازهاى بازارکنیا 
با محصوالت باکیفیت و قیمــت رقابتى ایرانى و تامین 
نیازهاى بازار شرق آفریقا و در گام بعدى دیگر کشورهاى 

آفریقایى عنوان کرد. 
وى تصریح کرد: شرق آفریقا متشکل از 6 کشوربوده که 
از آوریل 2020 کنگو نیز به آنها اضافه شده و جمعیتى بالغ 

بر 450 میلیون نفر را در خود جاى داده است. 
برمکى افزود: اکثر این کشورها واردکننده هستند ولى 
توجه به این نکته ضرورى است که تجارت جاده اى دو 
طرفه بوده و براى داشتن فعالیت تجارى مستمر، حوزه 

صادرات و واردات هر دو باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه احمدپزنده رئیس کمیسیون تجارت، خدمات 
و ارتباطات اتاق بازرگانى اصفهان کنیا را کشورى زیبا 
با مردمى مهربان و مهمان نــواز معرفى و تصریح کرد: 
آفریقا کشورى بکر و داراى فرصت و ظرفیت خوبى براى 

همکارى ایران با این کشور است. 
وى با اشاره به تولید 70 درصد فوالد ایران در اصفهان و 
پتانسیل همکارى با کنیا در این زمینه، وجود اطالعات 
جامع در مــورد میزان نیاز این کشــور، امتیــازات در 
نظرگرفته شده براى ســرمایه گذاران و نحوه تبادل ارز 

را بسیار حایز اهمیت دانست. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه 
از امکان ارایه تخفیفــات ویژه به فعاالن اقتصادى کنیا 
براى حمل دریایى محصوالت خبــر داد و گفت: اتاق 
بازرگانى اصفهان تخفیفات و امتیازات ویژه اى از شرکت 
کشــتیرانى هندى اخذ کرده که مى توان از این فرصت 

براى مراوده دریایى با آفریقا استفاده کرد.  

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت که 
این شرکت زمین هاى صنعتى و کارگاهى را با شرایط ویژه 
براى واگذارى به شــرکت هاى دانش بنیان استان آماده 

سازى کرده است.
رسول سوارى افزود: این شرکت در اجراى منویات رهبر 
معظم انقالب و در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
و براى حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان ، حدود 385 
پالك زمین بــا کاربرى کارگاهى و 35 پــالك زمین با 
کاربرى صنعتى در مســاحت هاى متنوع را براى استقرار 
شرکت هاى دانش بنیان در سطح شهرك هاى صنعتى 

استان در نظر گرفته است.
وى ادامه داد: همچنین حدود 30 پالك زمین براى ساخت 
واحدهاى کارگاهى با مســاحت 288 متــر مربع را براى 

شرکت هاى دانش بنیان استان در نظر گرفته ایم که پس 
از احداث و تکمیل بصورت استیجارى در اختیار آنها قرار 

خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به سیاســت هاى حمایتى سازمان صنایع 
کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران از شرکت هاى دانش 
بنیان، بهاى حق بهره بردارى با بیشــترین مساعدت در 
نحوه پرداخت و اعمال تنفس 6 ماهه و مشــوق مربوطه 

دریافت مى شود.
وى اضافه کرد: این شرکت ها در صورت بهره بردارى پیش 
از موعد نیز مشــمول حداکثر 30 درصد مشوق بهاى کل 

حق بهره بردارى مى شوند.
80  شهرك صنعتى ُمصوب در استان اصفهان وجود دارد 
که از این تعداد 75 شهرك صنعتى عملیاتى شده و در حال 
واگذارى است، همچنین 50 درصد از شهرك هاى استان 

به ظرفیت نهایى خود رسیده اند. 

450 زمین صنعتى و کارگاهى به شرکت هاى دانش بنیان واگذار مى شود

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت میگردد که در جلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که رأس ســاعت  9 صبح روز پنج شنبه 
1401/04/23 در محل دفتر شرکت به نشــانى اصفهان سه راه سیمین خیابان 

سهروردى کوچه شماره8پالك  4تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند .
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